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FORORD
Hvis du ikke har lest i bibelen før, så anbefaler jeg å begynne i
Det Nye testamentet i Johannes’ brev.
Årstall, måneder, og dager, er satt med tall istedenfor bokstaver,
slik at det skal være lettere å studere tiden igjennom bibelen.
Ellers har vi prøvd å oversette lengdemål, vekt, og andre mål,
med dagens mål. Dette kan variere noe fordi målene var enkle
Eks: en alen var en armlengde, (fra albue til fingerspiss) Og det
kan variere noe med høyden på mennesket.
Vi har også delt inn bibelen i emner og laget en
innholdsfortegnelse fremst i boka. Bakerst finner du denne i
alfabetisk rekkefølge. Dette, for at det skulle være lettere å finne
fram i bibelen, for de som ikke er så kjent i den.
Inndelingen av Bibelen i kapitler, vers, og overskrifter, finnes ikke
på grunnteksten, men er satt inn for å hjelpe leseren.
Kapittelinndelingen ble innført på begynnelsen av 1200-tallet,
versinndelingen i ca. år 1550, og overskrifter på emner er kommet
i våre dager.

Frelse
Gud elsker menneskene så høyt at han sendte sin sønn, Jesus, til
jorden for å dø for dine synder, slik at du kunne bli fri fra det som
binder deg, og få et evig liv sammen med ham som er gledens
Gud. (Gal.5,22)
Les Johannes 3,16-18
Du kan ganske enkelt fortelle til Gud at du gir ditt hjerte til han, og
at du fra nå av vil at Jesus skal være Herre i ditt liv.
Les Romerne 10,10-11 og Matteus 10,32
Synd er en ting som kan ødelegge for deg. Hvis du synder, så gir
du Djevelen rettigheter til å plage deg. Bønnesvar og kontakten
med Gud hindres. Men ved å be Gud om tilgivelse for dine
synder, så gjennoppretter du kontakten med Gud, og han vil
velsigne deg.
Les 1. Johannes brev kap1,9 og Matteus 6,14-15
Dåpen er en bekreftelse på den avtale (pakt) du har gjort med
Gud om at du vil være en kristen og leve for ham.
Les Johannes 3,5, Romerne 6,3-6, Apostnesnes gjerninger 19,35, og 1. Peter 3,21
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50 kapitler
KAP. 1

Gud skaper Jorden

1. I begynnelsen skapte Gud himmelen
og Jorden.
2. Og Jorden var øde og tom, og det var
mørke over det store dyp, og Guds Ånd
svevde over vannene.
3. Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys.
4. Og Gud så at lyset var godt, og Gud
skilte lyset fra mørket.
5. Og Gud kalte lyset dag, og mørket
kalte han natt. Og det ble aften, og det ble
morgen, 1. dag.
6. Og Gud sa: Det bli en hvelving midt i
vannene, og den skal skille vann fra vann.
7. Og Gud gjorde hvelvingen og skilte
vannet som er under hvelvingen, fra
vannet som er over hvelvingen. Og det ble
så.
8. Og Gud kalte hvelvingen himmel. Og
det ble aften, og det ble morgen, 2. dag.
9. Og Gud sa: Vannet under himmelen
samle seg til ett sted, og det tørre land
komme til syne! Og det ble så.
10. Og Gud kalte det tørre land jord, og
vannet som hadde samlet seg, kalte han
hav. Og Gud så at det var godt.
11. Og Gud sa: Jorden bære frem gress,
planter som sår seg, frukttrær, som bærer
frukt med frø i, på Jorden, hvert etter sitt
slag. Og det ble så.
12. Og jorden bar frem gress, planter,
som sår seg, hvert etter sitt slag, og trær,
som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt
slag. Og Gud så at det var godt.

13. Og det ble aften, og det ble morgen,
3. dag.
14. Og Gud sa: Det bli lys på
himmelhvelvingen til å skille dagen fra
natten! Og de skal være til tegn, og
fastsette tider, dager, og år.
15. Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over Jorden. Og det
ble så.
16. Og Gud gjorde de to store lys, det
største til å råde om dagen og det mindre
til å råde om natten, og stjernene.
17. Og Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over Jorden
18. og til å råde om dagen og om natten,
og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så
at det var godt.
19. Og det ble aften, og det ble morgen,
4. dag.
20. Og Gud sa: Det vrimle av liv i
vannet, og fugler fly over Jorden under
himmelhvelvingen.
21. Og Gud skapte de store sjødyr og alt
levende som rører seg, som det vrimler av
i vannet, hvert etter sitt slag, og alle
vingede fugler, hver etter sitt slag. Og Gud
så at det var godt.
22. Og Gud velsignet dem og sa: Vær
fruktbare og bli mange og oppfyll vannet i
havet, og fuglene skal bli tallrike på
Jorden!
23. Og det ble aften, og det ble morgen,
5. dag.
24. Og Gud sa: Jorden la fremgå
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levende vesener, hvert etter sitt slag, fe,
insekter og ville dyr, hvert etter sitt slag!
Og det ble så.
25. Og Gud gjorde de ville dyr, hvert
etter sitt slag, og feet etter sitt slag og alle
Jordens insekter, hvert etter sitt slag. Og
Gud så at det var godt.
26. Og Gud sa: La oss gjøre mennesker
i vårt bilde, etter vår likhet. Og de skal
råde over fiskene i havet og over fuglene
under himmelen og over feet og over all
Jorden og over alle insekter som rører seg
på Jorden.
27. Og Gud skapte mennesket i sitt
bilde, i Guds bilde skapte han det; til mann
og kvinne skapte han dem.
28. Og Gud velsignet dem og sa til dem:
Vær fruktbare og bli mange, og oppfyll
Jorden og legg den under dere. Og råd
over fiskene i havet og over fuglene under
himmelen og over hvert dyr som rører seg
på Jorden!
29. Og Gud sa: Se, jeg gir dere alle
planter som sår seg, alle som finnes på
Jorden, og alle trær med frukt som sår
seg; de skal være til føde for dere.
30. Og alle dyr på Jorden og alle fugler
under himmelen og alt som rører seg på
Jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg
alle grønne planter å ete. Og det ble så.
31. Og Gud så på alt det han hadde
gjort, og se, det var overmåte godt. Og det
ble aften, og det ble morgen, 6. dag.
KAP. 2
1. Så ble himmelen og Jorden fullendt
med hele sin hær.
2. Og Gud fullendte på den 7. dag det
verk som han hadde gjort, og på den 7.
dag hvilte han fra all den gjerning som han
hadde gjort.
3. Og Gud velsignet den 7. dag og
helliget den; for på den hvilte han fra all
sin gjerning, den som Gud gjorde da han
skapte.
Skapningen ble levende
4. Dette er himmelens og Jordens
historie, da de ble skapt. Den tid da Gud,

Herren, gjorde jord og himmel,
5. var det ennå ingen busk på Jordens
mark, og ingen plante var ennå vokst frem
av marken, for Gud hadde ikke latt det
regne på Jorden, og der var ikke noe
menneske til å dyrke jorden.
6. Da steg det opp en damp av jorden
og vannet hele Jordens overflate.
7. Og Gud, Herren, dannet mennesket
av jordens mold og blåste livets ånde i
hans nese; og mennesket ble til en
levende sjel.
8. Og Gud, Herren, plantet en hage i
Eden i østen, og der satte han mennesket
som han hadde dannet.
9. Og Gud, Herren, lot trær av alle slag
vokse opp av jorden, prektige å se til og
gode å ete av, og midt i hagen livets tre og
treet til kunnskap om godt og ondt.
10. Og det gikk en elv ut fra Eden og
vannet hagen som siden delte seg i fire
strømmer.
11. Den første heter Pisjon; det er den
som løper omkring hele landet Havila, der
hvor det er gull.
12. Og gullet i dette land er godt; der er
bdellium og onyks steinen.
13. Den andre elven heter Gihon; det er
den som løper omkring hele landet Kus.
14. Den tredje elven heter Hiddekel; det
er den som går østenfor Assur. Og den
fjerde elven er Frat.
15. Og Gud, Herren, tok mennesket og
satte han i Edens hage til å dyrke og
passe den.
16. Og Gud, Herren, bød mennesket:
Du må fritt ete av alle trær i hagen;
17. men treet til kunnskap om godt og
ondt, det må du ikke ete av, for på den
dag du eter av det, skal du visselig dø.
Gud skaper kvinnen
18. Og Gud, Herren, sa: Det er ikke godt
at mennesket er alene. Jeg vil gjøre en
medhjelper for ham som er hans like.
19. Og da Gud, Herren, hadde dannet
alle dyr på marken og alle fugler under
himmelen av jorden, ledet han dem til
mennesket for å se hva han ville kalle
dem. Og som mennesket kalte hver
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levende skapning, så skulle den hete.
20. Så gav mennesket navn til alt feet
og fuglene under himmelen og alle ville
dyr; men for et menneske fant han ingen
medhjelper som var hans like.
21. Da lot Gud, Herren, en dyp søvn
falle på mennesket. Og mens han sov, tok
han ett av hans ribben og fylte igjen med
kjøtt.
22. Og Gud, Herren, bygget en kvinne
av det ribben han hadde tatt av
mennesket, og ledet henne til mennesket.
23. Da sa mennesket: Dette er endelig
ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt; hun
skal kalles manninne, for av mannen er
hun tatt.
24. Derfor skal mannen forlate sin far og
sin mor og bli hos sin hustru, og de skal
ha en natur.
25. Og de var nakne både Adam og
hans hustru, men ikke flaue.
KAP. 3

Syndefallet

1. Slangen var listigere enn alle dyr på
marken som Gud, Herren, hadde gjort, og
den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt:
Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?
2. Og kvinnen sa til slangen: Vi kan ete
av frukten på trærne i hagen;
3. men om frukten på det tre som er
midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke
ete av den og ikke røre ved den, for da
skal dere dø.
4. Da sa slangen til kvinnen: Dere skal
visselig ikke dø.
5. For Gud vet at på den dag dere eter
av det, skal deres øyne åpnes, og dere
skal bli liksom Gud og kjenne godt og
ondt.
6. Og kvinnen så at treet var godt å ete
av, og at det var en lyst for øynene, og at
det var et prektig tre, siden en kunne få
forstand av det. Og hun tok av frukten og
åt. Og hun gav sin mann, som var med
henne, og han åt.
7. Da ble begges øyne åpnet, og de ble
var at de var nakne, og de heftet sammen
fikenblad og bandt dem om livet.
8. Og de hørte Gud, Herren, som
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vandret i hagen, da dagen var blitt kjølig.
Og Adam og hans hustru skjulte seg for
Gud, Herrens, åsyn mellom trærne i
hagen.
9. Da kalte Gud, Herren, på Adam og
sa til ham: Hvor er du?
10. Og han svarte: Jeg hørte deg i
hagen. Da ble jeg redd, fordi jeg var
naken, og jeg skjulte meg.
11. Da sa han: Hvem har sagt deg at du
er naken? Har du ett av det tre som jeg
forbød deg å ete av?
12. Og Adam sa: Kvinnen som du gav
meg til å være hos meg, hun gav meg av
treet, og jeg åt.
13. Da sa Gud, Herren, til kvinnen: Hva
har du gjort! Og kvinnen sa: Slangen
sløvet meg, og jeg åt.
14. Da sa Gud, Herren, til slangen: Fordi
du gjorde dette, så skal du være forbannet
blant alt feet og blant alle ville dyr. På din
buk skal du krype, og støv skal du ete alle
ditt livs dager.
15. Og jeg vil sette fiendskap mellom
deg og kvinnen og mellom din ætt og
hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men
du skal knuse dens hæl.
16. Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din
møye stor i ditt svangerskap. Med smerte
skal du føde dine barn, og til din mann
skal din søken stå, og han skal råde over
deg.
17. Og til Adam sa han: Fordi du lød din
hustru og åt av det tre som jeg forbød deg
å ete av, så skal Jorden være forbannet
for din skyld! Med møye skal du nære deg
av den alle ditt livs dager.
18. Torner og tistler skal den bære deg,
og du skal ete vekstene på marken.
19. Med svette i ansiktet skal du ete ditt
brød, inntil du vender tilbake til jorden, for
av den er du tatt. For støv er du, og du
skal vende tilbake til støv.
20. Og Adam kalte sin hustru Eva, fordi
hun er alle levendes mor.
21. Og Gud, Herren, gjorde kjortler av
skinn til Adam og hans hustru, og kledde
dem.
22. Og Gud, Herren, sa: Se, mennesket
er blitt som en av oss til å kjenne godt og
ondt; bare han nå ikke rekker ut sin hånd
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og tar av livets tre også; og eter og lever til
evig tid!
23. Så viste Gud, Herren, ham ut av
Edens hage og satte ham til å dyrke
jorden, som han var tatt av.
24. Og han drev mennesket ut. Og foran
Edens hage satte han kjerubene med det
flammende sverd som vendte seg hit og
dit, for å vokte veien til livets tre.
KAP. 4

Kain og Abel

1. Og Adam holdt seg til sin hustru Eva,
og hun ble gravid og fødte Kain. Da sa
hun: Jeg har fått en mann ved Herren.
2. Siden fødte hun Abel, hans bror. Og
Abel ble fårehyrde, mens Kain ble jorddyrker.
3. Da en tid var gått, hendte det at Kain
bar frem et offer for Herren av jordens
grøde.
4. Abel bar også frem et offer, som han
tok av de førstefødte lam i sin flokk og
deres fett; og Herren så til Abel og hans
offer.
5. Men til Kain, og hans offer, så han
ikke. Da ble Kain meget vred, og stirret
ned for seg.
6. Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du
vred, og hvorfor stirrer du ned for deg?
7. Er det ikke så at dersom du har godt i
sinne kan du løfte ditt ansikt opp? Men du
har ikke godt i sinne, og da ligger synden
på lur ved døren og den søker etter deg,
men du skal være herre over den.
8. Og Kain snakket til sin bror, Abel.
Men da de en gang var ute på marken, fòr
Kain løs på Abel, sin bror, og slo han i
hjel.
9. Da sa Herren til Kain: Hvor er din
bror, Abel? Han svarte: Jeg vet ikke. Skal
jeg passe på min bror?
10. Men han sa: Hva har du gjort? Hør,
din brors blod roper til meg fra jorden.
11. Og nå skal du være bannlyst fra den
jord som åpnet sin munn og tok imot din
brors blod av din hånd!
12. Når du dyrker jorden, skal den ikke
mere gi deg sin grøde. Omflakkende og
hjemløs skal du være på jorden.

13. Da sa Kain til Herren: Min
misgjerning er større enn at jeg kan bære
den.
14. Se, du har i dag drevet meg ut av
landet, og jeg må skjule meg for ditt
ansikte. Jeg vil bli omflakkende og hjemløs på jorden, og det vil gå så at hver den
som finner meg, slår meg i hjel.
15. Men Herren sa til ham: Nei! For slår
noen Kain i hjel, skal han lide sjudobbelt
hevn. Og Herren gav Kain et merke, for at
ikke noen som møtte ham, skulle slå ham
i hjel.
16. Så drog Kain bort fra Herrens
ansikte og bosatte seg i landet Nod,
østenfor Eden.
Kains ætt
17. Og Kain holdt seg til sin hustru, og
hun ble gravid og fødte Hanok. Og han
tok seg fore å bygge en by og kalte byen
Hanok etter sin sønn.
18. Og Hanok fikk sønnen Irad, og Irad
ble far til Mehujael, og Mehujael ble far
Metusael, og Metusael ble far til Lamek.
19. Lamek tok seg to hustruer. Den ene
hette Ada, og den andre hette Silla.
20. Og Ada fødte Jabal. Og han ble
stamfar til dem som bor i telt og holder
buskap.
21. Og hans bror hette Jubal. Han ble
stamfar til alle dem som spiller på harpe
og fløyte.
22. Silla fødte Tubalkain. Han smidde
alle slags skarpe redskaper av kobber og
jern; og Tubalkains søster var Na'ama.
23. Lamek sa til sine hustruer: Ada og
Silla, hør mine ord! Lameks hustruer,
merk min tale! En mann dreper jeg for
hvert sår jeg får, og en gutt for hver
skramme jeg får.
24. For hevnes Kain sju ganger, da skal
Lamek hevnes syttisju ganger.
25. Og Adam holdt seg atter til sin
hustru, og hun fødte en sønn og kalte ham
Set; for, sa hun; Gud har satt meg med en
annen sønn i Abels sted, fordi Kain slo
ham i hjel.
26. Og Set fikk en sønn og kalte ham
Enos. På den tid begynte de å påkalle
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Herrens navn.
KAP. 5

Adams etterkommere

1. Dette er boken om Adams ætt: På
den dag Gud skapte mennesket, skapte
han det i Guds likhet.
2. Til mann og kvinne skapte han dem;
og han velsignet og gav dem navnet
menneske på den dag de ble skapt.
3. Da Adam var 130 år gammel, fikk han
en sønn som var han lik, etter sitt bilde; og
han kalte ham Set.
4. Etter at Adam hadde fått Set, levde
han ennå 800 år og fikk sønner og døtre.
5. Og alle Adams levedager ble 930 år,
så døde han.
6. Da Set var 105 år gammel, fikk han
sønnen Enos.
7. Og etter at Set hadde fått Enos, levde
han ennå 807 år og fikk sønner og døtre.
8. Og alle Sets dager ble 912 år; så
døde han.
9. Da Enos var 90 år gammel, fikk han
sønnen Kenan.
10. Etter at Enos hadde fått Kenan,
levde han ennå 815 år og fikk sønner og
døtre.
11. Og alle Enos' dager ble 905 år; så
døde han.
12. Da Kenan var 70 år gammel, fikk
han sønnen Mahalalel.
13. Etter at Kenan hadde fått Mahalalel,
levde han ennå 840 år og fikk sønner og
døtre.
14. Og alle Kenans dager ble 910 år; så
døde han.
15. Da Mahalalel var 65 år gammel, fikk
han sønnen Jared.
16. Etter at Mahalalel hadde fått Jared,
levde han ennå i 830 år og fikk sønner og
døtre.
17. Og alle Mahalalels dager ble 895 år;
så døde han.
18. Da Jared var 162 år gammel, fikk
han sønnen Enok.
19. Etter at Jared hadde fått Enok, levde
han ennå i 800 år og fikk sønner og døtre.
20. Og alle Jareds dager ble 962 år; så
døde han.
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21. Da Enok var 65 år gammel, fikk han
sønnen Metusalah.
22. Og Enok vandret med Gud i 300 år
etter at han hadde fått Metusalah; og han
fikk sønner og døtre.
23. Og alle Enoks dager ble 365 år.
24. Og Enok vandret med Gud; så ble
han borte, for Gud tok han til seg.
25. Da Metusalah var 187 år gammel,
fikk han sønnen Lamek.
26. Etter at Metusalah hadde fått
Lamek, levde han ennå 782 år og fikk
sønner og døtre.
27. Og alle Metusalahs dager ble 969 år;
så døde han.
28. Da Lamek var 182 år gammel, fikk
han en sønn,
29. og han kalte ham Noah og sa: Han
skal trøste oss under vårt arbeid, og våre
henders strev, på den jord som Herren har
forbannet.
30. Etter at Lamek hadde fått Noah,
levde han ennå i 595 år og fikk sønner og
døtre.
31. Og alle Lameks dager ble 777 år; så
døde han.
32. Da Noah var 500 år gammel, fikk
han sønnene Sem, Kam og Jafet.
KAP. 6
Jordens ondskap ble stor
1. Da nå menneskene begynte å bli
mange på Jorden, og fikk døtre,
2. så Guds sønner at menneskenes
døtre var vakre; og de tok dem de hadde
lyst på til hustruer.
3. Da sa Herren: Min Ånd skal ikke
dømme blant menneskene til evig tid; for
sin villfarelses skyld er det kjøttslig, og
dets dager skal være 120 år.
4. I de dager, og siden, var kjempene på
Jorden. Guds sønner gikk inn til
menneskenes døtre som fødte dem barn;
det er de veldige fra forhenværende tid,
de navnkjente.
5. Og Herren så at menneskenes
ondskap var stor på Jorden, og at alle
dets tanker og påfunn bare var onde hele
dagen.
6. Da angret Herren at han hadde skapt
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mennesket på Jorden, og han var dypt
bedrøvet i sitt hjerte.
7. Og Herren sa: Jeg vil utrydde
menneskene som jeg har skapt, av jorden,
både mennesker, fe, insekter, og fuglene
under himmelen; for jeg angrer at jeg har
skapt dem.
8. Men Noah fant nåde for Herrens
øyne.
Konstruksjon av Noahs ark
9. Dette er historien om Noah og hans
ætt: Noah var en rettferdig og en ulastelig
mann blant sine samtidige, for Noah
vandret med Gud.
10. Noah fikk tre sønner: Sem, Kam, og
Jafet.
11. Men Jorden ble bare mer
demoralisert for Guds åsyn, og Jorden ble
full av urett.
12. Og Gud så på Jorden, og se, den
var demoralisert; for all menneskenatur
hadde blitt råtten i sin ferd på Jorden.
13. Da sa Gud til Noah: Jeg har satt
meg fore å gjøre ende på alt kjøttslig, for
de har fylt Jorden med urett; og nå vil jeg
ødelegge både dem og Jorden.
14. Gjør deg en ark av gofertre, innred
arken med smårom og stryk den
innvendig og utvendig med bek!
15. Og slik skal du gjøre den: Arken skal
være tre hundre alen (133,5m) lang, femti
alen (22,25m) bred, og tretti alen (13,35m)
høy.
16. Øverst på arken skal du gjøre en
glugg som når en alen (0,45m) ned på
veggen, og døren på arken skal du sette
på den ene side. Du skal bygge den i tre
stokkverk, et nederste, et mellomste, og et
øverste, med smårom i hvert stokkverk.
17. Og se, jeg vil la en vannflom komme
over Jorden til å ødelegge alle vesener
under himmelen som det er livsånde i. Alt
som er på Jorden, skal omkomme.
18. Men jeg vil opprette min pakt med
deg, og du skal gå inn i arken, du og dine
sønner og din hustru og dine sønners
hustruer med deg.
19. Og av alt som lever, av alt kjøtt, skal
du ta et par av hvert slag med inn i arken

for å holde dem i live med deg; han og
hun skal det være.
20. Av alle slags fugler og av alle slags
fe og av alle slags insekter på Jorden skal
par for par komme inn til deg for å holdes i
live.
21. Og du skal ta til deg av allslags mat
som kan etes, og samle det hos deg, så
det kan være til føde for deg og for dem.
22. Og Noah gjorde så. Han gjorde i ett
og alt som Gud hadde befalt ham.
KAP. 7
Syndefloden begynner
1. Så sa Herren til Noah: Gå inn i arken,
du og hele ditt hus! For jeg har funnet at
du er rettferdig for mitt åsyn i denne slekt.
2. Av rene dyr skal du ta deg ut sju par,
han og hun, men av de dyr som ikke er
rene, ett par, han og hun;
3. likedan sju par av himmelens fugler,
han og hun, for å holde deres slekter i live
på Jorden.
4. For om 7 dager vil jeg la det regne
over Jorden i 40 dager og 40 netter, og
jeg vil utrydde alt levende av Jorden som
jeg har skapt.
5. Og Noah gjorde i ett og alt som
Herren hadde befalt ham.
6. Noah var 600 år gammel da
vannflommen kom over Jorden.
7. Da gikk Noah og hans sønner og
hans hustru og hans sønners hustruer
med ham inn i arken for å berge seg for
vannflommen.
8. Av rene dyr og av de dyr som ikke er
rene, og av fuglene og av alt det som
kryper på Jorden,
9. gikk par for par inn til Noah i arken,
han og hun, slik som Gud hadde befalt
Noah.
10. Da nå de 7 dager tok slutt, kom
flommens vann strømmene over Jorden.
11. I det år da Noah var 600 år gammel,
i den 2. måned, den 17. dag i måneden,
den dag brast alle kilder i det store dyp, og
himmelens sluser ble åpnet.
12. Regnet strømmet ned på Jorden i 40
dager og 40 netter.
13. På denne samme dag gikk Noah,
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Sem, Kam, og jafet, Noahs sønner, og
Noahs hustru, inn i arken, og hans tre
sønners hustruer med dem.
14. Dem og alle de ville dyr etter sitt slag
og alt feet etter sitt slag, og alle insektene
som rører seg på Jorden etter sitt slag, og
alle fuglene, alt som flyvær, alt som har
vinger etter sitt slag.
15. Og de gikk inn til Noah i arken, par
for par av alt kjøtt som det var livsånde i.
16. Og de som gikk inn var han og hun
av alt kjøtt, slik som Gud hadde befalt
ham. Og Herren lukket etter ham.
17. Da kom vannflommen strømmene
over Jorden i 40 dager, og vannet vokste
og løftet arken, og den ble hevet over
Jorden.
18. Vannet steg og økte voldsomt over
Jorden; og arken fløt bortover vannflaten.
19. Og vannet steg høyere og høyere
over Jorden, så alle de høye fjell under
hele himmelen ble skjult.
20. Femten alen (6,75m) høyt steg
vannet over fjellene, så de skjultes.
21. Da omkom alt kjøtt som rørte seg på
Jorden, både fuglene, feet, de ville dyr, og
alt som det kryr og vrimlet av på Jorden,
og alle menneskene.
22. Alt som hadde livets åndedrag i sin
nese, alt som var på det tørre land, døde.
23. Og han utryddet hvert liv som var på
Jorden, både mennesker, fe, insekter, og
fuglene under himmelen. De ble utryddet
av Jorden, og bare Noah ble igjen, og de
som var med ham i arken.
24. Og vannet holdt seg over Jorden i
150 dager.
KAP. 8

Syndefloden slutter

1. Da kom Gud i hu Noah, alle de ville
dyr, og alt feet, som var med ham i arken.
Og Gud lot en vind fare over Jorden, og
vannet falt.
2. Det store dypets kilder og himmelens
sluser ble lukket, og regnet fra himmelen
stanset.
3. Og vannet vek etter hvert tilbake fra
Jorden, og vannet begynte å ta av, da 150
dager var gått.
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4. I den 7. måned, på den 17. dag i
måneden, ble arken stående på Ararat
fjellene.
5. Og vannet tok mere og mere av, inntil
den 10. måned. I den 10. måned, på den
1. dag i måneden, kom fjelltoppen til syne.
6. Og da 40 dager var gått, åpnet Noah
vinduet på arken, som han hadde gjort,
7. og sendte ut en ravn. Den fløy frem
og tilbake, inntil vannet var tørket bort av
Jorden.
8. Så sendte han ut en due fra seg for å
se om vannet var sunket bort fra Jordens
overflate.
9. Men duen fant ikke noe hvilested for
sin fot, og den kom tilbake til ham i arken,
for det stod vann over hele Jorden. Da
rakte han ut sin hånd og tok den inn til seg
i arken.
10. Så ventet han ennå 7 dager til og
sendte så ennå en gang duen ut av arken.
11. Og duen kom til ham ved kveldstid,
og se, den hadde et friskt oljeblad i
nebbet. Da skjønte Noah at vannet var
sunket bort fra Jorden.
12. Men han ventet ennå 7 dager til; så
sendte han duen ut, og da kom den ikke
tilbake til ham mere.
13. I det 601. år, i den 1. måned, på den
1. dag i måneden, var vannet tørket bort
fra Jorden. Da tok Noah taket av arken; og
han så ut, og se, Jorden var tørr.
14. Og i den 2. måned, på den 27. dag i
måneden, var Jorden aldeles tørr.
15. Da talte Gud til Noah og sa:
16. Gå ut av arken, du, din hustru, dine
sønner og dine sønners hustruer med
deg.
17. Alle de dyr som er hos deg, alt kjøtt,
både fuglene, feet, og alle insektene som
rører seg på Jorden, skal du føre med deg
ut. Og de skal vrimle på Jorden og være
fruktbare og bli mange på Jorden.
18. Så gikk han, hans sønner, og hans
hustru, ut, og hans sønners hustruer med
ham.
19. Alle dyrene, alle insektene, og alle
fuglene, alt som rører seg på Jorden, gikk
ut av arken, hvert etter sitt slag.
20. Og Noah bygget Herren et alter, og
han tok av alle de rene dyr og av alle de
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rene fugler, og ofret brennoffer på alteret.
21. Herren kjente den velbehagelige
duft. Og Herren sa i sitt hjerte: Jeg vil aldri
mere forbanne Jorden for menneskets
skyld; for menneskehjertets tanker er
onde fra ungdommen av; og jeg vil aldri
mere drepe alt levende, som jeg nå har
gjort.
22. Heretter skal, så lenge Jorden står,
sæd og høst, frost og hete, og sommer og
vinter, og dag og natt aldri opphøre.
KAP. 9
Guds pakt med Noah
1. Og Gud velsignet Noah og hans
sønner, og sa til dem: Vær fruktbare og bli
mange og oppfyll Jorden!
2. Og frykt og redsel for dere skal være
over alle dyr på Jorden og over alle fugler
under himmelen, over alt det som rører
seg på Jorden, og over alle fiskene i
havet. De er gitt i deres hånd.
3. Alt det som rører seg og lever, skal
dere ha til føde. På samme måte som jeg
gav dere de grønne planter, gir jeg dere
alt dette.
4. Men kjøtt med dets sjel i, det er dets
blod, skal dere ikke ete.
5. For av deres blod vil jeg kreve hevn.
Av hvert dyr vil jeg kreve hevn for det. Og
av mennesket vil jeg kreve hevn, av
enhver bror, for menneskets liv.
6. Den som utøser menneskets blod,
hans blod skal utøses ved mennesket. For
i Guds bilde skapte han mennesket,
7. så vær dere fruktbare og bli mange.
Vrimle på Jorden og bli mange på den!
8. Og Gud sa til Noah og til hans
sønner, som var med ham:
9. Nå vil jeg opprette min pakt med dere
og deres etterkommere,
10. og med alt levende som er hos dere,
både fugler, fe, og alle de ville dyr som er
hos dere, alt som gikk ut av arken, alt som
lever på Jorden.
11. Jeg oppretter min pakt med dere.
Aldri mere skal alt kjøtt utryddes ved
vannflom, og aldri mere skal der komme
en vannflom som ødelegger Jorden.
12. Og Gud sa: Dette er tegnet på den

pakt som jeg gjør mellom meg og dere og
alt levende hos dere, til evige tider:
13. Min bue setter jeg i skyen, og den
skal være et tegn på pakten mellom meg
og Jorden.
14. Og når jeg fører skyer over Jorden,
og buen sees i skyen,
15. da vil jeg komme i hu den pakt som
er mellom meg og dere og alt levende av
alt kjøtt, og vannet skal aldri mere bli en
flom som ødelegger alle vesener.
16. Og buen skal stå i skyen, og jeg vil
se den og komme i hu den evige pakt
mellom Gud og alt levende av alle
naturskapninger som er på Jorden.
17. Gud sa til Noah: Dette er tegnet på
den pakt jeg har opprettet mellom meg og
alle naturskapninger som er på Jorden.
Noahs vingård
18. Noahs sønner, som gikk ut av arken,
var Sem, Kam, og Jafet. Kam var far til
Kana'an.
19. Disse tre var Noahs sønner, og fra
dem bredte menneskene seg ut over hele
Jorden.
20. Noah var jorddyrker, og han var den
første som plantet en vingård.
21. Og han drakk av vinen og ble full, og
han kledde seg naken inne i sitt telt.
22. Da Kam, Kana'ans far, så sin far
ligge naken, fortalte han det til begge
brødrene sine som var utenfor.
23. Da tok Sem og Jafet et klede og la
det på sine skuldre, gikk baklengs inn og
dekket over sin fars organer. Og de
vendte sine øyne bort, så de ikke så sin
fars organer.
24. Da så Noah våknet av sitt rus, fikk
han vite hva den yngste sønn hadde gjort
imot ham.
25. Da sa han: Forbannet være
Kana'an! Slavers slave skal han være for
sine brødre.
26. Så sa han: Lovet være Herren Sems
Gud, og Kana'an være deres slave!
27. Gud gjør det vidt for Jafet, han skal
bo i Sems telter, og Kana'an være deres
slave!
28. Etter vannflommen levde Noah ennå
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350 år.
29. Og alle Noahs dager ble 950 år; så
døde han.
KAP. 10
Noahs etterkommere
1. Dette er de ætter som stammer fra
Noahs sønner Sem, Kam, og Jafet: De
fikk sønner etter vannflommen.
2. Jafets sønner var Gomer, Magog,
Madai, Javan, Tubal, Mesek og Tiras.
3. Og Gomer sønner var Askenas, Rifat
og Togarma.
4. Javans sønner var Elisa, Tarsis,
Kittim og Dodanim.
5. Fra disse bredte de som bor på
hedningenes kyster seg ut i sine land,
med sine forskjellige språk, etter sine
ætter, i sine folkeslag.
6. Og Kams sønner var Kus, Misra'im,
Put og Kana'an.
7. Kus sønner var Seba, Havila, Sabta,
Raema og Sabteka. Og Raemas sønner
var Sjeba og Dedan.
8. Og Kus fikk sønnen Nimrod. Han var
den første som fikk stort velde på Jorden.
9. Han var en veldig jeger for Herrens
åsyn. Derfor sier folk: En veldig jeger for
Herrens åsyn som Nimrod.
10. Først hersket han over Babel, Erek,
Akkad og Kalne i landet Sinear.
11. Fra dette land drog han ut til Assur
og bygget Ninive, Rehobotir, Kalah
12. og Resen mellom Ninive og Kalah.
Dette er den store by.
13. Og Misra'im ble stamfar til Luderne,
Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,
14. Patruserne, Kasluherne som
filisterne er kommet fra, og Kaftorerne.
15. Og Kana'an ble far til Sidon, som var
hans førstefødte, og til Het.
16. Til Jebusittene, Amorittene,
girgasittene,
17. Hevittene, Arkittene, Sinittene,
18. Arvadittene, Semarittene og
Hamatittene. Siden bredte Kana'anittenes
ætter seg videre ut.
19. Kana'anittenes grense gikk fra Sidon
bortimot Gerar like til Gasa, og bortimot
Sodoma, Gomorra, Adma, Sebo'im og like

til Lesa.
20. Dette var Kams barn, etter deres
ætter, med sine språk, i sine land, i sine
folkeslag.
21. Sem fikk også barn. Han var stamfar
til alle Ebers barn og var den eldste bror
av Jafet.
22. Sems sønner var Elam, Assur,
Arpaksad, Lud og Aram.
23. Og Arams sønner var Us, Hul, Geter
og Mas.
24. Og Arpaksad fikk sønnen Salah, og
Salah fikk sønnen Eber.
25. Og Eber fikk to sønner. Den ene
hette Peleg, for i hans dager ble
menneskene spredt over Jorden; og hans
bror hette Joktan.
26. Joktan ble far til Almodad, Salef,
Hasarmavet, Jarah,
27. Hadoram, Usal, Dikla,
28. Obal, Abimael, Sjeba,
29. Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var
Joktans sønner.
30. De hadde sine bosteder i
fjellbygdene i øst fra Mesa bortimot Sefar.
31. Dette var Sems barn etter sine
ætter, med sine språk, i sine land, i sine
folkeslag.
32. Dette var Noahs sønners ætter etter
sin avstamning, i sine folkeslag. Og fra
dem har folkene utbredt seg på Jorden
etter vannflommen.
KAP. 11

Babels tårn

1. Hele Jorden hadde ett språk og en
dialekt.
2. Da de drog frem mot øst, fant de en
slette i landet Sinear, og de bosatte seg
der.
3. Og de sa til hverandre: Kom la oss
gjøre murstein og brenne dem godt! Og
de brukte leire istedenfor stein, og
jordbek istedenfor kalk.
4. Så sa de: Kom, la oss bygge oss en
by med ett tårn som når opp til himmelen,
og gjøre oss et navn så vi ikke skal bli
spredt over hele Jorden!
5. Da steg Herren ned for å se byen og
tårnet som menneskenes barn hadde
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begynt å bygge.
6. Og Herren sa: Se, de er ett folk, og ett
språk har de alle. Dette er det første de
tar seg fore, og nå vil ingenting være
umulig for dem enn hva de så får i sinne å
gjøre
7. La oss stige ned der og forvirre deres
språk, så den ene ikke forstår den andres
språk!
8. Så spredte Herren dem derfra over
hele Jorden, og de holdt opp med å bygge
på byen.
9. Derfor kalte de den Babel. For der
forvirret Herren hele Jordens språk, og
derfra spredte Herren dem ut over hele
Jorden.
Sems etterkommere
10. Dette er historien om Sems ætt: Da
Sem var 100 år gammel, fikk han sønnen
Arpaksad; 2 år etter vannflommen.
11. Etter at Sem hadde fått Arpaksad,
levde han ennå i 500 år og fikk sønner og
døtre.
12. Da Arpaksad var 35 år gammel, fikk
han sønnen Salah.
13. Etter at Arpaksad hadde fått Salah,
levde han ennå i 403 år og fikk sønner og
døtre.
14. Da Salah var 30 år gammel, fikk han
sønnen Eber.
15. Etter at Salah hadde fått Eber, levde
han ennå i 403 år og fikk sønner og døtre.
16. Da Eber var 34 år gammel, fikk han
sønnen Peleg.
17. Etter at Eber hadde fått Peleg, levde
han ennå 430 år og fikk sønner og døtre.
18. Da Peleg var 30 år gammel, fikk han
sønnen Re'u.
19. Etter at Peleg hadde fått Re'u, levde
han ennå i 209 år og fikk sønner og døtre.
20. Da Re'u var 32 år gammel, fikk han
sønnen Serug.
21. Etter at Re'u hadde fått Serug, levde
han ennå i 207 år og fikk sønner og døtre.
22. Da Serug var 30 år gammel, fikk han
sønnen Nakor.
23. Etter at Serug hadde fått Nakor,
levde han ennå i 200 år og fikk sønner og
døtre.

24. Da Nakor var 29 år gammel, fikk han
sønnen Tarah.
25. Etter at Nakor hadde fått Tarah,
levde han ennå i 119 år og fikk sønner og
døtre.
26. Da Tarah var 70 år gammel, fikk han
sønnene Abram, Nakor og Haran.
27. Dette er historien om Tarahs ætt.
Tarah fikk sønnene Abram, Nakor og
Haran. Og Haran fikk sønnen Lot.
28. Haran døde hos sin far Tarah i sitt
fedreland, i Ur i Kaldea.
29. Abram og Nakor tok seg hustruer.
Abrams hustru hette Sarai, og Nakors
hustru hette Milka og var datter av Haran,
far til Milka og Jiska.
30. Og Sarai var ufruktbar, hun hadde
ikke noe barn.
31. Tarah tok med seg sin sønn Abram,
og Lot, Harans sønn, og Sarai, sin
sønnekone, sin sønn Abrams hustru. De
drog ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise
til Kana'ans land. Og de kom til Karan og
bosatte seg der.
32. Og Tarahs dager ble 205 år, så
døde Tarah i Karan.
KAP. 12
Abram drar til Kana'an og Egypt
1. Herren sa til Abram: Dra bort fra ditt
land og fra din slekt og fra din fars hus til
det land som jeg vil vise deg!
2. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil
velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og
du skal bli en velsignelse!
3. Og jeg vil velsigne dem som velsigner
deg. Og den som forbanner deg, vil jeg
forbanne. I deg skal alle Jordens slekter
velsignes.
4. Så drog Abram bort som Herren
hadde sagt til ham, og Lot drog med ham.
Abram var 75 år gammel da han drog ut
fra Karan.
5. Og Abram tok med seg Sarai, sin
hustru, og Lot, sin brorsønn, og all deres
eiendom, som de hadde vunnet, og de
folk som de hadde fått i Karan. De drog ut
for å reise til Kana'ans land, og de kom til
Kana'ans land.
6. Abram drog gjennom landet til Sikem-
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b yg d a, t il M o res t ereb in te-lund.
Kana'anittene bodde dengang der i landet.
7. Da åpenbarte Herren seg for Abram
og sa: Din ætt, vil jeg gi dette land. Og
han bygget et alter der for Herren, som
hadde åpenbart seg for ham.
8. Derfra flyttet han til fjellene østenfor
Bet-El og slo opp sitt telt med Bet-El i vest
og Ai i øst. Og han bygget et alter for
Herren og påkalte Herrens navn.
9. Abram drog etter hvert videre til
sørlandet.
Abram i Egypt
10. Så ble det hungersnød i landet. Og
Abram drog ned til Egypten for å oppholde
seg der, for hungersnøden var stor i
landet.
11. Da han ikke hadde langt igjen til
Egypten, sa han til Sarai, sin hustru: Jeg
vet jo at du er en vakker kvinne.
12. Når Egypterne får se deg vil de si:
Dette er hans hustru, og så slår de meg i
hjel og lar deg leve.
13. Kjære, si da at du er min søster, så
at det kan gå meg vel, og mitt liv kan bli
spart for din skyld!
14. Da nå Abram kom til Egypten, så
Egypterne at kvinnen var meget vakker.
15. Også Faraos høvdinger så henne og
roste henne for Farao, og så ble kvinnen
hentet til Faraos hus.
16. Og han gjorde vel mot Abram for
hennes skyld. Han fikk småfe og storfe,
esler, slaver, slavinner, eselhopper, og
kameler.
17. Men Herren hjemsøkte Farao og
hans hus med store plager for Abrams
hustru Sarai skyld.
18. Da kalte Farao Abram til seg og sa:
Hva er det du har gjort imot meg? Hvorfor
lot du meg ikke vite at hun er din hustru?
19. Hvorfor sa du: Hun er min søster, så
jeg tok henne til hustru? Se, her er din
hustru, ta henne og gå!
20. Og Farao gav noen menn befaling
om å følge ham på veien med hans hustru
og alt han eide.
KAP. 13

Lot forlater Abram
1. Så drog Abram fra Egypten opp til
sørlandet med sin hustru og alt det han
eide, og Lot var med ham.
2. Abram var meget rik på buskap, og
på sølv og gull.
3. Og han drog i dagsreiser fra
sørlandet, til han kom til Bet-El, til det sted
hvor hans telt før hadde vært, mellom
Bet-El og Ai.
4. Der hvor det alter var som han hadde
bygget første gang han var der; og der
påkalte Abram Herrens navn.
5. Men Lot, som drog med ham, hadde
også småfe, storfe, og telt.
6. Og landet kunne ikke romme dem så
de kunne bo sammen, for deres eiendom
var for stor til at de kunne bo sammen.
7. Så ble det trette mellom Abrams
hyrder og Lots hyrder. Kana'anittene og
Ferisittene bodde dengang i landet.
8. Da sa Abram til Lot: Kjære, la det ikke
være trette mellom deg og meg, og
mellom mine hyrder og dine hyrder! Vi er
jo brødre.
9. Ligger ikke hele landet åpent for deg?
Skill deg heller fra meg! Drar du til
venstre, vil jeg dra til høyre, og drar du til
høyre, vil jeg dra til venstre.
10. Da så Lot ut over landet, og han så
at hele Jordansletten like til Soar var rik på
vann overalt, som Herrens hage, som
Egyptens land. Det var før Herren hadde
ødelagt Sodoma og Gomorra.
11. Og Lot valgte for seg hele
Jordansletten. Så drog Lot østover, og de
skiltes fra hverandre.
12. Abram ble boende i Kana'ans land,
og Lot bodde i byene på sletten og drog
like bort til Sodoma med sine telt.
13. Men mennene i Sodoma var onde
og syndet storlig mot Herren.
14. Og Herren sa til Abram etterat Lot
hadde skilt seg fra ham: Løft dine øyne og
se fra det sted du står, mot nord og mot
sør, og mot øst og mot vest!
15. For hele det land du ser, vil jeg gi
deg og din ætt til evig tid.
16. Og jeg vil la din ætt bli som støvet
på jorden. Kan noen telle støvet på jorden,
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så kan også din ætt kunne telles.
17. Stå opp og dra igjennom landet så
langt og så bredt som det er! For deg vil
jeg gi det.
18. Og Abram flyttet sine telt og kom til
Mamres terebinte-lund i Hebron. Der
bosatte han seg, og han bygde et alter der
for Herren.
KAP. 14

Abram drar ut i krig

1. I den tid da Amrafel var konge i
Sinear, Arjok konge i Ellasar, Kedorlaomer
konge i Elam, og Tideal konge over
Gojim,
2. da hendte det at disse konger førte
krig mot Bera, kongen i Sodoma, og Birsa,
kongen i Gomorra, og Sineab, kongen i
Adma, og Semeber, kongen i Sebo'im, og
kongen i Bela. Det er Soar.
3. Alle disse slo seg sammen og drog til
Siddimdalen, der hvor Salthavet er nå.
4. I 12 år hadde de tjent Kedorlaomer,
men i det 13. år var de falt i fra.
5. Og i det 14. år kom Kedorlaomer og
de konger som var med ham, og slo
Refa'ittene i Asterot-Karna'im, og
Susittene i Ham, og Emittene i SjaveKirjata'im,
6. og Horittene på deres fjell,
Se'irfjellene, like til El-Paran ved utkanten
av ørkenen.
7. Deretter vendte de om og kom til EnMispat, det er Kades, og la under seg hele
Amalekittenes land og likedan Amorittene,
som bodde i Haseson-Tamar.
8. Da drog kongen i Sodoma, kongen i
Gomorra, kongen i Adma, kongen i
Sebo'im, og kongen i Bela, som er Soar,
ut, og stilte seg i krigsposisjon mot dem i
Siddimdalen,
9. mot Kedorlaomer, kongen i Elam, og
Tideal, kongen over Gojim, Amrafel,
kongen i Sinear, og Arjok, kongen i
Ellasar, fire konger mot fem.
10. Men Siddimdalen var full av jordbekgroper, og kongene i Sodoma og Gomorra
måtte flykte og falt da i dem. De som ble
igjen, flyktet opp i fjellene.
11. Så tok de alt godset i Sodoma og

Gomorra, og all deres mat, og drog bort.
12. De tok også med seg Abrams
brorsønn, Lot, og hans gods, og drog bort,
for han bodde i Sodoma.
13. Da kom det noen som var sluppet
unna og fortalte det til Hebreeren Abram.
Han bodde ved den terebinte-lund som
tilhørte Amoritten Mamre. Mamre var bror
til Eskol og Aner, og de hadde alle gjort en
pakt med Abram.
14. Da nå Abram hørte at hans slektning
var bortført som fange, lot han sine
våpenvante folk, som var født i hans hus,
tre hundre og atten i tallet, dra ut og
forfulgte dem like til Dan.
15. Der delte han sine folk, overfalt dem
om natten, og slo dem. Og han forfulgte
dem like til Hoba, som ligger nord for
Damaskus.
16. Så tok han tilbake alt godset, Lot, sin
slektning, og hans gods tok han også
tilbake, og likedan kvinnene og folket.
17. Da han så vendte tilbake etter å ha
slått Kedorlaomer og de konger som var
med ham, gikk kongen i Sodoma ham i
møte til Sjavedalen. Det er kongedalen.
18. Og Melkisedek, kongen i Salem,
kom ut med brød og vin. Han var prest for
den høyeste Gud.
19. Og han velsignet ham og sa:
Velsignet være Abram av den høyeste
Gud, som eier himmel og jord!
20. Og lovet være den høyeste Gud,
som har gitt dine fiender i din hånd! Og
Abram gav ham tiende av alt.
21. Kongen i Sodoma sa til Abram: Gi
meg folket, og ta du godset!
22. Da sa Abram til kongen i Sodoma:
Jeg løfter min hånd til Herren, den
høyeste Gud, som eier himmel og jord.
23. Jeg vil ikke ta så mye som en tråd
eller en skoreim av alt som er ditt, for at
du ikke skal si: Jeg har gjort Abram rik.
24. Jeg vil ikke ha noe, bare det som
mine folk har fortært; og det som faller på
de menn som drog med meg, Aner, Eskol
og Mamre. La dem få sin del.
KAP. 15
Guds pakt med Abram
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1. En tid deretter kom Herrens ord til
Abram i et syn, og det lød så: Frykt ikke,
Abram! Jeg er ditt skjold. Din lønn skal
være meget stor.
2. Og Abram sa: HERRE, hva vil du
meg? Jeg går jo barnløs bort, og den som
skal ta mitt hus i eie, er Elieser fra
Damaskus.
3. Abram sa videre: Se, meg har du ikke
gitt noe barn. Og en tjener som er født i
mitt hus, kommer til å arve meg.
4. Men se, da kom Herrens ord til ham,
og det lød så: Nei, han skal ikke arve deg.
Men en som skal utgå av ditt eget liv, skal
arve deg.
5. Og han førte ham utenfor og sa: Se
opp til himmelen og tell stjernene, om du
kan telle dem! Og han sa til ham: Så skal
din ætt bli.
6. Abram trodde på Herren, og det ble
regnet ham til rettferdighet.
7. Og han sa til ham: Jeg er Herren,
som førte deg ut fra Ur i Kaldea for å gi
deg dette land til eie.
8. Da sa han: HERRE, hvorav kan jeg
vite at jeg skal eie det?
9. Da sa han til ham: Hent en 3 år
gammel kvige, en 3 år gammel geit, en 3
år gammel vær, en turteldue og en
dueunge, til meg.
10. Så hentet han alt dette til ham, og
skar dyrene midt over og la det ene
stykket av hvert dyr rett imot det andre;
men fuglene skar han ikke over.
11. Og rovfugler fòr ned på de døde
kropper, men Abram jaget dem bort.
12. Da nå solen var nær ved å gå ned,
og en dyp søvn var falt over Abram, se,
da falt redsel, et stort mørke, over ham.
13. Og han sa til Abram: Det skal du
vite, at din ætt skal bo som fremmede i et
land som ikke hører dem til, og de skal
slave for folket der og plages av dem i 400
år.
14. Men det folk som de skal slave for,
vil jeg dømme; og deretter skal de dra ut
med mye gods.
15. Men du skal fare til dine fedre i fred
og bli begravet i en god alderdom.
16. I det fjerde ættledd skal de komme
hit igjen, for Amorittene har ennå ikke fylt
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17. Da nå solen var gått ned, og det var
blitt aldeles mørkt, fikk han se en rykende
ovn og en flammende ild som fòr frem
mellom kjøttstykkene.
18. Den dag gjorde Herren en pakt med
Abram og sa: Din ætt gir jeg dette land, fra
Egyptens elv like til den store elv, elven
Frat.
1 9 . K en it t e n e s , K e n is itten es,
Kadmonittenes,
20. Hetittenes, Ferisittenes, Refa'ittenes,
21. Amorittenes, Kana'anittenes,
girgasittenes, og Jebusittenes land.
KAP. 16
Hagar, Abrams medhustru
1. Sarai, Abrams hustru, fødte ham ikke
barn, men hun hadde en Egyptisk
slavinne, som hette Hagar.
2. Og Sarai sa til Abram: Se, Herren har
nektet meg barn; gå derfor inn til min
slavinne! Kanskje jeg kunne få et barn ved
henne. Abram lød Sarais råd.
3. Så tok Sarai, Abrams hustru, og lot
Abram, sin mann, få Egypterkvinnen
Hager, som var hennes slavinne, til
hustru. Det var da 10 år siden Abram
bosatte seg i Kana'ans land.
4. Og han gikk inn til Hagar, og hun ble
gravid. Men da hun så at hun var blitt
gravid, nedverdiget hun sin frue.
5. Da sa Sarai til Abram: Den urett jeg
lider, er du skyld i. Jeg har selv gitt deg
min slavinne i din favn. Men nå, da hun
ser at hun er gravid, nedverdiger hun
meg. Herren skal dømme mellom meg og
deg.
6. Da sa Abram til Sarai: Se, din
slavinne råder du over selv. Gjør med
henne som du synes. Og Sarai var hard
mot henne, og hun rømte fra henne.
7. Men Herrens engel fant henne ved
vannkilden i ørkenen, ved kilden på veien
til Sur.
8. Og han sa: Hagar, Sarais slavinne,
hvor kommer du fra? Og hvor akter du
deg hen? Hun svarte: Jeg har flyktet fra
min frue Sarai.
9. Da sa Herrens engel til henne: Gå
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tilbake til din frue og bøy deg under
henne!
10. Og Herrens engel sa til henne: Jeg
vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke skal
kunne telles for mengdens skyld.
11. Og Herrens engel sa videre til
henne: Se, du er gravid og skal føde en
sønn. Og du skal kalle ham Ismael, for
Herren har hørt din nød.
12. Han skal bli et villesel av et
menneske. Hans hånd skal være mot alle,
og alles hånd mot ham. Og han skal bo
østenfor alle sine brødre.
13. Og hun gav Herren, som hadde talt
til henne, navnet: "Du er Gud, den som
ser". For hun sa: Har jeg virkelig fått se
han som ser meg?
14. Derfor kaller de brønnen Lakai Ro'is
brønn. Den ligger mellom Kades og
Bered.
15. Og Hagar fødte Abram en sønn. Og
Abram kalte den sønn som Hagar hadde
født ham, Ismael.
16. Abram var 86 år gammel da Hagar
fødte ham Ismael.
KAP. 17
Abram og Sarai får nytt navn ved
Guds pakt
1. Da Abram var 99 år gammel,
åpenbarte Herren seg for ham og sa til
ham: Jeg er Gud den allmektige. Vandre
for mitt åsyn og vær ustraffelig!
2. Jeg vil gjøre en pakt mellom deg og
meg, og jeg vil gjøre din ætt hjertelig
tallrik.
3. Da falt Abram på sitt ansikt; og Gud
talte med ham og sa:
4. Se, jeg gjør en pakt med deg, og du
skal bli far til en mengde folk.
5. Ditt navn skal ikke være Abram. Men
ditt navn skal være Abraham, for jeg gjør
deg til far for en mengde folk.
6. Og jeg vil gjøre deg hjertelig fruktbar,
så du blir til mange folk, og konger skal
utgå fra deg.
7. Jeg vil opprette en pakt mellom deg
og meg, og din ætt etter deg, fra slekt til
slekt, en evig pakt, så jeg vil være din
Gud, og Gud for din ætt etter deg.

8. Og jeg vil gi deg, og din ætt etter deg,
det land hvor du bor som fremmed, hele
Kana'ans land, til en evig eiendom; og jeg
vil være deres Gud.
9. Deretter sa Gud til Abraham: Og du
skal holde min pakt, du og din ætt etter
deg, fra slekt til slekt.
10. Dette er den pakt mellom meg og
dere, og din ætt etter deg, som dere skal
holde: Alt mannkjønn hos dere skal
omskjæres.
11. Dere skal omskjæres på deres
forhud. Det skal være tegnet på pakten
mellom meg og dere.
12. 8 dager gammelt skal hvert guttebarn hos dere omskjæres, slekt etter slekt,
både den som er født hjemme, og den
som er kjøpt for penger, alle som hører til
et fremmed folk og ikke er av din ætt.
13. Omskjæres skal både den som er
født i ditt hus, og den som er kjøpt for dine
penger. Så skal min pakt være på deres
kjøtt; en evig pakt.
14. Men en uomskåret av mannkjønn,
en hvis forhud ikke er omskåret, han skal
utryddes av sitt folk. Han har brutt min
pakt.
15. Og Gud sa til Abraham: Sarai, din
hustru, skal du ikke lenger kalle Sarai.
Sara skal være hennes navn.
16. Og jeg vil velsigne henne, og jeg vil
gi deg en sønn med henne også. Ja, jeg
vil velsigne henne, og hun skal bli til
mange folk. Konger og folkeslag skal
fremgå av henne.
17. Da falt Abraham på sitt ansikt og lo,
og han sa ved seg selv: Skulle en som er
100 år gammel, få barn? Og skulle Sara,
som er 90 år gammel, føde?
18. Og Abraham sa til Gud: Måtte bare
Ismael få leve for ditt åsyn!
19. Da sa Gud: Sannelig, Sara, din
hustru, skal føde deg en sønn, og du skal
kalle ham Isak. Og jeg vil opprette min
pakt med ham, en evig pakt for hans ætt
etter ham.
20. Og Ismael, også om ham har jeg
hørt din bønn: Se, jeg vil velsigne ham og
gjøre ham fruktbar og gi ham en hjertelig
tallrik ætt. Tolv høvdinger skal han bli far
til, og jeg vil gjøre ham til et stort folk.
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21. Men min pakt vil jeg opprette med
Isak, som Sara skal føde deg på denne tid
neste år.
22. Så holdt han opp med å tale med
ham, og Gud fòr opp igjen fra Abraham.
23. Samme dag tok Abraham Ismael,
sin sønn, og alle som er født i hans hus,
og alle som var kjøpt for penger, alt
mannkjønn blant folkene i Abrahams hus,
og omskar deres forhud slik som Gud
hadde sagt til ham.
24. Abraham var 99 år gammel da hans
forhud ble omskåret.
25. Og Ismael, hans sønn, var 13 år da
hans forhud ble omskåret.
26. Denne samme dag ble de omskåret,
både Abraham og Ismael, hans sønn;
27. og alle menn i hans hus, både de
som var født hjemme, og de fremmede
som var kjøpt for penger, ble omskåret
med ham.
KAP. 18
Herren samtaler med Abraham om
Sodoma
1. Og Herren åpenbarte seg for ham i
Mamres terebinte-lund, mens han satt i
døren til sitt telt midt på heteste dagen.
2. Da han så opp, fikk han se tre menn
som stod foran ham. Og da han ble var
dem, løp han dem i møte fra teltdøren og
bøyde seg til jorden
3. og sa: Herre! Dersom jeg har funnet
nåde for dine øyne, så gå ikke din tjener
forbi!
4. La oss få hente litt vann, vaske deres
føtter, og hvil dere under treet!
5. Og la meg hente et stykke brød, så
dere kan vederkvege dere før dere drar
videre; siden dere har lagt veien om deres
tjener. De sa: Ja, gjør som du sier!
6. Da skyndte Abraham seg inn i teltet til
Sara og sa: Skynd deg og ta tre mål fint
mjøl, kna det, og bak kaker!
7. Og selv sprang Abraham bort til
buskapen og hentet en fin og god kalv.
Den gav han til tjenestegutten, og han
skyndte seg å lage den til.
8. Så tok han rømme, søt melk og
kalven som han hadde latt tjenestegutten
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lage til, og satte det for dem; og han stod
hos dem under treet mens de åt.
9. Da sa de til ham: Hvor er Sara, din
hustru? Han svarte: Hun er der inne i
teltet.
10. Da sa han: jeg vil komme igjen til
deg på denne tid neste år, og da skal
Sara, din hustru, ha en sønn. Og Sara
hørte det i teltdøren, for den var bak ham.
11. Men Abraham og Sara var gamle og
langt ute i årene. Sara hadde det ikke
lenger på kvinners vis.
12. Derfor lo Sara ved seg selv og sa:
Skulle jeg, nå som jeg er blitt gammel, ha
lystbegær, og min mann er også gammel!
13. Da sa Herren til Abraham: Hvorfor
ler Sara og tenker: Skal jeg da virkelig få
barn, nå som jeg er blitt gammel?
14. Skulle noen ting være umulig for
Herren? På denne tid neste år vil jeg
komme til deg igjen, og da skal Sara ha
en sønn.
15. Men Sara nektet og sa: Jeg lo ikke.
For hun var redd. Da sa han: Jo, du lo.
16. Så stod mennene opp for å gå
derfra, og de tok veien bortimot Sodoma.
Og Abraham gikk med dem for å følge
dem på veien.
17. Da sa Herren: Skulle vel jeg skjule
for Abraham det som jeg tenker å gjøre?
18. Abraham skal jo bli et stort og tallrikt
folk, og alle Jordens folk skal velsignes i
ham.
19. For jeg har utvalgt ham forat han
skal byde sine barn og sitt hus etter seg at
de skal holde seg etter Herrens vei, å
gjøre rett og rettferdighet, så Herren kan
la Abraham få det som han har lovt ham.
20. Og Herren sa: Ropet over Sodoma
og Gomorra er sannelig stort, og deres
synd er meget svær.
21. Jeg vil stige ned og se om de i alt
har båret seg at som det lyder det rop som
er nådd opp til meg, og hvis ikke, så vil jeg
vite det.
22. Så vendte mennene seg derfra og
gikk til Sodoma, men Abraham ble
stående for Herrens åsyn.
23. Og Abraham trådde nærmere og sa:
Vil du rykke den rettferdige bort sammen
med den ugudelige?
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24. Kanskje det er femti rettferdige i
byen. Vil du da rykke dem bort og ikke
spare byen for de femti rettferdiges skyld
som kunne være der?
25. Det være langt fra deg og gjøre noe
slikt og slå i hjel den rettferdige sammen
med den ugudelige, så det går den
rettferdige på samme vis som den
ugudelige! Det være langt fra deg! Den
som dømmer hele Jorden, skulle ikke han
gjøre rett?
26. Da sa Herren: Dersom jeg i byen
Sodoma finner femti rettferdige, da vil jeg
spare hele byen for deres skyld.
27. Men Abraham tok atter til orde og
sa: Se, jeg har dristet meg til å tale til
Herren, enda jeg er støv og aske.
28. Kanskje det mangler fem i de femti
rettferdige, vil du da ødelegge hele byen
for disse fems skyld? Han svarte: Jeg vil
ikke ødelegge den dersom jeg finner
førtifem der.
29. Men han ble ennå ved å tale til ham
og sa: Kanskje det finnes førti. Han
svarte: Jeg vil ikke gjøre det for de førtis
skyld.
30. Men han sa: Herre, bli ikke vred om
jeg taler! Kanskje det finnes tretti. Han
svarte: Jeg skal ikke gjøre det dersom jeg
finner tretti der.
31. Da sa han: Se, jeg har dristet meg til
å tale til Herren; kanskje det finnes tjue.
Han svarte: Jeg skal ikke ødelegge den
for de tjues skyld.
32. Da sa han: Herre, bli ikke vred om
jeg taler bare denne ene gang til! Kanskje
det finnes ti. Han svarte: Jeg skal ikke
ødelegge den for de tis skyld.
33. Så gikk Herren bort, da han hadde
talt ut med Abraham. Og Abraham vendte
tilbake til det sted hvor han bodde.
KAP. 19

Sodoma ødeleggelse

1. Og de to engler kom til Sodoma ved
kveldstid, mens Lot satt i Sodomas port.
Da Lot så dem, stod han opp, gikk dem i
møte, og bøyde seg med sitt ansikt til
jorden
2. og sa: Dere herrer! Ta inn i deres

tjeners hus, bli der i natt, og vask deres
føtter! Så kan dere stå tidlig opp i morgen
og dra videre. Men de sa: Nei, vi vil bli på
gaten i natt.
3. Da nødde han dem meget, og de tok
inn hos ham i hans hus. Og han gjorde i
stand et måltid for dem og bakte ugjæret
brød, og de åt.
4. Før de ennå hadde lagt seg, kom
byens folk, mennene i Sodoma, både
unge og gamle hele folket fra alle kanter,
og omringet huset.
5. Og de ropte på Lot og sa til ham:
Hvor er de menn som er kommet til deg i
natt? Før dem ut til oss, så vi kan få vår
vilje med dem!
6. Da gikk Lot ut til dem i døren og
lukket den etter seg
7. og sa: Mine brødre, gjør ikke en så
ond gjerning!
8. Se, jeg har to døtre som ikke har hatt
med noen mann å gjøre. La meg få føre
dem ut til dere, og gjør med dem som
dere synes! Gjør bare ikke disse menn
noe, siden de er kommet inn under
skyggen av mitt tak!
9. Men de ropte: Gå av veien! Og så sa
de: Her er denne mann kommet for å bo
som fremmed her, og så vil han alltid
fremheve seg til dommer! Nå vil vi fare
verre at med deg enn med dem. Så
trengte de hardt inn på mannen, på Lot,
og stormet frem for å sprenge døren.
10. Da strakte mennene hånden ut og
tok Lot inn til seg i huset og lukket døren.
11. Og de folk som stod utenfor døren til
huset, slo de med blindhet, både små og
store, så de forgjeves forsøkte å finne
døren.
12. Da sa mennene til Lot: Har du ennå
noen her, enten svigersønn, sønner,
døtre, eller noen annen som hører deg til i
byen, så før dem bort fra dette sted!
13. For nå skal vi ødelegge dette sted,
fordi et sterkt klagerop over dem er nådd
opp til Herren, og Herren har sendt oss for
å ødelegge det.
14. Da gikk Lot ut og talte til sine
svigersønner, dem som skulle ha hans
døtre, og sa: Stå opp og gå bort fra dette
sted! For Herren vil ødelegge byen. Men
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hans svigersønner tenkte at han bare
spøkte.
15. Da nå morgenen grydde, skyndte
englene på Lot og sa: Stå opp, ta din
hustru og dine to døtre som er her, forat
du ikke skal bli revet bort på grunn av alt
det onde som er gjort her i byen.
16. Og da han nølte, tok mennene han,
hans hustru, og hans to døtre, ved
hånden, fordi Herren ville spare ham. Og
de førte ham ut og slapp ham ikke før de
var ute av byen.
17. Da de hadde ført dem ut, sa den
ene: Fly for ditt livs skyld. Se deg ikke
tilbake og stans ikke på hele sletten, fly
opp i fjellene, forat du ikke skal bli revet
bort!
18. Da sa Lot til dem: Å nei, Herre!
19. Se, din tjener har funnet nåde for
dine øyne, og stor er den godhet du har
vist meg ved å frelse mitt liv. Men jeg kan
ikke fly opp i fjellene; for da kunne ulykken
nå meg, så jeg døde.
20. Se, byen der borte er nær og lett å
fly til, og den er liten. La meg da fly dit. Er
den ikke liten? Så jeg kan berge livet!
21. Da sa han til ham: Vel, jeg har også
bønnhørt deg i denne foretagelse. Jeg
skal ikke ødelegge den by du taler om.
22. Skynd deg, fly dit! For jeg kan
ingenting gjøre før du kommer dit. Derfor
kaller de den by, Soar.
23. Solen var gått opp over Jorden da
Lot kom til Soar.
24. Da lot Herren det regne svovel og
ild, fra himmelen, fra Herren, ned over
Sodoma og Gomorra.
25. Og han ødela disse byer og hele
sletten, og alle dem som bodde i byene,
og det som vokste på marken.
26. Men Lots hustru, som fulgte etter
ham, så seg tilbake; da ble hun til en
saltstøtte.
27. Tidlig om morgenen gikk Abraham til
det sted hvor han hadde stått for Herrens
åsyn.
28. Og han så ut over Sodoma og
Gomorra, og ut over hele landet på
sletten. Da fikk han se at røyken steg opp
fra landet som røyken fra en smelteovn.
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Lot får barn med døtrene
29. Slik gikk det til da Gud ødela byene
på sletten. Og Gud kom Abraham i hu og
førte Lot ut, midt ut av ødeleggelsen, den
gang han ødela de byer som Lot hadde
bodd i.
30. Og Lot drog fra Soar opp i fjellene og
ble boende der, og hans to døtre med
ham, for han turde ikke bo i Soar. Og han
bodde i en hule, han og hans to døtre.
31. Da sa den eldste til den yngste: Vår
far er gammel, og det finnes ingen mann
her i landet som kan gå inn til oss etter all
verdens vis.
32. Kom, la oss gi vår far vin å drikke og
legge oss hos ham, så vi kan holde ætten
i live ved vår far!
33. Så gav de sin far vin å drikke den
natt. Den eldste gikk inn og la seg hos sin
far, og han merket det ikke, verken da hun
la seg, eller da hun stod opp.
34. Dagen etter sa den eldste til den
yngste: Se, i natt lå jeg hos min far. La
oss også denne natt gi ham vin å drikke,
og gå så du inn og legg deg hos ham, så
vi kan holde ætten i live ved vår far!
35. Så gav de også den natt sin far vin å
drikke. Den yngste gikk inn og la seg hos
ham, og han merket det ikke, verken da
hun la seg, eller da hun stod opp.
36. Og begge Lots døtre ble gravide ved
sin far.
37. Den eldste fødte en sønn og kalte
ham Moab. Han er stamfar til Moabittene,
som er til den dag i dag.
38. Den yngste fødte også en sønn og
kalte ham Ben-Ammi. Han er stamfar til
Ammonittene, som også er til den dag i
dag.
KAP. 20

Abimelek ville ha Sara

1. Så drog Abraham derfra til sørlandet
og bodde mellom Kades og Sur, og siden
oppholdt han seg en tid i Gerar.
2. Og Abraham sa om Sara sin hustru:
Hun er min søster. Da sendte Abimelek,
kongen i Gerar, folk av sted og tok Sara.
3. Men Gud kom til Abimelek i en drøm
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om natten og sa til ham: Nå skal du dø for
denne kvinnes skyld som du har tatt. For
hun er en annen manns hustru.
4. Men Abimelek hadde ikke kommet
henne nær, og han sa: Herre, vil du da
også slå rettferdige folk i hjel?
5. Har han ikke selv sagt til meg: Hun er
min søster? Og hun har også sagt: Han er
min bror. I mitt hjertes uskyldighet og med
rene hender har jeg gjort dette.
6. Og Gud sa til ham i drømmen: Ja, jeg
vet at du har gjort dette i ditt hjertes
uskyldighet, og jeg har også hindret deg
fra å synde mot meg. Derfor har jeg ikke
latt deg få røre henne.
7. Men la nå mannen få sin hustru
tilbake, for han er en profet. Og han skal
be for deg, så du får leve. Men dersom du
ikke gir henne tilbake, da vit at du skal
sannelig dø, du og alle dine.
8. Da stod Abimelek tidlig opp om
morgenen og kalte på alle sine tjenere og
fortalte dem alt dette. Og mennene ble
meget redde.
9. Abimelek kalte Abraham til seg og sa
til ham: Hva har du gjort mot oss? Hva har
jeg syndet mot deg, siden du har ført så
stor en synd over meg og mitt rike? Du
har båret deg slik at mot meg som ingen
skulle gjøre.
10. Og Abimelek sa videre til Abraham:
Hva mente du med å gjøre dette?
11. Da sa Abraham: Jeg tenkte: Det er
vist ingen Gudsrespekt på dette sted, og
de vil slå meg i hjel for min hustrus skyld.
12. Hun er virkelig også min søster, min
fars datter, men ikke min mors datter. Og
hun ble min hustru.
13. Da Gud bød meg å vandre borte fra
min fars hus, sa jeg til henne: Slik må du
vise din kjærlighet mot meg: Hvor vi så
kommer, må du si om meg: Han er min
bror.
14. Så tok Abimelek småfe og storfe,
slaver og slavinner, og gav Abraham. Og
han lot ham få Sara, sin hustru, tilbake.
15. Og Abimelek sa: Se, mitt land ligger
åpent for deg. Bo hvor du selv vil!
16. Til Sara sa han: Se, her gir jeg din
bror tusen sekel (12kg) sølv. Det skal
være en soningsgave for deg i alles øyne

som er sammen med deg. Og for alle, har
du nå fått oppreisning.
17. Og Abraham ba til Gud, og Gud
helbredet Abimelek og hans hustru og
hans tjenestekvinner, så de fikk barn,
18. for Herren hadde aldeles lukket for
hvert morsliv i Abimeleks hus for
Abrahams hustru Saras skyld.
KAP. 21

Isak blir født

1. Og Herren så til Sara som han hadde
sagt, og Herren gjorde med Sara som han
hadde lovt.
2. Sara ble gravid og fødte Abraham en
sønn i hans alderdom på den fastsatte tid
som Gud hadde talt til ham om.
3. Og Abraham kalte den sønn han
hadde fått, den som Sara hadde født ham,
Isak.
4. Og Abraham omskar Isak, sin sønn,
da han var 8 dager gammel, slik som Gud
hadde befalt ham.
5. Abraham var 100 år gammel da han
fikk sin sønn Isak.
6. Da sa Sara: Gud har gjort det så at
jeg må le. Alle som hører dette, vil le med
meg.
7. Og hun sa: Hvem skulle sagt til
Abraham at Sara gir barn bryst? Og nå
har jeg født ham en sønn i hans alderdom.
8. Og gutten vokste opp og ble avvent.
Abraham gjorde et stort selskap den dag
Isak ble avvent.
Ismael og Hagar må gå
9. Sara så at Egypterkvinnen Hagars
sønn, som hun hadde født Abraham, var
hånlig,
10. og hun sa til Abraham: Driv ut denne
slavinne og hennes sønn! For denne
slavinnes sønn skal ikke arve med min
sønn, med Isak.
11. Dette gjorde Abraham meget ondt
for hans sønns skyld.
12. Men Gud sa til Abraham: La det ikke
gjøre deg ondt for guttens og for din
slavinnes skyld! Lyd Sara i alt det hun sier
til deg! For i Isak skal en ætt oppkalles
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etter deg.
13. Men også slavinnens sønn vil jeg
gjøre til et folk, fordi han er din sønn.
14. Da stod Abraham tidlig opp om
morgenen og tok brød og en skinnsekk
med vann og gav Hagar, og la det på
hennes skuldre. Han gav henne også
gutten med og lot henne dra. Og hun gikk
av sted og fòr vill i Be'er-Sjeba-ørkenen.
15. Da det var forbi med vannet i
sekken, kastet hun gutten fra seg under
en busk
16. og gikk bort og satte seg et stykke
ifra, så langt som et bueskudd; for hun
tenkte: Jeg vil ikke se på at gutten dør. Så
satt hun et stykke ifra og brast i gråt.
17. Men Gud hørte gutten ynke seg, og
Guds engel ropte til Hagar fra himmelen
og sa til henne: Hva er det med deg,
Hagar? Frykt ikke! For Gud har hørt
gutten ynke seg der han ligger.
18. Reis deg, løft gutten opp og hold
ham i hånden! For jeg vil gjøre ham til et
stort folk.
19. Og Gud åpnet hennes øyne, så hun
så en brønn. Da gikk hun dit og fylte
sekken med vann og gav gutten å drikke.
20. Og Gud var med gutten. Og han ble
stor og bodde i ørkenen. Og da han
vokste til, ble han bueskytter.
21. Han bosatte seg i ørkenen Paran, og
hans mor tok en hustru til ham fra
Egypten.
Abrahams pakt med Abimelek
22. Ved denne tid kom Abimelek og
Pikol, hans hærfører, og sa til Abraham:
Gud er med deg i alt det du gjør.
23. Så sverg til meg nå her ved Gud at
du ikke vil fare med svik mot meg og mine
barn og min ætt! Liksom jeg har vist
godhet mot deg, så skal du gjøre det
samme mot meg og mot det land du bor i
som fremmed.
24. Da sa Abraham: Ja, det skal jeg
sverge til deg.
25. Men Abraham gikk i rette med
Abimelek for en brønn som Abimeleks
tjenere hadde tatt med vold.
26. Da sa Abimelek: Jeg vet ikke hvem
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som har gjort dette. Verken har du sagt
meg det, eller har jeg hørt det før i dag.
27. Da tok Abraham småfe og storfe og
gav Abimelek, og de gjorde en pakt med
hverandre.
28. Og Abraham stilte sju får av småfeet
for seg selv.
29. Da sa Abimelek til Abraham: Hva
skal disse sju får her, som du har stilt for
seg selv?
30. Han svarte: Disse sju får skal du ta
imot av meg. Det skal være til et vitne for
meg at jeg har gravd denne brønn.
31. Derfor kalte de dette sted Be'erSjeba (eds-brønnen); for der gjorde de
begge sin ed.
32. Så gjorde de da en pakt i Be'erSjeba. Og Abimelek og Pikol, hans
hærfører, brøt opp og vendte tilbake til
Filistrnes land.
33. Og Abraham plantet en tamarisk i
Be'er-Sjeba, og der påkalte han Herrens,
den evige Guds, navn.
34. Og Abraham bodde som fremmed i
Filistrnes land en lang tid.
KAP. 22
Gud satte Abraham på prøve
1. Noen tid deretter satte Gud Abraham
på prøve, og han sa til ham: Abraham! Og
han svarte: Ja, her er jeg.
2. Da sa han: Ta din sønn, din eneste,
ham som du har så kjær, Isak, og gå til
Moria land og ofre ham der til brennoffer
på et av fjellene, som jeg skal si deg!
3. Så stod Abraham tidlig opp om
morgenen og lesste på sitt esel, og tok to
av sine tjenestegutter og Isak, sin sønn,
med seg. Han kløyvde ved til brennofferet
og gav seg av på veien til det sted Gud
hadde sagt ham.
4. På den 3. dag, da Abraham så seg
omkring, fikk han øye på stedet langt
borte.
5. Da sa Abraham til sine tjenestegutter: Bli dere her med eselet! Jeg og
gutten vil gå bort å be, og så komme
tilbake til dere.
6. Så tok Abraham veden til brennofferet
og la den på Isak, sin sønn, og selv tok
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han ilden og kniven i sin hånd. Og så gikk
de begge sammen.
7. Da talte Isak til Abraham, sin far, og
sa: Du far! Han svarte: Ja, min sønn! Han
sa: Se, her er ilden og veden, men hvor er
lammet til brennofferet?
8. Abraham svarte: Gud skal selv utpeke
seg lammet til brennofferet, min sønn! Så
gikk de begge sammen.
9. Og da de kom til det sted Gud hadde
sagt ham, bygget Abraham et alter der og
la veden til rette. Så bandt han Isak, sin
sønn, og la ham på alteret ovenpå veden.
10. Og Abraham rakte ut hånden og tok
kniven for å ofre sin sønn.
11. Da ropte Herrens engel til Abraham
fra himmelen og sa: ABRAHAM! Han
svarte: Ja, her er jeg.
12. Da sa han: Legg ikke hånd på gutten
og ikke gjør ham noe! For nå vet jeg at du
frykter Gud, siden du ikke har spart din
eneste sønn for min skyld.
13. Da nå Abraham så opp, fikk han se
en vær bakenfor seg, som hang fast i
buskene med sine horn. Og Abraham gikk
bort og tok væren, og ofret den isteden for
sin sønn.
14. Abraham kalte dette sted: Herren
ser. Derfor sier folk den dag i dag: På
Herrens berg skal han la seg se:
15. Og Herrens engel ropte ennå en
gang til Abraham fra himmelen
16. og sa: Ved meg selv sverger jeg sier
Herren: Fordi du gjorde dette og ikke
sparte din eneste sønn,
17. så vil jeg storlig velsigne deg og
gjøre din ætt hjertelig tallrik, som stjernene
på himmelen og som sanden på havets
bredd, og din ætt skal ta sine fienders
porter i eie,
18. og igjennom din ætt skal alle
Jordens folk velsignes, fordi du lød mitt
ord.
19. Så gikk Abraham tilbake til sine
tjenestegutter, og de brøt opp og drog
sammen til Be'er-Sjeba. Og Abraham ble
boende i Be'er-Sjeba.
20. Noen tid deretter kom det noen og
sa til Abraham: Din bror Nakor og Milka
har også fått sønner:
21. Us, den eldste, og Bus, hans bror,

og Kemuel, far til Aram,
22. og Kesed, Haso, Pidas, Jidlaf, og
Betuel.
23. Og Betuel var far til Rebekka. Disse
åtte barn fikk Nakor, Abrahams bror, med
Milka.
24. Hans medhustru, som hette Re'uma,
fikk også barn: Tebah, Gaham, Tahas, og
Ma'aka.
KAP. 23

Sara døde

1. Saras alder ble 127 år. Det ble Saras
leve-år.
2. Og Sara døde i Kirjat-Arba, det er
Hebron, i Kana'ans land. Og Abraham
kom for å holde sørgehøytid og gråte over
Sara.
3. Deretter stod Abraham opp og gikk
bort fra sin døde hustru, og han talte med
Hets barn og sa:
4. Jeg er en fremmed og en utlending
hos dere. La meg få et gravsted til
eiendom hos dere, så jeg kan føre min
døde hustru bort og begrave henne!
5. Da svarte Hets barn Abraham og sa
til ham:
6. Hør på oss, herre! Du er en Guds
høvding blant oss. Begrav din døde i den
beste av våre graver! Ingen av oss skal
nekte deg sin grav til å begrave henne i.
7. Da stod Abraham opp og bøyde seg
for landets folk, for Hets barn,
8. og han talte med dem og sa: Dersom
dere samtykker i at jeg fører min døde
bort og begraver henne, så hør på meg og
legg et godt ord inn for meg hos Efron,
Sohars sønn,
9. at han lar meg få Makpelahulen, som
tilhører ham og ligger i utkanten av hans
mark. Han skal få full betaling for den hvis
han vil selge den til meg, her midt iblant
dere, til eiendoms-gravsted.
10. Men Efron satt midt iblant Hets barn.
Og Efron, Hetitten, svarte Abraham så
Hets barn hørte på det, alle de som hørte
hjemme i hans by, og sa:
11. Nei, herre! Hør på meg: Jeg gir deg
marken, og hulen som er på den, gir jeg
deg også; for mine landsmenns øyne gir
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jeg deg den. Begrav din døde der!
12. Da bøyde Abraham seg for landets
folk,
13. og han talte til Efron så landets folk
hørte på det, og sa: Bare du nå ville høre
på meg! Jeg betaler deg det marken er
verd. Ta imot det av meg og la meg få
begrave min døde der!
14. Da svarte Efron Abraham og sa til
ham:
15. Herre, hør på meg! Et jordstykke
som er verd fire hundre sekel (4,8kg) sølv,
hva har det å si mellom meg og deg?
Begrav du din døde!
16. Og Abraham skjønte hva Efron
mente, og Abraham veide opp til Efron det
sølv som han hadde talt om i påhør av
Hets barn, fire hundre sekel sølv, slike
som var gangbare i handel.
17. Og Efrons mark i Makpela, som
ligger østenfor Mamre, både marken og
hulen som er på den, og alle trærne som
fantes på marken, så langt den rakk rundt
omkring, ble skjøtet til
18. Abraham som eiendom, så Hets
barn så på det, alle de som hørte hjemme
i hans by.
19. Deretter begravde Abraham Sara,
sin hustru, i hulen på Makpela-marken
østenfor Mamre. Det er Hebron i Kana'ans
land.
20. Og marken og hulen på den gikk fra
Hets barn over til Abraham som
eiendoms-gravsted.
KAP. 24
Tjeneren henter en brud til Isak
1. Abraham var nå gammel og langt ute i
årene, og Herren hadde velsignet
Abraham i alle ting.
2. Da sa Abraham til sin tjener, han som
var den eldste i hans hus og rådet over alt
det han hadde: Kjære, legg din hånd
under hoften min,
3. så vil jeg la deg sverge ved Herren,
himmelens Gud og Jordens Gud, at du
ikke skal la min sønn ta seg en hustru av
døtrene til Kana'anitterfolket, som jeg bor
iblant,
4. men du skal dra til mitt eget land og
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min egen slekt og hente en hustru til min
sønn Isak.
5. Tjeneren sa til ham: Men om nå
kvinnen ikke vil følge med meg hit til dette
land, skal jeg da føre din sønn tilbake til
det land som du kommer fra?
6. Abraham svarte: Vokt deg for å føre
min sønn tilbake dit!
7. Herren, himmelens Gud, som førte
meg bort fra min fars hus og fra mitt
fedreland, og som talte til meg og sa: Din
ætt vil jeg gi dette land. Han skal sende
sin engel foran deg, så du kan hente en
hustru til min sønn derfra.
8. Men dersom kvinnen ikke vil følge
deg, da skal du være løst fra denne din ed
til meg; bare du ikke fører min sønn
tilbake dit!
9. Da la tjeneren sin hånd under
Abrahams, sin herres hofte og lovte dette
med ed.
10. Så tok tjeneren ti kameler av dem
som hørte hans herre til. Han tok av sted
og drog til Mesopotamia, til Nakors by.
11. Og han lot kamelene legge seg
utenfor byen ved brønnen ved kveldstid,
den tid da kvinnene pleier å komme ut og
hente vann.
12. Og han sa: Herre, min herre
Abrahams Gud! La det lykkes for meg i
dag, og gjør godhet mot min herre
Abraham!
13. Se, nå står jeg ved denne kilde
mens døtrene til mennene i byen kommer
ut for å hente vann.
14. La det nå så bli så at den jente som
jeg sier således til: Hell på din krukke, så
jeg kan få drikke, og som da sier: Drikk,
og jeg vil også gi dine kameler å drikke; at
hun er den du har utsett for din tjener Isak,
og av det vil jeg skjønne at du har gjort
godhet mot min herre.
15. Og se, før han hadde holdt opp å
tale, hendte det at Rebekka, en datter av
Betuel, som var sønn til Milka og Nakor,
Abrahams bror, kom ut med sin krukke på
skulderen.
16. Det var ei veldig pen jente, en
jomfru, som ingen mann hadde kommet
nær. Hun gikk ned til kilden og fylte sin
krukke og steg opp igjen.
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17. Da løp tjeneren henne i møte og sa:
Kjære, la meg få drikke litt vann av din
krukke!
18. Og hun sa: Drikk, herre! Og hun
skyndte seg og tok krukken ned i sin hånd
og lot ham få drikke.
19. Og da hun hadde latt ham drikke så
mye han ville, sa hun: Jeg vil også hente
vann til dine kameler, til de har fått nok.
20. Og hun skyndte seg og tømte sin
krukke i vanntrauet og sprang igjen til
brønnen etter vann og lot alle hans
kameler få drikke.
21. Og mannen så på henne og undret
seg, men han tidde stille for å få vite om
Herren hadde latt hans reise lykkes eller
ikke.
22. Da så kamelene hadde drukket, tok
mannen en gullring som veide en halv
sekel, og to armbånd som veide ti sekel
(0,12kg) gull, og la dem om hennes armer.
23. Og han sa: Hvem er du datter til?
Kjære, si meg det! Er det rom nok i din
fars hus, så vi kan overnatte der?
24. Hun svarte: Jeg er datter til Betuel,
sønn av Nakor og Milka.
25. Så sa hun til ham: Det er fullt opp
både av halm og fòr hos oss, og det er
også rom til å overnatte.
26. Da bøyde mannen seg ned og tilbad
Herren
27. og han sa: Lovet være Herren, min
herre Abrahams Gud, som ikke har tatt sin
godhet og sin trofasthet fra min herre!
Herren har ført meg på rette vei til min
herres slektninger.
28. Men jenta sprang hjem til sin mor og
fortalte alt dette.
29. Rebekka hadde en bror, som het
Laban. Han sprang ut til mannen der ute
ved kilden.
30. For da han så ringen og armbåndene som hans søster bar, og hørte
sin søster si: "Slik talte mannen til meg.",
gikk han ut til mannen. Og se, der stod
han hos kamelene ved kilden.
31. Og han sa: Kom inn, du Herrens
velsignede! Hvorfor står du her ute? Jeg
har gjort huset i stand, og der er rom for
kamelene.
32. Så gikk mannen inn i huset og lesste

av kamelene. Og Laban gav kamelene
halm og fòr, og kom med vann til ham og
de menn som var med ham, til å vaske
føttene i.
33. Og de satte frem mat for ham; men
han sa: Jeg vil ikke ete før jeg har båret
frem mitt ærend. Og Laban sa: Tal!
34. Da sa han: Jeg er Abrahams tjener;
35. og Herren har storlig velsignet min
herre, så han er blitt rik, og han har gitt
ham småfe og storfe, sølv og gull, slaver
og slavinner, kameler og esler.
36. Og Sara, min herres hustru, fødte
min herre en sønn på sine gamle dager;
og han har gitt ham alt det han eier.
37. Og min herre lot meg sverge og sa:
Du skal ikke la min sønn ta seg en hustru
av døtrene til Kana'anitterfolket, i hvis land
jeg bor;
38. men du skal gå til min fars hus og til
min slekt og hente en hustru til min sønn.
39. Da sa jeg til min herre: Men om nå
kvinnen ikke vil følge meg?
40. Men han sa til meg: Herren, for hvis
åsyn jeg har vandret, skal sende sin engel
med deg og la din reise lykkes, så du
finner en hustru til min sønn av min slekt
og av min fars hus,
41. da skal du være løst fra din ed til
meg. Når du kommer til mitt folk, og de
ikke vil gi deg henne, så skal du være løst
fra den eden til meg.
42. Så kom jeg da i dag til kilden, og jeg
sa: Herre, min herre Abrahams Gud! Å,
om du ville la denne min reise lykkes!
43. Se, nå står jeg her ved denne kilde.
La det nå bli så at om en ung jente
kommer ut for å hente vann, og jeg sier til
henne: Kjære, la meg få litt vann av din
krukke,
44. og hun da sier til meg: Drikk du, og
jeg vil hente vann til dine kameler, så er
hun den kvinne som Herren har utsett for
min herres sønn.
45. Før jeg hadde holdt opp å tale
således ved meg selv, se, da kom
Rebekka ut med sin krukke på skulderen.
Og hun gikk ned til kilden og øste opp
vann. Da sa jeg til henne: Kjære, la meg
få drikke!
46. Og hun skyndte seg og tok sin
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krukke ned og sa: Drikk, og jeg vil også la
dine kameler få drikke. Så drakk jeg, og
hun lot også kamelene få drikke.
47. Og jeg spurte henne: Hvem er du
datter til? Hun svarte: Jeg er datter til
Betuel, som er sønn til Nakor og Milka. Da
satte jeg ringen i hennes nese og
armbåndene på hennes armer.
48. Og jeg bøyde meg ned og tilbad
Herren, og jeg lovet Herren, min herre
Abrahams Gud, som hadde ledet meg på
rette vei til å finne min herres brordatter til
hustru for hans sønn.
49. Dersom dere nå vil vise godhet og
trofasthet mot min herre, da si meg det.
Og hvis ikke, da si meg det, så jeg kan
vende meg til en annen kant, til høyre eller
til venstre.
50. Da svarte Laban og Betuel og sa:
Dette kommer fra Herren. Vi kan ikke si
noe, verken godt eller ondt.
51. Se, der står Rebekka. Ta henne og
dra bort og la din herres sønn få henne til
hustru, som Herren har sagt!
52. Da Abrahams tjener hørte disse ord,
bøyde han seg til jorden for Herren.
53. Og tjeneren tok frem sølvsmykker,
gullsmykker og klær, og gav Rebekka.
Hennes bror og hennes mor gav han også
kostelige gaver.
54. Så åt de og drakk, han og de menn
som var med ham, og de ble der om
natten. Men da de stod opp om
morgenen, sa han: La meg nå fare hjem til
min herre!
55. Da sa hennes bror og hennes mor:
La jenta bli hos oss en tid, en 10 dager
eller så! Siden kan du reise.
56. Men han sa til dem: Hold meg ikke
tilbake nå da Herren har latt min reise
lykkes! La meg få ta av sted, så jeg kan
komme hjem til min herre!
57. Da sa de: La oss rope på jenta og
spørre henne selv!
58. Så ropte de på Rebekka og sa til
henne: Vil du reise med denne mann?
Hun svarte: Ja, det vil jeg.
59. Så lot de Rebekka, sin søster,
hennes fostermor, Abrahams tjener og
hans menn, reise.
60. Og de velsignet Rebekka og sa til
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henne: Vår søster, bli til tusen ganger ti
tusen, og måtte din ætt ta fiendens porter i
eie!
61. Og Rebekka og hennes jenter gjorde
seg ferdig, og de satte seg på kamelene
og fulgte med mannen. Og tjeneren tok
Rebekka med seg og drog av sted.
62. Isak var nettopp kommet tilbake fra
en vandring til brønnen Lakai-Ro'i, for han
bodde i sørlandet.
63. Og Isak gikk ved Kveldstid ut på
marken for å ha en stille stund. Og da han
så opp, fikk han se noen kameler som
kom gående.
64. Og da Rebekka så opp, fikk hun øye
på Isak. Hun skyndte seg og steg ned av
kamelen.
65. Og hun sa til tjeneren: Hvem er
denne mann som kommer oss i møte på
marken? Tjeneren svarte: Det er min
herre. Så tok hun sløret og tildekket seg.
66. Og tjeneren fortalte Isak alt det han
hadde gjort.
67. Og Isak førte henne inn i sin mor
Saras telt. Han tok Rebekka hjem, og hun
ble hans hustru, og han hadde henne
kjær. Så ble Isak trøstet i sorgen over sin
mor.
KAP. 25
Abraham tar seg en ny hustru
1. Abraham tok seg igjen en hustru. Hun
hette Ketura.
2. Med henne fikk han Simran, Joksan,
Medan, Midian, Jisbak, og Suah.
3. Og Joksan fikk sønnene Sjeba og
Dedan. Dedans barn var Asurerne,
Letuserne, og Le'ummerne.
4. Midians var Efa, Efer, Hanok, Abida,
og Elda'a. Alle disse var Keturas barn.
5. Og Abraham gav Isak alt det han
eide.
6. Men sønnene til de medhustruer som
Abraham hadde, gav han gaver og lot
dem, mens han ennå levde, flytte bort fra
Isak, sin sønn, østover, til østerland.
7. Abrahams levetid og den alder han
nådde, var 175 år.
8. Så oppgav Abraham ånden og døde i
god alderdom, gammel og mett av dager,
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og han ble samlet til sine fedre.
9. Og Isak og Ismael, hans sønner,
begravde ham i Makpela-hulen på den
mark som hadde tilhørt Hetitten Efron,
Sohars sønn, østenfor Mamre,
10. den mark Abraham hadde kjøpt av
Hets barn. Der ble Abraham begravet
liksom Sara, hans hustru.
11. Etter Abrahams død velsignet Gud
Isak, hans sønn. Og Isak bodde ved
brønnen Lakai Ro'i.
Ismaels ætt
12. Dette er Ismaels, Abrahams sønns
ættetavle, han som Abraham fikk med
Egypterkvinnen Hagar, Saras slavinne.
13. Dette er navnene på Ismaels
sønner, de navn som de har i sin
ættetavle: Nebajot, Ismaels førstefødte,
og Kedar, Adbe'el, Mibsam,
14. Misma, Duma, Massa,
15. Hadar, Tema, Jetur, Nafis, og
Kedma.
16. Dette var Ismaels sønner, og dette
var deres navn, i deres byer og leire, tolv
ættehøvdinger.
17. Ismaels leveår var 137 år. Så
oppgav han ånden og døde og ble samlet
til sine fedre.
18. Og de bodde fra Havila til Sur, som
ligger midt for Egypten, og bortimot
Assyria. Han bosatte seg østenfor alle
sine brødre.
Esau og Jakob blir født
19. Dette er historien om Abrahams
sønn Isaks ætt: Abraham fikk sønnen
Isak.
20. Og Isak var 40 år gammel da han
ektet Rebekka, som var datter til
Arameeren Betuel fra Mesopotamia og
søster til Arameeren Laban.
21. Og Isak ba til Herren for sin hustru,
for hun var barnløs. Herren bønnhørte
han, og Rebekka, hans hustru, ble gravid.
22. Men fostrene støtte til hverandre i
mors liv. Da sa hun: Er det så, hvorfor
skal jeg da være til? Og hun gikk for å
spørre Herren.

23. Og Herren sa til henne: I ditt liv er
det to folk, og fra ditt fang skal to folkeslag
skille seg at. Det ene folk skal være
sterkere enn det andre, og den eldste skal
tjene den yngste.
24. Da nå hennes tid var kommet at hun
skulle føde, se, da var det tvillinger i
hennes liv.
25. Og den som kom først frem, var rød
over hele kroppen som en lodden kappe.
Og de kalte han Esau.
26. Deretter kom hans bror frem, og
hans hånd holdt i Esaus hæl, og de kalte
ham Jakob. Isak var 60 år gammel da de
ble født.
27. Da guttene vokste til, ble Esau en
dyktig jeger, en mann som holdt til i skog
og mark. Men Jakob var en stillferdig
mann, som holdt seg ved teltene.
28. Og Isak holdt mest av Esau, for han
var glad i vilt; men Rebekka holdt mest av
Jakob.
29. En gang da Jakob holdt på å koke
en velling, kom Esau hjem fra marken og
var rent oppgitt.
30. Esau sa til Jakob: La meg få noe av
det røde til livs, det røde du har der, for
jeg er rent oppgitt! Derfor kalte de ham
Edom.
31. Men Jakob sa: Selg meg først din
førstefødselsrett!
32. Esau svarte: Jeg holder på å dø.
Hva skal jeg da med førstefødselsretten?
33. Da sa Jakob: Gjør først din ed på
det! Og han gjorde sin ed på det og solgte
sin førstefødselsrett til Jakob.
34. Og Jakob gav Esau brød og
linsevelling. Han åt og drakk, og stod opp
og gikk sin vei. Slik nedverdiget Esau
førstefødselsretten.
KAP. 26
Isak hos Abimelek i Gerar
1. Og det var igjen hungersnød i landet,
akkurat som forrige gang på Abrahams
tid. Og Isak drog til Filistrnes konge,
Abimelek i Gerar.
2. Da åpenbarte Herren seg for ham og
sa: Dra ikke ned til Egypten! Bo i det land
som jeg sier deg!
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3. Bli boende her i landet! Jeg vil være
med deg og velsigne deg; for deg og din
ætt vil jeg gi alle disse land. Jeg vil holde
den ed jeg har svoret Abraham, din far.
4. Og jeg vil gjøre din ætt tallrik som
stjernene på himmelen, og jeg vil gi din
ætt alle disse land. Og gjennom din ætt
skal alle Jordens folk velsignes,
5. fordi Abraham lød mitt ord og holdt alt
det jeg bød ham å holde; mine bud, mine
forskrifter, og mine lover.
6. Så ble Isak boende i Gerar.
7. Og mennene der på stedet spurte
ham ut om hans hustru. Da sa han: Hun
er min søster. For han torde ikke si at hun
var hans hustru. Han tenkte: Mennene her
på stedet kunne da slå meg i hjel for
Rebekkas Skyld, siden hun er så vakker.
8. Da han nå hadde vært der en tid,
hendte det engang at Abimelek, Filistrnes
konge, så ut gjennom vinduet, og fikk se
at Isak kjærtegnet Rebekka, sin hustru.
9. Da kalte Abimelek Isak til seg og sa:
Hun er jo din hustru, hvordan kunne du da
si: Hun er min søster? Isak svarte: Jeg
tenkte jeg kunne komme til å mist livet for
hennes skyld.
10. Da sa Abimelek: Hvorfor har du gjort
dette mot oss? Hvor lett kunne det ikke ha
hendt at en eller annen av folket hadde
lagt seg hos din hustru, og da hadde du
ført skyld over oss.
11. Så bød Abimelek alt folket og sa:
Den som rører ved denne mann eller hans
hustru, han skal miste sitt liv.
12. Isak sådde korn der i landet og fikk
det år hundre fold, for Herren velsignet
ham.
13. Og han ble en rik mann, som ble
rikere og rikere, så han til sist var
overmåte rik.
14. Han eide småfe, storfe, og mange
tjenere, så Filistrne ble misunnelige på
ham.
15. Og alle de brønner som hans fars
tjenere hadde gravd i Abrahams, hans
fars, dager, dem kastet Filistrne til og fylte
dem med jord.
16. Og Abimelek sa til Isak: Dra bort fra
oss, for du er blitt oss altfor mektig.
17. Så drog Isak derfra og slo leir i
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Gerar-dalen, og ble boende der.
18. Og Isak gravde opp igjen de brønner
som de hadde gravd i Abrahams, hans
fars, dager, og som Filistrne hadde kastet
til etter Abrahams død. Og han gav dem
de samme navn som hans far hadde gitt
dem.
19. Og Isaks tjenere gravde i dalen og
fant en brønn der med rennende vann.
20. Men hyrdene fra Gerar trettet med
Isaks hyrder og sa: Vannet tilhører oss!
Og han kalte brønnen Esek, fordi de
stridde med ham.
21. Siden gravde de en annen brønn, og
den trettet de også om; og han kalte den
Sitna.
22. Så brøt han opp derfra og gravde
ennå en brønn. Den trettet de ikke om; og
han kalte den Rehobot og sa: Nå har
Herren gjort det romslig for oss, så vi kan
bli tallrike i landet.
23. Siden drog han derfra opp til Be'erSjeba.
24. Samme natt åpenbarte Herren seg
for ham og sa: Jeg er Abrahams, din fars,
Gud. Frykt ikke, for jeg er med deg, og jeg
vil velsigne deg og gjøre din ætt tallrik for
Abrahams, min tjeners, skyld.
25. Der bygget han et alter og påkalte
Herrens navn. Han slo opp sitt telt der, og
Isaks tjenere gravde en brønn der.
26. Siden kom Abimelek til ham fra
Gerar, med Akussat, sin venn, og Pikol,
sin hærfører.
27. Da sa Isak til dem: Hvorfor kommer
dere til meg, dere som hater meg, og har
drevet meg bort fra dere?
28. De svarte: Vi har tydelig sett at
Herren er med deg. Derfor sier vi: Kom, la
oss sverge en ed oss imellom, vi og du.
Og la oss få gjøre en pakt med deg,
29. at du ikke skal gjøre oss noe ondt,
så som vi heller ikke har rørt deg, men
bare har gjort deg godt og latt deg fare i
fred. Du er nå Herrens velsignede.
30. Så gjorde han et selskap for dem, og
de åt og drakk.
31. Morgenen etter stod de tidlig opp og
svor hverandre sin ed. Siden lot Isak dem
fare, og de drog fra ham i fred.
32. Samme dag hendte det at Isaks
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tjenere kom og fortalte ham om den brønn
de hadde gravd, og sa til ham: Vi har
funnet vann.
33. Og han kalte den Siba. Derfor heter
byen Be'er-Sjeba den dag i dag.
34. Da Esau var 40 år gammel, tok han
Judit, datter til Hetitten Be'eri, og Basmat,
datter til Hetitten Elon, til hustruer.
35. Men de ble en hjertesorg for Isak og
Rebekka.
KAP. 27
Jakob røver velsignelsen fra Esau
1. Da Isak var blitt gammel, og hans
øyne var blitt sløve, så han ikke kunne se,
kalte han til seg Esau, sin eldste sønn, og
sa til ham: Min sønn! Han svarte: Ja, her
er jeg.
2. Da sa han: Jeg er blitt gammel og vet
ikke hva dag jeg skal dø.
3. Så ta nå dine jaktredskaper, ditt
kogger og din bue, og gå ut på marken og
skyt noe vilt til meg,
4. og lag en velsmakende rett for meg,
slik som jeg liker det, og kom så hit med
den! Da vil jeg ete, så min sjel kan
velsigne deg, før jeg dør.
5. Men Rebekka hørte på at Isak talte
med Esau, sin sønn. Så gikk Esau ut på
marken for å skyte noe vilt og ha det med
seg hjem.
6. Da sa Rebekka til Jakob, sin sønn:
Jeg hørte din far tale til Esau, din bror, og
si:
7. Hent meg noe vilt og lag en
velsmakende rett for meg, så jeg kan ete
den og velsigne deg for Herrens åsyn, før
jeg dør.
8. Lyd nå mitt ord, min sønn, og gjør det
jeg byder deg:
9. Gå til flokken og hent meg to gode kje
derfra, så jeg kan lage en velsmakende
rett av dem for din far, slik som han liker
det.
10. Og du skal gå inn med den til din far,
så han kan ete av den og velsigne deg,
før han dør.
11. Da sa Jakob til Rebekka, sin mor:
Esau, min bror, er jo lodden, og jeg er
glatt.

12. Kanskje min far kjenner på meg og
så tror han at jeg vil gjøre ham til narr, og
da kommer jeg til å føre en forbannelse
over meg og ikke en velsignelse.
13. Da sa hans mor til ham: Den
forbannelse skal jeg ta meg av, min sønn!
Bare lyd mitt råd og gå og hent meg
kjeene!
14. Da gikk han ut og hentet dem, og
kom til sin mor med dem. Hans mor laget
en velsmakende rett, slik som hans far
likte det.
15. Så tok Rebekka sin eldste sønn
Esaus høytidsklær, som hun hadde hos
seg i huset, og hun lot Jakob, sin yngste
sønn, ta dem på.
16. Men skinnene av kjeene hadde hun
om hans hender og om den glatte del av
hans hals.
17. Så lot hun sin sønn Jakob få den
velsmakende rett og brødet som hun
hadde laget.
18. Og han gikk inn til sin far og sa: Far!
Han svarte: Ja, her er jeg. Hvem er du,
min sønn?
19. Da sa Jakob til sin far: Jeg er Esau,
din førstefødte. Jeg har gjort som du sa til
meg. Sett deg nå opp og et av mitt vilt, så
din sjel kan velsigne meg!
20. Men Isak sa til sin sønn: Hvordan
har du da kunne finne noe så snart, min
sønn? Han svarte: Herren din Gud sendte
meg det i møte.
21. Da sa Isak til Jakob: Kom hit og la
meg få kjenne på deg, min sønn, om du er
min sønn Esau eller ikke.
22. Så gikk Jakob frem til Isak, sin far.
Han kjente på ham og sa: Røsten er
Jakobs, men hendene er Esaus.
23. Og han kjente ham ikke, fordi hans
hender var lodne som hans bror Esaus
hender; og han velsignet ham.
24. Og han sa: Er du virkelig min sønn
Esau? Han svarte: Ja, det er jeg.
25. Da sa han: Kom hit med det til meg
og la meg få ete av min sønns vilt, så min
sjel kan velsigne deg. Så satte han det
frem for ham, og han åt. Og han kom med
vin til ham, og han drakk.
26. Så sa Isak, hans far, til ham: Kom nå
hit og kyss meg, min sønn!
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27. Da gikk han frem og kysset ham. Og
han kjente lukten av hans klær og
velsignet ham og sa: Se, duften av min
sønn er som duften av en mark som
Herren har velsignet.
28. Så gi Gud deg av himmelens dugg
og jordens fedme, og av korn og most i
overflod.
29. Folk skal tjene deg, og folkeslag skal
falle deg til fote. Vær herre over dine
brødre, og måtte din mors sønner falle
deg til fote! Forbannet være den som
forbanner deg, og velsignet være den som
velsigner deg!
30. Men da Isak hadde endt sin
velsignelse over Jakob, og Jakob nettopp
var gått ut fra Isak, sin far, da kom Esau,
hans bror, hjem fra jakten.
31. Han laget også en velsmakende rett
og bar den inn til sin far; og han sa til sin
far: Vil ikke far reise seg opp og ete av sin
sønns vilt, så din sjel kan velsigne meg!
32. Og Isak, hans far, spurte ham: Hvem
er du? Han svarte: Jeg er Esau, din
førstefødte sønn.
33. Da ble Isak overmåte forferdet, og
han sa: Hvem var det da som hadde skutt
noe vilt og kom til meg med det? Jeg åt av
alt, før du kom, og velsignet ham! Han
skal også være velsignet.
34. Da Esau hørte disse ord av sin far,
satte han i et høyt og sårt skrik, og han sa
til sin far: Velsign meg også, min far!
35. Men han sa: Din bror kom med list
og tok din velsignelse.
36. Da sa han: Er det fordi han har fått
navnet Jakob, at han nå to ganger har
o verru m p le t o g lu rt m eg ? M in
førstefødselsrett tok han, og se, nå har
han tatt min velsignelse. Så sa han: Har
du ikke en velsignelse igjen til meg også?
37. Isak svarte og sa til Esau: Se, jeg
har satt ham til herre over deg, og alle
hans brødre har jeg gjort til hans tjenere,
og jeg har gitt ham korn og most i
overflod. Hva skal jeg da gjøre for deg,
min sønn?
38. Og Esau sa til sin far: Har du bare
denne ene velsignelse, min far? Velsign
meg også min far! Og Esau gråt høyt.
39. Da tok Isak, hans far, til orde og sa
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til ham: Se, uten jordens fedme skal din
bolig være og uten himmelens dugg fra
oven.
40. Av ditt sverd skal du leve, og din
bror skal du tjene; men når du engang
river deg løs, da skal du bryte hans åk av
din nakke.
41. Og Esau hatet Jakob for den
velsignelse som hans far hadde lyst over
ham. Og Esau sa ved seg selv: Snart
kommer den tid da vi må sørge over min
far. Da skal jeg slå Jakob, min bror, i hjel.
42. Og Rebekka fikk vite hva Esau,
hennes eldste sønn, hadde sagt. Da
sendte hun bud etter Jakob, sin yngste
sønn, og sa til ham: Se, Esau, din bror, vil
hevne seg på deg og slå deg i hjel.
43. Lyd nå mitt ord min sønn: Gjør deg
ferdig og flykt til min bror Laban i Karan,
44. og bli hos ham en tid, til din brors
vrede har lagt seg,
45. til din brors vrede vendt seg fra deg,
og han har glemt det du har gjort mot
ham! Da skal jeg sende bud og hente deg
derfra. Hvorfor skulle jeg miste dere
begge på en dag!
46. Så sa Rebekka til Isak: Jeg er kjed
av mitt liv for disse Hets døtres skyld.
Skulle nå Jakob også ta seg en hustru av
Hets døtre, så som en som disse, en av
landets døtre, hva skulle jeg da leve etter?
KAP. 28
Jakob rømmer for Esau
1. Da kalte Isak Jakob til seg og
velsignet ham, og bød ham og sa til ham:
Du skal ikke ta noen av Kana'ans døtre til
hustru.
2. Gjør deg klar til å dra til Mesopotamia,
til din morfar Betuels hus, og hent deg en
hustru derfra, en av din morbror Labans
døtre!
3. Må Gud den allmektige velsigne deg
og gjøre deg fruktbar og gi deg en tallrik
ætt, så du blir til en hel skare av folkeslag.
4. Han gi deg Abrahams velsignelse,
både deg og din ætt, så du kommer til å
eie det land hvor du nå bor som fremmed,
det som Gud gav Abraham!
5. Så lot Isak Jakob reise. Og han drog
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til Mesopotamia, til Arameeren Laban,
Betuels sønn, som var bror til Rebekka,
Jakob og Esaus, mor.
6. Da Esau så at Isak hadde velsignet
Jakob og sendt ham til Mesopotamia for å
hente seg en hustru derfra, at han hadde
velsignet ham og gitt ham den befaling:
"Du skal ikke ta noen av kana'ans døtre til
hustru",
7. og at Jakob hadde adlydt sin far og
sin mor og reist til Mesopotamia,
8. og da Esau så at Kana'ans døtre
mishaget Isak, hans far,
9. så gikk han til Ismael og tok Mahalat,
datter til Abrahams sønn Ismael, Nebajots
søster, til hustru foruten sine andre
hustruer.
10. Jakob tok ut fra Be'er-Sjeba og gav
seg på veien til Karan.
11. Og han kom til et sted hvor han ble
natten over, for solen var gått ned. Han
tok en av steinene som lå der, og la den
under sitt hode. Og så la han seg til å
sove der.
12. Da drømte han og så en stige, som
var stilt opp på jorden, og hvis topp nådde
opp til himmelen. Og se, Guds engler steg
opp og steg ned på den.
13. Og se, Herren stod øverst på den og
sa: Jeg er Herren, din far Abrahams Gud
og Isaks Gud. Det land som du nå ligger i,
det vil jeg gi deg og din ætt.
14. Og din ætt skal bli som støvet på
jorden, og du skal utbre deg mot øst og
mot vest, og mot nord og mot sør. Og
igjennom deg og igjennom din ætt skal
alle Jordens slekter velsignes.
15. Og se, jeg er med deg og vil bevare
deg hvor du så går, og jeg vil føre deg
tilbake til dette land. Jeg vil ikke forlate
deg før jeg har gjort det jeg har lovt deg.
16. Da Jakob våknet av sin søvn, sa
han: Sannelig, Herren er på dette sted, og
jeg visste det ikke.
17. Og det kom en respekt over ham, og
han sa: Hvor respektfullt er ikke dette
sted! Her er visselig Guds hus, her er
himmelens port.
18. Morgenen etter stod Jakob tidlig opp
og tok den stein han hadde lagt under sitt
hode, og reiste den opp som en

minnestein, og helte olje over den.
19. Og han kalte dette sted Bet-El. Før
hette byen Luz.
20. Jakob gjorde et løfte og sa: Dersom
Gud vil være med meg og bevare meg på
denne min ferd og gi meg brød å ete og
klær å kle meg med,
21. og jeg kommer vel hjem igjen til min
fars hus, så skal Herren være min Gud.
22. Og denne stein, som jeg har reist
opp som en minnestein, skal være et
Guds hus, og av alt det du gir meg, vil jeg
gi deg tiende.
KAP. 29
Jakob kommer til Laban
1. Så gav Jakob seg igjen på vei og drog
til Østens barns land.
2. Og da han så seg omkring, fikk han
se en brønn på marken, og ved den lå det
tre flokker småfe, for av denne brønn
vannet de buskapen. Men steinen som lå
over brønnens åpning, var stor.
3. Og der samlet alle flokkene med
buskap seg. Og hyrdene veltet steinen fra
brønnens åpning og vannet småfeet, og
de la steinen tilbake på sitt sted, over
brønnens åpning.
4. Jakob spurte dem: Mine brødre, hvor
er dere fra? De svarte: Vi er fra Karan.
5. Så spurte han dem: Kjenner dere
Laban, sønn til Nakor? De svarte: Ja, vi
kjenner ham.
6. Da spurte han dem: Står det vel til
med ham? De svarte: Ja, det gjør det. Og
se, der kommer hans datter Rakel med
småfeet.
7. Da sa han: Det er ennå høylys dag,
det er ennå ikke tid til å samle buskapen.
Vann småfeet og gå av sted igjen og gjet!
8. Men de sa: Det kan vi ikke før alle
feflokkene er samlet, og steinen blir veltet
fra brønnens åpning, da vanner vi
småfeet.
9. Mens han ennå talte med dem, kom
Rakel med sin fars småfe, for det var hun
som gjette.
10. Og da Jakob så Rakel, sin morbror
Labans datter, og så småfeet som tilhørte
hans morbror, gikk han frem og veltet
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steinen fra brønnens åpning og vannet sin
morbror Labans småfe.
11. Og Jakob kysset Rakel og brast i
gråt.
12. Jakob fortalte Rakel at han var
hennes fars slektning, og at han var sønn
til Rebekka. Da sprang hun av sted og
fortalte det til sin far.
13. Da nå Laban fikk høre om Jakob, sin
søstersønn, løp han ham i møte og
omfavnet ham, og kysset ham og førte
ham inn i sitt hus. Og han fortalte Laban
alt som hadde hendt.
14. Da sa Laban til ham: Sannelig, vi er
av samme kjøtt og blod. Og han ble hos
ham en måneds tid.
Jakobs giftemål
15. Så sa Laban til Jakob: Skulle du
tjene gratis for meg, bare fordi du er min
slektning? Si meg hva du vil ha i lønn!
16. Nå hadde Laban to døtre. Den
eldste hette Lea, og den yngste hette
Rakel.
17. Lea hadde matte øyne, men Rakel
var vakker av skapning og vakker å se til.
18. Og Jakob hadde Rakel kjær. Derfor
sa han: Jeg vil tjene deg i 7 år for Rakel,
din yngste datter.
19. Laban svarte: Det er bedre at jeg gir
henne til deg, enn at jeg gir henne til en
annen mann. Bli hos meg!
20. Så tjente Jakob i 7 år for Rakel.
Disse år syntes han var noen få dager,
fordi han hadde henne kjær.
21. Deretter sa Jakob til Laban: La meg
nå få min hustru, for min til er ute, og jeg
vil gå inn til henne.
22. Da samlet Laban alle menn der på
stedet og gjorde et selskap.
23. Og om kvelden tok han sin datter
Lea og førte henne inn til ham, og han
gikk inn til henne.
24. Og Laban gav sin slavinne Silpa til
sin datter Lea som slavinne.
25. Men om morgenen, se, da var det
Lea. Da sa han til Laban: Hva har du gjort
mot meg? Var det ikke Rakel som jeg
tjente hos deg for? Hvorfor har du sveket
meg?
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26. Laban svarte: Det er ikke skikk her
hos oss å gi den yngste bort før den
eldste.
27. La nå Leas bryllupsuke gå til ende,
så vi jeg også gi deg den andre, hvis du vil
tjene hos meg i 7 år til.
28. Og Jakob gjorde så, og han lot
bryllupsuken gå til ende. Da gav han ham
sin datter Rakel til Hustru.
29. Og Laban gav sin slavinne Bilha til
sin datter Rakel som slavinne.
30. Så gikk han også inn til Rakel, og
han holdt mere av Rakel enn av Lea.
Siden tjente han ennå 7 år til hos Laban.
Jakob og hans hustruer får barn
31. Da Herren så at Lea ble tilsidesatt,
åpnet han hennes morsliv; men Rakel var
barnløs.
32. Og Lea ble gravid og fødte en sønn,
og hun kalte ham Ruben. For hun sa:
Herren har sett til meg i min ulykkelighet.
Nå vil min mann elske meg.
33. Og hun ble gravid igjen og fødte en
sønn og sa: Herren har hørt at jeg var
tilsidesatt. Derfor har han også gitt meg
denne sønn. Så kalte hun ham Simeon.
34. Og hun ble gravid igjen og fødte en
sønn og sa: Nå må vel endelig min mann
holde seg til meg, for jeg har født ham tre
sønner. Derfor kalte de ham Levi.
35. Og hun ble gravid igjen og fødte en
sønn og sa: Nå vil jeg prise Herren. Derfor
kalte hun ham Juda. Så fikk hun ikke flere
barn da.
KAP. 30
1. Da Rakel så at hun og Jakob ikke fikk
barn, ble hun misunnelig på sin søster og
sa til Jakob: La meg få barn, ellers dør
jeg!
2. Da opptentes Jakobs vrede mot
Rakel, og han sa: Er jeg i Guds sted, som
har nektet deg livsfrukt.
3. Da sa hun: Se, der er min slavinne
Bilha. Gå inn til henne, forat hun kan føde
på mine knær; så jeg også, ved henne,
kan få barn!
4. Så gav hun ham sin slavinne Bilha til
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hustru, og Jakob gikk inn til henne.
5. Og Bilha ble gravid og fødte Jakob en
sønn.
6. Da sa Rakel: Gud har dømt i min sak.
Han har hørt min bønn og gitt meg en
sønn. Derfor kalte hun ham Dan.
7. Og Bilha, Rakels slavinne, ble gravid
igjen og fødte Jakob ennå en sønn.
8. Da sa Rakel: Jeg har kjempet Guds
kamper med min søster, og nå har jeg
vunnet. Og hun kalte ham Naftali.
9. Da Lea så at hun ikke fikk flere barn,
tok hun sin slavinne Silpa og gav Jakob til
hustru.
10. Og Silpa, Leas slavinne, fødte Jakob
en sønn.
11. Da sa Lea: Til lykke! Og hun kalte
ham Gad.
12. Og Silpa, Leas slavinne, fødte Jakob
ennå en sønn.
13. Da sa Lea: Hvor lykkelig jeg er, for
alle kvinner vil prise meg lykkelig. Og hun
kalte ham Asjer.
14. En dag i hvetehøstens tid gikk
Ruben ut og fant alruner på marken og
bar dem hjem til Lea, sin mor. Da sa
Rakel til Lea: Kjære, gi meg noen av din
sønns alruner!
15. Men hun svarte: Er det ikke nok at
du har tatt min mann? Vil du nå også ta
min sønns alruner? Da sa Rakel: Nå vel,
han kan sove hos deg i natt, hvis jeg får
din sønns alruner.
16. Da Jakob kom hjem om kvelden fra
marken, gikk Lea ham i møte og sa: Det
er hos meg du skal være i natt. Jeg har
kjøpt deg for min sønns alruner. Så lå han
hos henne den natt.
17. Og Gud hørte Lea, og hun ble gravid
og fødte Jakob en femte sønn.
18. Da sa Lea: Gud har gitt meg min
lønn, fordi jeg lot min mann få min
slavinne. Og hun kalte ham Issakar.
19. Og Lea ble gravid igjen og fødte
Jakob en sjette sønn.
20. Da sa Lea: Gud har gitt meg en god
gave. Nå kommer min mann til å bo hos
meg, for jeg har født ham seks sønner.
Og hun kalte ham Sebulon.
21. Siden fødte hun en datter og kalte
henne Dina.

22. Da kom Gud Rakel i hu, og Gud
hørte henne og åpnet hennes morsliv.
23. Hun ble gravid og fødte en sønn. Da
sa hun: Gud har tatt bort min skam.
24. Og hun kalte ham Josef og sa:
Herren har gitt meg ennå en sønn!
Jakob får seg egen buskap
25. Da nå Rakel fødte Josef, sa Jakob til
Laban: La meg fare, så jeg kan dra hjem
til mitt eget land!
26. Gi meg mine hustruer og mine barn,
som jeg har tjent deg for, så vil jeg dra
bort. Du vet jo selv hvordan jeg har tjent
deg.
27. Da sa Laban til ham: Om du bare
hadde noen godhet for meg! Jeg er blitt
varslet om at det er for din skyld Herren
har velsignet meg.
28. Så sa han: Si selv hva du vil ha i
lønn, så skal jeg gi deg det.
29. Og Jakob sa til ham: Du vet selv
hvordan jeg har tjent deg, og hva din
buskap er blitt til under mine hender.
30. For det var lite det du hadde før jeg
kom, men nå har det øket til en stor
mengde, og Herren har velsignet deg hvor
jeg satte min fot. Men når skal jeg nå få
gjøre noe for mitt eget hus også?
31. Da sa Laban: Hva skal jeg gi deg?
Jakob svarte: Du skal ikke gi meg noe.
Dersom du vil gjøre som jeg nå sier, så
skal jeg gjete din buskap og vokte den,
som jeg har gjort.
32. Jeg vil i dag gå igjennom hele din
flokk og skille ut alt som er flekkete, og
spraglete, og alt som er svart blant fårene,
og likedan alt som er spraglete og flekkete
blant geitene, og det skal være min lønn.
33. Og min ærlighet skal vitne for meg,
når du siden engang kommer og ser over
min lønn. Finnes det noen geit hos meg
som ikke er flekkete eller spraglete, og
noe får som ikke er svart, så er det stjålet.
34. Da sa Laban: Vel, la det være som
du har sagt!
35. Og samme dag skilte han ut de
stripete og spraglete geitebukker og alle
de flekkete og spraglete geiter, alt som
hadde noe hvit på seg, og alt svart blant
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fårene. Og han lot sine sønner ta vare på
det,
36. og han la tre dagsreiser mellom seg
og Jakob. Og Jakob gjette resten av
Labans småfe.
37. Men Jakob tok seg friske pinner av
poppel, hassel, og lønnetrær og skrellet
hvite striper på dem, så det hvite på
pinnene kom frem.
38. Og han la pinnene som han hadde
skrellet, i vanntrau-rennene, hvor småfeet
kom for å drikke, like foran småfeet. For
de paret seg når de kom for å drikke.
39. Så paret småfeet seg ved pinnene
og fikk stripete, flekkete, og spraglete
unger.
40. Men lammene skilte Jakob ut og lot
småfeet vende øynene mot det stripete og
alt det svarte blant Labans småfe. Og slik
fikk han seg flokker for seg selv og slapp
dem ikke sammen med Labans småfe.
41. Og hver gang det sterke småfe paret
seg, la Jakob stavene midt for øynene på
dem i rennene, forat de skulle pare seg
ved pinnene.
42. Men når det var svakt småfe, la han
ikke pinnene der. Slik kom de svake til å
tilhøre Laban og de sterke Jakob.
43. Og mannen ble rikere og rikere. Og
han fikk meget småfe, slavinner, slaver,
kameler, og esler.
KAP. 31
Jakob reiser fra Laban
1. Så fikk han høre at Labans sønner
hadde sagt: Jakob har tatt alt det vår far
eide. Av det som vår far eide, har han lagt
seg til all denne rikdom.
2. Og Jakob så på Labans ansikt at han
ikke var den samme mot ham som før.
3. Og Herren sa til Jakob: Vend tilbake
til dine fedres land og ditt eget folk, og jeg
vil være med deg.
4. Da sendte Jakob bud etter Rakel og
Lea, og ba dem komme ut på marken,
hvor han var med sin buskap.
5. Og han sa til dem: Jeg ser på deres
fars ansikt at han ikke er den samme mot
meg som før; men min fars Gud har vært
med meg.
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6. Og dere vet selv at jeg av all min
evne har tjent deres far.
7. Men deres far har sveket meg og
forandret min lønn ti ganger; men Gud lot
ham ikke få gjøre meg noe ondt.
8. Når han sa: Det flekkete skal være
din lønn, da fikk alt småfeet flekkete
unger. Og når han sa: Det stripete skal
være din lønn, da fikk alt småfeet stripete
unger.
9. Slik tok Gud deres fars buskap fra
ham og gav meg det.
10. Og ved den tid småfeet paret seg,
så jeg frem for meg i drømme og fikk se at
bukkene som paret seg med småfeet, var
stripete, flekkete, og prikkete.
11. Og Guds engel sa til meg i
drømmen: Jakob! Og jeg sa: Ja, her er
jeg.
12. Da sa han: Se nå frem for deg, så
skal du få se at alle bukkene som parer
seg med småfeet, er stripete, flekkete, og
prikkete; for jeg har sett alt det Laban gjør
mot deg.
13. Jeg er den Gud som du så i Bet-El,
der hvor du salvet en minnestein, og hvor
du gjorde meg et løfte. Gjør deg nå klar og
dra bort fra dette land, og vend tilbake til
ditt fødeland.
14. Da svarte Rakel og Lea, og sa til
ham: Har vi ennå noen arv og del i vår
fars hus?
15. Har han ikke sett på oss som
fremmede? Han har jo solgt oss og selv
fortært det han fikk for oss.
16. All den rikdom Gud har tatt fra vår
far, den tilhører oss og våre barn. Gjør nå
bare du alt det Gud har sagt til deg!
17. Så gjorde Jakob seg ferdig, og satte
sine barn og hustruer på kamelene.
18. Og han tok med seg hele sin buskap
og alt det gods som han hadde samlet
seg, den buskap han eide, og som han
hadde lagt seg til i Mesopotamia, og ville
dra til Isak, sin far, i Kana'ans land.
19. Men Laban hadde dratt bort for å
klippe sine får; da stjal Rakel sin fars
husguder.
20. Og Jakob lurte seg bort fra
Arameeren Laban. Han sa ikke noe til
ham om at han ville flykte.
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21. Så rømte han med alt det han
hadde. Han gjorde seg ferdig og satte
over elven og tok veien til Gileadfjellet.
22. Den 3. dag etter dette fikk Laban vite
at Jakob hadde rømt.
23. Da tok han med seg sine slektninger
og satte etter ham i 7 dagsreiser, og
nådde ham igjen på Gileadfjellet.
24. Men Gud kom til Arameeren Laban i
en drøm om natten og sa til ham: Vokt
deg, og si ikke noe til Jakob, verken godt
eller ondt!
25. Da Laban nådde Jakob igjen, hadde
Jakob slått opp sitt telt på fjellet, og Laban
med sine slektninger slo også opp sitt telt
på Gileadfjellet.
26. Da sa Laban til Jakob: Hva er det du
har gjort? Du har lurt deg bort fra meg og
ført mine døtre av sted som om de var tatt
i krig.
27. Hvorfor rømte du hemmelig og lurte
deg bort fra meg, og sa ikke noe om det til
meg, så jeg kunne ha fulgt deg på veien
med gledesrop og sanger, med trommer
og harper?
28. Du lot meg ikke engang få kysse
mine sønner og døtre. Det var uforstandig
gjort av deg.
29. Jeg har det i min makt å gjøre ondt
mot dere, men deres fars Gud sa til meg i
natt: Vokt deg og si ikke noe til Jakob,
verken godt eller ondt!
30. Men når du nå har dratt bort, fordi du
lengter så hjertelig etter din fars hus,
hvorfor stjal du da mine guder?
31. Da svarte Jakob og sa til Laban: Jeg
var redd. Jeg tenkte at du kunne ta dine
døtre fra meg med makt.
32. Men den som du finner dine guder
hos, han skal ikke leve. Se nå etter i våre
slektningers nærvær om du kjennes ved
noe som jeg har med meg, og ta det så!
Men Jakob viste ikke at Rakel hadde
stjålet dem.
33. Da gikk Laban inn i Jakobs telt, og i
Leas telt, og i begge slavinnenes telt, men
fant ikke noe. Så gikk han ut av Leas telt
og inn i Rakels telt.
34. Men Rakel hadde tatt husgudene og
lagt dem i kamelsalen og satt seg på dem.
Laban gjennomsøkte hele teltet, men fant

ikke noe.
35. Og hun sa til sin far: Min herre må
ikke bli vred fordi jeg ikke kan reise meg
for deg; for det går meg på kvinners vis.
Så lette han etter husgudene, men fant
dem ikke.
36. Da ble Jakob vred og gikk i rette
med Laban. Og Jakob tok til orde og sa til
Laban: Hva er min forbrytelse og hva er
min synd, siden du forfølger meg så?
37. Du har nå gjennomsøkt alt det jeg
har. Hva fant du da som tilhører ditt hus?
Legg det frem her for mine og dine
slektninger, så de kan dømme mellom oss
to!
38. Nå har jeg vært hos deg i 20 år. Dine
får og dine geiter har ikke født i utide, og
værene av ditt småfe har jeg ikke spist
opp.
39. Det som var sønder-revet, kom jeg
ikke hjem til deg med. Jeg godtgjorde
skaden selv. Av meg krevde du det, enten
det var stjålet om dagen, eller det var
stjålet om natten.
40. Slik hadde jeg det: Om dagen
fortærtes jeg av hete og av kulde om
natten. Og søvnen flydde fra mine øyne.
41. I 20 år har jeg nå vært i ditt hus. Jeg
har tjent deg 14 år for dine to døtre og 6 år
for ditt småfe, men du forandret min lønn
ti ganger.
42. Hadde ikke min fars Gud vært med
meg, han som er Abrahams Gud, og som
også Isak har respekt for, sannelig, du
hadde nå latt meg fare med tomme
hender. Men Gud har sett mitt slit og alt
mitt strev, og han har dømt i natt.
43. Da svarte Laban og sa til Jakob:
Døtrene er mine døtre, og barna er mine
barn, og buskapen er min buskap, og alt
det du ser, er mitt. Hva skulle jeg da nå
kunne gjøre mot disse mine døtre eller
mot deres barn, som de har født?
44. Så kom nå og la oss gjøre en pakt,
jeg og du, og den skal være et vitne
mellom meg og deg.
45. Da tok Jakob en stein og reiste den
opp som en minnestein.
46. Og Jakob sa til sine slektninger:
Samle sammen steiner! Og de tok steiner
og laget ei røys. Og de holdt måltid der
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ved steinrøysa.
47. Og Laban kalte den Jegar-Sahaduta,
men Jakob kalte den Gal-Ed.
48. Da sa Laban: Denne røys skal være
et vitne mellom meg og deg i dag. Derfor
kalte de den Gal-Ed (vitnespyrdetssteinrøys),
49. men også Mispa (vakttårn), fordi han
sa: Herren holde vakt mellom meg og deg,
når vi kommer hverandre ut av syne.
50. Dersom du farer ille med mine døtre
eller tar deg andre hustruer foruten mine
døtre, da er det vel ikke noe menneske
hos oss til stede, men se, da er Gud vitne
mellom meg og deg.
51. Så sa Laban til Jakob: Se, denne
røys og denne minnestein som jeg har
reist mellom deg og meg,
52. de skal være vitner, både røysen og
minnesteinen, at ikke skal jeg dra forbi
denne røys, og at heller ikke du skal dra til
meg forbi denne røys og minnestein med
ondt i sinne.
53. Abrahams Gud, og Nakors Gud, skal
dømme mellom oss, han som var deres
fars Gud. Så svor Jakob ved ham som
hans far, Isak, hadde respekt for.
54. Og Jakob ofret et slaktoffer på fjellet
og innbød alle sine slektninger til et måltid.
Og de holdt måltid og ble der natten over
på fjellet.
55. Morgenen etter stod Laban tidlig
opp, og han kysset sine sønner og sine
døtre og velsignet dem. Så drog Laban
hjem igjen.
KAP. 32
Jakob sender bud til Esau
1. Og Jakob drog videre, og Guds engler
møtte ham.
2. Da jakob så dem, sa han: Dette er
Guds leir. Og han kalte stedet Mahana,im
(to leirer).
3. Og Jakob sendte bud foran seg til sin
bror Esau i landet Se'ir, på Edoms mark.
4. Og han bød dem og sa: Således skal
dere si til min herre Esau: Så sier din
tjener Jakob: Jeg har oppholdt meg hos
Laban og vært der helt til nå.
5. Og jeg har fått okser og esler, småfe,
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slaver, og slavinner. Og nå ville jeg sende
bud på min herre om dette for å finne
nåde for dine øyne.
6. Og budbærerne kom tilbake til Jakob
og sa: Vi kom til Esau, din bror, og han
drar deg nå selv i møte og fire hundre
mann med ham.
7. Da ble Jakob overmåte forferdet. Og
han delte folket som var med ham, og
småfeet, storfeet, og kamelene, i to leire.
8. For han tenkte: Om Esau kommer til
den ene leir og slår den, da kan den leir
som er igjen, få berge seg unna.
9. Og Jakob sa: Min far Abrahams Gud
og min far Isaks Gud. Herre du som sa til
meg: Dra tilbake til ditt land og ditt folk, og
jeg vil gjøre vel imot deg!
10. Jeg er ikke verdig all den godhet og
all den trofasthet som du har vist mot din
tjener. For med min stav gikk jeg over
Jordan her, og nå er jeg blitt til to leire.
11. Fri meg ut av Esau, min brors hånd.
For jeg er redd han skal komme og slå i
hjel meg og mine, både mor og barn.
12. Du har jo selv sagt: Jeg vil alltid
gjøre vel mot deg og la din ætt bli som
havets sand, som ikke kan telles for sin
mengde.
13. Så ble han der den natt, og av alt
det han eide, tok han ut en gave til Esau,
sin bror:
14. to hundre geiter og tjue bukker, to
hundre får og tjue værer,
15. tretti kameler, med sine føll som
sugde melk, førti kuer, ti okser, tjue
eselhopper, og ti esler.
16. Og han lot sine tjenere dra av sted
med dem, hver flokk for seg. Og han sa til
dem: Dra i forveien, og la det være et
mellomrom mellom hver flokk!
17. Og han bød den første og sa: Når
min bror Esau møter deg og han taler til
deg og spør: Hvem tilhører du, og hvor
skal du hen, og hvem eier denne flokk
som du driver foran deg?
18. Da skal du si: Din tjener Jakob. Det
er en gave han sender til min herre Esau,
og snart kommer han selv etter.
19. Og han bød likedan den andre, og
den tredje, og alle de andre som drev
flokkene, og sa: Slik skal dere tale til Esau
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når dere møter ham.
20. Dere skal si: Snart kommer din
tjener Jakob selv etter. For han tenkte:
Jeg vil forsone ham ved den gave som jeg
sender foran meg, og siden vil jeg selv tre
frem for ham. Kanskje han vil ta nådig
imot meg.
21. Så drog de i forveien med gaven.
Men selv ble han i leiren den natt.
22. Samme natt stod han opp og tok
sine hustruer, de to slavinner, og sine
elleve sønner, og gikk over Jabboks
vadested.
23. Han tok og satte dem over elven og
førte over alt det han eide.
24. Så var Jakob alene tilbake. Da kom
det en mann og kjempet med ham inntil
morgenen grydde.
25. Og da mannen så at han ikke kunne
rå med ham, rørte han ved hans hofteskål.
Og Jakobs hofteskål gikk ut av ledd, mens
han kjempet med ham.
26. Og han sa: Slipp meg, for morgenen
gryr! Men han sa: Jeg slipper deg ikke,
uten at du velsigner meg.
27. Da sa han til ham: Hva er ditt navn?
Han svarte: Jakob.
28. Han sa: Du skal ikke lenger hete
Jakob, men Israel. For du har kjempet
med Gud og med mennesker, og vunnet.
29. Da spurte Jakob: Si meg ditt navn!
Han svarte: Hvorfor spør du om mitt
navn? Og han velsignet ham der.
30. Og Jakob kalte stedet Pniel (Guds
åsyn). For, sa han, jeg har sett Gud ansikt
til ansikt og enda berget livet.
31. Og da han var kommet forbi Pnuel,
så han solen komme frem. Og han haltet
på sin hofte.
32. Derfor er det så den dag i dag at
Israels barn aldri eter hofte-senen som er
på hofteskålen, fordi han rørte ved Jakobs
hofteskål på hofte-senen.
KAP. 33
Jakob møter Esau
1. Da Jakob så opp, fikk han se Esau
som kom med fire hundre mann. Da delte
han barna mellom Rakel og Lea og begge
slavinnene.

2. Og han satte slavinnene med sine
barn fremst og Lea med sine barn
bakenfor, og Rakel med Josef bakerst.
3. Og selv gikk han foran dem og bøyde
seg sju ganger til jorden, inntil han kom
frem til sin bror.
4. Men Esau løp han i møte og
omfavnet ham og falt ham om halsen og
kysset ham, og de gråt.
5. Da han så opp, fikk han øye på
kvinnene og barna. Da sa han: Hvem er
det du har der? Han svarte: Det er de barn
som Gud har unt din tjener.
6. Så gikk slavinnene frem med sine
barn og bøyde seg.
7. Lea gikk også frem med sine barn, og
de bøyde seg. Og deretter gikk Josef og
Rakel frem og bøyde seg.
8. Da sa han: Hva ville du med hele den
leir som jeg møtte? Han svarte: Jeg ville
finne nåde for min herres øyne.
9. Da sa Esau: Jeg har nok! Ha du selv,
min bror, det som er ditt!
10. Jakob svarte: Nei, kjære! Dersom
jeg har funnet nåde for dine øyne, så ta
imot min gave! For da jeg så ditt ansikt,
var det som om jeg så Guds ansikt, siden
du var så vennlig mot meg.
11. Kjære, ta imot gaven som jeg sendte
deg! For Gud har vært meg nådig, og jeg
har fått nok av alle ting. Og han nødde
ham til å ta imot det.
12. Da sa Esau: La oss bryte opp og dra
videre, og la meg dra side om side med
deg!
13. Men han svarte ham: Min herre vet
at barna er svake, og småfeet og storfeet
har nylig hatt fødsel hos meg. Driver jeg
dem bare en eneste dag for sterkt, så dør
alt småfeet.
14. Vil ikke min herre dra foran sin
tjener, så kan jeg dra langsomt etter, som
det kan passe buskapen som drives foran
meg, og for barna, inntil jeg kommer til
min herre i Se'ir.
15. Da sa Esau: Så vil jeg få lov til å la
noen av de folk jeg har med, bli hos deg.
Men han svarte: Hvorfor det? La meg bare
finne nåde for min herres øyne!
16. Så drog Esau samme dag sin vei
tilbake til Se'ir.
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17. Og Jakob drog til Sukkot og bygget
seg et hus og gjorde løvhytter til sin
buskap. Derfor kalte de stedet Sukkot
(løvhytter).
18. Og Jakob kom lykkelig frem til byen
Sikem, som ligger i Kana'ans land. Da han
kom fra Mesopotamia, slo han leir utenfor
byen der.
19. Og det stykke mark hvor han hadde
slått opp sine telt, kjøpte han av sønnene
til Hemor, Sikems far, for hundre kesitter.
20. Der reiste han et alter og kalte det El
Elohe Israel (Israels Gud er Gud).
KAP. 34
Sikem lå med Jakobs datter
1. Dina, Jakobs datter med Lea, gikk en
gang ut for å se på landets døtre.
2. Og Sikem, som var sønn av Hevitten
Hemor, høvdingen i landet, så henne. Han
tok henne og lå hos henne og førte skam
over henne.
3. Men hans hjerte hang ved Dina,
Jakobs datter, og han elsket jenta og talte
kjærlig til henne.
4. Så sa Sikem til Hemor, sin far: La
meg få denne jenta til hustru!
5. Og Jakob fikk høre at han hadde
vanæret Dina, hans datter. Hans sønner
var ute på marken med buskapen, og
Jakob tidde med det til de kom hjem.
6. Men Hemor, Sikems far, gikk ut til
Jakob for å tale med ham.
7. Jakobs sønner kom hjem fra marken
da de fikk høre om dette. Og mennene
gremmet seg og var harmfulle, for han
hadde gjort en skammelig gjerning mot
Israel ved å ligge hos Jakobs datter. Slikt
burde ikke skje.
8. Da talte Hemor med dem og sa: Min
sønn Sikems hjerte henger ved deres
datter. Kjære, la ham få henne til hustru,
9. og inngå svogerskap med oss. Gi oss
deres døtre og ta dere våre døtre!
10. Bli boende hos oss! Landet skal stå
åpent for dere. Bo her og dra omkring og
få dere eiendommer her!
11. Og Sikem sa til hennes far og
hennes brødre: La meg finne nåde for
deres øyne! Det dere krever av meg, vil
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jeg gi dere.
12. Krev så mye dere vil av meg i
brudegave og andre gaver! Jeg skal gi det
dere vil ha. La meg bare få jenta til hustru.
13. Da svarte Jakobs sønner Sikem og
Hemor, hans far, med svikefulle ord, fordi
han hadde vanæret deres søster Dina,
14. og sa til dem: Det kan vi ikke gjøre,
å gi vår søster til en mann som har forhud.
Det ville være en skam for oss.
15. Bare på det vilkår vil vi være dere til
vilje, at dere blir som vi, og alt mannkjønn
hos dere lar seg omskjære.
16. Da vil vi gi dere våre døtre og gifte
oss med deres døtre og bo hos dere, så vi
blir ett folk.
17. Men dersom dere ikke vil høre på
oss og la dere omskjære, da tar vi vår
søster og drar bort.
18. Og de syntes godt om deres ord,
både Hemor og Sikem, Hemors sønn.
19. Og den unge mann drøyet ikke med
å gjøre dette, for han var glad i Jakobs
datter, og han var den som hadde mest å
si i sin fars hus.
20. Så gikk Hemor og hans sønn Sikem
til porten i sin by, og de talte med
mennene i byen og sa:
21. Disse menn vil gjerne være venner
med oss og bo her i landet og dra omkring
her. Og landet er jo vidt nok for dem. Vi vil
gifte oss med deres døtre og gi dem våre
døtre.
22. Men bare på det vilkår vil mennene
være oss til vilje og bo hos oss og bli ett
folk med oss, at alt mannkjønn iblant oss
lar seg omskjære, akkurat som de selv er
omskåret.
23. Deres buskap og deres gods og alle
deres klovdyr, blir ikke alt det vårt når vi
bare er dem til vilje, så de blir boende hos
oss?
24. Og de gjorde som Hemor og hans
sønn, Sikem, ville, alle som hørte hjemme
i hans by. Og alt mannkjønn, alle som
hørte hjemme i hans by, ble omskåret.
25. Men på den 3. dag, da de var syke
av sine sår, da tok Jakobs to sønner,
Simeon og Levi, Dinas brødre, hver sitt
sverd. Og de kom uvarslet over byen og
slo alt mannkjønn i hjel.
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26. Hemor og Sikem, hans sønn, slo de
også i hjel med sverdets egg, og de tok
Dina ut av Sikems hus og drog bort.
27. Jakobs sønner kom over de drepte
og plyndret byen, fordi deres søster var
blitt vanæret.
28. De tok deres småfe og storfe, og
deres esler. Både det som var i byen, og
det som var på marken.
29. Og alt deres gods og alle deres barn
og deres kvinner førte de bort som bytte,
og alt annet som var i husene.
30. Da sa Jakob til Simeon og Levi:
Dere har gitt meg stor bedrøvelse! Dere
har ført meg i vanrykte hos landets
innbyggere, Kana'anittene og Ferisittene.
Jeg råder jo bare over en liten flokk, og
samler de seg mot meg, kommer de til å
slå meg i hjel, så både jeg og mitt hus går
til grunne.
31. Men de svarte: Skulle han få gjøre
med vår søster som med ei hore?
KAP. 35
Gud åpenbarer seg for Jakob igjen
1. Og Gud sa til Jakob: Gjør deg klar.
Dra opp til Bet-El og bli der. Og bygg deg
et alter for den Gud som åpenbarte seg
for deg da du rømte for din bror Esau!
2. Da sa Jakob til sine husfolk og til alle
dem som var med ham: Ha bort de
fremmede guder som finnes hos dere, og
rens dere og skift klær.
3. Og la oss ta av sted og dra opp til
Bet-El. Der vil jeg bygge et alter for den
Gud som bønnhørte meg den dag jeg var i
fare, og som var med meg på min ferd.
4. Da lot de Jakob få alle sine fremmede
guder som de hadde hos seg, og ringene
som de hadde i sine ører. Og Jakob
gravde dem ned under terebinten ved
Sikem.
5. Så brøt de opp, og en redsel fra Gud
kom over byene rundt omkring dem, så
de ikke forfulgte Jakobs sønner.
6. Og Jakob kom til Luz, som ligger i
Kana'ans land, som nå heter Bet-El. Han
og alt det folk som var med ham.
7. Og han bygget et alter der og kalte
det El Bet-El, for der hadde Gud åpenbart

seg for ham da han rømte for sin bror.
8. Da døde Debora, Rebekkas
fostermor, og hun ble begravet nedenfor
Bet-El under eika. Og han kalte den
Gråte-eika.
9. Og Gud åpenbarte seg for Jakob
igjen, da han kom fra Mesopotamia, og
velsignet ham.
10. Og Gud sa til ham: Du heter Jakob.
Heretter skal du ikke mere hete Jakob,
men Israel skal være ditt navn. Slik fikk
han navnet Israel (Guds kjempe).
11. Og Gud sa til ham: Jeg er Gud den
allmektige. Vær fruktbar og bli tallrik! Et
folk, ja en mengde med folk skal stamme
fra deg, og konger skal utgå av dine
lender.
12. Og det land som jeg gav Abraham
og Isak, det vil jeg gi deg. Og landet vil jeg
også gi din ætt etter deg.
13. Så fòr Gud opp fra ham på det sted
hvor han hadde talt med ham.
14. Og Jakob reiste opp en minnestøtte
på det sted hvor han hadde talt med ham,
en minnestøtte av stein. Og han øste
drikkoffer på den og helte olje over den.
15. Jakob kalte det sted hvor Gud hadde
talt med ham, Bet-El.
Benjamin ble født og Rakel døde
16. Så brøt de opp fra Bet-El. Da det
ennå var et stykke igjen til Efrat, fødte
Rakel, og hun hadde en hard fødsel.
17. Og under hennes harde fødsel sa
jordmoren til henne: Frykt ikke, for denne
gang får du også en sønn.
18. Men i det samme oppgav hun
ånden, for hun måtte dø, kalte hun ham
Benoni, men hans far kalte ham Benjamin.
19. Så døde Rakel, og hun ble begravet
på veien til Efrat, det er Bet-Lehem.
20. Og Jakob reiste en minnestein på
hennes grav. Det er Rakels gravstein. Den
står der den dag i dag.
21. Så brøt Israel opp igjen og slo opp
sitt telt bortenfor Migdal-Eder.
22. Og mens Israel bodde der i landet,
hendte det at Ruben gikk av sted og lå
hos Bilha, sin fars medhustru. Og Israel
fikk høre om det. Jakob hadde tolv
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sønner.
23. Leas sønner var: Ruben, Jakobs
førstefødte, og Simeon, Levi, Juda,
Issakar, og Sebulon.
24. Rakels sønner var: Josef og
Benjamin.
25. Og Rakels slavinne Bilhas sønner
var: Dan og Naftali.
26. Og Leas slavinne Silpas sønner var:
Gad og Asjer. Dette var Jakobs sønner,
som han fikk i Mesopotamia.
27. Og Jakob kom til sin far Isak i
Mamre ved Kirjat-Arba, det er Hebron,
hvor Abraham og Isak hadde bodd som
fremmede.
28. Og Isaks dager ble 180 år.
29. Da oppgav Isak ånden og døde, og
ble samlet hos sine fedre, gammel og mett
av dager. Esau og Jakob, hans sønner,
begravde ham.
KAP. 36

Esaus etterkommere

1. Dette er Esaus eller Edoms ætt.
2. Esau tok seg hustruer av Kana'ans
døtre: Ada, Hetitten Elons datter, og
Oholibama, Anas datter, Hevitten Sibeons
sønnedatter,
3. og Basmat, Ismaels datter, Nebajots
søster.
4. Med Ada fikk Esau Elifas, og med
Basmat, Re'uel.
5. Med Oholibama fikk han Je'us, Jalam,
og Korah. Dette var Esaus sønner, som
han fikk i Kana'ans land.
6. Og Esau tok sine hustruer, sine
sønner og døtre, og alt sitt husfolk, sin
buskap, alle sine kløvdyr, og alt sitt gods
som han hadde samlet seg i Kana'ans
land, og drog til et annet land for sin bror
Jakobs skyld.
7. For deres eiendom var for stor til at
de kunne bo sammen. Det land som de
bodde i som fremmede, kunne ikke
romme dem, så stor buskap hadde de.
8. Så bosatte Esau seg i Se'ir-fjellene.
Esau, det er den samme som Edom.
9. Og dette er Esaus ætt i Se'ir-fjellene,
han som var stamfar til Edomittene.
10. Dette er navnene på Esaus sønner:
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Elifas, sønn av Esaus hustru Ada, og
Re'uel, sønn av Esaus hustru Basmat.
11. Og Elifas' sønner var: Teman, Omar,
Sefo, Gatam, og Kenas.
12. Elifas Esaus sønn hadde en
medhustru som hette Timna, og med
henne fikk Elifas Amalek. Dette var Esaus
hustru Adas sønner.
13. Og dette var Re'uels sønner: Nahat,
Serah, Samma, og Missa. Dette var
Esaus hustru Basmats sønner.
14. Og dette er sønnene til Oholibama,
Anas datter, Sibeons sønnedatter, Esaus
hustru. Med henne fikk Esau: Je'us,
Jalam, og Korah.
15. Dette var stammefyrstene for Esaus
barn. Sønnene til Esaus eldste sønn Elifas
var: Stammefyrsten Teman, stammefyrsten Omar, stammefyrsten Sefo,
stammefyrsten Kenas,
16. stammefyrsten Korah, stammefyrsten Gatam, stammefyrsten Amalek.
Dette var de stammefyrster som
nedstammet fra Elifas i Edom-landet.
Dette var Adas sønner.
17. Og dette var sønnene til Esaus sønn
Re'uel: Stammefyrsten Nahat, stammefyrsten Serah, stammefyrsten Samma,
stammefyrsten Missa. Dette var de
stammefyrster som nedstammet fra Re'uel
i Edom-landet. Dette var Esaus hustru
Basmats sønner.
18. Og dette var Esaus hustru
Oholibamas sønner: Stammefyrsten
Je'us, stammefyrsten Jalam, stammefyrsten Korah. dette var de stammefyrster
som nedstammet fra Oholibama, Anas
datter, Esaus hustru.
19. Dette var Esaus sønner. Dette var
Edom og deres stammefyrster.
20. Dette var Horitten Se'irs sønner,
som bodde i landet: Lotan, Sobal, Sibeon,
Ana,
21. Dison, Eser, og Disan. Dette var
Horittenes stammefyrster, Se'irs sønner i
Edom-landet.
22. Og Lotans sønner var Hori og
Hemam. Lotans søster var Timna.
23. Og dette var Sobals sønner: Alvan,
Manahat, Ebal, Sefo, og Onam.
24. Og dette var Sibeons sønner: Aja og
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Ana. Det var den Ana som fant de varme
kilder i ørkenen, mens han gjette sin far
Sibeons esler.
25. Og dette var Anas barn: Dison og
datteren Oholibama.
26. Dette var Disons sønner: Hemdan,
Esban, Jitran, og Keran.
27. Dette var Esers sønner: Bilhan,
Sa'avan, og Akan.
28. Dette var Disans sønner: Us og
Aran.
29. Dette var Horittenes stammefyrster:
Stammefyrsten Lotan, stammefyrsten
Sobal, stammefyrsten Sibeon, stammefyrsten Ana,
30. stammefyrsten Dison, stammefyrsten Eser, stammefyrsten Disan. Dette
var Horittenes stammefyrster, deres
stammefyrster i Se'ir-landet.
31. Og dette var de konger som regjerte
i Edom-landet før det regjerte noen konge
over Israels barn:
32. Bela, Beros sønn, var konge i Edom,
og hans by hette Dinhaba.
33. Da Bela døde, ble Jobab, Serahs
sønn, fra Bosra konge i hans sted.
34. Da Jobab døde, ble Husam fra
Temanittenes land konge i hans sted.
35. Da Husam døde, ble Hadad, Bedads
sønn, konge i hans sted. Det var han som
slo Midianittene på Moabs mark. Hans by
hette Avit.
36. Da Hadad døde, ble Samla fra
Masreka konge i hans sted.
37. Da Samla døde, ble Saul fra
Rehobot ved elven konge i hans sted.
38. Da Saul døde, ble Ba'al-Hanan,
Akbors sønn, konge i hans sted.
39. Da Ba'al-Hanan, Akbors sønn, døde,
ble Hadar konge i hans sted. Hans by
hette Pa'u, og hans hustru hette
Mehetabel, en datter av Matred,
Mesahabs datter.
40. Og dette er navnene på Esaus
stammefyrster etter deres ætter, etter
deres bosteder, med deres navn:
Stammefyrsten Timna, stammefyrsten
Alva, stammefyrsten Jetet,
41. stammefyrsten Oholibama, stammefyrsten Ela, stammefyrsten Pinon,
42. stammefyrsten Kenas, stamme-

fyrsten Teman, stammefyrsten Mibsar,
43. stammefyrsten Magdiel, stammef yrst en Iram . Dette var E d o m s
stammefyrster etter sine bosteder i sine
eien d o m slan d . D ette var Esaus,
Edomittenes fars, ætt.
KAP. 37

Josefs drømmer

1. Men Jakob bodde i det land hvor hans
far hadde bodd som fremmed, i Kana'ans
land.
2. Dette er historien om Jakobs ætt. Da
Josef var 17 år gammel, gjette han
buskapen sammen med sine brødre. Ung
som han var, fulgte han med sønnene til
Bilha og Silpa, fars medhustruer. Alt det
onde som ble sagt om dem, gikk han til
deres far med.
3. Men Israel hadde Josef kjær fremfor
alle sine sønner, fordi han var hans
alderdoms sønn. Og han hadde latt gjøre
en sid kjortel til ham.
4. Og da hans brødre så at deres far
hadde ham mere kjær enn alle hans
brødre, hatet de ham og kunne ikke tale
vennlig til ham.
5. Engang hadde Josef en drøm, som
han fortalte til sine brødre. Da hatet de
ham enda mere.
6. Han sa til dem: Hør nå hva jeg har
drømt:
7. Jeg syntes vi bandt kornband ute på
åkeren. Og se, mitt kornband reiste seg
opp og ble stående, og deres kornband
stod rundt om kring og bøyde seg for mitt
kornband.
8. Da sa hans brødre til ham: Skal du
kanskje være vår konge og råde over
oss? Siden hatet de ham enda mere for
hans drømmer og for hans ord.
9. Og han hadde ennå en annen drøm
og fortalte den til sine brødre. Han sa: Jeg
hadde ennå en drøm. Og se, solen og
månen og elleve stjerner bøyde seg for
meg.
10. Og da han fortalte det til sin far og
sine brødre, skjente hans far på ham og
sa: Hva er dette for en drøm du har hatt?
Skal da jeg, din mor, og dine brødre,
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komme og bøye oss til jorden for deg?
11. Og hans brødre var misunnelige på
ham. Men hans far gjemte det i sitt minne.
Josef blir solgt som slave
12. Engang gikk hans brødre av sted for
å gjete sin fars buskap i Sikem.
13. Da sa Israel til Josef: Gjeter ikke
dine brødre ved Sikem? Kom, jeg vil
sende deg til dem. Og han svarte: Ja, her
er jeg.
14. Da sa han til ham: Kjære, gå og se
om det står vel til med dine brødre, og om
det står vel til med buskapen. Kom så
tilbake med svar! Så sendte han ham av
sted fra Hebron-dalen, og han kom til
Sikem.
15. Mens han nå vanket om på marken,
møtte han en mann. Og mannen spurte
ham: Hva leter du etter?
16. Han svarte: Jeg leter etter mine
brødre. Kjære, si meg hvor de gjeter!
17. Mannen sa: De har dratt herfra. Jeg
hørte dem si: La oss gå til Dotan! Så gikk
Josef etter sine brødre og fant dem i
Dotan.
18. De så ham langt borte. Og før han
kom nær til dem, la de frem forslag om å
drepe ham.
19. De sa seg imellom: Se, der kommer
drømmeren!
20. Kom nå og la oss slå ham i hjel, og
kaste ham ned i en av brønnene her. Og
så vil vi si: Et vilt dyr har spist ham opp.
Så får vi se hva det blir av hans drømmer.
21. Da Ruben hørte dette, ville han fri
ham ut av deres hender og sa: La oss ikke
slå ham i hjel!
22. Og han sa til dem: Ikke øs ut blod.
Kast ham ned i denne brønn her i
ørkenen, men legg ikke hånd på ham. For
han ville fri ham ut av deres hånd og føre
ham tilbake til hans far.
23. Da nå Josef kom til sine brødre,
kledde de av ham hans kjortel. Den side
kjortel som han hadde på.
24. Og de tok å kastet ham ned i
brønnen. Brønnen var tom. Det var
ingenting vann i den.
25. Så satte de seg for å holde måltid.
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Og da de så opp, fikk de se et reisefølge
av Ismaelitter som kom fra Gilead, og
deres kameler bar krydderier, balsam og
ladanum. De var på vei med dette ned til
Egypten.
26. Da sa Juda til sine brødre: Hva
gagner det at vi slår vår bror i hjel og
skjuler drapet?
27. Kom la oss selge ham til
Ismaelittene, men la oss ikke legge hånd
på ham. Han er jo vår egen kjøttslige bror.
Og hans brødre gjorde som han sa.
28. Da nå de Midianittiske handelsmenn
kom forbi, drog de Josef opp av brønnen.
Så solgte de Josef til Ismaelittene for tjue
sekel (0,22kg) sølv. Og Ismaelittene tok
Josef med seg til Egypten.
29. Da Ruben kom tilbake til brønnen,
fikk han se at Josef ikke var i brønnen. Da
rev han i stykker sine klær,
30. og han gikk tilbake til sine brødre og
sa: Gutten er ikke der. Og jeg, hvor skal
jeg gjøre av meg?
31. Så tok de Josefs kjortel og slaktet en
geitebukk, og dyppet kjortelen i blodet.
32. Og de sendte den side kjortel hjem
til sin faren og sa: Denne har vi funnet. Se
etter om det ikke er din sønns kjortel!
33. Og han kjente den igjen og sa: Jo,
det er min sønns kjortel. Et vilt dyr har
spist han opp. Josef er sannelig blitt revet
i hjel!
34. Jakob rev i stykker sine klær og
bandt sekk om sine hofter, og sørget over
sin sønn i lang tid.
35. Og alle hans sønner og døtre kom
for å trøste ham, men han ville ikke la seg
trøste. Han sa: Med sorg må jeg fare ned
til min sønn i dødsriket. Og hans far gråt
over ham.
36. Men Midianittene solgte ham i
Egypten til Potifar, som var hoffmann hos
Farao og høvding over livvakten.
KAP. 38
Juda og hans familie
1. På denne tid drog Juda ned fra det
sted hvor han bodde, og tok inn hos en
mann i Adullam, som hette Hira.
2. Der så Juda datteren til en
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Kana'anittisk mann som hette Sjua, og
han tok henne til hustru og gikk inn til
henne.
3. Hun ble gravid og fødte en sønn, og
kalte ham Er.
4. Så ble hun gravid igjen og fødte en
sønn. Og hun kalte ham Onan.
5. Siden fødte hun ennå en sønn og
kalte ham Sjela. Da han ble født var Juda i
Kesib.
6. Og Juda tok en hustru til Er, sin
førstefødte sønn. Hun hette Tamar.
7. Men Er, Judas førstefødte, mishaget
Herren, og Herren lot ham dø.
8. Da sa Juda til Onan: Gå inn til din
brors hustru og ta henne til ekte i din brors
sted, og reis opp et avkom for din bror.
9. Onan visste at avkommet ikke skulle
høre ham til. Når han derfor gikk inn til sin
brors hustru, spilte han sæden på jorden
for ikke å gi sin bror avkom.
10. Men det var ondt i Herrens øyne det
han gjorde, og han lot også ham dø.
11. Da sa Juda til Tamar, sin
sønnekone: Bo som enke i din fars hus til
Sjela, min sønn, er blitt voksen! For han
tenkte: Ellers kommer han også til å dø,
som hans brødre. Så drog Tamar hjem og
bodde i sin fars hus.
12. Da nå en lengre tid var gått, døde
Sjuas datter, Judas hustru. Da sørgetiden
var over, gikk Juda opp til Timna, til dem
som klippet hans får, og hans venn Hira
fra Adullam var med ham.
13. Da det nå ble fortalt Tamar at
hennes svigerfar var på vei opp til Timna
for å klippe sine får,
14. tok hun sine enkeklær av, la et slør
om seg, hyllet seg inn i det, og satte seg
ved inngangen til Ena'im, på veien til
Timna. For hun så at Sjela var blitt
voksen, og at hun allikevel ikke var gitt
ham til hustru.
15. Da Juda så henne, tenkte han at det
var ei hore. For hun hadde tilhyllet sitt
ansikt.
16. Så bøyde han av fra veien og gikk
bort til henne og sa: Kom, la meg gå inn til
deg! For han viste ikke at det var hans
sønnekone. Da sa hun: Hva vil du gi meg
for å gå inn til meg?

17. Han svarte: Jeg vil sende deg et kje
fra min buskap. Da sa hun: Ja, dersom du
gir meg et pant, til du sender meg det.
18. Han sa: Hva skal jeg gi deg til pant?
Hun svarte: Din signetring, din snor, og
staven som du har i hånden. Det gav han
henne og gikk så inn til henne, og hun ble
gravid med ham.
19. Og hun stod opp og gikk sin vei. Og
hun la sitt slør av seg og tok på seg sine
enkeklær.
20. Og Juda sendte kjeet med sin venn
fra Adullam for å få pantet tilbake av
kvinnen, men han fant henne ikke.
21. Han spurte folkene der på stedet og
sa: Hvor er hora, hun i Ena'im, ved veien?
De sa: Det har ikke vært noen hore her.
22. Så kom han tilbake til Juda og sa:
Jeg fant henne ikke, og folkene der på
stedet sa til og med: Det har ikke hvert
noen hore her.
23. Da sa Juda: La henne ha det, så vi
ikke skal få skam av denne sak! Kjeet har
jeg jo sendt henne, men du fant henne
ikke.
24. Så gikk det 3 måneder, da kom folk
og sa til Juda: Tamar, din sønnekone, har
drevet utukt, og nå er hun blitt gravid. Og
Juda sa: Før henne ut, hun skal brennes!
25. Men da hun ble ført ut, sendte hun
bud til sin svigerfar og lot si: Det er med
den mann som eier disse ting, jeg er blitt
gravid. Og hun sa: Se etter hvem som eier
signetringen, disse snorer, og denne stav!
26. Og Juda kjente dem igjen og sa:
Hun er i sin fulle rett, ikke jeg, fordi jeg
ikke har gitt henne til min sønn Sjela.
27. Da den tid kom at hun skulle føde,
da var det tvillinger i hennes liv.
28. I det samme hun fødte, stakk den
ene hånden frem. Da tok jordmoren og
bandt en rød tråd om hans hånd og sa:
Denne kom først frem.
29. Men så drog han sin hånd tilbake.
Da kom hans bror frem, og hun sa: Hvor
du har brutt deg frem! Og de kalte ham
Peres.
30. Så kom hans bror frem, han som
hadde den røde tråd om hånden. Ham
kalte de Serah.
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KAP. 39
Josef hos Potifar
1. Josef ble ført ned til Egypten. Og
Potifar, en Egypter, som var hoffmann hos
Farao og høvding over livvakten, kjøpte
ham av Ismaelittene som hadde hatt ham
med seg dit.
2. Men Herren var med Josef, så alt
lykkes for han. Og han ble ved å være i
huset hos sin herre Egypteren.
3. Da hans herre så at Herren var med
ham, og at Herren lot alt det han gjorde,
lykkes for ham,
4. fant Josef nåde for hans øyne og fikk
bli hans nærmeste tjener. Og han satte
ham over sitt hus. Alt det han hadde, la
han i hans hender.
5. Og helt fra den tid han hadde satt
ham over sitt hus, og alt det han hadde,
velsignet Herren Egypterns hus for Josefs
skyld. Og Herrens velsignelse var over alt
det han hadde, både i huset og på
marken.
6. Og han overlot alt det han hadde, i
Josefs hender, og han sjekket ham ikke i
noe, uten den mat han selv åt. Og Josef
var vakker av skapning og sjarmerende å
se til.
7. Og noen tid etter hendte det at hans
herres hustru kastet sine øyne på Josef
og sa: Kom og ligg hos meg!
8. Men han ville ikke og sa til sin herres
hustru: Min herre sjekker meg ikke i noen
ting i hele sitt hus, og alt det han eier, har
han lagt i mine hender.
9. Han har ikke mere å si her i huset enn
jeg, og han har ikke nektet meg noe uten
deg, fordi du er hans hustru. Hvordan
skulle jeg da kunne gjøre denne store
ondskap og synde mot Gud?
10. Som hun nå holdt på å tale til Josef
dag etter dag, og han ikke føyde henne i å
ligge hos henne, og å være sammen med
henne,
11. så hendte det en dag at han kom inn
i huset for å gjøre sitt arbeid, mens ingen
av husets folk var inne.
12. Da grep hun fatt i hans kappe og sa:
Ligg hos meg! Men han lot sin kappe etter
seg i hennes hånd og flyktet ut av huset.
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13. Og da hun så at han hadde latt sin
kappe etter seg i hennes hånd og flyktet ut
av huset,
14. ropte hun på sine husfolk og sa til
dem: Se, her har han ført en Hebraisk
mann hit til oss for å føre skam over oss.
Han kom inn til meg for å ligge hos meg,
men jeg ropte så høyt jeg kunne.
15. Og da han hørte at jeg satte i å rope,
lot han sin kappe etter seg hos meg og
flyktet ut av huset.
16. Så lot hun hans kappe bli liggende
hos seg til hans herre kom hjem.
17. Da talte hun likedan til ham og sa:
Den Hebraiske slave som du har ført hit til
oss, kom inn til meg for å føre skam over
meg.
18. Men da jeg satte i å rope, lot han sin
kappe etter seg hos meg og flyktet ut av
huset.
19. Da nå hans herre hørte hva hans
hustru fortalte, hvordan hun sa: Slik har
din slave gjort mot meg. Da opptentes
hans vrede.
20. Og Josefs herre tok og satte ham i
fengselet, der hvor kongens fanger holdes
fengslet. Og han ble sittende der i
fengslet.
21. Men Herren var med Josef og lot
han vinne alles hjerter og gav ham
godvilje hos fengselets øverste oppsynsmann.
22. Og fengselets øverste oppsynsmann
satte Josef til å se etter alle fangene som
var i fengselet. Og alt det som skulle
gjøres der, det gjorde han.
23. Fengselets øverste oppsynsmann
sjekket ikke etter noen ting som han
hadde under sine hender, fordi Herren var
med ham. Og hva han gjorde, lot Herren
det lykkes for ham.
KAP. 40
Bakeren og munnskjenken
1. Noen tid deretter hendte det at
munnskjenken og bakeren hos kongen i
Egypten gjorde en feil mot sin herre,
kongen i Egypten.
2. Og Farao ble vred på sine to
hoffmenn, den øverste munnskjenk og
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den øverste baker,
3. og satte dem fast hos høvdingen over
livvakten, i fengselet, hvor Josef var
fange.
4. Og høvdingen over livvakten satte
Josef til å være hos dem, og han
tjenestegjorde for dem. Og de ble sittende
en tid i fengselet.
5. Engang drømte begge hver sin drøm i
samme natt og hver drøm med sin egen
mening, munnskjenken og bakeren hos
kongen i Egypten, de som satt fanget i
fengselet.
6. Da Josef kom inn til dem om
morgenen, så han på dem at de var
deprimert.
7. Da spurte han Faraos hoffmenn, de
som satt fengslet med ham hos hans
herre: Hvorfor ser dere så sorgfull ut i
dag?
8. De svarte: Vi har drømt, og det er
ingen som kan tyde det. Da sa Josef til
dem: Å tyde drømmer, er ikke det Guds
sak? Fortell meg hva dere har drømt!
9. Da fortalte den øverste munnskjenk
Josef sin drøm og sa til ham: Jeg så i
drømme et vintre som stod foran meg,
10. og på vintreet var det tre grener, og
det skjøt knopper, blomstene kom frem,
og klasene modnes til druer.
11. Og jeg holdt Faraos beger i min
hånd. Jeg tok druene og presset dem ut i
Faraos beger, og så rakte jeg Farao
begeret.
12. Da sa Josef til ham: Dette er
tydningen: De tre greiner er 3 dager.
13. Om 3 dager skal Farao opphøye deg
og sette deg i ditt embete igjen. Og du
skal rekke Farao begeret, som du gjorde
før, da du var hans munnskjenk.
14. Men kom meg nå i hu når det går
deg vel, og vis barmhjertighet mot meg, så
du taler om meg for Farao og hjelper meg
ut av dette hus.
15. For de har stjålet meg fra
Hebreernes land, og heller ikke her har
jeg gjort noe som de kunne sette meg i
fengsel for.
16. Da den øverste baker så at Josef
hadde gitt en så god tydning, sa han til
ham: Jeg hadde også en drøm og syntes

jeg så at jeg bar tre kurver med hvetebrød
på mitt hode.
17. I den øverste kurv var det allslags
bakverk, så som Farao bruker å ete, og
fuglene åt det av kurven på mitt hode.
18. Da svarte Josef og sa: Dette er
tydningen: De tre kurver er 3 dager.
19. Om 3 dager skal Farao opphøye
deg, hugge hodet av deg og henge deg på
et tre, og fuglene skal ete kjøttet av deg.
20. Den 3. dag, da det var Faraos
fødselsdag, gjorde han et selskap for alle
sine tjenere. Og han opphøyet den
øverste munnskjenk og den øverste baker
iblant sine tjenere.
21. Han satte den øverste munnskjenk i
hans embete igjen, og han rakte Farao
begeret.
22. Og den øverste baker lot han henge,
så som Josef hadde tydet drømmene for
dem.
23. Men den øverste munnskjenk kom
ikke Josef i hu. Han glemte han.
KAP. 41
Faraos drømmer
1. Så hendte det da 2 år var omme, at
Farao drømte han stod ved elven.
2. Og se, det steg opp sju kyr av elven,
fete og vakre å se til. Og de gikk og beitet
i elvegresset.
3. Etter dem steg det sju andre kyr opp
av elven, magre og stygge å se til. Og de
stod ved siden av de andre kyr på
elvebredden.
4. Og de stygge og magre kyr åt opp de
sju vakre og fete kyr. Da våknet Farao
5. Så sovnet han igjen og drømte andre
gang. Og se, sju gode og frodige aks,
vokste opp på ett strå.
6. Etter dem skjøt det opp sju aks som
var tynne og svidd av østavind
7. Og de tynne aks slukte de sju frodige
og fulle aks. Da våknet Farao, og skjønte
at det var en drøm.
8. Om morgenen var han urolig til sinns,
og han sendte bud og kalte til seg alle
tegn-utleggere og alle vismennene i
Egypten. Og Farao fortalte dem sine
drømmer, men det var ingen som kunne
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tyde dem for ham.
9. Da talte den øverste munnskjenk til
Farao og sa: Jeg må i dag minne om mine
synder.
10. Farao ble vred på sine tjenere og
satte meg fast hos høvdingen over
livvakten, både meg og den øverste
baker.
11. Da hadde vi hver sin drøm i samme
natt, jeg og han. Og våre drømmer hadde
hver sin mening.
12. Og det var en Hebraisk gutt sammen
med oss der. Han var tjener hos
høvdingen over livvakten. Vi fortalte ham
våre drømmer, og han tydet dem for oss.
Etter som enhver hadde drømt, tydet han
dem.
13. Og som han tydet dem for oss, så
gikk det. Jeg ble satt i mitt embete igjen,
og han ble hengt.
14. Da sendte Farao bud og lot Josef
kalle, og de førte ham i hast ut av
fengselet. Han lot seg klippe og skiftet
klær, og trådde frem for Farao.
15. Da sa Farao til Josef: Jeg har hatt
en drøm, og det er ingen som kan tyde
den. Men jeg har hørt det sagt om deg at
så snart du hører en drøm, kan du tyde
den.
16. Og Josef svarte Farao og sa: Det
står ikke til meg. Gud vil gi et svar som
profeterer lykke for Farao.
17. Da sa Farao til Josef: Jeg syntes i
drømme at jeg stod på elvebredden.
18. Og se, det steg opp sju kyr av elven,
fete og vakre av skikkelse, og de gikk og
beitet i elvegresset.
19. Etter dem steg det opp sju andre
kyr, tynne og magre, og svært stygge av
skikkelse. Jeg har aldri sett så stygge kyr i
hele Egyptens land.
20. Og de magre og stygge kyr åt opp
de sju første, fete kyr.
21. Da de hadde fått dem til livs, kunne
det ikke merkes på dem. De var like
stygge å se til som før. Da våknet jeg.
22. Så drømte jeg igjen. Og se: Sju fulle
og gode aks, vokste opp på et strå.
23. Og etter dem skjøt det opp sju aks
som var fortørket og tynne og svidd av
østavind.
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24. Og de tynne aks slukte de sju gode
aks. Jeg fortalte det til tegn-utleggerne,
men ingen kunne forklare det for meg.
25. Da sa Josef til Farao: Faraos
drømmer har en mening. Hva Gud vil
gjøre, har han latt Farao se.
26. De sju gode kyr er 7 år, og de sju
gode aks er 7 år. Det er en og samme
betydning.
27. Og de sju magre og stygge kyr, som
steg opp etter dem, er 7 år. Og de sju
tomme aks, som var svidd av østavinden,
er 7 hungersår som skal komme.
28. Det er som jeg sa til Farao: Hva Gud
vil gjøre, har han latt Farao se.
29. Det kommer 7 år med stor overflod i
hele Egyptens land.
30. Men etter dem kommer det 7
hungersår, så all den overflod skal bli
glemt i Egyptens land, og hungeren skal
gjøre landet fattig.
31. Og ingen skal minnes den overflod
som var i landet, for hungeren baketter.
For den skal bli meget hard.
32. Men at drømmen kom to ganger for
Farao, det vil si at saken er fast besluttet
av Gud, og at Gud vil gjøre det snart.
33. Nå skulle Farao se seg ut en
forstandig og vis mann og sette han over
Egyptens land!
34. Det skulle Farao gjøre, og så sette
oppsynsmenn over landet og ta femtedel
av avkastningen i Egyptens land i de 7
overflodsår.
35. Og de skal samle alt som kan tjene
til føde, i disse gode år som kommer, og
under Faraos hånd dynge opp korn i
byene til føde og ta vare på det.
36. Og kornet skal tjene som matlager
for i de 7 hungersår som skal komme over
Egyptens land, så ikke landet skal
ødelegges av hungeren.
37. Disse ord syntes Farao og alle hans
tjenere godt om.
Farao setter Josef over hele Egypten
38. Og Farao sa til sine tjenere: Skulle
det finnes noen som ham, en mann som
har Guds Ånd?
39. Så sa Farao til Josef: Siden Gud har
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latt deg vite alt dette, så er det ingen så
forstandig og vis som du.
40. Du skal ta deg av mitt hus, og hele
mitt folk skal rette seg etter ditt ord. Bare
tronen vil jeg ha fremfor deg.
41. Og Farao sa om igjen til Josef: Se,
jeg setter deg over hele Egyptens land.
42. Og Farao tok sin signetring av sin
hånd og satte den på Josefs hånd, og
kledde ham i klær av fint lin og hengte et
gullkjede om hans hals.
43. Og han lot ham kjøre i den vogn
som var nærmest etter hans egen, og de
ropte foran ham: Bøy kne!
44. Og Farao sa til Josef: Jeg er Farao,
og uten din vilje skal ingen mann løfte
hånd eller fot i Egyptens land.
45. Og Farao gav Josef navnet SofnatPaneah og gav ham Asnat til hustru, en
datter av Potifera, presten i On. Så drog
Josef omkring i Egyptens land.
46. Josef var 30 år gammel da han stod
for Egyptens konge Faraos åsyn. Og etter
at Josef var gått ut fra Farao, reiste han
gjennom hele Egyptens land.
47. Og jorden bar rikelig i de 7
overflodsår.
48. Og han samlet alle slags
avkastninger i de 7 gode år som kom i
Egyptens land, og la det opp i byene. I
hver by la han opp avkastningen fra
landområdet som lå omkring.
49. Så hopet Josef da opp korn som
havets sand, i svære mengder, inntil de
holdt opp med å telle. For det var ikke tall
på det.
50. Før det 1. hungersår kom, fikk Josef
to sønner med Asnat, datter av Potifera,
presten i On.
51. Og Josef kalte sin førstefødte sønn
Manasse. For, sa han, Gud har latt meg
glemme alt mitt slit og hele min fars hus.
52. Og den andre sønn kalte han
Efra'im. For sa han Gud har gjort meg
fruktbar i det land som jeg led ondt i.
53. Da de 7 overflodsår i Egyptens land
var til ende,
54. begynte de 7 hungersår å komme,
så som Josef hadde sagt. Da ble det
hungersnød i alle landene, men i hele
Egyptens land var det brød.

55. Og da hele Egyptens land led av
hunger, ropte folket til Farao om brød. Da
sa Farao til alle Egypterne: Gå til Josef!
Hva han sier dere skal dere gjøre.
56. Da det nå var hungersnød over hele
landet, åpnet Josef alle lagerhusene og
s o lg t e k o rn t il E g yp t ern e. F o r
hungersnøden var hard i Egyptens land.
57. Og fra alle landene kom de til Josef i
Egypten for å kj øpe korn. For
hungersnøden var hard i alle landene.
KAP. 42
Josef møter sine brødre
1. Da Jakob fikk vite at det var korn i
Egypten, sa han til sine sønner: Hvorfor
sitter dere og ser på hverandre?
2. Og han sa: Jeg har hørt at det er korn
i Egypten. Dra dit ned og kjøp korn til oss
der, så vi kan leve og ikke dø!
3. Da drog Josefs ti brødre ned for å
kjøpe korn i Egypten.
4. Men Benjamin, Josefs bror, sendte
Jakob ikke av sted med hans brødre. For
han sa: Det kunne møte han en ulykke.
5. Så kom Israels sønner for å kjøpe
korn blant alle de andre som kom, for det
var hungersnød i Kana'ans land.
6. Og Josef var den som regjerte i
landet. Det var han som solgte korn til alt
folket i landet. Og Josefs brødre kom og
bøyde seg med sitt ansikt til jorden for
ham.
7. Da Josef så sine brødre, kjente han
dem igjen. Men han lot som om de var
fremmede for ham, og talte hardt til dem
og sa: Hvor kommer dere fra? De sa: Fra
Kana'ans land for å kjøpe korn.
8. Josef kjente sine brødre, men de
kjente ikke ham.
9. Og Josef kom i hu det han hadde
drømt om dem, og sa til dem: Dere er
speidere. Dere er kommet for å se hvor
landet ligger åpent.
10. De svarte ham: Nei, herre, dine
tjenere er kommet for å kjøpe korn.
11. Vi er alle sønner av èn mann. Vi er
ærlige folk, dine tjenere er ikke speidere.
12. Men han sa til dem: Jo, dere er
kommet for å se hvor landet ligger åpent.
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13. Men de sa: Vi, dine tjenere er tolv
brødre, sønner av èn mann i Kana'ans
land. Den yngste er nå hjemme hos vår
far, og èn er ikke mere til.
14. Josef sa til dem: Det er som jeg har
sagt til dere: Dere er speidere.
15. Men nå skal dere prøves: Så sant
Farao lever. Dere skal ikke komme herfra
før deres yngste bror kommer hit.
16. Send en av dere av sted for å hente
deres bror, men dere andre skal holdes
fanget, og deres ord skal prøves, om det
er sant det dere sier. Hvis ikke, så er dere,
så sant Farao lever, speidere.
17. Og han holdt dem alle sammen i
fengsel i 3 dager.
18. Men den tredje dag sa Josef til dem:
Gjør som jeg nå sier, så skal dere leve!
Jeg har respekt for Gud.
19. Dersom dere er ærlige folk, så skal
en av dere brødre bli tilbake i fengselet,
men dere andre kan dra av sted og ha
med dere korn til hjelp mot hungersnøden
i deres hjem.
20. Før så deres yngste bror til meg, så
deres ord kan stadfestes, og dere skal
ikke dø. Og de gjorde så.
21. Og de sa seg imellom: Sannelig, vi
har skyld på oss for vår bror. Vi så hans
sjeleangst da han bønnfalt oss, og vi ville
ikke høre. Derfor er denne nød kommet
over oss.
22. Da tok Ruben til orde og sa: Sa jeg
ikke til dere: Gjør ikke synd mot gutten?
Men dere ville ikke høre. Se, derfor kreves
nå hans blod.
23. Men de viste ikke at Josef forstod
det, for han brukte tolk når han talte med
dem.
24. Og han vendte seg fra dem og gråt.
Så vendte han seg til dem igjen og talte til
dem. Og han tok Simeon fra dem og lot
ham binne så de så på.
25. Og Josef bød sine folk at de skulle
fylle deres sekker med korn og legge
enhvers penger igjen i hans sekk, og gi
dem niste med på veien. Og de gjorde det
på den måten med dem.
26. Så la de kornet på sine esler og drog
derfra.
27. Men da en av dem åpnet sin sekk
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for å gi sitt esel fòr i herberget, da fikk han
se sine penger. De lå øverst i hans sekk.
28. Og han sa til sine brødre: Mine
penger er kommet igjen, og se, de ligger
her i min sekk. Da ble de motfalne og
vendte seg forferdet til hverandre og sa:
Hva har Gud gjort mot oss?
29. Så kom de hjem til Jakob, sin far, i
Kana'ans land, og de fortalte ham alt det
som hadde hendt dem, og sa:
30. Mannen som råder der i landet, talte
hardt til oss og tok oss for folk som ville
speide ut landet.
31. Og vi sa til ham: Vi er ærlige folk, vi
er ikke speidere.
32. Vi er tolv brødre, alle sønner av
samme far, èn er ikke mere til, og den
yngste er nå hjemme hos vår far i
Kana'ans land.
33. Da sa mannen som råder der i
landet, til oss: Av dette vil jeg forstå om
dere er ærlige folk: La en av deres brødre
bli her hos meg og ta hva dere trenger
mot hungersnøden i deres hjem, og reis
deres vei.
34. Kom så hit til meg med deres yngste
bror, så jeg kan forstå at dere ikke er
speidere, men ærlige folk! Da vil jeg gi
deres bror igjen, og dere kan fritt dra
omkring i landet.
35. Da de så tømte sine sekker, se, da
lå enhvers pengepung i hans sekk. Da de
og deres far så pengepungene, ble de
redde.
36. Og Jakob, deres far, sa til dem: Dere
gjør meg barnløs. Josef er ikke mere til,
og Simeon er ikke mere til, og Benjamin
vil dere ta fra meg. Det kommer over meg
alt sammen.
37. Da sa Ruben til sin far: Begge mine
sønner kan du drepe hvis jeg ikke kommer
tilbake til deg med ham. Gi han i min
hånd, så vil jeg føre ham tilbake til deg.
38. Men han sa: Min sønn skal ikke dra
ned med dere. For hans bror er død, og
han er alene tilbake. Dersom det møter
ham noen ulykke på den vei som dere
drar, så kommer dere til å sende mine grå
hår med sorg ned i dødsriket.
39. Men hungeren var hard i landet.
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KAP. 43
Josef møter Benjamin
1. Da de hadde brukt opp det korn som
de hadde hentet fra Egypten, sa deres far
til dem: Dra av sted igjen og kjøp litt korn
til oss!
2. Men Juda sa til ham: Mannen sa så
alvorlig til oss: Dere skal ikke komme for
mine øyne uten deres bror er med.
3. Dersom du vil sende vår bror med
oss, vil vi dra ned og kjøpe korn til deg.
4. Men dersom du ikke vil sende ham, vil
vi ikke dra ned. For mannen sa til oss:
Dere skal ikke komme for mine øyne uten
deres bror er med.
5. Da sa Israel: Hvorfor har dere gjort så
ille mot meg og fortalt mannen at dere har
ennå en bror?
6. De svarte: Mannen spurte oss nøye
ut både om oss og vår ætt og sa: Lever
deres far ennå? Har dere noen bror? Og
vi svarte ham etter som han spurte. Kunne
vi vel vite at han ville si: Kom her ned med
deres bror?
7. Og Juda sa til Israel, sin far: Send
gutten med meg! Så vil vi gjøre oss klar
og dra av sted, så vi kan leve og ikke dø,
både vi og du og våre små barn.
8. Jeg skal svare for ham, av meg kan
du kreve ham. Dersom jeg ikke har ham
med tilbake til deg og stiller ham for ditt
ansikt, da vil jeg være din skyldner alle
mine dager.
9. For dersom vi ikke hadde drøyet så
lenge, da kunne vi nå hvert her igjen to
ganger.
10. Da sa Israel, deres far, til dem: Skal
det nå være så, så gjør som jeg sier: Ta i
deres sekker av alt det fineste som landet
eier, og ha det med til mannen som gave,
litt balsam, og litt honning, krydderier, og
ladanum, pistasienøtter, og mandler.
11. Og ta dobbelt så mange penger med
dere. For de penger som kom igjen og lå
øverst i deres sekker, må dere ha med
tilbake. Kanskje det var en feiltakelse.
12. Ta så deres bror med, og gjør dere
klar og dra tilbake til mannen!
13. Og må den allmektige Gud la dere
finne barmhjertighet hos mannen, så han

lar deres andre bror og Benjamin dra hjem
igjen med dere. Og skal jeg være barnløs,
så får jeg være barnløs!
14. Så tok mennene denne gave, og de
tok dobbelt så mange penger med seg, og
Benjamin. Og de gjorde seg klar og drog
ned til Egypten og trådde frem for Josef.
15. Da Josef så Benjamin sammen med
dem, sa han til den som hadde ansvaret
for hans hus: Før mennene inn i huset og
la slakte og lage til, for mennene skal ete
middag hos meg.
16. Og mannen gjorde som Josef sa, og
førte mennene inn i Josefs hus.
17. Men mennene ble redde fordi de ble
ført inn i Josefs hus, og de sa: Det er vel
for pengenes skyld som forrige gang kom
tilbake i våre sekker. Vi føres inn her forat
han kan velte seg inn på oss, og kaste
seg over oss, og gjøre oss til slaver, og ta
våre esler.
18. De gikk derfor til mannen, som
hadde ansvaret for Josefs hus, og talte til
ham ved inngangen til huset,
19. og sa: Hør, herre! Vi kom forrige
gang ned her for å kjøpe korn.
20. Men da vi kom til herberget og åpnet
våre sekker, se, da lå enhvers penger
øverst i hans sekk, våre penger med sin
fulle vekt, og nå har vi dem med oss igjen.
21. Og vi har tatt andre penger med oss
ned til å kjøpe korn for. Vi vet ikke hvem
som har lagt våre penger i våre sekker.
22. Da sa han: Dere kan være rolige,
frykt ikke! Deres Gud, og deres fars Gud,
har gitt dere en skatt i deres sekker. Deres
penger har jeg fått. Så førte han Simeon
ut til dem.
23. Deretter førte mannen dem inn i
Josefs hus og gav dem vann. De vasket
sine føtter, og han gav dem fòr til deres
esler.
24. Så la de gaven til rette til Josef
skulle komme hjem om middagen. For de
hadde hørt at de skulle ete der.
25. Og da Josef var kommet hjem, bar
de inn gaven til ham som de hadde med
seg, og kastet seg ned på jorden for ham.
26. Men han spurte dem om det gikk
dem vel, og han sa: Går det deres far vel,
den gamle som dere talte om? Lever han

Første Mosebok
ennå?
27. De svarte: Ja! Det går din tjener, vår
far, vel. Han lever ennå. Og de bøyde seg
og kastet seg ned for ham.
28. Og da han så opp og fikk øye på
Benjamin, sin bror, sin mors sønn, sa han:
Er dette deres yngste bror, som dere talte
til meg om? Og han sa: Gud velsigne deg,
min sønn!
29. Og Josef skyndte seg bort, for hans
hjerte brente mot hans bror, og han søkte
et sted hvor han kunne gråte. Og han gikk
inn i sitt rom og gråt der.
30. Så vasket han sitt ansikt og gikk ut,
og han gjorde seg sterk og sa: Sett maten
frem!
31. Og de satte frem for ham særskilt og
særskilt for dem, og særskilt for Egypterne
som åt hos ham, for Egyptere kan ikke ete
sammen med hebreere. Det er en
vederstyggelighet for Egypterne.
32. Og mennene fikk sine plasser midt
imot ham etter alderen, den førstefødte
øverst og den yngste nederst, og de så på
hverandre og undret seg.
33. Og han lot bære til dem av maten på
sitt bord, og Benjamin fikk fem ganger så
mye som enhver av de andre. Og de
drakk, og drakk seg glade med ham.
KAP. 44
Josef prøver sine brødre
1. Siden bød den som hadde ansvaret
for hans hus: Fyll mennenes sekker med
korn så mye de kan romme, og legg
enhvers penger øverst i hans sekk!
2. Men mitt beger, sølvbegeret, skal du
legge øverst i den yngstes sekk sammen
med pengene for hans korn. Og han
gjorde som Josef bød ham.
3. Om morgenen, da det ble lyst, lot de
mennene reise med sine esler.
4. Da de hadde dratt ut av byen og ennå
ikke var kommet langt, sa Josef til den
som hadde ansvaret for hans hus: Ta av
sted, sett etter mennene, og når du når
dem, skal du si til dem: Hvorfor har dere
gjengjeldt godt med ondt?
5. Er det ikke det beger som min herre
drikker av, og som han spår i? Dette var
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ille gjort av dere.
6. Og han innhentet dem og sa dette til
dem.
7. Da sa de til ham: Hvorfor taler min
herre slik? Det være langt fra dine tjenere
å gjøre noe slikt!
8. Se, de penger som vi fant øverst i
våre sekker, hadde vi med oss tilbake til
deg fra Kana'ans land. Hvordan skulle vi
da stjele sølv eller gull fra din herres hus?
9. Den av dine tjenere som det finnes
hos, han skal dø, og vi andre skal være
min herres slaver.
10. Og han sa: Vel, la det være som
dere har sagt! Den som det finnes hos,
skal være min slave, men dere skal være
uten skyld.
11. Så skyndte de seg og løftet hver sin
sekk ned på jorden, og enhver åpnet sin
sekk.
12. Og han så etter. Han begynte hos
den eldste og endte hos den yngste, og
begeret ble funnet i Benjamins sekk.
13. Da rev de i stykker sine klær og hver
lesste på sitt esel og vendte tilbake til
byen.
14. Da Juda og hans brødre kom til
Josefs hus mens han ennå var der, kastet
de seg til jorden for ham.
15. Da sa Josef til dem: Hva er det for
noe dere har gjort? Visste dere ikke at en
mann som jeg kan spå?
16. Og Juda sa: Hva skal vi svare
herre? Hva skal vi si? Og hva skal vi
rettferdiggjøre oss med? Gud har funnet
dine slavers forbrytelse. Se, vi er min
herres slaver. Både vi og den som begeret
ble funnet hos.
17. Men han sa: Det være langt fra meg
å gjøre slikt! Den mann som begeret ble
funnet hos, han skal være min slave, men
dra dere andre i fred opp til deres far!
18. Da gikk Juda frem til ham og sa: Hør
meg, herre! La din tjener få tale et ord for
min herres ører, og la ikke din vrede
opptennes mot din tjener. For du er som
Farao selv.
19. Min herre spurte sine tjenere: Har
dere far eller bror?
20. Da sa vi til min herre: Vi har en
gammel far, og han har en ung sønn, som
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han har født i hans alderdom. Hans bror
er død, og han er alene igjen etter sin
mor, og hans far har ham så kjær.
21. Og du sa til dine tjenere: Før ham
ned til meg, så jeg kan få se han med
mine egne øyne!
22. Da sa vi til min herre: Gutten kan
ikke forlate sin far. For hvis han forlater sin
far, da vil hans far dø.
23. Men du sa til dine tjenere: Dersom
deres yngste bror ikke kommer ned med
dere, skal dere ikke mere komme for mine
øyne.
24. Da vi så kom hjem til din tjener, min
far, fortalte vi ham hva min herre hadde
sagt.
25. Og vår far sa: Dra av sted igjen og
kjøp litt korn til oss!
26. Da sa vi: Vi kan ikke dra ned. Men
dersom vår yngste bror er med oss, da vil
vi dra ned. For vi kan ikke komme mannen
for øye uten at vår yngste bror er med.
27. Men din tjener, min far, sa til oss:
Dere vet at min hustru fødte meg to
sønner,
28. og den ene gikk bort fra meg, og jeg
sa: Han er visselig revet i hjel. Og jeg har
aldri sett ham siden.
29. Tar dere også nå denne fra meg, så
det møter ham noen ulykke, så sender
dere mine grå hår med sorg ned i
dødsriket.
30. Skal jeg nå komme hjem til din tjener
min far, og gutten, som han henger ved
med hele sin sjel, ikke er med oss,
31. så blir det hans død med det samme
han ser at gutten ikke er med, og vi må
sende din tjener vår fars grå hår med sorg
ned i dødsriket.
32. For din tjener tok på seg å svare for
gutten hos min far og sa: Dersom jeg ikke
har ham med tilbake til deg, vil jeg være
min fars skyldner alle mine dager.
33. La derfor din tjener bli her som slave
i guttens sted hos min herre, men la
gutten dra hjem med sine brødre!
34. For hvordan skulle jeg kunne dra
hjem til min far uten at gutten var med
meg? Jeg kunne ikke se på den sorg som
ville komme over min far.

KAP. 45
Josef gir seg til kjenne for sine
brødre
1. Da kunne ikke Josef lenger legge
bånd på seg for alle dem som stod hos
ham. Han ropte: La hver mann gå ut fra
meg! Og det var ingen til stede da Josef
gav seg til kjenne for sine brødre.
2. Og han brast i gråt og gråt så høyt at
Egypterne hørte det, og de hørte det i
Faraos hus.
3. Og Josef sa til sine brødre: Jeg er
Josef, lever far ennå? Men hans brødre
kunne ikke svare ham. Så forskrekket stod
de foran ham.
4. Da sa Josef til sine brødre: Kjære,
kom hit til meg! Så gikk de bort til ham. Og
han sa: Jeg er Josef, deres bror, som dere
solgte til Egypten.
5. Men vær nå ikke bekymret og sørg
ikke over at dere solgte meg hit! For å
holde dere i live har Gud sendt meg hit i
forveien for dere.
6. For nå har det vært hungersnød i
landet i 2 år, og ennå kommer det 5 år da
der verken skal pløyes eller høstes.
7. Men Gud har sendt meg i forveien for
dere fordi han ville etterlate dere en rest
på Jorden, og fordi han ville holde dere i
live, så det ble en stor frelse.
8. Så er det da ikke dere som sendte
meg hit, men Gud. Og han har satt meg til
far for Farao og til herre over hele hans
hus og til hersker i hele Egyptens land.
9. Skynd dere og dra opp til min far og si
til ham: Så sier din sønn Josef: Gud har
satt meg til herre over hele Egypten. Kom
ned til meg, og drøy ikke!
10. Du skal få bo i landområdet, Gosen,
og være meg nær, både du, dine barn og
dine barnebarn, med ditt småfe og storfe
og alt du har.
11. Og jeg vil sørge for deg der forat du
ikke skal utsuges til fattigdom, du og ditt
hus og alle de som hører deg til. For ennå
kommer det 5 hungersår.
12. Og nå ser både dere og min bror
Benjamin med egne øyne at det er jeg
som taler med dere.
13. Fortell da min far om all min
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herlighet i Egypten og om alt det dere har
sett. Og skynd dere å føre min far ned
her!
14. Så falt han sin bror Benjamin om
halsen og gråt, og Benjamin gråt i hans
armer.
15. Og han kysset alle sine brødre og
gråt ved deres bryst. Og siden talte hans
brødre med ham.
16. Og da det spurtes i Faraos hus at
Josefs brødre var kommet, ble Farao og
hans tjenere glade.
17. Og Farao sa til Josef: Si til dine
brødre: Så skal dere gjøre: Dere skal
lesse på deres dyr og reise hjem til
Kana'ans land,
18. og ta så deres far og deres husfolk
og kom til meg. Og jeg vil gi dere det
beste i Egyptens land, og dere skal ete av
landets overflod.
19. Dette byder jeg deg nå å si til dem:
Dere skal ta med dere vogner fra Egypten
til deres barn og hustruer, og hente deres
far og komme hit.
20. Dere skal ikke grue dere for å reise
fra deres eiendeler. For det beste i hele
Egyptens land skal være deres.
21. Og Israels sønner gjorde så. Og
Josef gav dem vogner etter Faraos
befaling, og gav dem niste med på veien.
22. Han gav dem alle hver sin
festkledning, men Benjamin gav han
trehundre sekel (3,3kg) sølv og fem
festkledninger.
23. Likedan sendte han til sin far ti esler
som bar med av det beste Egypten hadde,
og ti eselhopper som bar korn og brød, og
matvarer for hans far på reisen.
24. Så lot han sine brødre reise. Og han
sa til dem: Trett ikke med hverandre på
veien!
25. Så drog de opp fra Egypten og kom
til Kana'ans land, til Jakob, sin far.
26. Og de fortalte ham at Josef ennå var
i live, og at han var hersker over hele
Egyptens land. Men hans hjerte var og ble
kaldt, for han trodde dem ikke.
27. Så fortalte de ham alt det Josef
hadde sagt til dem, og han så vognene
som Josef hadde sendt til å hente ham i.
Da opplivnet Jakobs, deres fars ånd.
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28. Og Israel sa: Det er nok. Josef, min
sønn, lever ennå. Jeg vil dra av sted og se
ham før jeg dør.
KAP. 46
Jakob kommer til Egypt
1. Og Israel brøt opp med alt det han
hadde, og da han kom til Be'er-Sjeba,
ofret han slaktoffer til sin far Isaks Gud.
2. Og Gud sa til Israel i et syn om
natten: JAKOB ! Han svarte: Ja, her er
jeg.
3. Da sa han: Jeg er Gud, din fars Gud.
Frykt ikke for å dra ned til Egypten, for der
vil jeg gjøre deg til et stort folk.
4. Jeg skal selv dra ned med deg til
Egypten, og jeg skal visselig også føre
deg opp igjen. Og Josef skal lukke dine
øyne.
5. Så brøt Jakob opp fra Be'er-Sjeba.
Og Israels sønner kjørte jakob, sin far,
sine barn, og sine hustruer, i de vogner
som Farao hadde sendt til å hente ham i.
6. De tok med seg sin buskap og sitt
gods som de hadde lagt seg opp i
Kana'ans land, og de kom til Egypten,
Jakob og hele hans ætt med han;
7. sine sønner og sine sønnesønner,
sine døtre og sine sønnedøtre. Hele sin
ætt førte han med seg til Egypten.
8. Og dette er navnene på Israels barn
som kom til Egypten, Jakob og hans
sønner: Jakobs førstefødte sønn Ruben.
9. Og Rubens sønner: Hanok, Pallu,
Hesron, og Karmi.
10. Og Simeons sønner: Jemuel, Jamin,
Ohad, Jakin, Sohar, og Saul, som han
hadde fått med en Kana'anitter kvinne.
11. Og Levis sønner: Gerson, Kahat, og
Merari.
12. Og Judas sønner: Er, Onan, Sjela,
Peres, og Serah, men Er og Onan døde i
Kana'ans land. Og Peres' sønner var
Hesron og Hamuel.
13. Og Issakars sønner: Tola, Puva,
Job, og Simron.
14. Og Sebulons sønner: Sered, Elon,
og Jahle'el.
15. Dette var Leas sønner, som hun
fødte Jakob i Mesopotamia, og dessuten
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Dina, hans datter; i alt tretti tre sjeler,
sønner og døtre.
16. Og Gads sønner: Sifjon, Haggi,
Suni, Esbon, Eri, Arodi, og Areli.
17. Og Asjers sønner: Jimna, Jisva,
Jisvi, Bria, og Serah, deres søster. Og
Brias sønner var Heber og Malkiel.
18. Dette var barn av Silpa, som Laban
gav sin datter Lea. Hun fødte Jakob disse
barn, seksten sjeler.
19. Jakobs hustru Rakels sønner: Josef
og Benjamin.
20. Og Josef fikk barn i Egyptens land
med Asnat, datter til Potifera, presten i
On: Manasse og Efra'im.
21. Og Benjamins sønner: Bela, Beker,
Asbel, Gera, Na'aman, Ehi, Ros, Muppim,
Huppim, og Ard.
22. Dette var de barn som Jakob fikk
med Rakel, i alt fjorten sjeler.
23. Og Dans sønn: Husim.
24. Og Naftalis sønner: Jahse'el, Guni,
Jeser, og Sillem.
25. Dette var sønnene til Bilha, som
Laban gav sin datter Rakel. Hun fødte
Jakob disse barn, i alt sju sjeler.
26. Alle de som kom med Jakob til
Egypten, og som var utgått av hans liv,
foruten Jakobs sønnekoner, var i alt seksti
seks sjeler.
27. Og Josefs sønner, som han fikk i
Egypten, var to. Alle av Jakobs hus som
kom til Egypten, var sytti sjeler.
28. Og han sendte Juda i forveien til
Josef og ba om at han skulle vise vei til
Gosen. Så kom de til Gosen-området.
29. Og Josef lot spenne for sin vogn og
drog opp til Gosen for å møte Israel, sin
far. Og da han fikk se ham, falt han ham
om halsen og gråt lenge i hans armer.
30. Da sa Israel til Josef: Nå vil jeg
gjerne dø, etter at jeg har sett ditt ansikt
og vet at du ennå lever.
31. Og Josef sa til sine brødre og til sin
fars hus: Jeg vil dra opp å melde det til
Farao og si til ham: Mine brødre og min
fars hus, som var i Kana'ans land, er
kommet til meg.
32. Mennene er fehyrder, de er folk som
driver dyreavl, og sitt småfe, storfe, og alt
det de eier, har de hatt med seg hit.

33. Og når Farao kaller dere til seg og
sier: Hva er deres levevei?
34. Da skal dere si: Dine tjenere har
drevet feavl fra vår ungdom av og til nå,
både vi og våre fedre. Da får dere bo i
Gosen-området. For alle fehyrder er en
vederstyggelighet for Egyptere.
KAP. 47
Jakob møter Farao
1. Så kom Josef og meldte dette til
Farao og sa: Min far og mine brødre er
kommet hit fra Kana'ans land med sitt
storfe, småfe, og alt de har. Og nå er de i
Gosen-området.
2. Og av alle sine brødre tok han ut fem
og stilte dem frem for Farao.
3. Da sa Farao til hans brødre: Hva er
deres næringsvei? De svarte Farao: Dine
tjenere er fehyrder, vi som våre fedre.
4. Så sa de til Farao: Vi er kommet for å
bo en tid her i landet. For dine tjenere
hadde ikke beite for sin buskap, fordi det
er en hard hungersnød i Kana'ans land.
La derfor dine tjenere få bo i Gosenområdet!
5. Da sa Farao til Josef: Din far og dine
brødre er kommet til deg.
6. Egyptens land ligger åpent for deg. La
din far og dine brødre bo i den beste del
av landet, la dem bo i Gosen! Og dersom
du vet at det er dyktige menn iblant dem,
da sett dem til oppsynsmenn over min
buskap!
7. Og Josef førte Jakob, sin far, inn og
stilte ham frem for Farao. Og Jakob
velsignet Farao.
8. Og Farao spurte Jakob: Hvor mange
er dine leveår?
9. Jakob svarte Farao: Mine vandringsår
som utlending er 130 år. Få og onde har
mine leveår vært, og de har ikke nådd
mine fedres leveår i deres vandringstid
som utlending.
10. Og Jakob velsignet Farao, og så
gikk han ut fra Farao.
11. Og Josef lot sin far og sine brødre
bosette seg og gav dem eiendom i
Egyptens land, i den beste del av landet, i
landområdet Ra'amses, så som Farao
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hadde pålagt ham.
12. Og Josef forsørget sin far og sine
brødre, og hele sin fars hus med brød
etter barnas tall.
Josef samler inn alt gods
13. Og det fantes ikke brød i hele landet,
for hungersnøden var meget hard, så
Egyptens land og Kana'ans land var
utmattet av hunger.
14. Og Josef samlet alle de penger som
fantes i Egyptens land og i Kana'ans land.
Han fikk dem for det korn de kjøpte, og
Josef la pengene i Faraos hus.
15. Men da det var forbi med pengene i
Egyptens land og i Kana'ans land, da kom
alle Egypterne til Josef og sa: Gi oss brød!
Hvorfor skal vi dø for dine øyne? Vi har
ikke flere penger.
16. Og Josef sa: Kom hit med deres
buskap, så vil jeg gi dere brød for deres
buskap, dersom dere ikke har flere
penger.
17. Så kom de til Josef med sin buskap,
og Josef gav dem brød for hestene, for
småfeet, og for storfeet som de hadde, og
for eslene. Og han holdt dem med brød
det år for hele deres buskap.
18. Så gikk det året til ende, og året
etter kom de til ham og sa: Vi vil ikke
skjule for min herre at det er forbi med
pengene. Og buskapen som vi eide, har
min herre fått. Det er ingenting for min
herre uten vår kropp og vår jord.
19. Hvorfor skal vi gå til grunne for dine
øyne, både vi og vår jord? Kjøp oss og vår
jord for brød, så skal vi med vår jord være
Faraos slaver. Og gi oss såkorn, så vi kan
leve og ikke dø, og jorden ikke legges
øde.
20. Så kjøpte Josef all jorden i Egypten
til Farao. For Egypterne solgte hver sin
jordlapp, fordi hungersnøden trykket dem
så hardt. Og landet ble Faraos eiendom.
21. Men folket flyttet han om i byene, fra
den ene ende av Egyptens land til den
andre.
22. Bare prestenes jord kjøpte han ikke.
For Farao hadde gitt prestene faste
inntekter, og de levde av sine faste
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inntekter, som Farao hadde gitt dem.
Derfor solgte de ikke sin jord.
23. Og Josef sa til folket: Nå har jeg
kjøpt dere og deres jord til farao. Se, her
har dere såkorn, så nå jorden til!
24. Og når avkastningen kommer inn, da
skal dere gi en femtedel til Farao, og de
fire deler skal dere ha til såkorn på deres
åker, og til føde for dere og dem som er i
deres hus, og til føde for deres barn.
25. Da sa de: Du har holdt oss i live. La
oss finne nåde for min herres øyne, så
skal vi være Faraos slaver.
26. Så satte Josef dette som en lov at
Farao skulle ha femtedelen. Og den lov
gjelder den dag i dag for jorden i Egypten.
Bare prestenes jord ble ikke Faraos
eiendom.
27. Israel ble boende i Egyptens land, i
Gosen-området. De fikk seg eiendom der,
var fruktbare, og ble meget tallrike.
28. Jakob levde i Egypten i 17 år. Og
Jakobs dager, hans leveår, ble 147 år.
29. Da det led mot den tid da Israel
skulle dø, kalte han sin sønn Josef til seg
og sa til ham: Kjære, har jeg funnet nåde
for dine øyne, så legg din hånd under min
hofte og vis meg den kjærlighet og
trofasthet at du ikke begraver meg i
Egypten.
30. La meg få hvile hos mine fedre. Før
meg bort fra Egypten og legg meg i deres
grav! Og han svarte: Jeg skal gjøre som
du sier.
31. Da sa han: Sverg det til meg! Og
han svor det til ham. Og Israel bøyde seg
ned over hodegjerde på senga og tilbad.
KAP. 48
Jakob velsigner sine sønner
1. Noen tid etter kom de og sa til Josef:
Din far er syk. Da tok han begge sine
sønner med seg, Manasse og Efra'im.
2. Og de meldte det til Jakob og sa: Din
sønn Josef er kommet til deg. Da gjorde
Israel seg sterk og satte seg opp i sengen.
3. Og Jakob sa til Josef: Den allmektige
Gud åpenbarte seg for meg i Luz i
Kana'ans land, og velsignet meg,
4. og sa til meg: Se, jeg vil gjøre deg
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fruktbar og tallrik, og gjøre deg til en
mengde folkeslag. Og jeg vil gi deg, og din
ætt etter deg, dette land til evig eiendom.
5. Dine sønner som du har fått i
Egyptens land, de skal nå være mine.
Efra'im og Manasse skal nå tilhøre meg
liksom Ruben og Simeon.
6. Men de barn som du har fått etter
dem, skal være dine. De skal kalles etter
sine brødre i deres arvelodd.
7. For da jeg kom fra Mesopotamia,
døde Rakel fra meg i Kana'ans land, på
reisen, da vi ennå hadde et stykke igjen til
Efrat. Og jeg begravde henne der på
veien til Efrat. Det er Bet-Lehem.
8. Da Israel fikk se Josefs sønner,
spurte han: Hvem er det?
9. Josef svarte sin far: Det er mine
sønner, som Gud har gitt meg her. Da sa
han: Kjære, kom hit til meg med dem, så
vil jeg velsigne dem.
10. Men Israels øyne var sløve av
alderdom, han kunne ikke se. Og Josef
førte dem bort til ham, og han kysset dem
og tok dem i favn.
11. Og Israel sa til Josef: Jeg hadde ikke
tenkt å få se ditt ansikt, og nå har Gud
endog latt meg få se dine barn.
12. Så førte Josef dem bort fra hans
knær og bøyde seg til jorden for ham.
13. Siden tok Josef dem begge og førte
dem frem til ham; Efra'im i sin høyre hånd
mot Israels venstre og Manasse i sin
venstre hånd mot Israels høyre.
14. Og Israel rakte ut sin høyre hånd og
la den på Efra'ims hode, enda han var den
yngste, og sin venstre hånd på Manasses
hode. Han la sine hender slik med vilje, for
Manasse var den førstefødte.
15. Og han velsignet Josef og sa: Den
Gud for hvis åsyn mine fedre Abraham og
Isak vandret, den Gud som var min hyrde,
fra jeg ble til og til denne dag,
16. den engel som forløste meg fra alt
ondt, han velsigne guttene, så de må
kalles med mitt navn og med mine fedre
Abrahams og Isaks navn, og bli meget
tallrike i landet.
17. Da Josef så at hans far la sin høyre
hånd på Efra'ims hode, syntes han ille om
det. Han grep sin fars hånd for å føre den

fra Efra'ims hode bort på Manasses hode.
18. Og Josef sa til sin far: Ikke så, far!
For denne er den førstefødte. Legg din
høyre hånd på hans hode!
19. Men hans far ville ikke det, og han
sa: Jeg vet det, min sønn, jeg vet det. Han
skal bli et folk. Han skal bli stor, men hans
yngre bror skal bli enda større enn han, og
hans ætt skal bli en mengde folk.
20. Så velsignet han dem samme dag
og sa: Ved deg skal Israel velsigne og si:
Gud gjøre deg som Efra'im og som
Manasse! Og han satte Efra'im foran
Manasse.
21. Og Israel sa til Josef: Se, jeg dør,
men Gud skal være med dere og føre
dere tilbake til deres fedres land.
22. Og jeg gir deg fremfor dine brødre et
stykke land som jeg tok fra Amorittenes
hånd med mitt sverd og min bue.
KAP. 49
1. Og Jakob kalte sine sønner til seg og
sa: Samle dere, så jeg kan forkynne dere
hva som skal hende dere i de siste dager.
2. Kom sammen og hør, dere Jakobs
sønner, hør på Israel, deres far!
3. Ruben, min førstefødte er du, min
kraft og min styrkes første frukt, høyest i
ære og størst i makt.
4. Du bruser over som vannet. Du skal
ingen fortrinn ha, for du steg opp på din
fars leie. Da vanhelliget du det. I min seng
steg han opp!
5. Simeon og Levi er brødre, deres
sverd er vold som våpen.
6. Møt ikke i deres hemmelige råd, min
sjel. Ta ikke del i deres sammenkomster,
min ære! For i sin vrede slo de menn i
hjel, og i sin selvrådighet skamskar de
okser.
7. Forbannet være deres vrede, for den
var vill. Og deres grusomhet, for den var
hard! Jeg vil kaste dem omkring i Jakob
og spre dem i Israel.
8. Juda, deg skal dine brødre prise, din
hånd skal være på dine fienders nakke,
for deg skal din fars sønner bøye seg.
9. En ung løve er Juda. Fra rov er du
steget opp, min sønn! Han legger seg
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ned. Han hviler som en løve, som en
løvinne. Hvem våger å vekke ham?
10. Ikke skal kongespir vike fra Juda.
Ikke herskerstav fra hans føtter, inntil
fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham
lydige.
11. Han binder til vintreet sitt unge esel
og til den edle ranke sin eselhoppes fole.
Han vasker i vin sitt kledebon og i druers
blod sin kjortel.
12. Dunkle er hans øyne av vin, og vite
hans tenner av melk.
13. Sebulon, ved havets strand skal du
bo, ved stranden hvor skipene kommer.
Hans side er vendt mot Sidon.
14. Issakar er et sterkt bygget esel som
hviler mellom sine innhegninger.
15. Og han så at hvilen var god, og at
landet var fagert. Da bøyde han sin rygg
under byrden og ble en ufri slave.
16. Dan skal dømme sitt folk, han som
de andre Israels stammer.
17. Dan skal være en slange på veien,
en huggorm på stien, som biter hesten i
hælene, så rytteren faller bakover.
18. Etter din frelse venter jeg med
lengsel, Herre!
19. Gad, en fiendeflokk hugger inn på
ham, men han hugger dem i hælene.
20. Fra Asjer kommer overfloden, hans
mat, og lekre retter, som for konger, har
han å gi.
21. Naftali er en lekende hind. Livlige er
ordene han taler.
22. Et ungt frukttre er Josef, et ungt
frukttre ved kilden. Grenene skyter ut over
muren.
23. Og de terger ham og skyter på ham.
De forfølger ham, de pileskyttere.
24. Men fast står han der med sin bue,
og hans hender og armer er raske. Ved
Jakobs veldiges hender, fra ham, fra
Hyrden, Israels klippe,
25. fra din fars Gud, han hjelpe deg, og
fra den allmektige, han velsigne deg, med
velsignelser fra himmelen der oppe, med
velsignelser fra dypet der nede, med
brysters og morslivs velsignelser.
26. Din fars velsignelser stiger høyt opp
over mine forfedres velsignelser, de når
opp til de evige høyders grense. De skal

kommer over Josefs hode, over hans
hodetopp, han som er høvding blant sine
brødre.
27. Benjamin er en glupsk ulv. Om
morgenen eter han opp rov, og om
kvelden deler han ut krigsbytte.
28. Alle disse er Israels stammer, tolv i
tallet, og slik var det deres far talte til dem.
Han velsignet dem. Hver av dem velsignet
han med den velsignelse som tilkom ham.
29. Og han bød dem og sa til dem: Jeg
samles nå til mitt folk. Begrav meg hos
mine fedre i hulen på Hetitten Efrons
mark.
30. I hulen på Makpela-marken, østenfor
Mamre, i Kana'ans land, den mark som
Abraham kjøpte av Hetitten Efron til
eiendoms-gravsted.
31. Der begravde de Abraham og Sara;
hans hustru. Der begravde de Isak og
Rebekka; hans hustru. Og der begravde
jeg Lea;
32. på den mark, og i den hule der, som
ble kjøpt av Hets barn.
Jakobs død
33. Da Jakob var ferdig med de pålegg
som han ville gi sine sønner, trakk han
føttene opp i sengen; og han oppgav sin
ånd og ble samlet til sine fedre.
KAP. 50
1. Og Josef bøyde seg over sin fars
ansikt og gråt over ham, og kysset ham.
2. Og Josef bød legene som han hadde i
sin tjeneste, å balsamere hans far. Og
legene balsamerte Israel.
3. 40 dager gikk det med til det, for så
m an g e d ag er g år d et med til
balsameringen. Og Egypterne gråt over
ham i 70 dager.
4. Da sørgedagene over ham var til
ende, talte Josef til Faraos husfolk og sa:
Dersom jeg har funnet nåde for deres
øyne, så tal for meg til Farao og si:
5. Min far tok en ed av meg og sa: Jeg
dør. I min grav som jeg lot grave for meg i
Kana'ans land, der skal du begrave meg.
La meg derfor dra opp og begrave min far,
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og så vende tilbake!
6. Og Farao sa: Dra opp og begrav din
far, så som du svor til ham.
7. Så drog Josef opp for å begrave sin
far. Og alle Faraos tjenere, de eldste i
hans hus, og alle de eldste i Egyptens
land drog opp med ham;
8. og hele Josefs hus og hans brødre,
og hans fars hus, bare sine små barn og
sitt småfe og storfe lot de bli tilbake i
landområdet Gosen.
9. Både vogner og hestfolk drog opp
med ham, så det ble et meget stort tog.
10. Da de kom til Goren-Ha'atad på
andre siden av Jordan, holdt de der en
stor og høytidelig sørgefest. Og han
gjorde likferd etter sin far i 7 dager.
1 1 . D a lan d ets in n b yg g ere,
Kana'anittene, så likferden i GorenHa'atad, sa de: Det er en prektig likferd
Egypterne holder der. Derfor kalte de
stedet Abel Misra'im. Det ligger på andre
siden av Jordan.
12. Og hans sønner gjorde med ham så
som han hadde pålagt dem.
13. Hans sønner førte ham til Kana'ans
land og begravde ham i hulen på
Makpela-marken, den mark som Abraham
hadde kjøpt av Hetitten Efron til
eiendoms-gravsted, østenfor Mamre.
14. Da Josef hadde begravet sin far,
vendte han tilbake til Egypten; både han
og hans brødre og alle de som hadde
dratt opp med ham for å begrave hans far.
15. Da Josefs brødre så at deres far var
død, sa de: Bare nå ikke Josef vil hate oss
og gjengjelde oss alt det onde vi gjorde

mot ham!
16. Så sendte de bud til Josef og lot si:
Din far gav oss, før sin død, dette pålegg:
17. Så skal dere si til Josef: Tilgi, kjære,
dine brødres forbrytelse og deres synd, at
de har gjort ille mot deg! Så tilgi oss nå,
som også tjener din fars Gud, vår
forbrytelse! Og Josef gråt da de talte slik
til ham.
18. Siden kom også hans brødre selv og
falt ned for ham og sa: Se, vi vil være dine
tjenere.
19. Da sa Josef til dem: vær ikke redde,
er vel jeg i Guds sted?
20. Dere tenkte ondt mot meg, men Gud
tenkte det til det gode. For å gjøre det han
nå har gjort, og holde mye folk i live.
21. Så vær ikke redde. Jeg vil sørge for
dere og deres barn. Og han trøstet dem
og talte vennlig til dem.
22. Josef ble boende i Egypten; både
han og hans fars hus. Og Josef ble 110 år
gammel.
23. Og Josef fikk se Efra'ims barn i
tredje ledd. Også barna til Makir,
Manasses sønn, ble født på Josefs knær.
24. Og Josef sa til sine brødre: Jeg dør,
men Gud skal sikkert og visst se til dere,
og føre dere opp fra dette land til det land
som han har sverget til Abraham, Isak, og
Jakob.
25. Og Josef tok en ed av Israels sønner
og sa: Gud skal sannelig se til dere, og da
skal dere føre mine bein opp herfra.
26. Og Josef døde 110 år gammel. Og
de balsamerte ham og la ham i en kiste i
Egypten.
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40 kapitler
KAP. 1
Israels barn blir slaver

1. Dette er navnene på Israels sønner
som de kom til Egypten. De kom med
Jakob, hver med sitt hus:
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2. Ruben, Simeon, Levi, og Juda,
3. Issakar, Sebulon, og Benjamin,
4. Dan, Naftali, Gad, og Asjer.
5. De som nedstammet fra Jakob var i
alt sytti sjeler; men Josef var allerede i
Egypten.
6. Og josef døde og alle hans brødre og
hele den slekt.
7. Men Israels barn var fruktbare og tok
sterkt til og ble mange, overmåte tallrike,
og landet ble fullt av dem.
8. Da kom det en ny konge over
Egypten, som ikke visste noe om Josef.
9. Og han sa til sitt folk: Se, Israelittenes folk er større og tallrikere enn vi.
10. Nå vel, la oss gå klokt til verks mot
dem, forat de ikke skal bli enda flere. Og
forat de ikke, om det kommer krig, skal slå
seg i lag med våre fiender og føre krig mot
oss og dra ut av landet.
11. Så satte de arbeidsfogder over dem
til å plage dem med tvangsarbeid. Og de
måtte bygge to byer for Farao til opplagssteder; Pitom og Ra'amses.
12. Men jo mere de plaget dem, jo mere
tok de til, og jo mere bredte de seg ut, så
Egypterne begynte å grue seg for Israels
barn.
13. Og Egypterne tvang Israels barn til å
slave for seg.
14. De gjorde livet bittert for dem med
hardt slavearbeid i leire og murstein, og
med alle slags slavearbeid på marken, alt
det slavearbeid som de tvang dem til å
gjøre.
15. Og kongen i Egypten sa til de
Hebraiske jordmødre, den ene av dem
hette Sifra og den andre Pua:
16. Når dere hjelper de hebraiske
kvinner til å føde, så skal dere se etter i
jordmorstolen. Er det da en sønn, så drep
ham, men er det en datter, da kan hun
leve.
17. Men jordmødrene hadde respekt for
Gud og gjorde ikke som kongen i Egypten
bød dem, men lot guttebarna leve.
18. Da kalte kongen i Egypten jordmødrene til seg og sa til dem: Hvorfor gjør
dere dette og lar guttebarna leve?
19. Jordmødrene svarte: De Hebraiske
kvinner er ikke som de Egyptiske. De er
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sterkere. Før jordmoren kommer til dem,
har de født.
20. Og Gud gjorde vel mot jordmødrene.
Og folket tok til og ble overmåte tallrikt.
21. Og fordi jordmødrene hadde respekt
for Gud, gav han dem avkom.
22. Da bød Farao alt sitt folk og sa: Hver
sønn som fødes, skal dere kaste i elven,
men hver datter skal dere la leve.
KAP. 2
Faraos datter tar til seg Moses
1. Så var det en mann av Levis hus som
gikk bort og tok en Levis datter til ekte.
2. Og kvinnen ble gravid og fødte en
sønn. Og da hun så at det var et vakkert
barn, skjulte hun ham i 3 måneder.
3. Men da hun ikke lenger kunne skjule
ham, tok hun en kiste til ham av papyrusrør og smurte over den med jordbek og
tjære. Og hun la gutten i den og satte den
i sivet ved elvebredden.
4. Hans søster stod et stykke fra for å
vite hvordan det gikk ham.
5. Da Faraos datter kom ned til elven for
å bade seg, mens hennes jomfruer gikk
frem og tilbake på elvebredden, fikk hun
se kisten midt i sivet og sendte en av sine
jenter av sted og lot den hente.
6. Da hun åpnet den, så hun barnet. Og
se, det var en gutt som lå der og gråt. Da
ynket hun seg over ham og sa: Det er en
av Hebreernes guttebarn.
7. Da sa hans søster til Faraos datter:
Skal jeg gå og hente en amme til deg
blant de Hebraiske kvinner, så hun kan
oppfostre barnet for deg?
8. Faraos datter svarte henne: Ja, gå!
Og jenta gikk og hentet guttens mor.
9. Da sa Faraos datter til henne: Ta
denne gutt og oppfostre ham for meg. Jeg
vil gi deg lønn for det. Og konen tok gutten
og oppfostret ham.
10. Da gutten hadde vokst til, gikk hun
med ham til Faraos datter, og han ble som
en sønn for henne. Hun kalte ham Moses,
for hun sa: Av vannet har jeg dratt ham
opp.
Moses flykter fra Egypten
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kjentes ved dem.

11. Og det hendte på den tid da Moses
var blitt voksen, at han gikk ut for å se til
sine brødre og så på deres slit og slep. Og
han fikk se en Egyptisk mann som slo en
hebraisk mann, en av hans brødre.
12. Da vendte han seg hit og dit og så at
det ikke var noen der. Så slo han
Egypteren i hjel og skjulte ham i sanden.
13. Den andre dag gikk han ut igjen og
så to Hebraiske menn som holdt på å
slåss. Da sa han til ham som hadde urett:
Hvorfor slår du din landsmann?
14. Han svarte: Hvem har satt deg til
høvding og dommer over oss? Tenker du
å slå meg i hjel, liksom du slo Egypteren i
hjel? Da ble Moses redd og sa: Sannelig,
saken er blitt kjent.
15. Da Farao fikk høre det, søkte han å
slå Moses i hjel. Men Moses rømte for
Farao, og han tok bolig i landet Midian, og
bodde ved en brønn.
16. Presten i Midian hadde sju døtre. De
kom og øste opp vann og fylte
vannrennene for å vanne sin fars småfe.
17. Så kom det noen gjetere og drev
dem bort. Men Moses stod opp og hjalp
dem, og vannet deres småfe.
18. Da de så kom hjem til Re'uel, sin far,
sa han: Hvorfor kommer dere så snart i
dag?
19. De svarte: En Egyptisk mann hjalp
oss mot gjeterne, og han øste også vann
for oss og vannet småfeet.
20. Da sa han til sine døtre: Hvor er han
da? Hvorfor lot dere mannen bli igjen der?
Be ham inn, så han kan ete med oss!
21. Og Moses samtykket i å bli hos
mannen. Og han lot Moses få sin datter
Sippora til hustru.
22. Hun fikk en sønn, og kalte ham
Gersom. For han sa: Jeg er blitt en gjest i
et fremmed land.
23. Da lang tid var gått, døde kongen i
Egypten. Og Israels barn sukket og klaget
over sitt slaveri. Og deres rop over
slaveriet steg opp til Gud.
24. Og Gud hørte deres sukk, og han
kom i hu sin pakt med Abraham, Isak, og
Jakob.
25. Gud så til Israels barn, og Gud

KAP. 3
Moses og den brennende tornebusk
1. Og Moses gjette småfeet hos Jetro,
sin svigerfar, presten i Midian. Engang
drev han småfeet bort bortom ørkenen og
kom til Guds berg, til Horeb.
2. Der åpenbarte Herrens engel seg for
ham i en flammende ild, midt ut av en
tornebusk. Og han så opp, og se,
tornebusken stod i lys lue, men
tornebusken brant ikke opp.
3. Og Moses sa: Jeg vil gå bort og se
dette vidunderlige syn, hvorfor tornebusken ikke brenner opp.
4. Da Herren så at han gikk bort for å
se, ropte Gud til ham midt ut av
tornebusken og sa: MOSES! Og han
svarte: Ja, her er jeg.
5. Da sa han: Kom ikke nærmere. Dra
dine sko av dine føtter! For det sted du
står på, er hellig jord.
6. Så sa han: Jeg er din fars Gud,
Abrahams Gud, Isaks Gud, og Jakobs
Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han
fryktet for å se Gud.
7. Og Herren sa: Jeg har sett mitt folks
nød i Egypten, og jeg har hørt deres
klagerop over arbeidsfogdene. Jeg vet
hva de lider.
8. Og nå er jeg steget ned for å utfri dem
av Egyptens hånd og for å føre dem opp
fra dette land til et godt og vidstrakt land.
Til et land som flyter av melk og honning.
Det land hvor Kana'anittene, Hetittene,
Amorittene, Ferisittene, Hevittene, og
Jebusittene, bor.
9. Nå er Israels barns skrik nådd opp til
meg. Og jeg har også sett hvordan
Egypterne mishandler dem.
10. Så gå nå av sted. Jeg vil sende deg
til Farao. Og du skal føre mitt folk, Israels
barn, ut av Egypten.
11. Men Moses sa til Gud: Hvem er jeg,
at jeg skulle gå til Farao, og at jeg skulle
føre Israels barn ut av Egypten?
12. Og han sa: Sannelig, jeg vil være
med deg. Og dette skal være deg et tegn
på at jeg har sendt deg: Når du har ført
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folket ut av Egypten, da skal dere holde
Gudstjeneste på dette fjell.
13. Da sa Moses til Gud: Men når jeg nå
kommer til Israels barn og sier til dem:
Deres fedres Gud har sendt meg til dere,
og de så spør meg: Hva er hans navn?
Hva skal jeg da svare dem?
14. Og Gud sa til Moses: Jeg er den jeg
er. Og han sa: Så skal du si til Israels
barn: Jeg Er, har sendt meg til dere.
15. Og Gud sa videre til Moses: Så skal
du si til Israels barn: Herren, deres fedres
Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, og
Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette
er mitt navn til evig tid, og så skal de kalle
meg fra slekt til slekt.
16. Gå nå og kall sammen de eldste i
Israel og si til dem: Herren, deres fedres
Gud, har åpenbart seg for meg,
Abrahams, Isaks, og Jakobs, Gud, og
sagt: Jeg har sett til dere og vet hvordan
de farer frem mot dere i Egypten.
17. Og jeg sa: Jeg vil føre dere ut av alt
det onde dere lider i Egypten, til
Kana'anittenes, Hetittenes, Amorittenes,
Ferisittenes, Hevittenes, og Jebusittenes,
land, til et land som flyter med melk og
honning.
18. Og de skal høre på dine ord, og du
skal gå inn til kongen i Egypten, du og de
eldste i Israel. Og dere skal si til ham:
Herren, Hebreerenes Gud, har møtt oss.
La oss nå gå 3 dagsreiser ut i ørkenen og
ofre til Herren vår Gud.
19. Men jeg vet at kongen i Egypten ikke
vil gi dere lov til å dra ut, ikke engang om
han får kjenne en sterk hånd over seg.
20. Derfor vil jeg rekke ut min hånd og
slå Egypten med alle mine under, som jeg
vil gjøre midt iblant dem. Så skal han la
dere fare.
21. Og jeg vil la dette folk finne sympati
hos Egypterne. Så dere, når dere drar ut,
ikke skal dra tomhendt bort;
22. men enhver kvinne skal be sin nabokvinne og den som bor i hennes hus, om
smykker av sølv og gull, og om klær. Og
dere skal la deres sønner og døtre ta dem
på seg. Dette er det bytte dere skal ta av
Egypterne.
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KAP. 4
Moses får sine tegn av Herren på
Horeb
1. Moses svarte: De vil visst ikke tro
meg og ikke høre på meg, de vil si: Herren
har ikke åpenbart seg for deg.
2. Da sa Herren til ham: Hva er det du
har i hånden? Han svarte: En stav.
3. Da sa han: Kast den på jorden! Og
han kastet den på jorden, og den ble til en
slange. Og Moses flyktet for den.
4. Herren sa til Moses: Rekk ut din hånd
og grip den i halen! Så rakte han ut
hånden og grep fatt i den, og den ble til en
stav i hans hånd.
5. Så må de vel tro at Herren deres
fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud,
og Jakobs Gud, har åpenbart seg for deg.
6. Og Herren sa videre til ham: Stikk din
hånd i din barm! Og han stakk sin hånd til
sin barm. Og da han drog den ut, se, da
var hans hånd spedalsk, som snø.
7. Og han sa: Stikk din hånd til din barm
igjen! Han stakk sin hånd til sin barm
igjen. Da han drog den ut av sin barm, se,
da var den blitt som hans kropp ellers
igjen.
8. Om de nå ikke tror deg eller akter på
det første tegn, så vil de da visst tro på
det andre tegn.
9. Men tror de ikke engang på disse to
tegn, og vil de ikke høre på deg, da skal
du ta vann av elven og helle det ut på
jorden. Og det vann du tar av elven, det
skal bli til blod på jorden.
10. Men Moses sa til Herren: Hør meg,
Herre! Jeg har aldri vært noen ordets
mann, verken før, eller siden du begynte å
tale til din tjener. Jeg er tung i språkbruk
og tung i ordleggelse.
11. Men Herren sa til ham: Hvem har gitt
mennesket munn, og hvem gjør stum eller
døv, eller seende eller blind? Er det ikke
jeg, Herren?
12. Gå nå du, og jeg vil være med din
munn og lære deg hva du skal tale.
13. Men han sa: Hør meg, Herre! Send
bud med hvem du ellers vil!
14. Da opptentes Herrens vrede mot
Moses, og han sa: Har du ikke din bror
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Aron, Levitten? Han, vet jeg, kan tale. Og
nå kommer han deg også i møte. Og når
han ser deg, blir han glad.
15. Og du skal tale til ham og legge
ordene i hans munn, og jeg skal være
med din munn og med hans munn, og
lære dere hva dere skal gjøre.
16. Og han skal tale til folket for deg.
Han skal være din munn, og du skal være
Gud for ham.
17. Og du skal ta denne stav i din hånd.
Med den skal du gjøre tegnene.
18. Så gikk Moses. Da han kom tilbake
til Jetro, sin svigerfar, sa han til ham:
Kjære, la meg få dra tilbake til mine
brødre i Egypten og se om de ennå er i
live. Jetro sa til Moses: Dra bort i fred!
19. Og Herren sa til Moses i Midian: Dra
av sted og vend tilbake til Egypten! Nå er
de døde alle de som stod deg etter livet.
Moses vender tilbake til Egypten
20. Så tok Moses sin hustru og sine
sønner å satte dem på eselet, og vendte
tilbake til Egyptens land. Og Moses tok
Guds stav i sin hånd.
21. Og Herren sa til Moses: Når du nå
vender tilbake til Egypten, så se til at du
gjør alle de under som jeg har gitt deg
makt til å gjøre, for Faraos øyne. Men jeg
vil forherde hans hjerte, så han ikke lar
folket fare.
22. Da skal du si til Farao: Så sier
Herren: Min sønn, min førstefødte, er
Israel,
23. og jeg sa til deg: La min sønn fare,
så han kan betjene meg, men du ville ikke
la ham reise. Derfor vil jeg nå slå i hjel din
sønn, din førstefødte.
24. Underveis, på et hvilested, hendte
det at Herren kom imot ham og søkte å ta
hans liv.
25. Da tok Sippora en skarp stein og
skar bort sin sønns forhud, og kastet den
for hans føtter og sa: Sannelig du er meg
en blods-brudgom.
26. Så lot han ham være. Da sa hun: En
blods-brudgom for omskjærelsens skyld.
27. Og Herren sa til Aron: Gå Moses i
møte i ørkenen! Og han gikk og traff han

ved Guds berg, og kysset ham.
28. Og Moses forkynte Aron alt, hva
Herren, som sendte ham, hadde talt, og
alle de tegn han hadde pålagt ham og
gjøre.
29. Så gikk Moses og Aron. Og de
samlet alle de eldste av Israels barn.
30. Og Aron bar frem alle de ord Herren
hadde talt til Moses, og han gjorde
tegnene for folkets øyne.
31. Og folket trodde. Da de hadde sett
hvordan Herren hadde sett til Israels barn
og gitt akt på deres nød, bøyde de seg og
tilbad.
KAP. 5
Moses trer frem for Farao
1. Deretter gikk Moses og Aron inn til
Farao og sa: Så sier Herren: La mitt folk
fare, så de kan holde høytid for meg i
ørkenen!
2. Men Farao sa: Hvem er Herren som
jeg skal lyde og la Israel fare? Jeg kjenner
ikke Herren, og heller ikke vil jeg la Israel
fare.
3. Da sa de: Hebreerenes Gud har møtt
oss. La oss gå 3 dagsreiser ut i ørkenen
og ofre til Herren vår Gud, så han ikke
skal slå oss med pest eller sverd!
4. Men kongen i Egypten sa til dem:
Hvorfor vil dere, Moses og Aron, dra folket
fra dets arbeid? Gå og gjør det dere skal!
5. Så sa Farao: Se, folket er nå blitt
altfor tallrikt i landet, og så vil dere dra
dem bort fra det de har å gjøre?
6. Og samme dag bød Farao arbeidsfogdene og oppsynsmennene over folket
og sa:
7. Dere skal ikke mere gi folket halm til
keramikk-arbeidet som før. De skal selv
gå å sanke seg halm.
8. Men den samme mengde murstein
som de før har gjort, skal dere pålegge
dem. Dere skal ikke avkorte noe i deres
arbeid, for de er late. Derfor skriker de og
sier: La oss gå og ofre til vår Gud!
9. Legg tungt arbeid på disse
mennesker, så de har nok med det og
ikke hører etter løgnaktige ord!
10. Da gikk arbeidsfogdene og
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oppsynsmennene ut og sa til folket: Så
sier Farao: Jeg gir dere ikke lenger halm.
11. Gå selv og finn dere halm, hvor dere
kan, men deres arbeid skal ikke avkortes
noe.
12. Da spredte folket seg over hele
Egyptens land for å sanke stubber til å
bruke istedenfor halm.
13. Men arbeidsfogdene drev på og sa:
Gjør deres arbeid ferdig, fullt dagsverk for
hver dag, liksom den gang dere hadde
halm.
14. Og oppsynsmennene som Faraos
arbeidsfogder hadde satt over Israels
barn, fikk hugg, og arbeidsfogdene sa til
dem: Hvorfor har dere ikke gjort ferdig den
fastsatte mengde murstein, liksom før,
verken i går eller i dag?
15. Da gikk oppsynsmennene over
Israels barn til Farao og klaget høyrøstet
for ham og sa: Hvorfor gjør du slik med
dine tjenere?
16. Dine tjenere får ikke halm, og
allikevel sier de til oss: Gjør murstein! Og
så får dine tjenere hugg, enda det er ditt
eget folk som har skylden.
17. Men han sa: Late er dere, late!
Derfor sier dere: Vi vil gå og ofre til
Herren.
18. Så gå nå og arbeid! Halm får dere
ikke, men den samme mengde murstein
skal dere komme med.
19. Israels barns oppsynsmenn så at de
var ille ute, da det ble sagt til dem: Dere
skal ikke avkorte noe i den mursteinsmengde dere skal ha ferdig, fullt dagsverk
for hver dag!
20. Og da de kom ut fra Farao, møtte de
Moses og Aron som stod og ventet på
dem.
21. Og de sa til dem: Herren hjemsøke
dere og dømme dere fordi dere har ført
oss i dårlig lys hos Farao og hans tjenere,
så dere har gitt dem sverd i hånden til å
slå oss i hjel.
22. Da vendte Moses seg igjen til Herren
og sa: Herre, hvorfor har du gjort så ille
med dette folk? Hvorfor har du sendt
meg?
23. For fra den stund jeg gikk inn til
Farao for å tale i ditt navn, har han gjort
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ille mot dette folk, og du har aldeles ikke
hjulpet ditt folk.
KAP. 6
Gud samtaler med Moses
1. Da sa Herren til Moses: Nå skal du se
hva jeg vil gjøre med Farao. Ved min
sterke hånd skal han tvinges til å la dem
fare. Ja, ved min sterke hånd tvinges til å
drive dem ut av sitt land.
2. Og Gud talte til Moses og sa til ham:
Jeg er Herren.
3. Jeg åpenbarte meg for Abraham, for
Isak, og for Jakob, som den allmektige
Gud. Men ved mitt navn Herren var jeg
ikke kjent av dem.
4. Og jeg opprettet min pakt med dem,
at jeg ville gi dem Kana'ans land. Det land
som de bodde i som fremmede.
5. Nå har jeg hørt hvordan Israels barn
sukker over Egypterne som gjør dem til
slaver, og jeg har kommet min pakt i hu.
6. Si derfor til Israels barn: Jeg er
Herren, og jeg vil føre dere ut fra
Egyptens tunge byrder og utfri dere fra
slavearbeidet under dem. Og jeg vil
forløse dere med utstrakt arm og ved
store straffedommer.
7. Og jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil
være deres Gud. Og dere skal kjenne at
jeg er Herren deres Gud, han som førte
dere ut av Egyptens tunge byrder.
8. Og jeg vil føre dere til det land som
jeg med oppløftet hånd har sverget å gi til
Abraham, Isak, og Jakob, og jeg vil gi
dere det til eiendom. Jeg er Herren.
9. Og Moses sa dette til Israels barn.
Men de hørte ikke på Moses på grunn av
angst for det harde slave-arbeidets skyld.
10. Da talte Herren til Moses og sa:
11. Gå inn og si til Farao, kongen i
Egypten, at han skal la Israels barn fare ut
av sitt land.
12. Og Moses tok slik til orde, der han
stod for Herrens åsyn: Du ser Israels barn
ikke hører på meg. Hvordan skulle da
Farao høre på meg, jeg som enda har
uomskårne lepper?
13. Så talte Herren til Moses og Aron,
og sendte dem til Israels barn og til Farao,
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med pålegg om at Israels barn skulle
føres ut av Egyptens land.
14. Dette er overhodene for deres
familier: Sønnene til Ruben, Israels
førstefødte, var Hanok, Pallu, Hesron, og
Karmi. Dette er Rubens ætter.
15. Simeons sønner var Jemuel, Jamin,
Ohad, Jakin, Sohar, og Saul, som var
sønn av en Kana'anitterkvinne. Dette er
Simeons ætter.
16. Og dette er navnene på Levis
sønner etter deres ætter: Gersons, Kahat,
og Merari. Og Levi ble 137 år gammel.
17. Gersons sønner var Libni og Sime'i
etter deres ætter.
18. Kahats sønner var Amram, Jishar,
Hebron, og Ussiel. Og Kahat ble 133 år
gammel.
19. Meraris sønner var Mahli og Musi.
Dette er Levis ætter etter deres ættetavle.
20. Amram tok Jokebed, sin fars søster,
til hustru, og med henne fikk han Aron og
Moses. Og Amram ble 137 år gammel.
21. Jishars sønner var Korah, Nefeg, og
Sikri.
22. Ussiels sønner var Misael, Elsafan,
og Sitri.
23. Aron tok Eliseba, Amminadabs
datter, Nahsons søster, til hustru, og med
henne fikk han Nadab, Abihu, Eleasar, og
Itamar.
24. Korahs sønner var Assir, Elkana, og
Abiasaf. Dette er Korahittenes ætter.
25. Eleasar, Arons sønn, tok en av
Putiels døtre til hustru, og med henne fikk
han Pinehas. Dette var overhodene for
Levittenes familier etter deres ætter.
26. Disse menn, Aron og Moses, var det
Herren talte slik til: Før Israels barn ut av
Egyptens land, hær for hær.
27. Det var de som sa til Farao, kongen i
Egypten, at Israels barn skulle føres ut av
Egypten; disse menn, Moses og Aron.
28. Og det skjedde den gang Herren
talte til Moses i Egyptens land.
29. Da sa Herren til Moses: Jeg er
Herren. Tal til Farao, kongen i Egypten, alt
det jeg taler til deg.
30. Men Moses sa, der han stod for
Herrens åsyn: Du vet at jeg har
uomskårne lepper. Hvordan skulle da

Farao høre på meg?
KAP. 7
Moses to første tegn for Farao
1. Da sa Herren til Moses: Se, jeg har
satt deg til en Gud for Farao, og Aron, din
bror, skal være din profet.
2. Du skal tale alt det jeg byder deg.
Men Aron, din bror, skal tale til Farao, og
han skal la Israels barn fare ut av sitt land.
3. Men jeg vil forherde Faraos hjerte, og
jeg vil gjøre mange tegn og under i
Egyptens land.
4. Farao skal ikke høre på dere. Men jeg
vil legge min hånd på Egypten og føre
mine hærer, mitt folk, Israels barn, ut av
Egyptens land med hjelp av store
straffedommer.
5. Og Egypterne skal kjenne at jeg er
Herren, når jeg rekker ut min hånd over
Egypten og fører Israels barn ut fra dem.
6. Og Moses og Aron gjorde dette. Så
som Herren hadde pålagt dem, gjorde de
det.
7. Moses var 80 år gammel, og Aron var
83 år, da de talte til Farao.
8. Og Herren sa til Moses og Aron:
9. Når Farao taler til dere og sier: La
meg få se et under av dere, da skal du si
til Aron: Ta din stav og kast den ned foran
Farao! Og den skal bli til en slange.
10. Så gikk Moses og Aron inn til Farao
og gjorde som Herren hadde sagt. Aron
kastet sin stav ned foran Farao og hans
tjenere, og den ble til en Slange.
11. Da lot Farao sine vismenn og
trollmenn tilkalle. Og de, Egyptens
tegnutleggere, gjorde det samme med
sine hemmelige kunster.
12. De kastet hver sin stav, og de ble til
slanger; men Arons stav slukte deres
staver.
13. Men Faraos hjerte ble forherdet, og
han hørte ikke på dem, slik som Herren
hadde sagt.
14. Da sa Herren til Moses: Faraos
hjerte er hardt. Han vil ikke la folket fare.
15. Gå til Farao i morgen tidlig når han
går ned til elven, og still deg i hans vei på
elvebredden. Og staven som ble skapt om

Andre Mosebok
til en slange, skal du ta i hånden.
16. Og du skal si til ham: Herren,
Hebreerenes Gud har sendt meg til deg
og sier: La mitt folk fare, så de kan betjene
meg i ørkenen! Men du har like til nå ikke
villet lyde.
17. Så sier Herren: På dette skal du
kjenne at jeg er Herren: Se, nå slår jeg
med denne stav som jeg har i min hånd,
på vannet i elven, og det skal bli til blod.
18. Fiskene i elven skal dø, og elven
skal lukte ille, så Egypterne skal vemmes
ved å drikke vannet.
19. Og Herren sa til Moses: Si til Aron:
Ta din stav og rekk ut din hånd over
Egypternes vann, over deres elver, over
deres kanaler, over deres sjøer, og over
alle deres dammer, og de skal bli til blod.
Og det skal være blod i hele Egyptens
land; både i trekar og steinkar.
20. Og Moses og Aron gjorde som
Herren hadde sagt. Han løftet staven og
slo på vannet i elven så de så på det;
både Farao og hans tjenere. Da ble alt
vannet til blod.’
21. Fiskene i elven døde, og elven luktet
ille, så Egypterne ikke kunne drikke
vannet, og det var blod i hele Egyptens
land.
22. Men Egypternes tegn-utleggere
gjorde det samme med sine hemmelige
kunster, og Faraos hjerte ble forherdet, og
han hørte ikke på dem, slik som Herren
hadde sagt.
23. Og Farao vendte seg om og gikk
hjem til sitt hus, og la heller ikke dette på
hjerte.
24. Men alle Egypterne gravde rundt
omkring elven etter drikkevann, for de
kunne ikke drikke elvevannet.
25. Så gikk det 7 dager etterat Herren
hadde slått elven.
KAP. 8
Frosk, Mygg, og Fluer som de neste
tegn
1. Da sa Herren til Moses: Gå inn til
Farao og si til ham: La mitt folk fare, så de
kan betjene meg!
2. Dersom du nekter å la dem fare, da
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vil jeg plage hele ditt land med frosk.
3. Og elven skal vrimle av frosk. Og de
skal krype opp og komme inn i ditt hus, i
ditt soverom, opp i din seng, og i dine
tjeners hus, og på ditt folk, i dine
bakerovner, og i ditt deigtrau.
4. Ja, på deg og på ditt folk, og på alle
dine tjenere, skal froskene krype opp.
5. Og Herren sa til Moses: Si til Aron:
Rekk ut din hånd med din stav over
elvene, over kanalene, over sjøene, og la
froskene komme opp over Egyptens land!
6. Og Aron rakte ut sin hånd over
Egyptens vann, og froskene kom opp og
dekket hele Egyptens land.
7. Men tegn-utleggerne gjorde det
samme med sine hemmelige kunster og
lot froskene komme opp over Egyptens
land.
8. Da kalte Farao Moses og Aron til seg
og sa: Be til Herren så at han vil ta
froskene bort fra meg og mitt folk! Da vil
jeg la folket fare, så de kan ofre til Herren.
9. Og Moses sa til Farao: Ha selv den
ære å si når jeg skal be for deg og dine
tjenere, og ditt folk, at froskene må bli
drevet bort fra deg og dine hus, så de
bare blir tilbake i elven.
10. Han svarte: I morgen. Da sa Moses:
La det bli så som du sier, for at du kan
erfare at det ikke er noen, som Herren vår
Gud.
11. Froskene skal vike fra deg og dine
hus, fra dine tjenere og ditt folk. Bare i
elva skal de bli tilbake.
12. Så gikk Moses og Aron ut igjen fra
Farao, og Moses ropte til Herren for
froskenes skyld som han hadde ført over
Farao.
13. Og Herren gjorde som Moses hadde
sagt. Og froskene som var i husene, på
gårdene, og på markene, døde bort.
14. Og de samlet dem her og der i
haugevis, og landet ble fylt med stank.
15. Men da Farao så at han hadde fått
frihet, gjorde han sitt hjerte hardt og hørte
ikke på dem, slik som Herren hadde sagt.
16. Da sa Herren til Moses: Si til Aron:
Rekk ut din stav og slå i støvet på jorden,
så skal det bli til mygg i hele Egyptens
land.
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17. Og de gjorde så. Aron rakte ut sin
hånd med sin stav og slo i støvet på
jorden. Og myggene kom både på folk og
fe. Alt støvet på jorden ble til mygg i hele
Egyptens land.
18. Tegn-utleggerne gjorde likedan med
sine hemmelige kunster. De søkte å få
frem mygg, men kunne ikke. Og myggene
ble sittende på folk og på fe.
19. Da sa tegn-utleggerne til Farao:
Dette er Guds finger. Men Faraos hjerte
var og ble forherdet, og han hørte ikke på
dem, slik som Herren hadde sagt.
20. Da sa Herren til Moses: Stå tidlig
opp i morgen, og still deg frem for Farao,
for han går nemlig ned til elven da, og si til
ham: Så sier Herren: La mitt folk fare, så
de kan betjene meg!
21. For dersom du ikke lar mitt folk fare,
da sender jeg fluesvermer over deg. Og
dine tjenere, ditt folk, dine hus, og
E g yp ternes h u s, sk al f ylles av
fluesvermene, ja, endog marken de står
på.
22. Men på den dag vil jeg gjøre unntak
for Gosen, hvor mitt folk bor, så det ikke
skal være fluesvermer der. Da skal du
erfare at jeg, Herren, er midt i landet.
23. For jeg vil befri mitt folk, og gjøre
forskjell på mitt folk og ditt folk. I morgen
skal dette tegn skje.
24. Og Herren gjorde som han hadde
sagt. Det kom svære fluesvermer i Faraos
hus og i hans tjeneres hus. I hele Egypten
ble landet herjet av fluesvermer.
25. Da kalte Farao Moses og Aron til
seg og sa: Gå og ofre til deres Gud her i
landet!
26. Men Moses sa: Det er ikke rådelig å
gjøre så. For det vi ofrer til Herren vår
Gud, er en vederstyggelighet for
Egypterne. Om vi nå ofret for Egypternes
øyne det som er en vederstyggelighet for
dem, ville de da ikke steine oss?
27. 3 dagsreiser vil vi gå ut i ørkenen og
ofre til Herren vår Gud, slik som han byder
oss.
28. Da sa Farao: Jeg vil la dere fare, så
dere kan ofre til Herren deres Gud i
ørkenen, men dere må ikke dra langt bort.
Be for meg!

29. Moses svarte: Se, jeg går nå ut og
vil be til Herren. I morgen skal fluesvermene vike bort fra Farao, fra hans
tjenere, og fra hans folk. Bare nå Farao
ikke mere vil bruke svik, men la folket fare,
så de kan ofre til Herren.
30. Så gikk Moses ut fra Farao og ba til
Herren.
31. Og Herren gjorde som Moses ba, og
lot fluesvermene vike bort fra Farao, fra
hans tjenere, og fra hans folk. Det ble ikke
èn igjen.
32. Men Farao forherdet sitt hjerte også
denne gang. Han lot ikke folket fare.
KAP. 9
Pest, Byller, og Haglvær, kommer
1. Og Herren sa til Moses: Gå inntil
Farao og si til ham: Så sier Herren
Hebreerenes Gud: La mitt folk fare, så de
kan betjene meg!
2. For dersom du nekter å la dem fare
og fremdeles holder på dem,
3. da skal Herrens hånd komme over all
din buskap på marken, over hestene,
eslene, kamelene, storfeet, og over
småfeet med en forferdelig pest.
4. Men Herren skal gjøre forskjell på
Israels buskap og Egypternes buskap, og
det skal ikke dø noe av alt det som hører
Israels barn til.
5. Og Herren fastsatte tiden og sa: I
morgen vil Herren la dette skje i landet.
6. Dagen etter gjorde Herren som han
hadde sagt, og all buskap hos Egypterne,
døde. Men av buskapen til Israels barn,
døde ikke et liv.
7. Og da Farao sendte bud og sjekket,
var det ikke dødt et eneste dyr av Israels
buskap. Men Faraos hjerte ble hardere,
og han lot ikke folket fare.
8. Da sa Herren til Moses og Aron: Ta
hendene fulle av aske fra forbrenningsovnen. Og Moses skal kaste den opp i
været så Farao ser det.
9. Og den skal bli til støv utover hele
Egyptens land, og den skal bli til byller
som bryter ut med blemmesår, både på
folk og fe i hele Egyptens land.
10. Så tok de asken fra forbrennings-
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ovnen og trådde frem for Farao. Moses
kastet den opp i været, og det ble byller
som brøt ut med blemmesår, både på folk
og fe.
11. Og tegn-utleggerne kunne ikke
styrkebevise seg mot Moses for byllenes
skyld, for det var kommet byller på tegnutleggerne og på alle egypterne.
12. Men Herren forherdet Faraos hjerte,
så han ikke hørte på dem; slik som Herren
hadde sagt til Moses.
13. Da sa Herren til Moses: Stå tidlig
opp i morgen, og tre frem for Farao og si
til ham: Så sier Herren, Hebreerenes Gud:
La mitt folk fare, så de kan betjene meg!
14. For denne gang vil jeg sende alle
mine forfølgelses-straffer over deg selv,
over dine tjenere, og ditt folk, forat du skal
erfare at ingen er som jeg på hele jorden.
15. For hadde jeg allerede rakt ut min
hånd nå, ville jeg slått deg og ditt folk med
pesten, så du var blitt utslettet av jorden.
16. Men jeg lot deg bli i live derfor at jeg
kunne vise deg min makt, og mitt navn
kunne bli snakket om over hele jorden.
17. Ennå stiller du deg i veien for mitt
folk, og vil ikke la dem fare.
18. Se, jeg vil på denne tid i morgen
sende et voldsomt haglvær, som det aldri
har vært maken til i Egypten. Like fra den
dag det ble til, og til nå.
19. Så send da folk og berg din buskap
og alt det du har på marken! Alt folk og alt
fe som er ute på marken og ikke har
kommet seg i hus, på dem skal haglet
falle, og de skal dø.
20. De av Faraos tjenere som hadde
respekt for Herrens ord, berget da sine
folk og sin buskap i hus.
21. Men de som ikke gav akt på Herrens
ord, lot sine folk og sin buskap bli ute på
marken.
22. Da sa Herren til Moses: Rekk din
hånd opp mot himmelen, og det skal
komme hagl over hele Egyptens land;
både over folk og fe, og over alle markens
vekster i Egyptens land.
23. Og Moses rakte sin stav opp mot
himmelen, og Herren lot torden og hagl
komme. Og det fór ild ned på jorden, og
Herren lot hagl falle over Egyptens land.
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24. Det kom hagl, og midt i haglskuren
lynnedslag på lynnedslag. Et uvær så
svært at det aldri hadde hvert maken i
hele Egyptens land fra den tid folk hadde
bosatt seg der.
25. Og i hele Egyptens land slo haglet
ned alt det som var på marken; både folk
og fe. Og haglet slo ned alle markens
vekster, og alle markens trær brøt det i
stykker.
26. Bare i Gosen-området, hvor Israels
barn bodde, falt det ikke hagl.
27. Da sendte Farao bud etter Moses og
Aron og sa til dem: Denne gang har jeg
syndet. Herren er den som har rett, og jeg
og mitt folk har urett.
28. Be til Herren at det nå må være nok
av hans torden og hagl! Så vil jeg la dere
fare, og dere skal ikke behøve å vente
lenger.
29. Moses svarte ham: Så snart jeg
kommer ut av byen, vil jeg strekke ut mine
hender til Herren. Så skal tordenen holde
opp og haglet ikke falle mere, forat du skal
erfare at Jorden hører Herren til.
30. Men når det gjelder deg og dine
tjenere, så vet jeg at dere ikke har respekt
for Gud Herren.
31. Lin og bygg var slått ned, for bygget
stod i aks og linet i knopp.
32. Men hvete og spelt var ikke slått
ned, for de kommer senere.
33. Og Moses gikk bort fra Farao og ut
av byen, og strakte sine hender til Herren.
Da holdt tordenen og haglet opp, og
regnet strømmet ikke ned på jorden mere.
34. Men da Farao så at regnet,
tordenen, og haglet, hadde holdt opp, ble
han ved å synde. Og han forherdet sitt
hjerte; både han og hans tjenere.
35. Faraos hjerte var og ble forherdet,
og han lot ikke Israels barn fare, slik som
Herren hadde sagt ved Moses.
KAP. 10
Så kommer gresshopper og mørke
som straff
1. Og Herren sa til Moses: Gå inn til
Farao! For det er jeg som har forherdet
hans hjerte og hans tjeneres hjerte, forat
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jeg kan gjøre disse mine tegn midt iblant
dem,
2. og forat du skal fortelle din sønn og
din sønnesønn hva jeg har gjort mot
Egypterne, og hva tegn jeg har gjort midt
iblant dem, så de skal erfare at jeg er
Herren.
3. Så gikk Moses og Aron inn til Farao
og sa til ham: Så sier Herren,
Hebreerenes, Gud: Hvor lenge vil du la
være å ydmyke deg for meg? La mitt folk
fare, så de kan betjene meg!
4. For dersom du nekter å la mitt folk
fare, da vil jeg i morgen la gresshopper
komme over ditt land.
5. Og de skal dekke landet så ingen kan
se jorden. Og de skal ete opp hver eneste
ting av det som ble til overs etter haglet,
og de skal renske hvert tre som vokser på
deres marker.
6. Og de skal fylle dine hus, dine
tjeneres hus, og alle Egypteres hus, så
verken dine fedre eller dine fedres fedre
har sett noe slikt fra den tid de ble til på
jorden, og til denne dag. Dermed vendte
han seg om og gikk ut fra Farao.
7. Da sa Faraos tjenere til ham: Hvor
lenge skal denne mann være til
forgjengelighet for oss? La mennene fare,
så de kan betjene Herren sin Gud! Ser du
ennå ikke at Egypten blir ødelagt?
8. Så ble Moses og Aron hentet tilbake
til Farao, og han sa til dem: Gå av sted,
betjen Herren deres Gud! Men hvem er
det som skal fare?
9. Moses svarte: Vi vil fare alle, både
unge og gamle, både våre sønner og våre
døtre vil vi ha med, både vårt småfe og
storfe, for vi skal holde høytid for Herren.
10. Da sa han til dem: Herren være med
dere, så visst som jeg lar dere og deres
små barn fare! Se der om dere ikke har
ondt i sinne!
11. Nei, ikke så! Dere menn kan fare og
betjene Herren! For det var jo det dere ba
om. Dermed drev de dem ut fra Farao.
12. Da sa Herren til Moses: Rekk ut din
hånd over Egyptens land, så skal
gresshoppene komme inn over Egyptens
land og ete opp alle vekster i landet, alt
det som haglet har latt tilbake.

13. Så rakte Moses ut sin stav over
Egyptens land, og Herren lot en østavind
komme over landet hele den dag og hele
natten. Da det ble morgen, førte
østavinden gresshoppene med seg.
14. Og gresshoppene kom inn over
Egyptens land og slo seg ned i hele
Egypten i store mengder. Aldri hadde det
før vært en slik gresshoppesverm, og aldri
vil det komme noen slik mere.
15. De dekket hele landet, så landet ble
mørkt. Og de åt opp alle vekster i landet,
og all frukt på trærne som haglet hadde
latt tilbake, og det ble ingenting grønt
tilbake på trærne eller på markens vekster
i hele Egyptens land.
16. Da skyndte Farao seg og sendte bud
etter Moses og Aron og sa: Jeg har syndet
mot Herren deres Gud og mot dere.
17. Men forlat meg nå min synd denne
ene gang, og be til Herren deres Gud at
han bare vil ta denne død fra meg!
18. Og han gikk ut igjen fra Farao og ba
til Herren.
19. Og Herren vendte vinden, så det ble
en meget sterk vestavind, og den førte
gresshoppene bort og kastet dem i Det
Røde Hav. Det ble ikke en gresshoppe
tilbake i hele Egyptens land.
20. Men Herren forherdet Faraos hjerte,
så han ikke lot Israels barn fare.
21. Og Herren sa til Moses: Rekk din
hånd opp mot himmelen, og det skal bli
mørke over Egyptens land. Et mørke som
er så tykt at en kan ta på det.
22. Så rakte Moses sin hånd opp mot
himmelen, og det ble et tykt mørke over
hele Egyptens land i 3 dager.
23. Den ene kunne ikke se den andre,
og ingen torde flytte seg fra sin plass i 3
dager. Men hos alle Israels barn var det
lyst der de bodde.
24. Da kalte Farao Moses til seg og sa:
Gå av sted, betjen Herren! Bare deres
småfe og deres storfe skal bli tilbake, men
deres barn kan også få dra med dere.
25. Men Moses sa: Du må også la oss
få slaktoffer og brennoffer med, så vi kan
ofre til Herren vår Gud.
26. Vår buskap må også være med, ikke
en klov må bli igjen. For det er det vi må ta
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av når vi skal betjene Herren vår Gud, og
vi vet ikke hva vi skal ofre til Herren før vi
kommer dit.
27. Men Herren forherdet Faraos hjerte,
så han ikke ville la dem fare.
28. Og Farao sa til Moses: Gå fra meg.
Vokt deg, kom ikke mere for mine øyne!
For på den dag du kommer for mine øyne,
skal du dø!
29. Moses svarte: Du har talt rett. Jeg
skal aldri mere komme for dine øyne.
KAP. 11
Moses taler til Farao for siste gang
1. Herren hadde sagt til Moses: Ennå en
forfølgelses-straff vil jeg la komme over
Farao og over Egypten, så skal han la
dere fare herfra. Ja, når han lar dere fare,
skal han til og med drive dere herfra med
alt det dere har.
2. Si nå så folket hører det at hver mann
skal be sin nabo, og hver kvinne sin
nabokvinne, om smykker av sølv og gull.
3. Og Herren gav folket sympati hos
Egypterne. Og så var også Moses en
meget stor mann i Egypten, både for
Faraos tjenere og for folket.
4. Og Moses sa: Så sier Herren: Ved
midnatts tid vil jeg gå midt igjennom
Egypten,
5. og alle førstefødte i Egyptens land
skal dø. Fra den førstefødte sønn av
Farao, som sitter på sin trone, til den
førstefødte sønn av slavekvinnen, som
står bak håndkvernen, og alt førstefødt
blant buskapen.
6. Og det skal i hele Egyptens land bli et
stort klagerop som det ikke har vært
maken til og heller ikke mere skal bli.
7. Men ikke en hund skal gjø mot noen
av Israels barn, verken mot folk eller fe, så
dere skal erfare at Herren gjør forskjell på
Egyptere og Israel.
8. Da skal alle disse dine tjenere komme
ned til meg og bøye seg for meg å si: Dra
ut, både du og hele det folk som følger
deg! Og så skal jeg dra ut. Og han gikk
bort fra Farao i brennende harme.
9. Som Herren hadde sagt til Moses og
Aron: Farao skal ikke høre på dere, så jeg
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kan få gjort mange under i Egyptens land.
10. Så gjorde Moses og Aron alle disse
under for Farao, men Herren forherdet
Faraos hjerte så han ikke lot Israels barn
dra bort fra sitt land.
KAP. 12
Dødsengelen og Påskens forskrifter
1. Og Herren sa til Moses og Aron i
Egyptens land:
2. Denne måned skal være deres
nyttårsmåned, den skal være den 1. av
årets måneder hos dere.
3. Tal til Hele Israels menighet og si: På
den 10. dag i denne måned skal hver
husfar ta seg ut et lam, et lam for hvert
hus.
4. Men dersom huset er for lite til et lam,
skal han og hans nærmeste nabo ta et
lam sammen etter tallet på deres husfolk;
etter hva enhver eter, skal dere regne folk
på hvert lam.
5. Det skal være et lam uten lyte,
årsgammelt, av hankjønn; et lam eller et
kje kan dere ta.
6. Og dere skal gjemme det til den 14.
dag i denne måned. Da skal hele Israels
samlede menighet slakte det mellom
solens nedgang og nattens frembrudd.
7. Og de skal ta av blodet og stryke det
på begge dørstolpene og på det øverste
dørtre på de hus hvor de eter det.
8. De skal ete kjøttet samme natt. Stekt
ved ild, og med ugjæret brød og bitre urter
skal de ete det.
9. Dere må ikke ete noe av det rått eller
kokt i vann, men stekt ved ild, med hode,
føtter, og innvoller.
10. Og dere skal ikke etterlate noe av
det til i morgen. Er det noe igjen om
morgenen, skal dere brenne det opp i
ilden.
11. Og slik skal dere ete det: Med
ombundne hofter, med sko på føttene, og
med stav i hånd. Og dere skal ete det i
hast. Det er påske (forbigang) for Herren.
12. For samme natt vil jeg gå igjennom
Egyptens land og slå i hjel alt førstefødt i
Egyptens land; både folk og fe. Og over
alle Egyptens guder vil jeg holde dom. Jeg
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er Herren.
13. Blodet på de hus som dere er i, skal
være til et tegn for dere. Når jeg ser
blodet, vil jeg gå dere forbi. Og ikke skal
noe straff ramme dere til ødeleggelse når
jeg slår Egyptens land.
14. Denne dag skal være en minnedag
for dere, og dere skal holde den som
høytid for Herren. Det skal være en evig
forskrift for dere, og holde den slekt etter
slekt.
15. I 7 dager skal dere ete ugjæret brød.
Allerede på den 1. dag skal dere ha all
surdeig bort fra deres hus. Enhver som
eter gjæret brød fra den 1. til den 7. dag,
han skal utryddes av Israel.
16. På den 1. dag skal dere holde en
hellig sammenkomst, og likedan på den 7.
dag en hellig sammenkomst. Ingenting
arbeid skal gjøres av noen i de dager.
Bare den mat, som enhver av dere
trenger, må dere lage til.
17. Dere skal holde de ugjærede brøds
høytid, for på denne samme dag førte jeg
deres hærer ut av Egyptens land. Derfor
skal det være en evig forskrift for dere å
holde denne dag; slekt etter slekt.
18. I den 1. måned, på den 14. dag i
måneden, om kvelden, skal dere ete
ugjæret brød. Og det skal gjøres helt til
den 21. dag om kvelden i samme måned.
19. I 7 dager skal det ikke finnes surdeig
i deres hus. Enhver som eter gjæret brød,
han skal utryddes av Israels menighet;
enten han er fremmed eller innfødt i
landet.
20. Ingenting gjæret brød skal dere ete.
I alle hus skal dere ete ugjæret brød.
21. Da kalte Moses til seg alle Israels
eldste og sa til dem: Gå og hent småfe for
deres familier og slakt påskelammet.
22. Og dere skal ta et knippe av planten
isop og dyppe den i blodet, som er i
skålen, og stryke den på det øverste
dørtre, og noe av blodet i skålen på begge
dørstolpene. Og ingen av dere skal gå ut
av sin husdør før om morgenen.
23. For Herren skal gå gjennom landet
for å slå Egypterne, og når han ser blodet
på det øverste dørtre og på begge
dørstolpene, skal han gå forbi døren og

ikke la ødeleggeren få komme inn i deres
hus og slå dere.
24. Dette skal dere holde. Det skal være
en forskrift for deg og dine barn til evig tid.
25. Og når dere kommer inn i det land
som Herren skal gi dere, slik som han har
lovt, da skal dere holde dette gjøremål.
26. Og når deres barn sier til dere: Hva
er dette for et gjøremål dere holder på
med?
27. Da skal dere si: Det er påskeoffer for
Herren, som gikk forbi Israels barns hus i
Egypten, da han slo Egypterne og skånte
våre hus. Og folket bøyde seg og tilbad.
28. Og Israels barn gikk bort og gjorde
dette. Som Herren hadde sagt til Moses
og Aron, slik gjorde de det.
29. Så skjedde det ved midnatts tid at
Herren slo i hjel alle førstefødte i Egyptens
land, fra den førstefødte sønn av Farao,
som satt på sin trone, til den førstefødte
sønn av fangen, som var i fengslet, og alt
førstefødt blant buskapen.
30. Da stod Farao opp om natten; og
alle hans tjenere, og alle Egyptere. Og det
ble et stort sørgeskrik i Egypten, for det
var ikke et hus hvor det ikke var en død.
Folket drar ut av Egypt
31. Da kalte han Moses og Aron til seg
om natten og sa: Gjør dere klar. Dra ut fra
mitt folk, både dere og Israels barn. Far
bort og betjen Herren som dere har sagt!
32. Ta med dere både deres småfe og
storfe, som dere har sagt. Gå, og be godt,
også for meg!
33. Og Egypterne presset hardt på folket
for å få dem raskt ut av landet. For de sa:
Vi er i dødsfare alle sammen!
34. Så tok folket sin deig før den hadde
gjæret, og pakket sine deigtrau inn i sine
klær og bar dem på sine skuldre.
35. Og Israels barn gjorde som Moses
hadde sagt, og ba Egypterne om smykker
av sølv og gull, og klær.
36. Og Herren gav folket sympati hos
Egypterne, så de gjerne gav dem det de
ba om. Det var den krigsfangst de tok av
Egypterne.
37. Så brøt da Israels barn opp fra
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Ra'amses og tok veien til Sukkot; omkring
seks hundre tusen mann til fots foruten
barna.
38. Det drog også en stor mengde av
alle slags folk med dem sammen med
småfeet og storfeet; en over måte stor
mengde fe.
39. Av den deig de hadde med seg fra
Egypten, bakte de usyret brød. For den
var ikke gjæret fordi de var presset ut av
Egypten og torde ikke vente der lenger.
Heller ikke hadde de laget i stand
nistepakke.
40. Den tid Israels barn hadde bodd i
Egypten, var 430 år.
41. På den dag de 430 år var til ende,
da var det alle Herrens hærer drog ut av
Egyptens land.
42. Denne Herrens våkenatt satte han
seg fore å føre dem ut av Egyptens land.
Den samme våkenatt skal alle Israels barn
ha for Herren, slekt etter slekt.
Forskriften om Påskelammet
43. Og Herren sa til Moses og Aron:
Dette er forskriften om påskelammet:
Ingen fremmed skal ete av det.
44. Men enhver slave som er kjøpt for
sølv, ham skal du omskjære, da kan han
ete av det.
45. Ingen innleid mann eller dagarbeider
skal ete av det.
46. I et hus skal det etes. Du skal ikke la
noe av kjøttet komme utenfor huset, og
dere skal ikke bryte noe bein på det.
47. Slik skal hele Israels menighet gjøre.
48. Og når en fremmed oppholder seg
hos deg og vil holde påske for Herren,
skal alt mannkjønn hos ham omskjæres.
Da kan han få være med og holde den.
Han skal da være som en innfødt i landet,
men ingen uomskåret skal ete av det.
49. Det skal være en og samme lov for
den innfødte og for den fremmede som
oppholder seg hos dere.
50. Og alle Israels barn gjorde slik. Som
Herren hadde befalt Moses og Aron, slik
gjorde de.
51. På denne samme dag var det
Herren førte Israels barn ut av Egyptens
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land; hær etter hær.
KAP. 13
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Du skal hellige meg alt førstefødt, alt
som åpner mors liv blant Israels barn,
enten det er folk eller fe! Meg hører det til.
3. Og Moses sa til Folket: Kom i hu
denne dag da dere gikk ut av Egypten, av
slavehuset, for med sterk hånd førte
Herren dere ut derfra! Da skal dere ikke
ete gjæret brød.
4. I dag drar dere ut, i måneden Abib.
5. Når Herren fører deg inn i
Kana'anittenes, Hetittenes, Amorittenes,
Hevittenes, og Jebusittenes land, som han
sverget til dine fedre å gi deg, et land som
flyter med melk og honning, da skal du
holde dette gjøremål i denne måned.
6. I 7 dager skal du ete ugjæret brød, og
på den 7. dag skal det være høytid for
Herren.
7. Ugjæret brød skal du ete alle de 7
dager. Det skal ikke finnes gjæret brød
hos deg, og ikke surdeig i hele ditt land.
8. Og samme dag skal du fortelle din
sønn det og si: Dette er til minne om det
som Herren gjorde for meg da jeg drog ut
av Egypten.
9. Og det skal være deg til et tegn på din
hånd, og til et påminnelse-merke på din
panne, forat Herrens lov skal være i din
munn, for med sterk hånd førte Herren
deg ut av Egypten.
10. Og du skal gjøre etter denne lov til
fastsatt tid, år etter år.
11. Når Herren har ført deg til
Kana'anittenes land, slik som han sverget
til deg og dine fedre, og gir deg det,
12. da skal du overgi til Herren alt som
åpner morsliv. Alt som åpner morsliv, som
kommer av den buskap du har, hvis det er
hankjønn, hører det Herren til.
13. Alt som åpner morsliv blant eslene,
skal du innløse med et stykke småfe. Men
hvis du ikke innløser det, skal du bryte
nakken på det. Alt førstefødt av
mennesker, blant dine sønner, skal du
innløse.
14. Og når en sønn siden spør deg og
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sier: Hva betyr dette? Da skal du svare
ham: Med sterk hånd førte Herren oss ut
av Egypten, av slavehuset.
15. For den gang satte Farao seg hardt
imot å la oss fare. Da slo Herren i hjel alt
førstefødt i Egyptens land; både folk og fe.
Derfor ofrer jeg til Herren alt det som
åpner morsliv; det som er av hankjønn, og
alle førstefødte blant mine sønner,
innløser jeg.
16. Og det skal være et tegn på din
hånd og til et påminnelse-merke på din
panne. For med sterk hånd førte Herren
oss ut av Egypten.
Reisen til Det Røde Hav
17. Da nå Farao lot folket fare, førte ikke
Gud dem på veien til Filisterenes land,
selv om det var den nærmeste, for Gud
sa: Folket kunne angre seg når de ser krig
foran seg, og så vende tilbake til Egypten.
18. Men Gud lot folket ta omveien
gjennom ørkenen mot Det Røde Hav. Og
Israels barn drog fullt utrustet ut av
Egyptens land.
19. Og Moses tok Josefs bein med seg.
For Josef hadde tatt en ed av Israels barn
og sagt: Gud skal visselig se til dere, og
da skal dere føre mine bein med dere opp
herfra.
20. Så brøt de opp fra Sukkot og slo leir
i Etam ved grensen av ørkenen.
21. Og Herren gikk foran dem om dagen
i en skystøtte for å lede dem på veien og
en ildstøtte om natten for å lyse for dem,
så de kunne dra frem både dag og natt.
22. Skystøtten vek ikke fra folket om
dagen, og heller ikke ildstøtten om natten.
KAP. 14
Farao forfølger Israels barn
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Si til Israels barn at de skal vende om
og slå leir foran Pi-Hakirot, mellom Migdol
og havet; midt imot Ba'al-Sefon. Der skal
dere slå leir ved havet.
3. Farao vil da si om Israels barn: De
farer vill i landet, ørkenen har lukket dem
inne.

4. Og jeg vil forherde Faraos hjerte, så
han forfølger dem. Og jeg vil åpenbare
min herlighet på Farao og hele hans hær,
og Egypterne skal erfare at jeg er Herren.
Og de gjorde så.
5. Da det nå ble meldt kongen i Egypten
at folket var flyktet, skiftet Farao og hans
tjenere sinnelag mot folket, og de sa:
Hvordan kunne vi gjøre dette og la Israel
dra bort fra vår tjeneste?
6. Så lot han spenne for sin vogn og tok
sitt krigsfolk med seg.
7. Han tok seks hundre spesial vogner
og alle de andre vogner i Egypten, og
stridsmenn var det på dem alle.
8. For Herren forherdet Faraos, Egypter
kongens, hjerte, så han forfulgte Israels
barn. Men Israels barn drog videre med
løftede hender.
9. Så forfulgte Egypterne dem og nådde
dem igjen da de lå i leir ved havet; alle
Faraos vogner og hestfolk, og hele hans
hær, ved Pi-Hakirot, foran Ba'al-Sefon.
10. Og Farao kom nærmere og
nærmere. Og da israels barn så seg om,
fikk de se Egypterne kommende settende
etter dem. Da kom det stor redsel over
Israels barn, og de ropte til Herren.
11. Og de sa til Moses: Var det ingen
graver i Egypten siden du har ført oss hit
for å dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort
dette mot oss og ført oss ut av Egypten?
12. Var det ikke det vi sa til deg i
Egypten: La oss være i fred, vi vil tjene
Egypterne. Det er bedre for oss å tjene
Egypterne enn å dø i ørkenen.
13. Da sa Moses til folket: Frykt ikke, stå
nå her og se Herrens redning, som han vil
sende dere, i dag! For som dere ser
Egypterne i dag, skal dere aldri i evighet
se dem mere.
14. Herren skal stride for dere, og dere
skal være stille.
15. Og Herren sa til Moses: Hvorfor
roper du til meg? Si til Israels barn at de
skal bryte opp!
16. Løft nå opp din stav og rekk ut din
hånd over havet og skill det av. Og Israels
barn skal gå midt igjennom havet på det
tørre.
17. Men jeg vil forherde Egypternes
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hjerte, så de setter etter dere. Og jeg vil
åpenbare min herlighet på Farao og hele
hans hær, på hans vogner og hestfolk.
18. Og Egypterne skal erfare at jeg er
Herren, når jeg åpenbarer min herlighet
på Farao, på hans vogner og hestfolk.
19. Og Guds engel, som gikk foran
Israels leir, flyttet seg og gikk baketter
dem. Skystøtten, som var foran dem,
flyttet seg og stilte seg bak dem,
20. så den kom imellom Egypternes leir
og Israels leir. På den ene siden var den
sky og mørke, og på den andre side lyste
den opp natten. Og den ene leir kom ikke
inn på den andre hele natten.
21. Da rakte Moses ut sin hånd over
havet, og Herren drev havet bort med en
sterk østavind, som blåste hele natten. Og
han gjorde havet til tørt land, og vannet
skiltes av.
22. Og Israels barn gikk midt igjennom
havet på det tørre, og vannet stod som en
mur på deres høyre og deres venstre side.
23. Og egypterne satte etter og fulgte
dem til midt ut i havet; alle Faraos hester,
hans vogner, og hestfolk.
24. Men ved morgenvaktens tid skuet
Herren fra ild og skystøtten ned på
Egypternes leir. Han forvirret Egypternes
leir,
25. og drog hjulene av deres vogner, så
det ble tungt for dem å komme frem. Da
sa Egypterne: La oss rømme for Israel, for
Herren strider for dem imot Egypterne.
26. Da sa Herren til Moses: Rekk ut din
hånd over havet, så skal vannet vende
tilbake over Egypterne, og over deres
vogner og over deres hestfolk.
27. Så rakte Moses ut sin hånd over
havet. Og da det led mot morgenen,
vendte havet tilbake til sitt vanlige leie. Og
Egypterne flyktet like mot det, og Herren
styrtet Egypterne midt ut i havet.
28. Vannet vendte tilbake og skjulte
vognene og hestfolket i hele Faraos hær,
som var kommet etter dem ut i havet. Det
ble ikke en eneste tilbake av dem.
29. Men Israels barn gikk på det tørre
midt igjennom havet, og vannet stod som
en mur på deres høyre og venstre side.
30. Slik befridde Herren den dag Israel
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av Egypternes hånd, og Israel så
Egypterne ligge døde på havstranden.
31. Og da Israel så den veldige gjerning
Herren hadde gjort med Egypterne, fikk
folket respekt for Herren. Og de trodde på
Herren og på hans tjener Moses.
KAP. 15
Israels barns befrielses sang
1. Da sang Moses og Israels barn denne
sang for Herren: Jeg vil lovsynge Herren,
for han er høyt opphøyet. Hest og mann
styrtet han i havet.
2. Herren er min styrke og lovsang, og
han ble meg til frelse. Han er min Gud, og
jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil
opphøye ham.
3. Herren er en stridsmann, Herren er
hans navn.
4. Faraos vogner og hans hær kastet
han i h avet, og hans utvalgte
vognkjempere druknet i Det Røde Hav.
5. Avgrunner skjulte dem, de sank som
stein i dypt vann.
6. Din høyre hånd, Herre, er herliggjort i
kraft. Din høyre hånd, Herre, knuser
fiender.
7. Og i din høyhets velde slår du dine
motstandere ned. Du slipper din vrede løs.
Den fortærer dem så som strå.
8. Og ved ditt åndepust hopet vannene
seg sammen. Bølgene stod som voller.
Dype vann stivnet i havets hjerte.
9. Fienden sa: Jeg vil forfølge dem. Jeg
vil dele ut krigsbytte. Jeg vil mette min sjel
med dem. Jeg vil dra mitt sverd, og min
hånd skal utrydde dem.
10. Du blåste med din pust, og havet
skjulte dem. De sank som bly i de veldige
vann.
11. Herre, hvem er som du blant
gudene? Hvem er som du, herliggjort i
hellighet, skjelvende av respekt å love,
underfull i gjerning?
12. Du rakte ut din høyre hånd, og
jorden slukte dem.
13. Du fører ved din godhet det folk som
du forløste. Du leder dem ved din kraft til
din hellige bolig.
14. Folkene hører det, og de skjelver.
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Angst griper dem som bor i Filisterland.
15. Da forferdes Edoms stammefyrster.
Redsel griper Moabs høvdinger. Alle
Kana'ans innbyggere forgår av angst.
16. Forferdelse og redsel faller over
dem. Ved din arms velde, blir de målløse
som stein, mens du drar frem, Herre,
mens det folk drar frem som du har vunnet
deg.
17. Du fører dem inn og planter dem på
din arvs berg. Det sted du har skapt deg til
bolig, Herre. Den helligdom, Herre, som
dine hender har grunnlagt.
18. Herren skal være konge i all evighet.
19. For da Faraos hester med hans
vogner og menn fór ut i havet, da lot
Herren havets vann vende tilbake over
dem, mens Israels barn gikk på det tørre
midt igjennom havet.
20. Og profetinnen Mirjam, Arons
søster, tok en tromme i sin hånd, og alle
kvinnene gikk etter henne med trommer
og dans.
21. Og Mirjam sang føre: Lovsyng
Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og
mann styrtet han i havet.
Folket knurret over bittert drikkevann
22. Så lot Moses Israel bryte opp fra Det
Røde Hav, og de drog ut i Ørkenen Sjur. I
3 dager drog de frem i ørkenen uten å
finne vann.
23. Så kom de til Mara, men de kunne
ikke drikke vannet i Mara fordi det var
bittert. Derfor ble stedet kalt Mara.
24. Da knurret folket mot Moses og sa:
Hva skal vi drikke?
25. Og han ropte til Herren, og Herren
viste ham et tre. Det kastet han i vannet,
og vannet ble godt. Der fastsatte han dem
lov og rett, og der prøvde han dem.
26. Og han sa: Dersom du hører på
Herren din Guds røst, og gjør det som er
rett i hans øyne, og gir akt på hans bud,
og holder hans forskrifter, da vil jeg ikke
legge på deg noen av de sykdommer som
jeg la på Egypterne. For jeg er Herren din
lege.
27. Så kom de til Elim. Der var det tolv
vannkilder og sytti palmetrær. Og de slo

leir der ved vannet.
KAP. 16
Herren gir folket kjøtt å ete
1. Så brøt de opp fra Elim, og den 15.
dag i den 2. måned etterat de hadde dratt
ut av Egyptens land, kom hele Israels
barns menighet til ørkenen Sin, som ligger
imellom Elim og Sinai.
2. Og hele Israels barns menighet
knurret mot Moses og Aron i ørkenen.
3. Israels barn sa til dem: Å, om vi var
død for Herrens hånd i Egyptens land da
vi satt ved kjøttgrytene, og da vi åt brød til
vi ble mette! For dere har ført oss hit ut i
ørkenen for å la hele denne store
folkemengde dø av hunger.
4. Da sa Herren til Moses: Se, jeg vil la
det regne ned brød fra himmelen til dere,
og folket skal gå ut og sanke for hver dag
det de behøver. Slik vil jeg prøve dem, om
de vil følge min lov eller ikke.
5. Og på den 6. dag skal de lage til det
som de har hatt med hjem, og det skal
være dobbelt så mye som det de ellers
sanker for hver dag.
6. Og Moses og Aron sa til Alle Israels
barn: I kveld skal dere erfare at jeg er
Herren som har ført dere ut av Egyptens
land,
7. og i morgen skal dere få se Herrens
herlighet, fordi han har hørt hvordan dere
knurrer mot ham. For hva er vi, at dere
knurrer mot oss?
8. Så sa Moses: Dere skal få se det når
Herren i kveld gir dere kjøtt å ete og i
morgen brød, så dere blir mette. For
Herren har hørt hvordan dere knurrer og
murrer mot ham. For hva er vel vi? Det er
ikke mot oss dere knurrer, men mot
Herren.
9. Og Moses sa til Aron: Si til hele
Israels barns menighet: Kom frem for
Herrens åsyn, for han har hørt hvordan
dere knurrer.
10. Da så Aron talte til hele Israels barns
menighet, vendte de seg mot ørkenen, og
se, Herrens herlighet åpenbarte seg i
skyen.
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11. Og Herren talte til Moses og sa:
12. Jeg har hørt hvordan Israels barn
knurrer. Tal til dem og si: Imellom solens
nedgang og nattens frembrudd skal dere
få kjøtt å ete. Og i morgen skal dere
mettes med brød, og dere skal erfare at
jeg er herren deres Gud.
13. Da det nå ble kvelden, kom det
Vaktler (Coturnix) og dekket leiren, og om
morgenen var det et lag av dugg rundt
omkring leiren.
14. Og da duggen gikk bort, Se, da lå
det utover ørkenen noe fint, litt kornet, fint
som rim på jorden.
15. Da Israels barn så det, sa de til
hverandre: Hva er det? For de visste ikke
hva det var. Da sa Moses til dem: Det er
det brød Herren har gitt dere å ete.
16. Slik har Herren befalt: Sank av det
etter som enhver trenger. En omer (2,2L)
til manns etter tallet på deres husfolk.
Enhver skal ta for dem som er i hans telt.
17. Og Israels barn gjorde slik. Og de
sanket; den ene mye og den andre lite.
18. Og da de målte det med omeren,
hadde den som sanket mye, ingenting til
overs. Og den som sanket lite manglet
ingenting. Enhver hadde sanket etter som
han behøvde.
19. Og Moses sa til dem: Ingen skal
etterlate noe av det til om morgenen.
20. Men de lydde ikke Moses, for noen
etterlot noe av det til om morgenen. Da
vokste det makk i det, og det luktet ille. Og
Moses ble vred på dem.
21. Siden sanket de det hver morgen
etter som enhver behøvde. Men når solen
brente hett, smeltet det.
22. På den 6. dag sanket de dobbelt så
mye brød; to omer (4,4L) for hver. Og alle
menighetens høvdinger kom og melte det
til Moses.
23. Da sa han til dem: Det er det Herren
har sagt. I morgen er det sabbat, hellig
sabbat for Herren. Bak nå det dere vil
bake, og kok det dere vil koke, men alt det
som blir til overs, skal dere legge til side
og gjemme til i morgen!
24. Så lot de det ligge til om morgenen,
slik som Moses hadde befalt. Og det luktet
ikke, heller ikke var det makk i det.
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25. Da sa Moses: Et det i dag! For i dag
er det sabbat for Herren, i dag finner dere
ikke noe på marken.
26. I 6 dager skal dere sanke det, men
på den 7. dag er det sabbat. Da skal det
ikke være å finne.
27. Allikevel gikk noen av folket ut den 7.
dag for å sanke, men de fant ingenting.
28. Da sa Herren til Moses: Hvor lenge
vil dere være gjenstridige og ikke holde
mine bud og mine lover?
29. Kom i hu at Herren har gitt dere
sabbaten. Derfor gir han dere på den 6.
dag brød for 2 dager. Bli enhver hjemme
hos seg. Ingen skal gå hjemmefra på den
7. dag!
30. Så hvilte folket på den 7. dag
31. Og Israelittene kalte det manna. Det
lignet korianderfrø. Det var hvitt, og
smakte som honningkake.
32. Og Moses sa: Så har Herren befalt:
Fyll en omer (2,2L) av det og gjem det for
deres etterkommere, så de kan se det
brød jeg gav dere å ete i ørkenen da jeg
førte dere ut av Egyptens land.
33. Så sa Moses til Aron: Ta en krukke
og legg en full omer (2,2L) manna i den,
og sett den ned for Herrens åsyn til å
gjemmes for deres etterkommere!
34. Som Herren hadde befalt Moses, slik
satte Aron den ned foran vitne-utsagnet
for oppbevaring.
35. Og Israels barn åt manna i 40 år,
inntil de kom til oppbygget land. De åt
manna helt til de kom til grensen av
Kana'ans land.
36. En omer (2,2L) er tiendedelen av en
efa (22L).
KAP. 17
Folket mangler vann å drikke
1. Så drog hele Israels barns menighet
fra ørkenen Sin i dagsreiser etter Herrens
befaling. De slo leir i Refidim, og folket
hadde ikke vann til å drikke!
2. Da kranglet folket med Moses og sa:
Gi oss vann så vi får drikke! Moses svarte
dem: Hvorfor tretter dere med meg?
Hvorfor tålmodighetsprøver dere Herren?
3. Men folket tørstet etter vann og
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knurret mot Moses og sa: Hvorfor har du
ført oss opp fra Egypten for å la oss, og
våre barn, og vår buskap, dø av tørst?
4. Da ropte Moses til Herren og sa: Hva
skal jeg gjøre med dette folk? Det er ikke
langt fra de steiner meg!
5. Og Herren sa til Moses: Gå frem
foran folket og ta med deg noen av Israels
eldste, og din stav som du slo i elven med.
Ta den i hånden og gå!
6. Se, jeg vil stå der foran deg på
klippen ved Horeb, og du skal slå på
klippen, og det skal flyte vann ut av den,
så folket får drikke. Og Moses gjorde slik
så Israels eldste så på det.
7. Og han kalte stedet Massa og Meriba,
fordi Israels barn kranglet med ham, og
fordi de tålmodighets-prøvde Herren og
sa: Er Herren iblant oss eller ikke?
Amalekittene kommer og strider mot
dem
8. Så kom Amalek og stred med Israel i
Refidim.
9. Da sa Moses til Josva: Velg ut
mannskap for oss. Dra så avsted og strid
mot Amalek! I morgen vil jeg stå øverst på
haugen med Guds stav i mi hånd.
10. Og Josva gjorde som Moses hadde
sagt ham, og stred mot Amalek. Og
Moses, Aron, og Hur, steg opp øverst på
haugen.
11. Da gikk det så, at så lenge Moses
holdt sin stav løftet opp, hadde Israel
overtaket. Men når han lot sin hånd synke,
da fikk Amalek overtaket.
12. Men da Moses' hender ble tunge,
tok de en stein og la under ham. Han satte
seg på den, og Aron og Hur støttet hans
hender; den ene på den side og den
andre på den andre side. Så holt hans
hender seg stødige helt til solen gikk ned.
13. Og Josva hugg Amalek, og hans
folk, ned med sverdets egg.
14. Og Herren sa til Moses: Skriv dette
opp i en bok, så dere kommer det i hu. Og
innprent det i Josvas ører at jeg vil helt og
holdent utslette minnet om Amalek over
hele jorden.
15. Så bygget Moses et alter og kalte

det: Herren er mitt seiersbanner.
16. Og han sa: En hånd er utrakt fra
Herrens trone! Herren skal stride mot
Amalek fra slekt til slekt.
KAP. 18
Jetro, Moses' svigerfar, kommer til
Moses
1. Jetro, presten i Midian, Moses'
svigerfar, fikk høre alt det Gud hadde gjort
for Moses og for sitt folk Israel. Hvordan
Herren hadde ført Israel ut av Egypten.
2. Da tok Jetro, Moses' svigerfar,
Sippora, Moses' hustru, som Moses før
hadde sendt hjem,
3. og hennes to sønner, med seg. Den
ene hette Gersom, for Moses hadde sagt:
Jeg er blitt gjest i et fremmed land.
4. Og den andre hette Elieser, for han
hadde sagt: Min fars Gud var min hjelp og
fridde meg fra Faraos sverd.
5. Da nå Jetro, Moses' Svigerfar, kom
med hans sønner og hans hustru til ham i
ørkenen, der hvor Moses hadde slått leir,
ved Guds berg,
6. sendte han bud på Moses og sa: Jeg,
din svigerfar, Jetro, kommer til deg med
din hustru og hennes to sønner.
7. Da gikk Moses sin svigerfar i møte,
bøyde seg for ham, og kysset ham. Og de
spurte hverandre hvordan det stod til. Så
gikk de inn i teltet.
8. Og Moses fortalte sin svigerfar alt det
Herren hadde gjort med Farao og
Egypterne for Israels skyld, og alt det
strev de hadde hatt på veien, og hvordan
Herren hadde hjulpet dem.
9. Da ble Jetro glad over alt det gode
Herren hadde gjort mot Israel, at han
hadde fridd dem ut av Egypternes hånd.
10. Og Jetro sa: Lovet være Herren som
fridde dere av Egypternes hånd, og av
Faraos hånd, han som fridde folket av
Egypternes hånd!
11. Nå vet jeg at Herren er større enn
alle guder. For slik viste han seg ved
vannet hvorved Egypterne viste sitt
overmot mot dette folk.
12. Og Jetro, Moses' svigerfar, tok og
ofret brennoffer og slaktoffer til Gud. Og
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Aron og alle Israels eldste kom og holdt
måltid med Moses' svigerfar for Guds
åsyn.
13. Dagen etter satt Moses og skilte rett
og galt mellom folket, og folket stod
omkring Moses fra morgen til kveld.
14. Da Moses' svigerfar så hvor mye
han hadde å gjøre for folket, sa han: Hva
er dette for et arbeid du legger på deg for
folket? Hvorfor sitter du alene og dømmer
mens hele folket står omkring deg fra
morgen til kveld?
15. Moses svarte sin svigerfar: Folket
kommer til meg for å vite Guds vilje.
16. Når de har en sak, da kommer de til
meg, og jeg fastsetter rett i mellom dem
og lærer dem Guds bud og lover.
17. Da sa Moses' svigerfar til ham: Det
er ikke klokt det du gjør.
18. Du må jo bli altfor trett; både du og
dette folk som er med deg. For dette
arbeid er for stort for deg. Du makter ikke
å gjøre det alene.
19. Men hør nå på meg! Jeg vil gi deg et
råd, og Gud skal være med deg. Tre du
frem for Gud på folkets vegne og legg
deres saker frem for ham.
20. Forklar dem budene og lovene. Lær
dem den vei de skal vandre, og den
gjerning de skal gjøre.
21. Velg deg så ut dugelige menn av
hele folket. Menn, som har respekt for
Gud. Troverdige menn, som hater
urettferdig vinning, og sett dem til
domsmenn over dem; noen over tusen,
noen over hundre, noen over femti, og
noen over ti!
22. Og de skal fastsette rett mellom
folket til enhver tid. Enhver stor sak skal
de komme til deg med, men enhver liten
sak skal de selv dømme i.
23. Dersom du gjør dette, og Gud byder
deg det, da vil du kunne holde ut, og da vil
også alt folket her kunne gå hjem i fred
24. Moses lød sin svigerfars råd og
gjorde alt det han sa.
25. Han valgte ut dugelige menn av hele
Israel og satte dem til høvdinger over
folket; til domsmenn, noen over tusen,
noen over hundre, noen over femti, og
noen over ti.
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26. Og de fastsatte rett mellom folket til
enhver tid. Enhver vanskelig sak kom de
til Moses med, men i enhver liten sak
dømte de selv.
27. Så ba Moses farvel med sin
svigerfar, og han drog hjem til sitt eget
land.
KAP. 19
Hele Sinai fjell står i røyk
1. På 3 måneders dagen etter at Israels
barn var gått ut av Egyptens land, kom de
til Sinai ørken.
2. De brøt opp fra Refidim og kom til
Sinai ørken og slo leir i ørkenen. Og Israel
leiret seg der midt imot fjellet.
3. Men Moses steg opp til Gud, og
Herren ropte til ham fra fjellet og sa: Så
skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for
Israels barn:
4. Dere har sett hva jeg har gjort med
Egypterne, og hvordan jeg har båret dere
på ørnevinger og ført dere til meg.
5. Dersom dere nå lyder min røst og
holder min pakt, da skal dere være min
eiendom fremfor alle folk. For hele jorden
hører meg til.
6. Og dere skal være meg et kongerike
av prester og et hellig folk. Dette er de ord
du skal tale til Israels barn.
7. Da Moses kom tilbake, kalte han
folkets eldste til seg og bar frem for dem
alle disse ord som Herren hadde pålagt
ham.
8. Da svarte folket alle som en og sa: Alt
det Herren har sagt, vil vi gjøre. Og Moses
bar folkets ord tilbake til Herren.
9. Da sa Herren til Moses: Se, jeg vil
komme til deg i en tykk sky, så folket kan
høre når jeg taler med deg, og alltid tro på
deg. Og Moses bar folkets ord frem for
Herren.
10. Og Herren sa til Moses: Gå til folket
og la dem hellige seg i dag og i morgen.
La dem vaske sine klær,
11. og holde seg klar den 3. dag. For på
den 3. dag skal Herren stige ned på Sinai
berg for hele folkets øyne.
12. Og du skal avmerke en grense for
folket rundt omkring og si: Vokt dere for å
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stige opp på fjellet eller røre ved dets fot!
Enhver som rører ved fjellet, skal visselig
late livet.
13. Ingen hånd skal røre ved ham. Han
skal steines eller skytes. Enten det er dyr
eller mennesker, skal de ikke leve. Når
basunen lyder med lange toner, da skal
dere stige opp på fjellet.
14. Så gikk Moses ned fra fjellet til
folket, og han lot folket hellige seg og
vaske sine klær.
15. Og han sa til folket: Hold dere klar
den 3. dag, og kom ikke nær noen kvinne!
16. Så skjedde det den 3. dag da
morgenen brøt frem. Da tok det til å
tordne og lyne, og det la seg en tung sky
over fjellet, og det hørtes en sterk
basunlyd. Da skalv alt folket som var i
leiren.
17. Men Moses førte folket ut av leiren til
møte med Gud, og de stilte seg nedenfor
fjellet.
18. Og hele Sinai berg stod i røyk, fordi
Herren var steget ned på det i ild. Og
røyken av det steg opp som røyken av en
ovn, og hele fjellet skalv.
19. Basunens lyd tok til og ble sterkere
og sterkere. Moses talte, og Gud svarte
ham med hørbar røst.
20. Og Herren steg ned på Sinai berg,
på fjellets topp. Og Herren kalte Moses
opp på fjellets topp, og Moses steg opp.
21. Og Herren sa til Moses: Stig ned og
advar folket, så de ikke trenger seg frem til
Herren for å se ham, for da kommer
mange av dem til å falle.
22. Også prestene, de som treer Herren
nær, skal hellige seg, forat Herren ikke
skal bryte inn blant dem.
23. Da sa Moses til Herren: Folket kan
ikke stige opp på Sinai berg. For du har
selv advart oss og sagt at vi skulle
avmerke en grense om fjellet og hellige
det.
24. Og Herren sa til ham: Stig nå ned og
kom så opp her igjen; både du og Aron.
Men prestene og folket må ikke trenge
seg frem og stige opp til Herren, forat han
ikke skal bryte inn blant dem.
25. Da steg Moses ned til folket og sa
det til dem.

KAP. 20

De ti Bud

1. Da talte Gud alle disse ord og sa:
2. Jeg er Herren din Gud, som førte deg
ut av Egyptens land, av slavehuset.
3. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
4. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret
bilde eller noen avbildning av det som er
oppe i himmelen, eller av det som er nede
på jorden, eller av det som er i vannet
nedenfor jorden.
5. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene
dem. For jeg, Herren din Gud, er en
nidkjær Gud, som hjemsøker fedres
ugjerninger på barn inntil tredje og fjerde
ledd, på dem som hater meg,
6. og som gjør godhet mot tusen ledd,
mot dem som elsker meg og holder mine
bud.
7. Du skal ikke misbruke Herrens, din
Guds navn. For Herren vil ikke holde den
uskyldig som misbruker hans navn.
8. Kom hviledagen i hu, så du holder
den hellig!
9. 6 dager skal du arbeide og gjøre all
din gjerning.
10. Men den 7. dag er sabbat for Herren
din Gud. Da skal du ingenting arbeid
gjøre; verken du eller din sønn, eller din
datter, din tjener, eller din tjenerinne, eller
din buskap, eller den fremmede som er
hos deg innen dine porter.
11. For i 6 dager gjorde Herren
himmelen, jorden, og havet, og alt som i
dem er, og han hvilte på den 7. dag.
Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og
helliget den.
12. Hedre din far og din mor, så dine
dager må bli mange i det land Herren din
Gud gir deg.
13. Du skal ikke slå i hjel.
14. Du skal ikke drive hor.
15. Du skal ikke stjele.
16. Du skal ikke si falskt vitneutsagn mot
din neste.
17. Du skal ikke begjære din nestes hus.
Du skal ikke begjære din nestes hustru,
eller hans tjener, eller hans tjenerinne,
eller hans okse, eller hans esel, eller noe
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som hører din neste til.
18. Og alt folket så og hørte tordenen,
flammene, basunlyden, og fjellet i røyk.
Da folket så og hørte dette, skalv de og
holdt seg langt borte.
19. Og de sa til Moses: Tal du med oss,
så vil vi høre. Men la ikke Gud tale med
oss, forat vi ikke skal dø!
20. Men Moses sa til folket: Frykt ikke!
Gud er kommet for å prøve dere, og forat
respekt for ham skal være over dere, så
dere ikke synder.
21. Så ble folket stående langt borte, og
Moses gikk nær til mørket hvor Gud var.
Forskrift om offeralter
22. Og Herren sa til Moses: Så skal du
si til Israels barn: Dere har sett hvordan
jeg talte til dere fra himmelen.
23. Dere skal ikke gjøre dere noen gud
ved siden av meg. Guder av sølv eller gull
skal dere ikke gjøre dere.
24. Et alter av jord skal du gjøre meg, og
på det skal du ofre dine brennoffer og dine
takkoffer, ditt småfe og ditt storfe. På
ethvert sted hvor jeg lar mitt navn bli
påminnet, vil jeg komme til deg og
velsigne deg.
25. Men dersom du vil gjøre meg et alter
av stein, da skal du ikke bygge det av
huggen stein. For bruker du ditt hoggjern
på steinene, da vanhelliger du dem.
26. Og du skal ikke gå opp til mitt alter
på trapper, forat ikke dine organer skal
blottes over det.
KAP. 21

Lover om slaver

1. Dette er de lover du skal legge frem
for dem:
2. Når du kjøper en Hebraisk slave, skal
han tjene i 6 år. Men i det 7. skal han gis
fri uten erstatning.
3. Dersom han kommer enslig, da skal
han gå enslig bort. Dersom han er en gift
mann, da skal hans hustru gå bort med
ham.
4. Dersom hans Herre gir ham en
hustru, og hun fødte ham sønner og
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døtre, da skal hustruen og barna høre
hennes herre til, og han skal gå enslig
bort.
5. Men dersom slaven sier: Jeg holder
av min herre, min hustru, og mine barn.
Jeg vil ikke være fri og gå bort.
6. Da skal hans herre føre ham frem for
Gud og stille ham ved døren eller
dørstolpen, og hans herre skal stikke en
syl gjennom hans øre, og han skal tjene
ham all sin tid.
7. Når noen selger sin datter som
slavinne, da skal hun ikke gis fri som
slavene.
8. Dersom hun ikke behager sin herre,
som hadde utsett henne for seg selv, da
skal han la henne få kjøpe seg fri. Til et
fremmed folk skal han ikke ha rett til å
selge henne, siden han har vært troløs
mot henne.
9. Men dersom han utser henne for sin
sønn, da skal han unne henne døtres rett.
10. Dersom han lar ham få en annen
foruten henne, da skal han ikke avkorte
n o e i hennes kost, klær, eller
ekteskapsrett.
11. Men dersom han ikke lar henne få
disse tre ting, da skal hun gis fri for
ingenting, uten erstatning.
Lover om slagsmål og drap
12. Den som slår et menneske, så det
dør, han skal visselig miste livet.
13. Men hvis han ikke har stått ham
etter livet, men det er Gud som har latt
ham komme ut for hans hånd, da vil jeg
sette deg et fristed som han kan ty til.
14. Men om noen bærer seg så ille at
han dreper sin bror med svik, da skal du
ta ham om det så er fra mitt alter. Han
skal dø.
15. Den som slår sin far eller sin mor,
han skal visselig miste livet.
16. Den som røver et menneske og
selger ham eller holder ham fanget, skal
visselig miste livet.
17. Den som forbanner sin far eller sin
mor, skal visselig miste livet.
18. Når menn kommer i krangel, og den
ene slår den andre med en stein eller med
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neven, og han ikke dør, men blir
sengeliggende
19. og dersom han kommer opp igjen og
går ute med stav, da skal den som slo
være fri for straff. Men han skal gi ham
erstatning for den tid han har tapt, og
koste full forpleinings hjelp på ham.
20. Når noen slår sin slave eller slavinne
med stokk så de dør under hans hånd, da
skal han straffes for det.
21. Men dersom de blir i live 1 eller 2
dager, skal han ikke straffes. De er jo
hans eiendom.
22. Når menn kommer i slagsmål med
hverandre og støter til en gravid kvinne,
så hun føder i utide, men ellers ingen
ulykke skjer, så skal den som gjorde det,
gi den bot som kvinnens mann pålegger
ham. Han skal gi etter dommerens skjønn.
23. Men dersom det skjer en ulykke, da
skal du gi liv for liv,
24. øye for øye, tann for tann, hånd for
hånd, fot for fot,
25. brent for brent, sår for sår, og
skramme for skramme.
26. Når noen slår sin slave eller slavinne
i øyet og ødelegger det, da skal han gi
ham fri til erstatning for øyet.
27. Og dersom han slår ut en tann på
sin slave eller slavinne, da skal han gi
ham fri til erstatning for tanna.
28. Om en okse stanger en mann eller
en kvinne så de dør, da skal oksen
steines, og dens kjøtt skal ikke etes. Men
oksens eier skal være fri for straff.
29. Men dersom det er en okse som før
har brukt å stange, og dens eier er advart,
men ikke passer på den, og den dreper en
mann eller kvinne, da skal oksen steines.
Og dens eier skal også lide døden.
30. Men dersom bøter pålegges ham, da
skal han gi så mye i løsepenger for sitt liv
som det han blir pålagt.
31. Er det en gutt eller ei jente den
stanger, skal det gjøres med ham etter
denne lov.
32. Dersom oksen stanger en slave eller
slavinne, da skal eieren betale tretti sekel
(0,36kg) sølv i bot til deres herre. Og
oksen skal steines.
33. Når noen lar en brønn stå åpen eller

graver en brønn og ikke dekker til, og det
faller en okse eller et esel i den,
34. da skal brønnens eier godtgjøre det.
Han skal gi dyrets eier penger i erstatning,
men det døde dyr skal være hans.
35. Når en manns okse stanger en
annen manns okse i hjel, da skal de selge
den levende oksen og dele pengene for
den, og det døde dyr skal de også dele.
36. Men er det kjent at det er en okse
som før har brukt å stange, og dens eier
ikke passer på den, da skal han gi en
annen okse istedenfor, men det døde dyr
skal være hans.
KAP. 22

Lover om tyveri

1. Når noen stjeler en okse eller et får og
slakter eller selger dem, så skal han gi
fem okser istedenfor oksen og fire for
fåret.
2. Dersom tyven blir grepet mens han
bryter seg inn, og blir slått så han dør, da
kommer det ingen bloskyld av det.
3. Men skjer det etter at solen er gått
opp, da blir det blodskyld av det. Tyven
skal gi full bot. Har han ingenting, skal han
selges til erstatning for det han har stjålet.
4. Dersom det han har stjålet, finnes
levende hos ham, enten det er en okse,
eller et esel, eller et får, da skal han gi
dobbelt igjen.
5. Når noen lar sin buskap beite på sitt
jorde eller i sin vingård, og han slipper det
løs så det kommer til å beite på en annens
jorde, da skal han gi i erstatning det beste
på sitt jorde og det beste i sin vingård.
6. Når ild bryter løs og tar fatt i
tornehekker, kornband, eller det stående
korn, eller hele åkeren brenner opp, da
skal den som var skyld i brannen, gi full
erstatning.
7. Når noen gir sin neste penger eller
gods til å ta vare på, og det blir stjålet bort
fra mannens hus, da skal tyven, om han
finnes, gi dobbelt igjen.
8. Men finnes ikke tyven, da skal husets
eier føres frem for Gud, forat det kan
avgjøres at han ikke har forgrepet seg på
sin nestes eiendom.
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9. Hver gang det gjelder svikefull adferd
med gods, enten det er en okse, eller et
esel, eller et får, eller klær, eller det i det
hele er noe som er kommet bort, og så en
sier: Her er det. Da skal saken mellom de
to komme frem for Gud. Den Gud
dømmer skyldig, han skal gi sin neste
dobbelt igjen.
10. Når noen gir sin neste et esel, eller
en okse, eller et får, eller i det hele noe
husdyr å ta vare på, og det dør eller
kommer til skade, eller røves uten at noen
ser det,
11. da skal ed ved Herren skille mellom
dem og avgjøre om han ikke har forgrepet
seg på sin nestes eiendom. Og eieren
skal ta eden for god, og den andre skal
ikke gi noe erstatning.
12. Men blir det stjålet fra ham, da skal
han gi dets eier erstatning.
13. Blir det revet i hjel, da skal han føre
det frem til bevis. Han skal ikke gi
erstatning for det som er revet i hjel.
14. Når noen låner et dyr av sin neste,
og det kommer til skade eller dør, og dets
eier ikke er til stede, da skal han gi full bot.
15. Men dersom eieren er til stede, da
skal han ikke gi erstatning. Dersom det er
leiet, går det inn i leien.
Lover om sex og undertrykkelse
16. Når noen forfører en jomfru som ikke
er trolovet, og ligger hos henne, da skal
han gi brudegave for henne og ta henne til
hustru.
17. Dersom faren ikke vil la ham få
henne, da skal han gi så mye i
pengebøter som en bruker å gi i
brudegave for en jomfru.
18. En trollkvinne skal du ikke la leve.
19. Enhver som blander seg med fe,
skal visselig miste livet.
20. Den som ofrer til avgudene og ikke
til Herren alene, skal være forbannet.
21. En fremmed skal du ikke være
urettferdig mot eller undertrykke. For dere
har jo selv vært fremmede i Egyptens
land.
22. Dere skal ikke være urettferdig mot
noen enke eller farløs.
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23. Dersom du er urettferdig mot dem,
og de roper til meg, skal jeg visselig høre
deres rop.
24. Og min vrede skal opptennes, og jeg
skal slå dere i hjel med sverdet, og deres
hustruer skal bli enker og deres barn
farløse.
25. Dersom du låner penger til noen av
mitt folk, til den fattige som bor hos deg,
da skal du ikke være imot ham som en
pantelåner. Dere skal ikke kreve renter av
ham.
26. Dersom du tar din nestes kappe i
pant, skal du gi ham den igjen før solen
går ned.
27. For den er det eneste dekke han
har, det er den han skal kle sin kropp
med. Hva skal han ellers ligge i? Og når
han roper til meg, vil jeg høre. For jeg er
barmhjertig.
28. Gud skal du ikke spotte, og en
høvding blant ditt folk skal du ikke
forbanne.
29. Av alt det som fyller ditt lager, og
som flyter av din vinpresse, skal du ikke
vente med å gi meg noe. Den førstefødte
av dine sønner skal du gi meg.
30. Det samme skal du gjøre med ditt
storfe og ditt småfe. 7 dager skal det være
hos moren. Den 8. dag skal du gi meg det.
31. Dere skal være hellige mennesker
for meg. Dere skal ikke ete kjøtt av i
hjelrevne dyr som dere finner på marken.
Dere skal kaste det for hundene.
KAP. 23
Lover om rettferdighet
1. Du skal ikke spre falskt rykte. Du skal
ikke gjøre felles sak med en ugudelig, så
du blir et urettferdig vitne.
2. Du skal ikke følge mengden i det som
ondt er. Og du skal ikke vitne slik i en
rettssak at du bøyer deg etter mengden
og fordreier retten.
3. Heller ikke om det gjelder en
stakkarslig mann, skal du pynte på hans
sak.
4. Når du treffer din fiendes okse eller
esel som har gått seg vill, da skal du føre
dem tilbake til ham.
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5. Når du ser din fiendes esel ligge
under sin byrde, da vokt deg for å gå fra
ham. Du skal hjelpe ham med å løse
byrden av.
6. Du skal ikke i noen sak bøye retten
for den fattige som bor hos deg.
7. Du skal holde deg langt borte fra en
falsk sak og hjelpe til at den uskyldige og
rettferdige mister livet. For jeg dømmer
ikke en skyldig å være uskyldig.
8. Du skal ikke ta imot bestikkelser. For
bestikkelser gjør seende blinde og
fordreier de rettferdiges sak.
9. En fremmed skal du ikke undertrykke.
Dere vet jo hvordan den fremmede er til
mote. Dere var selv fremmede i Egyptens
land.
Lover om hellige tider
10. 6 år skal du så ditt land til å høste
dets avling.
11. Men i det 7. år skal du la det hvile og
ligge, så de fattige blant folk kan ete av
det, og hva de etterlater kan markens dyr
ete. Det samme skal du gjøre med din
vingård og dine oljetrær.
12. 6 dager skal du gjøre din gjerning.
Men på den 7. dag skal du hvile, så din
okse og ditt esel kan ha ro, og din
slavinnes sønn og den fremmede får hvile
seg ut.
13. I alt det jeg har sagt til dere, skal
dere ta dere i vare. Andre guders navn
skal dere ikke nevne. Slikt skal ikke høres
av din munn.
14. Tre ganger om året skal du holde
høytid for meg.
15. De ugjæredes brøds høytid skal du
holde. 7 dager skal du ete ugjæret brød,
så som jeg har befalt deg; på den
fastsatte tid i abib måned, for i den drog
du ut av Egypten. Og ingen skal vise seg
tomhendt for mitt åsyn.
16. Likedan kornhøstens høytid, når du
høster din første avling, av det som du sår
på marken. Og frukt høstens høytid ved
årets utgang, når du samler inn frukten av
ditt arbeid på marken.
17. Tre ganger om året skal alle menn
blant dere møte frem for Herrens, Israels

Guds åsyn.
18. Du skal ikke ofre blodet av mitt
slaktoffer sammen med gjæret brød, og
det fete av mitt høytidsoffer skal ikke bli
liggende natten over til om morgenen.
19. Det første av din jords første avling
skal du bære til Herrens, din Guds hus.
Du skal ikke koke et kje i dets mors melk.
Herren vil være med deg
20. Se, jeg sender en engel foran deg
for å vokte deg på veien og for å føre deg
til det sted jeg har utsett for deg.
21. Ta deg i vare for ham og hør på
hans røst. Vær ikke gjenstridig mot ham!
Han skal ikke bære over med deres
overtredelser, for mitt navn er i ham.
22. Men dersom du lyder hans røst og
gjør alt det jeg sier, da vil jeg være en
fiende av dine fiender og en motstander
av dine motstandere
23. For min engel skal gå foran deg og
føre deg frem til det land hvor Amorittene,
hetittene, Ferisittene, Kana'anittene,
Hevittene, og Jebusittene bor, og jeg vil
tilintetgjøre dem.
24. Du skal ikke tilbe deres guder eller
tjene dem. Du skal ikke gjøre som de gjør.
Men du skal rive ned deres avgudsbilder
og slå deres steinstøtter i stykker.
25. Dere skal tjene Herren deres Gud,
og han skal velsigne ditt brød og ditt vann.
Og jeg vil holde sykdom borte fra deg.
26. Det skal ikke være noen kvinne i ditt
land som føder i utide eller er ufruktbar.
Dine dagers tall vil jeg gjøre fullt.
27. Redsel for meg vil jeg sende foran
deg og gi panikkfølelse til alle de folk du
kommer til. Og jeg vil la dine fiender flykte
for deg.
28. Og jeg vil sende vepser foran deg,
og de skal jage Hevittene, Kana'anittene,
og Hetittene bort fra deg.
29. Jeg vil ikke jage dem bort fra deg på
1 år, forat ikke landet skal bli øde og de
ville dyr bli for mange for deg.
30. Litt etter litt vil jeg jage dem bort fra
deg, inntil du blir så stort et folk at du kan
ta landet i eie.
31. Jeg vil la ditt lands grenser gå fra
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Det Røde Hav til Filisterenes hav, og fra
ørkenen til elven. For jeg vil gi landets
innbyggere i deres hånd, og du skal jage
dem bort fra deg.
32. Du skal ikke gjøre noen pakt med
dem eller med deres guder.
33. De skal ikke bo i ditt land, forat de
ikke skal forføre deg til å synde mot meg.
For du ville da tjene deres guder, og det
ville bli en felle for deg.
KAP. 24
Moses går opp på fjellet Sinai
1. Og til Moses sa han: Stig opp til
Herren, du og Aron, Nadab og Abihu, og
sytti av Israels eldste. Og de skal tilbe på
avstand.
2. Men Moses alene skal komme nær til
Herren. De andre skal ikke gå nær til, og
folket skal ikke stige opp til ham.
3. Så kom Moses og forkynte folket alle
Herrens ord og alle lovene. Og hele folket
svarte med en røst: Alle de ord Herren har
talt, vil vi holde oss etter.
4. Så skrev Moses opp alle Herrens ord,
og han stod tidlig opp om morgenen og
bygget et alter nedenfor fjellet, og tolv
støtter for de tolv Israels stammer.
5. Siden sendte han noen unge menn av
Israels barn dit, og de bar frem brennoffer
og ofret slaktoffer av okser til takkoffer for
Herren.
6. Og Moses tok halvdelen av blodet og
helte det ut i skåler, og halvdelen av
blodet skvettet han på alteret.
7. Så tok han paktens bok og leste den
opp for folket. Og de sa: Alt det Herren
har sagt, vil vi gjøre og lyde.
8. Da tok Moses blodet og skvettet det
på folket. Og han sa: Se, dette er paktens
blod. Den pakt som Herren oppretter med
dere på alle disse ord.
9. Så steg Moses, Aron, Nadab, Abihu,
og sytti av Israels eldste opp.
10. Og de så Israels Gud. Under hans
føtter var det liksom et gulv av
gjennomsiktig safirstein og som himmelen
selv i klarhet.
11. Og han løftet ikke sin hånd mot de
fineste av Israels barn, men de såg Gud,
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og åt og drakk.
12. Og Herren sa til Moses: Stig opp til
meg på fjellet og bli der! Så vil jeg gi deg
steintavler, loven, og budene, som jeg har
skrevet opp for å veilede dem.
13. Da gikk Moses avsted med sin tjener
Josva. Og Moses gikk opp på Guds berg.
14. Og han sa til de eldste: Bli her til vi
kommer tilbake til dere. Aron og Hur er jo
hos dere. Den som har en rettssak, kan
gå til dem!
15. Så steg Moses opp på fjellet, og
skyen skjulte fjellet.
16. Og Herrens herlighet hvilte på Sinai
berg, og skyen skjulte det i 6 dager. Den
7. dag kalte han på Moses midt ut av
skyen.
17. Og Herrens herlighet var å se til, for
Israels barns øyne, som en fortærende ild
på fjellets topp.
18. Og Moses gikk midt inn i skyen og
steg opp på fjellet. Og Moses var på fjellet
i 40 dager og 40 netter.
KAP. 25
Konstruksjon av Paktens ark
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Si til Israels barn at de skal komme
med en gave til meg. Av hver mann som
har hjertelag til det, skal dere ta imot
gaven til meg.
3. Og dette er den gave dere skal ta
imot av dem: Gull, sølv, og kobber,
4. og blå, purpurrød, og karmosinrød ull,
og fint lin, geitehår,
5. rødfarvde værskinn, sjøkuskinn, og
akasietre,
6. olje til lysestaken, krydderier til
salvingsoljen og til den godduftende
røkelse,
7. onykssteiner og andre edelsteiner til å
sette på livkjortelen og brystduken.
8. Og de skal gjøre meg en helligdom,
så vil jeg bo midt iblant dem.
9. Tabernaklet og alt som hører det til,
skal dere i alle måter gjøre etter det bilde
jeg vil vise deg.
10. Du skal gjøre en ark av akasietre; to
og en halv alen (1,13m) lang, halvannen
alen (0,68m) bredt, og halvannen alen
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(0,68m) høy.
11. Den skal du kle med rent gull. Både
innvendig og utvendig skal du kle den
med gull. Og du skal gjøre en gullkrans på
den rundt omkring.
12. Du skal støpe fire gullringer og feste
dem i de fire hjørner på arken; to ringer på
den ene side og to på den andre.
13. Så skal du gjøre stenger av
akasietre, og kle dem med gull.
14. Og du skal stikke stengene inn i
ringene på sidene av arken, så arken kan
bæres på dem.
15. Stengene skal bli i ringene på arken,
de må aldri tas ut av dem.
16. Og i arken skal du legge vitneutsagnet som jeg vil gi deg.
17. Så skal du gjøre en nådestol av rent
gull; to og en halv alen (1,13m) lang og
halvannen alen (0,68m) bred.
18. Og du skal gjøre to kjeruber av gull. I
drevet arbeid skal du gjøre dem og sette
dem ved begge endene av nådestolen.
19. Den ene kjerub skal du sette ved
den ene ende, og den andre kjerub ved
den andre ende. I ett med nådestolen skal
dere gjøre kjerubene, en på hver side av
dem.
20. Kjerubene skal holde vingene
utstrakt og oppløftet, så de dekker over
nådestolen med sine vinger. Og deres
ansikter skal vende mot hverandre. Mot
nådestolen skal kjerubene vende sitt
ansikt.
21. Så skal du sette nådestolen ovenpå
arken, og i arken skal du legge vitneutsagnet, som jeg vil gi deg.
22. Og jeg vil komme sammen med deg
der. Fra nådestolen mellom kjerubene
som er på vitneutsagnets ark, vil jeg tale
med deg om alt det jeg vil byde deg å si til
Israels barn.
Konstruksjon av gullbordet
23. Så skal du gjøre et bord av
akasietre; to alen (0,9m) langt og en alen
(0,45m) bredt og halvannen alen (0,68m)
høyt.
24. Du skal kle det med rent gull og
gjøre en gullkrans på det rundt omkring.

25. Og du skal gjøre en list på det med
en hånds bredde rundt omkring. Og rundt
om listen skal du gjøre en gullkrans.
26. Så skal du gjøre fire gullringer til det
og sette ringene i de fire hjørner på de fire
føtter.
27. Like ved listen skal ringene sitte. De
skal være til å stikke stengene i, så bordet
kan bæres.
28. Stengene skal du gjøre av akasietre
og kle dem med gull, og bordet skal
bæres på dem.
29. Så skal du gjøre fatene og skålene
som tilhører bordet, og kannene og
begrene som det skal ofres drikkoffer
med. Av rent gull skal du gjøre dem.
30. Og på bordet skal du alltid legge
fremvisningsbrød for mitt åsyn.
Konstruksjon av lysestaken
31. Så skal du gjøre en lysestake av
rent gull. I drevet arbeid skal lysestaken
gjøres. Både foten, stangen, begrene,
knoppene, og blomstene på den, skal
være i ett med den.
32. Seks armer skal gå ut fra lysestakens sider; tre armer fra den ene side,
og tre armer fra den andre.
33. Det skal være tre mandelformede
beger på den første arm med knopp og
blomst, og tre mandelformede beger på
den andre arm med knopp og blomst. Slik
skal det være på alle de seks armer som
går ut fra lysestaken.
34. På selve staken skal det være fire
mandelformede beger med knopper og
blomster;
35. en knopp under de to første armer i
ett med den, og en knopp under de to
neste armer i ett med den, og en knopp
under de to øverste armer i ett med den.
En knopp under hvert par av de seks
armer som går ut fra lysestaken.
36. Både knoppene og armene skal
være i ett med den. Alt sammen skal være
i drevet arbeid av rent gull.
37. Så skal du gjøre sju lamper til
lysestaken. Og lampene skal du settes slik
opp at lyset faller rett frem for den.
38. Lysestake-saksene og brikkene som
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hører til, skal være av rent gull.
39. En talent (43,2kg) rent gull skal dere
bruke til lysestaken og alle disse
redskaper.
40. Se nå til at du gjør alt etter det bilde
som ble vist deg på fjellet!
KAP. 26
Konstruksjon av tabernaklet
1. Tabernaklet skal du gjøre av fint
tvinnet lingarn, og blå, purpurrød, og
karmosinrød, ull. Du skal gjøre dem, med
kjeruber på, i kunstveving.
2. Hvert teppe skal være tjueåtte alen
(12,46m) langt og fire alen (1,78m) bredt.
Alle teppene skal ha samme mål.
3. Fem av teppene skal du feste
sammen; det ene til det andre. Og likedan
de andre fem tepper.
4. Og du skal gjøre hemper av blå ull i
kanten på det ene teppet; ytterst der hvor
sammenfestingen skal være. Og likedan i
kanten på det ytterste teppe, der hvor den
andre sammenfestingen skal være.
5. Femti hemper skal du gjøre på det
ene teppet, og femti hemper skal du gjøre
på det teppe som er der hvor den andre
sammenfestingen skal være. Hempene
skal være like mot hverandre; den ene
mot den andre.
6. Og du skal gjøre femti gullkroker og
feste teppene til hverandre med krokene,
så tabernaklet blir et sammenhengende
telt.
7. Så skal du gjøre tepper av geithår til
et dekke over tabernaklet. Elleve slike
tepper skal du gjøre.
8. Hvert teppe skal være tretti alen
(13,35m) langt og fire alen (1,78m) bredt.
Alle de elleve tepper skal holde samme
mål.
9. Og du skal feste fem av teppene
sammen for seg, og seks for seg. Og du
skal legge det sjette teppet dobbelt på
fremsiden av dekket.
10. Du skal gjøre femti hemper i kanten
på det ene teppet; ytterst der hvor
sammenfestingen skal være. Og likså
femti hemper i kanten på det andre teppe,
der hvor sammenfestingen skal være.
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11. Og du skal gjøre femti kobberkroker,
og hekte krokene inn i hempene. Og du
skal feste teppene sammen, så de blir ett
dekke.
12. Men overlappen av dekketeppene,
det halve teppet som er til overs, skal
henge ned på baksiden av tabernaklet.
13. Og den alen, på hver av sidene, som
dekketeppene er for lange, skal henge
ned på begge sider av tabernaklet for å
dekke det.
14. Over dekket skal du gjøre et
overdrag av rødfargede værskinn, Og
ovenpå det, et overdrag av sjøkuskinn.
15. Plankene til tabernaklet skal du gjøre
av akasietre. De skal reises på enden.
16. Hver planke skal være ti alen
(4,45m) lang og halvannen alen (0,68m)
bred.
17. På hver planke skal det være to
tapper, med en tverrlist imellom. Slik skal
du gjøre med alle plankene til tabernaklet.
18. Og av plankene som du gjør til
tabernaklet, skal du reise tjue planker på
den ene side som vender mot sør.
19. Førti fotstykker av sølv skal du gjøre
til å sette under de tjue planker; to stykker
under hver planke til å feste begge
tappene i.
20. Likedan skal du gjøre tjue planker til
tabernaklets andre side; den som vender
mot nord,
21. og til dem førti fotstykker av sølv, to
fotstykker under hver planke.
22. Til baksiden av tabernaklet, mot
vest, skal du gjøre seks planker.
23. Og to planker skal du gjøre til
tabernaklets hjørner på baksiden.
24. De skal være dobbelte nedenfra og
likedan skal begge være dobbelte helt opp
til den første ring. Slik skal det være med
dem begge. De skal stå i hvert sitt hjørne.
25. Slik blir det åtte planker med sine
fotstykker av sølv; seksten fotstykker, to
under hver planke.
26. Så skal du gjøre tverrstenger av
akasietre; fem til plankene på den ene
side av tabernaklet,
27. og fem til plankene på den andre
side, og fem til plankene på baksiden av
tabernaklet, mot vest.
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28. Og den mellomste tverrstang, den
som er midt på plankeveggen, skal gå
tvert over, fra den ene ende til den andre.
29. Plankene skal du kle med gull. Og
ringene på dem, som tverrstengene skal
stikkes i, skal du gjøre helt av gull.
Tverrstengene skal du også kle med gull.
30. Du skal reise tabernaklet på den
rette måte. Slik som det ble vist deg på
fjellet.
31. Så skal du gjøre et forheng av blå,
purpurrød, og karmosinrød, ull og fint
tvinnet lingarn. Det skal gjøres i
kunstveving med kjeruber på.
32. Og du skal henge det på fire
gullkledde stolper av akasietre som det er
gullhaker på, og som står på fire fotstykker
av sølv.
33. Og du skal henge forhenget under
krokene og føre vitneutsagnets ark dit, og
sette den innenfor forhenget. Og
forhenget skal være for dere en skillevegg
mellom det Hellige og det Aller helligste.
34. Og du skal sette nådestolen ovenpå
vitneutsagnets ark i det Aller helligste.
35. Du skal sette bordet utenfor
forhenget. Og lysestaken midt imot bordet
ved den sørlige del av tabernaklet. Bordet
skal du sette ved den nordre side.
36. Til teltdøren skal du gjøre et teppe
av blå, purpurrød, og karmosinrød, ull og
fint tvinnet lingarn med kunstsydd arbeid.
37. Og du skal gjøre fem stolper av
akasietre til teppet og kle dem med gull.
Hakene på dem skal være av gull, og du
skal støpe fem fotstykker av kobber til
dem.
KAP. 27
Konstruksjon av alteret med tilbehør
1. Du skal gjøre et alter av akasietre;
fem alen langt og fem alen bredt. Alteret
skal være firkantet og tre alen høyt.
2. Og du skal gjøre et horn på hvert av
dets fire hjørner, og hornene skal være i
ett med alteret. Og du skal kle dem med
kobber.
3. Så skal du gjøre bøttene som asken
skal bæres bort med; og ildskuffene,
skålene til å skvette blod med,

kjøttgaflene, og fyrfatene. Alle disse
redskapene skal du gjøre av kobber.
4. Til alteret skal du gjøre et gitter, et
nettverk av kobber, og på nettet skal du
gjøre fire kobberringer; en på hvert hjørne.
5. Og du skal sette det under alterets
avsats nedentil, så det rekker til midt på
alteret.
6. Så skal du gjøre stenger til alteret,
stenger av akasietre, og du skal kle dem
med kobber.
7. Stengene skal stikkes inn i ringene,
så de er på begge sider av alteret når det
blir båret.
8. Alteret skal du gjøre av bord. Det skal
være hult. Som det ble vist deg på fjellet,
slik skal det gjøres.
Konstruksjon av forgården
9. Så skal du gjøre en forgård til
tabernaklet. På den side som vender mot
sør, skal det være et omheng om
forgården av fint tvinnet lingarn; hundre
alen (44,5m) langt på den ene side,
10. og tjue stolper dertil, og tjue
fotstykker av kobber til stolpene. Hakene
på stolpene og stengene til dem skal være
av sølv.
11. Likedan skal det på den nordre
langsiden være et omheng; hundre alen
(44,5m) langt, og tjue stolper dertil, og tjue
fotstykker av kobber til stolpene. Hakene
på stolpene og stengene til dem skal være
av sølv.
12. På den ene tverrside av forgården,
mot vest, skal det være et omheng på
femti alen (22,25m); ti stolper dertil, og ti
fotstykker til stolpene.
13. På den andre tverrside, som vender
frem mot øst, skal forgården også holde
femti alen (22,25m) i bredden.
14. Slik skal det være femten alen
(6,68m) omheng på den ene kant med tre
stolper og tre fotstykker til dem,
15. og på den andre kant femten alen
(6,68m) omheng med tre stolper og tre
fotstykker til dem.
16. Og i porten til forgården skal det
være et forheng; tjue alen (8,9m) langt, av
blå, purpurrød, og karmosinrød ull og fint
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tvinnet lingarn med kunstsydd arbeid, med
fire stolper og fire fotstykker til dem.
17. Alle stolpene rundt omkring
forgården skal være sammenbundet med
stenger av sølv. Hakene på dem skal
være av sølv og fotstykkene under dem av
kobber.
18. Lengden på forgården skal være
hundre alen (44,5m), og bredden overalt
femti alen (22,25m). Og omhenget skal
være fem alen (2,23m) høyt av fint tvinnet
lingarn, og fotstykkene til det skal være av
kobber.
19. Alle arbeidsredskaper i tabernaklet
og alle pluggene, både til tabernaklet og til
forgården, skal være av kobber.
20. Og du skal byde Israels barn at de
skal la deg få ren olje av knuste oliven til
lysestaken, så lampene kan tennes opp til
enhver tid.
21. I møteteltet, utenfor forhenget som
henger foran vitneutsagnet, skal Aron og
hans sønner holde lampene i stand fra
kvelden til morgenen for Herrens åsyn.
Det skal være en evig gjeldene
bestemmelse for Israels barn; fra slekt til
slekt.
KAP. 28
Oppskrift på yppersteprestens hellige
klær
1. Så skal du kalle din bror Aron ut av
Israels barns mengde, og la ham tre frem
for deg, både han og hans sønner, og
sette dem til prester for meg; Aron, og
Nadab, Abihu, Eleasar, og Itamar, Arons
sønner.
2. Og du skal gjøre hellige klær for Aron,
din bror, til ære og til pryd.
3 . O g d u sk al t ale t il alle
kunstforstandige menn, alle som jeg har
fylt med kunstnerånd. Og de skal gjøre de
klær som Aron skal bære, forat han kan
helliges til å tjene meg som prest.
4. Dette er de klær som de skal gjøre:
En brystduk, en livkjortel, en overkjortel,
en rutete underkjortel, en lue, og et belte.
Hellige klær skal de gjøre til Aron, din
bror, og hans sønner, så han kan tjene
meg som prest.
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5. De skal ta gullet, og den blå,
purpurrøde, og karmosinrøde, ull, og det
fine lingarn,
6. og de skal gjøre livkjortelen av gull, og
blå, purpurrød, og karmosinrød, ull, og fint
tvinnet lingarn i kunstveving.
7. Den skal ha to skulderstykker som
kan festes til hverandre, ett i hver ende.
Det skal være til å hekte den sammen
med.
8. Og beltet som skal sitte på den og
holde den sammen, skal være av samme
slags vevning og i ett stykke med den, av
gull, og blå, purpurrød, karmosinrød, ull,
og fint tvinnet lingarn.
9. Og du skal ta to onykssteiner, og på
dem skal du inngravere navnene på
Israels barn;
10. seks navn på den ene stein og de
seks andre navn på den andre stein; etter
alderen.
11. Som en kunsthåndverker i stein
skjærer ut i signetringer, slik skal du la
navnene på Israels barn skjæres ut på
begge steinene. Du skal sette dem inn i
flettverk av gull.
12. Og du skal sette begge steinene på
livkjortelens skulderstykker, forat de skal
minne om Israels barn. Og når Aron står
for Herrens åsyn, skal han bære deres
navn på begge sine skuldrer for å minne
om dem.
13. Så skal du gjøre flettverk av gull,
14. og to kjeder av rent gull. De skal
være slynget, slik som de slynger snorer.
Disse slyngende kjeder skal du feste til
flettverkene.
15. Så skal du gjøre en dommerbrystduk i kunstveving; i samme slags
vevning som livkjortelen. Av gull, og blå,
purpurrød, og karmosinrød, ull, og fint
tvinnet lingarn, skal du gjøre den.
16. Den skal være firkantet og dobbelt
lagt; et spann (0,23m) lang og et spann
(0,23m) bred.
17. Og du skal sette på den fire rader
med innfattede steiner. I en rad skal det
være en karneol, en topas, og en
smaragd. Det er den første rad.
18. I den andre rad skal det være en
karfunkel, en safir, og en diamant,
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19. og i den tredje rad en hyasint, en
agat, og en ametyst,
20. og i den fjerde rad en krysolitt, en
onyks, og en jaspis. De skal være innfattet
i flettverk av gull.
21. Steinene skal være tolv i tallet, etter
navnene på Israels sønner, en for hvert
navn. På hver stein skal navnet på en av
de tolv stammer være innrisset liksom på
en signetring.
22. Til brystduken skal du også gjøre
kjeder av rent gull, slynget som snorer.
23. Likedan skal du gjøre to gullringer til
brystduken, og dem skal du sette på hvert
sitt hjørne av den.
24. Og du skal feste de to slyngende
gullkjeder i de to ringer på hjørnene av
brystduken.
25. Og de to andre ender av de to
slyngende kjeder skal du feste i de to
flettverk og så feste dem til livkjortelens
skulderstykker på fremsiden.
26. Så skal du gjøre to andre gullringer
og sette dem på de to andre hjørner av
brystduken, på den indre side av den, den
som vender inn mot livkjortelen.
27. Og du skal gjøre ennå to gullringer
og sette dem på livkjortelens to
skulderstykker nedentil på fremsiden, der
hvor den festes sammen, ovenfor
livkjortelens belte.
28. Så skal ringene på brystduken
bindes til ringene på livkjortelen med en
snor av blå ull, så brystduken kommer til å
sitte ovenfor livkjortelens belte og ikke kan
skilles fra livkjortelen.
29. Og når Aron går inn i helligdommen,
skal han bære navnene på Israels barn i
dommerbrystduken på sitt hjerte, for alltid
å minne om dem for Herrens åsyn.
30. I dommerbrystduken skal du legge
urim og tummim. De skal ligge ved Arons
hjerte når han går inn for Herrens åsyn, så
Aron alltid skal bære Israels barns
domsavgjørelse på sitt hjerte for Herrens
åsyn.
31. Overkjortelen som hører til
livkjortelen, skal du gjøre helt igjennom av
blå ull.
32. Midt på den skal det være en åpning
for hodet, og rundt omkring åpningen skal

det være en vevet bord, liksom åpningen
på en brynje, forat den ikke skal revne.
33. Og rundt omkring på kanten av den,
nedentil, skal du sette granatepler av blå,
purpurrød, og karmosinrød, ull, og mellom
dem gullbjeller rundt omkring;
34. først en gullbjelle og et granateple,
og så igjen en gullbjelle og et granateple,
og videre slik rundt omkring hele kanten
av overkjortelen nedentil.
35. Denne overkjortel skal Aron ha på
seg hver gang han gjør tjeneste, så lyden
av den kan høres når han går inn i
helligdommen for Herrens åsyn, og når
han går ut, forat han ikke skal dø.
36. Så skal du gjøre en plate av rent gull
og skjære ut på den slik som en skjærer ut
et signet: Helliget Herren.
37. Du skal feste den til en snor av blå
ull, og den skal sitte på luen. På fremsiden
av luen skal den sitte.
38. Over Arons panne skal den sitte, så
Aron kan bære den synd som henger ved
de hellige ting Israels barn vier til Herren;
alle de hellige gaver de bærer frem. Den
skal alltid sitte over hans panne, forat de
kan finne velbehag for Herrens åsyn.
39. Så skal du veve en rutete
underkjortel av fint lin, og gjøre en lue av
fint lin; og et belte i kunstsydd arbeid.
40. Og til Arons sønner skal du gjøre
underkjortler, og du skal gjøre belter til
dem. Og du skal gjøre dem høye luer, til
ære og til pryd.
41. Med dette skal du kle Aron, din bror,
og likedan hans sønner. Du skal salve
dem, fylle deres hender, og hellige dem,
så de kan tjene meg som prester.
42. Så skal du gjøre dem bukser av
lerret til å skjule deres organer. De skal nå
fra hoftene og ned til lårene.
43. Og dem skal Aron og hans sønner
ha på når de går inn i møteteltet, eller når
de trer frem til alteret for å gjøre tjeneste i
helligdommen, så de ikke skal føre skyld
over seg og dø. Dette skal være en evig
lov for ham og hans ætt etter ham.
KAP. 29
Prestene skal salves og innvies
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1. Og dette er hva du skal gjøre med
dem for å hellige dem til å tjene meg som
prester: Ta en ung okse og to værer som
er uten lyte,
2. og ugjæret brød, og ugjærede kaker
med olje i, og tynne ugjærede flatbrød,
smurt med olje. Av fint hvetemjøl skal du
lage dem.
3. Og du skal legge dem i en korg og
bære dem frem i korgen, og lede frem
oksen og de to værer.
4. Så skal du føre Aron og hans to
sønner frem til inngangen til møteteltet, og
du skal vaske dem med vann.
5. Og du skal ta klærne og kle Aron i
underkjortelen og overkjortelen, som
tilhører livkjortelen, og livkjortelen,
brystduken, og binde livkjortelens belte
om ham,
6. og sette luen på hans hode, og feste
det hellige hodesmykke på luen.
7. Og du skal ta salvingsoljen, helle den
ut over hans hode, og salve ham.
8. Så skal du føre hans sønner frem og
kle dem i underkjortler,
9. og spenne beltet om dem, både Aron
og hans sønner, og binde høye luer på
dem, og de skal ha prestedømmet som en
evig rett.
10. Du skal lede oksen frem foran
møteteltet, og Aron og hans sønner skal
legge sine hender på oksens hode.
11. Og du skal slakte oksen for Herrens
åsyn ved inngangen til møteteltet.
12. Og du skal ta av oksens blod og
stryke dem på alterets horn med din
finger, og resten av blodet skal du helle ut
ved alterets fot.
13. Og du skal ta alt fettet som dekker
innvollene, den store leverlapp, og begge
nyrene med fettet som er på dem, og du
skal brenne det på alteret.
14. Men kjøttet av oksen, dens hud, og
dens møkk, skal du brenne opp utenfor
leiren. Det er et syndoffer.
15. Så skal du ta den ene vær, og Aron
og hans sønner skal legge sine hender på
værens hode.
16. Og du skal slakte væren, ta dens
blod, og skvette rundt om på alteret.
17. Men væren skal du dele opp i sine
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stykker. Og du skal vaske innvollene og
føttene, og legge dem ovenpå stykkene
og hodet.
18. Og du skal brenne hele væren på
alteret. Det er et brennoffer for Herren, en
velbehagelig duft. Det er et ildoffer for
Herren.
19. Så skal du ta den andre vær. Og
Aron og hans sønner skal legge sine
hender på værens hode.
20. Og du skal slakte væren, ta dens
blod, og stryke på den høyre ørelapp på
A ro n o g h an s sønn er, o g p å
tommelfingeren på deres høyre hånd, og
på stortåen på deres høyre fot. Og du skal
skvette resten av blodet rundt om på
alteret.
21. Og du skal ta av blodet som er på
alteret og av salvingsoljen, og skvette på
Aron og på hans klær, og likedan på hans
sønner og på deres klær, så han blir
hellig, han selv og hans klær, og likedan
hans sønner og deres klær.
22. Og du skal ta det feteste på væren,
både halen, fettet som dekker innvollene,
den store leverlapp, begge nyrene, og
fettet på dem, og det høyre lår. For dette
er innvielses væren.
23. Så skal du ta et rundt brød, en
oljekake, og en tynn brødskive av korgen
med det ugjærede brød som står for
Herrens åsyn.
24. Alt dette skal du legge i Arons
hender og i hans sønners hender, og du
skal svinge det for Herrens åsyn.
25. Så skal du ta det av deres hånd og
brenne det på alteret, sammen med
brennofferet, til en velbehagelig duft for
Herrens åsyn. Det er et ildoffer for
Herrens.
26. Deretter skal du ta brystet av Arons
innvielses vær og svinge det for Herrens
åsyn. Det skal være din del.
27. Og du skal hellige svingebrystet og
løftelåret; det som svinges og det som
løftes av Aron og hans sønners innvielses
vær.
28. Det skal være en rettighet for Aron
og hans sønner hos Israels barn til evig
tid; for det er en gave, en gave som
Israels barn skal gi av sine takkoffer, en
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gave fra dem til Herren.
29. De hellige klær som Aron har, skal
hans sønner ha etter ham. Dem skal de
ha på når de salves og vies til prester.
30. I 7 dager skal den av hans sønner,
som blir prest i hans sted, bære disse
klær. Han skal gå inn i møteteltet for å
gjøre tjeneste i helligdommen.
31. Så skal du ta innvielses væren og
koke kjøttet på et hellig sted.
32. Og Aron og hans sønner skal ete
kjøttet av væren og brødet, som er i
korgen, ved inngangen til møteteltet.
33. De skal ete dette soningsoffer. Det
som bæres frem når de vies til prester og
helliges. Men en uinnvidd skal ikke ete av
det, for det er hellig.
34. Men dersom det blir noe til overs av
innvielseskjøttet, eller av brødet, til om
morgenen, da skal du brenne opp det som
er til overs. Det skal ikke etes, for det er
hellig.
35. Slik skal du gjøre med Aron og hans
sønner; i ett og alt slik som jeg har befalt
deg. 7 dager skal deres innvielse vare.
36. Du skal hver dag ofre en okse som
syndoffer til soning, og du skal rense
alteret fra synd idet du gjør soning for det,
og du skal salve det for å hellige det.
37. I 7 dager skal du gjøre soning for
alteret og hellige det, og da skal alteret
være høyhellig. Hver den som rører ved
alteret, blir hellig.
38. Dette er det du alltid skal ofre på
alteret: Hver dag to årsgamle lam.
39. Det ene lam skal du ofre om
morgenen, og det andre lam skal du ofre
mellom solens nedgang og mørkets
frembrudd;
40. og til det første lam tiendedelen av
en efa (2,2L) fint mjøl, blandet med
fjerdedelen av en hin (0,9L) olje av knuste
oliven. Og til drikkoffer, fjerdedelen av en
hin (0,9L) vin.
41. Det andre lam skal du ofre mellom
solens nedgang og mørkets frembrudd;
med det samme matoffer som om
morgenen og med det samme drikkoffer
skal du ofre det, til en velbehagelig duft, et
ildoffer for Herren.
42. Dette skal være et stadig brennoffer

hos deres etterkommere. Og det skal
bæres frem for Herrens åsyn ved
inngangen til møteteltet, hvor jeg vil
komme sammen med dere for å tale til
dere.
43. Der vil jeg komme sammen med
Israels barn, og det skal helliges ved min
herlighet.
44. Og jeg vil hellige møteteltet og
alteret. Og Aron og hans sønner vil jeg
hellige til å tjene meg som prester.
45. Og jeg vil bo midt iblant Israels barn,
og jeg vil være deres Gud.
46. Og de skal kjenne at jeg er Herren
deres Gud som førte dem ut av Egyptens
land for å bo midt iblant dem. Jeg er
Herren deres Gud.
KAP. 30
Konstruksjon av røkelsealteret
1. Så skal du gjøre et alter til å brenne
røkelse på. Av akasietre skal du gjøre det.
2. Det skal være en alen (0,45m) langt
og en alen (0,45m) bredt, firkantet, og to
alen (0,89m) høyt. Hornene på det skal
være i ett med det.
3. Du skal kle det med rent gull, både
ovenpå, på sidene rundt omkring, og på
hornene. Og du skal gjøre en gullkrans på
det rundt omkring.
4. Og du skal gjøre to gullringer til det og
sette dem nedenfor kransen på begge
sider av det. Du skal sette to på hver side.
De skal være til å stikke stenger i, så
alteret kan bæres på dem.
5. Stengene skal du gjøre av akasietre
og kle dem med gull.
6. Og du skal sette alteret foran
forhenget som henger foran vitneutsagnets ark, foran nådestolen som er
ovenover vitneutsagnet, hvor jeg vil
komme sammen med deg.
7. Og Aron skal brenne godduftende
røkelse på det. Hver morgen når han
steller lampene, skal han brenne den.
8. Og når han setter lampene opp
mellom solens nedgang og mørkets
frembrudd, skal han også brenne den. Det
skal være et stadig røkoffer for Herrens
åsyn hos deres etterkommere.
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9. Dere skal ikke ofre fremmed røkelse
på alteret; heller ikke brennoffer eller
matoffer. Og dere skal ikke helle ut
drikkoffer på det.
10. En gang om året skal Aron gjøre
soning foran dets horn. Med blodet av
sonings-syndofferet skal han en gang om
året gjøre soning for det; slekt etter slekt.
Det er høyhellig for Herren.
Påbud om offer ved folketelling
11. Og Herren talte til Moses og sa:
12. Når du holder manntall over Israels
barn, da skal alle de som kommer med i
manntallet, gi Herren løsepenger for sitt liv
når de telles, så det ikke skal komme
noen ulykke over dem fordi de telles.
13. Dette skal enhver gi som kommer
med i manntallet: En halv sekel (6g) etter
helligdommens vekt. Sekelen er tjue gera
(12g). Denne halve sekel (6g) er en gave
til Herren.
14. Enhver som kommer med i
manntallet fra 20-årsalderen og oppover,
skal gi denne gave til Herren.
15. Den rike skal ikke gi mere enn den
fattige og ikke mindre enn en halv sekel
(6g) når dere gir gaven til Herren som
løsepenger for deres liv.
16. Og du skal ta imot løsepengene av
Israels barn og bruke dem til arbeidet ved
møteteltet, så det kan være til påminnelse
om Israels barn for Herrens åsyn, til
løsepenger for deres liv.
Påbud om å vaske seg
17. Og Herren talte til Moses og sa:
18. Du skal gjøre et kar av kobber, med
fotstykke av kobber, til å vaske seg i. Og
du skal sette det mellom møteteltet og
alteret, og ha vann i det.
19. Og Aron og hans sønner skal vaske
sine hender og sine føtter i det.
20. Når de går inn i møteteltet, skal de
vaske seg med vann forat de ikke skal dø.
Likedan når de trer frem til alteret for å
gjøre tjeneste og brenne ildoffer for
Herren.
21. De skal vaske sine hender og sine
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føtter forat de ikke skal dø. Dette skal
være en evig lov for dem, for ham og hans
ætt, slekt etter slekt.
Guds hellige salve og røkelse
22. Og Herren talte til Moses og sa:
23. Ta deg krydderier av fineste kvalitet;
fem hundre sekel (6kg) av den edleste
myrra, og halvt så mye av krydderkanel, to
hundre og femti sekel (3kg), og to hundre
og femti sekel (3kg) av krydderkalmus,
24. og fem hundre sekel (6kg) av kassia
etter helligdommens vekt, og en hin (3,6L)
olivenolje.
25. Av det skal du lage en hellig
salvingsolje. En kryddersalve, slik som det
gjøres av dem som lager salver. En hellig
salvingsolje skal det være.
26. Og med den skal du salve
møteteltet, vitneutsagnets ark,
27. bordet med alt som det som tilhører
det, lysestaken med alt det som tilhører
den, røkofferalteret,
28. brennofferalteret med alt som
tilhører det, og karet med sitt fotstykke.
29. Og du skal hellige dem, så de blir
høyhellige. Hver den som rører ved dem,
skal være hellig.
30. Og du skal salve Aron og hans
sønner, og du skal hellige dem til å tjene
meg som prester.
31. Og du skal tale til Israels barn og si:
Dette skal være min hellige salvingsolje
hos dere; slekt etter slekt.
32. På et annet menneskes kropp må
den ikke komme, og dere skal ikke lage
noen annen olje slik blandet som den.
Hellig er den, og hellig skal den være for
dere.
33. Den som lager maken til denne
kryddersalve, eller som bruker den på en
uinnvidd, han skal utryddes av sitt folk.
34. Og Herren sa til Moses: Ta deg
røkelsekrydderier, stakte, sjønegel, og
galban; disse tre krydderier og ren virak.
Det skal være like mye av hvert.
35. Av det skal du gjøre røkelse. En
krydderblanding slik som det gjøres av
dem som lager salve, saltet, ren, og hellig.
36. Og du skal knuse noe av det til
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pulver og legge det foran vitneutsagnet i
møteteltet, hvor jeg vil komme sammen
med deg. Høyhellig skal det være for
dere.
37. Og ingen annen røkelse skal dere
lage dere slik blandet som denne. Hellig
for Herren skal den være for deg.
38. Den som lager maken til den for å
røke med, han skal utryddes av sitt folk.
KAP. 31
Herren har gitt en kunstnerånd
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Se, jeg har kalt Besael, sønn av Uri,
Hurs sønn, av Juda stamme,
3. og jeg har fylt ham med Guds Ånd;
med visdom, med forstand, med
kunnskap, og med dyktighet, til alle slags
arbeid;
4. til å tenke ut kunstverker, til å i gull,
sølv, og i kobber,
5. til å slipe steiner til innfatning, og
skjære ut i tre, og til å utføre all slags
arbeid.
6. Og se, jeg har gitt ham til medhjelper
Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans
stamme. Og alle kunstforstandige menn
har jeg gitt visdom i hjertet, så de kan
gjøre alt det jeg har sagt deg;
7. møteteltet, vitneutsagnets ark,
nådestolen ovenover den og alt som
tilhører teltet;
8. og bordet med det som tilhører det,
lysestaken av rent gull med alt som
tilhører den, røkofferalteret,
9. brennofferalteret med alt som tilhører
det, vaskekaret med sitt fotstykke,
10. embetsklærne, de hellige klær til
Aron, presten, presteklærne til hans
sønner,
11. salvingsoljen, og røkelsen av
godduftende krydderier til helligdommen.
De skal i ett og alt gjøre slik som jeg har
sagt deg.
Sabbaten skal holdes nøye
12. Og Herren sa til Moses:
13. Tal til Israels barn og si: Mine
sabbater skal dere holde. For det er et

tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt,
forat dere skal vite at jeg er Herren som
helliger dere.
14. Derfor skal dere holde sabbaten.
Den skal være hellig for dere. Den som
vanhelliger den, skal visselig miste livet.
Hver den som gjør noe arbeid på den dag,
han skal utryddes av sitt folk.
15. I 6 dager skal der arbeides, men på
den 7. dag skal det være høyhellig sabbat;
hellig for Herren. Hver den som gjør noe
arbeid på sabbatsdagen, skal visselig
miste livet.
16. Og Israels barn skal ta vare på
sabbaten, så de holder den slekt etter
slekt; en evig pakt.
17. Den skal være et evig tegn mellom
meg og Israels barn. For i 6 dager gjorde
Herren himmelen og jorden, og på den 7.
dag hvilte han og holdt seg i ro.
18. Og da han hadde talt ut med Moses
på Sinai berg, gav han ham vitneutsagnets to tavler; tavler av stein, skrevet
med Guds finger.
KAP. 32

Folket og gullkalven

1. Men da folket så at Moses drøyde
med å komme ned fra fjellet, samlet folket
seg om Aron og sa til ham: Kom, gjør oss
en gud som kan dra foran oss! For denne
Moses, han som førte oss opp fra
Egyptens land, vet vi ikke hvor det har blitt
av ham.
2. Da sa Aron til dem: Ta gullringene
som deres hustruer, deres sønner, og
deres døtre, har i sine ører, og kom til
meg med dem!
3. Da tok alt folket gullringene ut av sine
ører og kom til Aron med dem.
4. Og han tok imot gullet, støpte det om,
og laget det til en kalv med meiselen. Da
sa de: Dette er din gud, Israel, som førte
deg opp fra Egyptens land.
5. Da Aron så dette, bygget han et alter
for den og lot rope ut: I morgen er det
høytid for Herren!
6. Dagen etter stod de tidlig opp og ofret
brennoffer og bar frem takkoffer. Og folket
satte seg ned for å ete og drikke, og stod
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opp for å leke.
7. Da sa Herren til Moses: Skynd deg å
stig ned! Ditt folk, som du har ført opp fra
Egyptens land, har ødelagt sin livsvei.
8. De har hastig veket av fra den vei jeg
bød dem å vandre. De har gjort seg en
støpt kalv. Den har de tilbedt og ofret til,
og sagt: Dette er din gud, Israel, som førte
deg opp fra Egyptens land.
9. Og Herren sa til Moses: Jeg har lagt
merke til dette folk og sett at de er et
hardnakket folk.
10. La meg nå få råde, så min vrede kan
opptennes imot dem, og jeg kan ødelegge
dem. Så vil jeg gjøre deg til et stort folk.
11. Men Moses bønnfalt Herren sin Gud
og sa: Herre! Hvorfor skal din vrede
opptennes mot ditt folk, som du har ført ut
av Egyptens land med stor kraft og med
veldig hånd?
12. Hvorfor skal Egypterne si: Til ulykke
har han ført dem ut. Han ville slå dem i
hjel i fjellene og utrydde dem av jorden?
Vend om fra din brennende vrede og
angre det onde du har tenkt å gjøre mot
ditt folk!
13. Kom i hu dine tjenere Abraham,
Isak, og Israel, til hvem du har sagt og
sverget ved deg selv: Jeg vil gjøre deres
ætt tallrik som stjernene på himmelen, og
hele dette land som jeg har talt om, vil jeg
gi deres ætt, og de skal eie det til evig tid.
14. Så angret Herren det onde han
hadde talt om å gjøre mot sitt folk.
15. Og Moses vendte seg og gikk ned
fra fjellet med vitneutsagnets to tavler i sin
hånd, og det var skrevet på begge sider
av tavlene; både på forsiden og baksiden
var der skrevet.
16. Og tavlene var Guds arbeid, og
skriften var Guds skrift, som var inngravert
på tavlene.
17. Da Josva hørte hvordan folket støyet
og skrek, sa han til Moses: Det lyder
krigsrop i leiren.
18. Men han svarte: Det lyder ikke
seiersrop og ikke skrik over mannefall. Det
er lyd av sang jeg hører.
19. Og da Moses kom nær til leiren, så
han kalven og dansen. Da opptentes hans
vrede. Han kastet tavlene fra seg og slo
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dem i stykker ved foten av fjellet.
20. Og han tok kalven som de hadde
gjort, og kastet den på ilden og knuste den
til den ble til støv, og støvet strødde han
ovenpå vannet og Israels barn fikk drikke
det.
21. Så sa Moses til Aron: Hva har dette
folk gjort deg, siden du har ført så stor en
synd over det?
22. Aron svarte: La ikke din vrede
opptennes, herre! Du vet selv at dette folk
ligger i det onde.
23. De sa til meg: Gjør oss en gud som
kan dra foran oss! For denne Moses, han
som førte oss opp fra Egyptens land, ham
vet vi ikke hva det er blitt av.
24. Da sa jeg til dem: Den som har
gullsmykker på seg, ta dem av seg! Så
gav de meg dem, og jeg kastet dem på
ilden, og slik ble denne kalv til.
25. Da Moses så at folket var ustyrlig,
for Aron hadde sluppet det løs til spott for
deres motstandere,
26. stilte han seg i porten til leiren og sa:
Hver den som hører Herren til, han
komme hit til meg! Da samlet alle Levis
barn seg om han.
27. Og han sa til dem: Så sier Herren,
Israels Gud: Hver binde sitt sverd ved sin
hofte! Gå så frem og tilbake fra port til port
i leiren og slå i hjel hver sin bror, hver sin
venn, og hver sin slektning!
28. Og Levis barn gjorde som Moses sa.
Den dag falt det omkring tre tusen mann
av folket.
29. For Moses sa: Innvi dere i dag til
prester for Herren, om det så er med
blodet av sønn eller bror, så skal han i dag
gi dere sin velsignelse.
30. Dagen etter sa Moses til folket: Dere
har gjort en stor synd. Nå vil jeg stige opp
til Herren. Kanskje jeg kunne gjøre soning
for deres synd.
31. Så vendte Moses tilbake til Herren
og sa: Akk, dette folk har gjort en stor
synd. De har gjort seg en gud av gull.
32. Å, om du ville forlate dem deres
synd! Men hvis ikke, da slett meg ut av din
bok som du har skrevet!
33. Da sa Herren til Moses: Hver den
som har syndet mot meg, ham vil jeg
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slette ut av min bok.
34. Så gå nå og før folket dit jeg har
sagt deg! Se, min engel skal gå foran deg,
men på min hjemsøkelses dag vil jeg
hjemsøke dem for deres synd.
35. Slik slo Herren folket fordi de hadde
gjort kalven; den som Aron hadde laget.
KAP. 33
Moses taler med Herren i skyen ved
sitt telt
1. Og Herren talte til Moses: Dra nå bort
herfra både du og det folk som du har ført
opp fra Egyptens land, til det land jeg
sverget til Abraham, Isak, og Jakob, da
jeg sa: Din ætt vil jeg gi det,
2. og jeg vil sende en engel foran deg og
drive ut Kana'anitterene, Amorittene,
Hetittene, Ferisittene, Hevittene, og
Jebusittene.
3. Dra opp til et land som flyter med
melk og honning. Jeg vil ikke selv dra opp
med deg, fordi du er et hardnakket folk.
Jeg ville ellers komme til å ødelegge deg
på veien.
4. Da folket hørte denne harde tale,
sørget de, og ingen tok sine smykker på
seg.
5. For Herren sa til Moses: Si til Israels
barn: Dere er et hardnakket folk. Drog jeg
endog bare et øyeblikk opp med deg, så
måtte jeg ødelegge deg, men legg nå dine
smykker av deg, så jeg kan vite hva jeg
skal gjøre med deg.
6. Da tok Israels barn sine smykker av
og bar dem ikke mere, etterat de hadde
dratt fra fjellet Horeb.
7. Men Moses tok et telt og slo det opp
utenfor leiren et godt stykke fra. Han kalte
det møteteltet, og enhver som søkte
Herren, gikk ut til møteteltet utenfor leiren.
8. Og hver gang Moses gikk ut til teltet,
reiste hele folket seg, og de stod i døren
hver til sitt telt og så etter Moses, til han
var kommet inn i teltet.
9. Og Når Moses var kommet inn i teltet,
da senket skystøtten seg og stod i døren
til teltet, og han talte med Moses.
10. Og alt folket så skystøtten stå i
døren til teltet, og alt folket reiste seg og

bøyde seg i døren hver til sitt telt.
11. Og Herren talte til Moses åsyn til
åsyn, liksom en mann taler med sin neste.
Så vendte han tilbake til leiren, men hans
tjener Josva, Nuns sønn, en ung mann,
vek ikke fra teltet.
12. Og Moses sa til Herren: Se, du sier
til meg: Før dette folk opp! Men du har
ikke latt meg vite hvem du vil sende med
meg, enda du selv har sagt: Jeg kjenner
deg ved navn, og du har funnet nåde for
mine øyne.
13. Dersom jeg har funnet nåde for dine
øyne, så la meg se din vei, så jeg kan
kjenne deg og finne nåde for dine øyne.
Og kom i hu at dette folk er ditt folk!
14. Da sa han: Mitt åsyn skal gå med,
og jeg vil føre deg til hvile.
15. Men han sa til ham: Dersom ditt
åsyn ikke går med, la da oss ikke dra opp
herfra!
16. Hvorav kan jeg da vite at jeg har
funnet nåde for dine øyne, jeg og ditt folk,
med mindre du går med oss? Så jeg og
ditt folk blir æret fremfor alle folkeslag på
jorden.
17. Da sa Herren til Moses: Også det du
nå ber meg om, vil jeg gjøre. For du har
funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner
deg ved navn.
18. Men han sa: La meg da få se din
herlighet!
19. Og han sa: Jeg vil la all min godhet
gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut
Herrens navn for ditt åsyn. For jeg vil
være nådig mot den som jeg er nådig mot,
og barmhjertig over den som jeg
forbarmer meg over.
20. Og han sa: Du skal ikke se mitt
åsyn. For ingen mennesker kan se meg å
leve.
21. Deretter sa Herren: Se, her tett ved
meg er et sted. Still deg der på berget,
22. og når min herlighet går forbi, da vil
jeg la deg stå i fjellkløften. Og jeg vil
dekke med min hånd over deg til jeg er
gått forbi.
23. Så vil jeg ta min hånd bort. Da kan
du se meg bakfra, men mitt åsyn kan
ingen se.
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KAP. 34
Moses på Sinai fjell for andre gang
1. Og Herren sa til Moses: Hugg deg ut
to steintavler liksom de første! Så vil jeg
skrive på tavlene de ord som stod på de
første tavler, de som du slo i stykker.
2. Hold deg klar til i morgen tidlig! Da
skal du stige opp på Sinai berg og vente
på meg der på toppen av fjellet.
3. Ingen må gå med deg opp, og ingen
må vise seg på hele fjellet. Heller ikke må
får eller okser beite under dette fjell.
4. Så hugg Moses ut to steintavler
liksom de første. Og han stod tidlig opp
om morgenen og steg opp på Sinai berg,
som Herren hadde befalt ham. Og han
hadde de to steintavler i sin hånd.
5. Og Herren steg ned i skyen og stilte
seg der hos ham og ropte ut Herrens
navn.
6. Og Herren gikk forbi hans ansikt og
ropte: HERREN er en barmhjertig og
nådig Gud, behersket og rik på godhet og
sannhet.
7. Han bevarer godhet mot tusen ledd,
han forlater ugjerninger og overtredelse
og synd. Men han lar ikke den skyldige bli
ustraffet. Han hj em sø k er f ed res
ugjerninger på barn og på barnebarn; på
dem i tredje og på dem i fjerde ledd.
8. Da bøyde Moses seg raskt til jorden
og tilbad.
9. Og han sa: Herre, dersom jeg har
funnet nåde for dine øyne, så gå med oss,
Herre! For vel er det et hardnakket folk,
men du vil jo forlate oss vår ugjerning og
vår synd, og gjøre oss til din eiendom.
10. Han svarte: Se, jeg vil gjøre en pakt:
For hele ditt folks øyne vil jeg gjøre
utrolige ting. Ting som det ikke har vært
maken til på hele Jorden eller hos noe
folkeslag. Og hele det folk som du lever
blant, skal se Herrens gjerning, hvor
dramatisk den er, den som jeg vil gjøre for
deg.
11. Hold du de bud jeg gir deg i dag! Se,
jeg vil jage Amorittene, Kana'anittene,
Hetittene, Ferisittene, Hevittene, og
Jebusittene, bort for deg.
12. Ta deg i vare så du ikke gjør noen
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pakt med innbyggerne i det land som du
kommer til, forat de ikke skal bli til en felle
blant dere.
13. Dere skal rive ned deres altere, og
dere skal slå i stykker deres bildestøtter,
og dere skal hugge ned deres
Astartebilder.
14. Du skal ikke tilbe noen fremmed
gud. For Herren heter Nidkjær, en nidkjær
Gud er han.
15. Ta deg i vare så du ikke gjør noen
pakt med landets innbyggere! For de vil
drive avgudsdyrkelse og ofre til sine
guder, og når de da innbyr deg, så vil du
ete av deres offer.
16. Og du vil ta hustruer blant deres
døtre til dine sønner, og deres døtre vil
drive avgudsdyrkelse med sine guder og
få dine sønner til å gjøre det samme.
17. Støpte gudebilder skal du ikke gjøre
deg.
18. De ugjæredes brøds høytid skal du
holde. I 7 dager skal du ete ugjæret brød,
som jeg har befalt deg, på den fastsatte
tid i måneden abib, for i måneden abib
drog du ut av Egypten.
19. Alt det som åpner morsliv, tilhører
meg; alt ditt fe av hankjønn som åpner
morsliv, enten det er storfe eller småfe.
20. Og det som åpner morsliv av esler,
skal du løse med et stykke småfe, men
dersom du ikke løser det, da skal du bryte
nakken på det. Hver førstefødt blant dine
sønner skal du innløse, og ingen skal vise
seg tomhendt for mitt åsyn.
21. 6 dager skal du arbeide, og på den
7. dag skal du hvile. Om det er i våronna
eller i høstonna, så skal du holde
hviledagen.
22. Ukens høytid skal du holde når du
får første avling av hvetehøsten, og
innsamlingens høytid når året er omme.
23. Tre ganger om året skal alle menn
blant dere vise seg for Herrens, Israels
Guds åsyn.
24. For jeg vil jage hedningene bort fra
deg og utvide ditt land, og ingen skal
begjære ditt land mens du går opp for å
vise deg for Herren din Guds åsyn tre
ganger om året.
25. Du skal ikke ofre blodet av mitt
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slaktoffer, så lenge det er gjæret brød hos
deg, og påskehøytidens slaktoffer skal
ikke bli liggende natten over til om
morgenen.
26. Det første av din jords første avling
skal du bære til Herren din Guds hus. Du
skal ikke koke et kje i dets mors melk.
27. Og Herren sa til Moses: Skriv nå opp
disse ord! For etter disse ord har jeg gjort
en pakt med deg og med Israel.
28. Og han var der hos Herren 40 dager
og 40 netter uten å ete brød og drikke
vann. Og han skrev på tavlene paktens
ord, de ti setninger.
29. Så gikk Moses ned fra Sinai berg.
Da han gikk fra fjellet, hadde han
vitneutsagnets to tavler i sin hånd, men
Moses viste ikke at hans ansikts hud
skinte fordi han hadde talt med ham.
30. Og Aron og alle Israels barn så at
huden på Moses' ansikt skinte, og de
hadde respekt for å komme nær til ham.
31. Da kalte Moses på dem, og Aron, og
alle menighetens høvdinger, vendte
tilbake til ham. Og Moses talte til dem.
32. Deretter gikk alle Israels barn nær til,
og han bar frem for dem alle de bud som
Herren hadde gitt ham på Sinai berg.
33. Og da Moses holdt opp å tale til
dem, la han et dekke over sitt ansikt.
34. Men når Moses gikk inn for Herrens
åsyn for å tale med ham, tok han dekket
av, til han gikk ut igjen. Og når han kom
ut, talte han til Israels barn det som var
blitt sagt ham.
35. Og Israels barn så at huden på
Moses' ansikt skinte. Og Moses la igjen
dekket over sitt ansikt, til han gikk inn
igjen for å tale med ham.
KAP. 35
Moses leser opp det arbeid som skal
gjøres
1. Og Moses kalte sammen hele Israels
barns menighet og sa til dem: Dette er det
som Herren har befalt at dere skal gjøre:
2. I 6 dager skal der gjøres arbeid, men
på den 7. dag skal dere holde hellig hvile;
en høyhellig sabbat for Herren. Enhver
som gjør noe arbeid på den dag, skal lide

døden.
3. Dere skal ikke tenne opp ild i noen av
deres boliger på sabbatsdagen.
4. Og Moses sa til hele Israels barns
menighet: Dette er det som Herren har
befalt:
5. Ta ut en gave til Herren av det dere
eier! Enhver som har hjertelag til det, skal
komme med gaven til Herren; gull, sølv,
og kobber,
6. og blå, purpurrød, og karmosinrød,
ull, fint lingarn, geithår,
7. rødfargede værskinn, sjøkuskinn,
akasietre,
8. olje til lysestaken, krydderier til
salvingsoljen, og til den godduftende
røkelse,
9. og onykssteiner og andre edelsteiner
til å sette på livkjortelen og brystduken.
10. Og enhver av dere som er
kunstforstandig, skal komme og gjøre alt
det arbeid som Herren har befalt.
11. Tabernaklet med dekke og et
yt t e r t a k , m e d k r o k e r , p l a n k e r ,
tverrstenger, stolper, fotstykker,
12. arken med stenger, nådestolen, det
dekkende forheng,
13. bordet med stenger og alt som hører
til, fremvisningsbrødene,
14. lysestaken og det som hører den til,
lampene, oljen til lysestaken,
15. røkofferalteret med stenger,
salvingsoljen, den godduftende røkelse,
dekket for inngangen, inngangen til
tabernaklet,
16. brennofferalteret med kobbergitteret
og stengene og alt som hører til, karet
med fotstykke,
17. omhengene til forgården med
stolpene og fotstykkene, forhenget til
forgårdens port,
18. pluggene både til tabernaklet og til
forgården og snorene dertil,
19. embetsklærne til tjenesten i
helligdommen, de hellige klær til presten
Aron, og klærne for hans sønner til
prestetjenesten.
Folket kommer med gaver til arbeidet
20. Og hele Israels barns menighet gikk

Andre Mosebok
bort fra Moses.
21. Og de kom, enhver hvis hjerte drev
ham til det, og enhver hvis ånd som puffet
på ham, med gaver til Herren til arbeidet
på møteteltet, og til all tjenesten der, og til
de hellige klær.
22. De kom både menn og kvinner.
Enhver som hadde hjertelag til det, kom
med spenner, øreringer, fingerringer,
kulekjeder, og alle slags saker av gull.
Likedan kom enhver som ville vie en gave
av gull til Herren.
23. Og enhver som eide blå, purpurrød,
og karmosinrød ull, fint lingarn, geithår,
rødfargede værskinn, og sjøkuskinn, kom
med det.
24. Enhver som ville gi en gave av sølv
eller kobber, kom med sin gave til Herren.
Og enhver som eide akasietre til noe av
det som skulle arbeides, han kom med
det.
25. Og enhver kvinne som var
kunstforstandig, spant med sine hender,
og de kom med det de hadde spunnet;
blå, purpurrød, og karmosinrød, ull, og fint
lingarn.
26. Og alle kvinner hvis fantasi og evner
drev dem til det, spant geithårene.
27. Og høvdingene bar frem onykssteinene, de andre edelsteinene til å sette
på livkjortelen og på brystduken;
28. og krydderiene, i oljen til lysestaken,
og til salvingsoljen, og den velduftende
røkelse.
29. Enhver mann og kvinne av Israels
barn hvis hjerte drev dem til å gi noe til det
store verk som Herren ved Moses hadde
befalt å gjøre. De kom med det som en
frivillig gave til Herren.
30. Og Moses sa til Israels barn: Se,
Herren har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs
sønn, av Juda stamme.
31. Han har ham fylt med Guds Ånd,
med visdom, med forstand, med
kunnskap, og med dyktighet, til alle slags
arbeid;
32. og til å tenke ut kunstverker, til å
arbeide i gull, sølv, og i kobber,
33. og til å slipe steiner til innfatning,
skjære ut i tre, og til å utføre alle slags
kunstverker.
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34. Og forstand til å lære andre, har han
gitt både ham og Oholiab, Akisamaks
sønn, av Dans stamme.
35. Han har fylt dem med kunstnergaver, så de kan utføre all slags treskjæring, kunstveving, kunstsydd arbeid
med blå, purpurrød, og karmosinrød, ull,
og fint lingarn, og alminnelig vevning. Til å
utføre all slags arbeid og tenke ut
kunstverker.
KAP. 36
Arbeidet på tabernaklet
1. Og Besalel og Oholiab og alle
kunstforstandige, som Herren hadde gitt
forstand og kunnskap, så de forstod seg
på alt det arbeid som skulle til for å få
helligdommen ferdig, gjorde i ett og alt
som Herren hadde sagt.
2. For Moses kalte Besalel og Oholiab
og alle kunstforstandige menn, som
Herren hadde gitt kunstnergaver, alle hvis
hjerte drev dem til å gå til verket, for å
fullføre det.
3. Og de fikk hos Moses hele den gave
som Israels barn hadde båret frem til det
arbeid som skulle utføres, for å få
helligdommen ferdig. Men folket bar
fremdeles frem frivillige gaver til ham hver
morgen.
4. Da kom alle de kunstforstandige
menn som utførte alt arbeidet ved
helligdommen, enhver fra det arbeid som
han var i gang med,
5. og sa til Moses: Folket bærer frem så
mye mere enn det som behøves til det
arbeidet som Herren har befalt å fullføre.
6. Da lot Moses rope ut i hele leiren:
Ingen, verken mann eller kvinne, skal
lenger bære noe frem som gave til
helligdommen! Så holdt folket opp med å
bære frem gaver.
7. Men det som var gitt, var nok til hele
det arbeid som skulle fullføres; ja mere
enn nok.
8. Så gjorde da alle de kunstforstandige
blant dem som var med i arbeidet,
tabernaklet av ti tepper. Av fint tvinnet
lingarn og blå, purpurrød, og karmosinrød,
ull, ble de gjort med kjeruber på i
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kunstveving.
9. Hvert teppe var tjueåtte alen (12,46m)
langt og fire alen (1,78m) bredt; alle
teppene hadde samme mål.
10. Fem av teppene festet de sammen,
det ene til det andre, og likedan de andre
fem tepper.
11. Og de gjorde hemper av blå ull i
kanten på det ene teppe, ytterst der hvor
sammenfestingen skulle være. Og likedan
gjorde de i kanten på det ytterste teppe,
der hvor den andre sammenfesting skulle
være.
12. Femti hemper gjorde de på det ene
teppe, og femti hemper gjorde de ytterst
på det teppe som var der den andre
sammenfesting skulle være; hempene var
like mot hverandre, den ene mot den
andre.
13. Og de gjorde femti gullkroker og
festet teppene til hverandre med krokene,
så tabernaklet ble et sammenhengende
telt.
14. Så gjorde de tepper av geithår til et
dekke over tabernaklet; elleve slike tepper
gjorde de.
15. Hvert teppe var tretti alen langt og
fire alen bredt; alle de elleve tepper holdt
samme mål.
16. Og de festet fem av teppene
sammen for seg og seks for seg.
17. De gjorde femti hemper i kanten på
det ene teppe, ytterst der hvor sammenfestingen skulle være, og likedan femti
hemper i kanten på det andre teppe, der
hvor sammenfestingen skulle være.
18. Og de gjorde femti kroker til å feste
teppene sammen med så de ble et dekke.
19. Over dekket gjorde de et overdrag
av rødfargede værskinn, og ovenpå det et
overdrag av sjøkuskinn.
20. Plankene til tabernaklet gjorde de av
akasietre og reiste dem på enden.
21. Hver planke var ti alen lang og
halvannen alen bred.
22. På hver planke var det to tapper
med en tverrlist imellom. Slik gjorde de
med alle plankene til tabernaklet.
23. Og av plankene som de gjorde til
tabernaklet, reiste de tjue planker på den
side som vender mot sør.

24. og de gjorde førti fotstykker av sølv
til å sette under de tjue planker; to
fotstykker under hver planke til å feste
begge tappene i.
25. Likedan gjorde de tjue planker til
tabernaklets andre side, den som vendte
mot nord,
26. og til dem førti fotstykker av sølv; to
fotstykker under hver planke.
27. Til baksiden av tabernaklet, mot
vest, gjorde de seks planker.
28. Og to planker gjorde de til
tabernaklets hjørner på baksiden.
29. De var begge dobbelte nedenfra og
likedan dobbelte helt opp til den første
ring. Slik gjorde de med dem begge på
begge hjørnene.
30. Slik ble det åtte planker med sine
fotstykker av sølv; seksten fotstykker, to
under hver planke.
31. Så gjorde de tverrstenger av
akasietre; fem til plankene på den ene
side av tabernaklet
32. og fem til plankene på den andre
side, og fem til plankene på baksiden av
tabernaklet, mot vest.
33. Og den mellomste tverrstang satte
de slik at den gikk tvers over midt på
plankeveggen, fra den ene ende til den
andre.
34. Plankene kledde de med gull. Og
ringene på dem som tverrstengene skulle
stikkes i, gjorde de helt av gull.
Tverrstengene kledde de også med gull.
35. Så gjorde de forhenget av blå,
purpurrød, og karmosinrød, ull, og fint
tvinnet lingarn. De gjorde de i kunstveving
med kjeruber på.
36. Og de gjorde fire stolper av akasietre
til forhenget og kledde dem med gull.
Hakene på dem var av gull, og de støpte
fire fotstykker av sølv til dem.
37. Til teltdøren gjorde de et teppe av
blå, purpurrød, og karmosinrød, ull, og fint
tvinnet lingarn med kunstsydd arbeid,
38. og til teppet fem stolper med sine
haker, og de kledde stolpene og stengene
med gull. Og til stolpene gjorde de fem
fotstykker av kobber.
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KAP. 37
Arbeidet på arken og nådestolen
1. Og Besalel gjorde arken av akasietre;
to og en halv alen (1,11m) lang,
halvannen alen (0,67m) bred, og
halvannen alen (0,67m) høy.
2. Han kledde den med rent gull, både
innvendig og utvendig, og han gjorde en
gullkrans på den rundt omkring.
3. Han støpte fire gullringer som han
festet i de fire føtter på arken; to ringer på
den ene side og to på den andre.
4. Så gjorde han stenger av akasietre og
kledde dem med gull.
5. Han stakk så stengene inn i ringene
på sidene av arken, så arken kunne
bæres.
6. Så gjorde han en nådestol av rent
gull; to og en halv alen (1,11m) lang og
halvannen alen (0,67m) bred.
7. Og han gjorde to kjeruber av gull. I
drevet arbeid gjorde han dem og satte
dem ved begge endene av nådestolen;
8. en kjerub ved den ene ende og en
kjerub ved den andre ende. I ett med
nådestolen gjorde han kjerubene; en på
hver side av den.
9. Kjerubene holdt vingene utbredt og
oppløftet, så de dekket over nådestolen
med sine vinger, og deres ansikter vendte
mot hverandre. Mot nådestolen vendte
kjerubene sitt ansikt.
Arbeidet på gullbordet
10. Så gjorde han bordet av akasietre; to
alen (0,89m) langt, en alen (~0,45m) bredt
og halvannen alen (0,67m) høyt.
11. Han kledde det med rent gull og
gjorde en gullkrans på det rundt omkring.
12. Og han gjorde en list på det av en
hånds bredde rundt omkring, og rundt om
listen gjorde han en gullkrans.
13. Så støpte han fire gullringer til det og
satte ringene på de fire hjørner på de fire
føtter.
14. Like ved listen satt ringene til å
stikke stengene i, så boret kunne bæres.
15. Stengene gjorde han av akasietre og
kledde dem med gull. På dem skulle

Side 153

bordet bæres.
16. Så gjorde han karene som skulle stå
på bordet, og fatene, skålene som tilhørte
bordet, begrene, kannene som det skulle
ofres drikkoffer med, av rent gull.
Arbeidet på lysestaken
17. Så gjorde han lysestaken av rent
gull. I drevet arbeid gjorde han den. Både
foten på den, stangen, begrene,
knoppene, og blomstene, var i ett med
den.
18. Seks armer gikk ut fra dens sider; tre
armer fra den ene side og tre fra den
andre.
19. Det var tre mandelformede beger på
den første arm med knopp og blomst, og
tre mandelformede beger på den andre
arm med knopp og blomst. Slik var det
med alle de seks armer som gikk ut fra
lysestaken.
20. På selve lysestaken var det fire
mandelformede beger med knopper og
blomster;
21. en knopp under de to første armer i
ett med den, en knopp under de to neste
armer i ett med den, en knopp under de to
øverste armer i ett med den, og en knopp
under hvert par av de seks armer som
gikk ut fra lysestaken.
22. Både knoppene og armene var i ett
med den. Alt sammen var ett drevet
arbeid av rent gull.
23. Så gjorde han sju lamper til
lysestaken, og lysesakser og brikker til
den av rent gull.
24. En talent rent gull brukte han til
lysestaken og alle redskaper som hørte til
den.
Arbeidet på røkofferalteret
25. Så gjorde han røkofferalteret av
akasietre; en alen (~0,45m) langt og en
alen (~0,45m) bredt, firkantet, og to alen
(0,89m) høyt. Hornene på alteret var i ett
med det.
26. Han kledde det med rent gull, både
ovenpå og på sidene rundt omkring og på
hornene. Og han gjorde en gullkrans på
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det rundt omkring.
27. Og han gjorde to gullringer til det og
satte dem nedenfor kransen på begge
sider av det; to på hver side. De skulle
være til å stikke stenger i, så alteret kunne
bæres på dem.
28. Stengene gjorde han av akasietre og
kledde dem med gull.
29. Så laget han den hellige salvingsolje
og den rene røkelse av godduftende
krydderier, slik som det gjøres av dem
som lager salver.
KAP. 38
Arbeidet på brennofferalteret
1. Så gjorde de brennofferalteret av
akasietre; fem alen (2,23m) langt og fem
alen (2,23m) bredt, firkantet, og tre alen
(1,34m) høyt.
2. Og han gjorde et horn på hvert av
dets fire hjørner, og hornene var i ett med
alteret. Og han kledde det med kobber.
3. Deretter gjorde han alle de redskaper
som hørte til alteret; bøttene, ildskuffene,
skålene til å skvette blod med, kjøttgaflene, og fyrfatene. Alle disse redskaper
gjorde han av kobber.
4. Til alteret gjorde han et gitter, ett
nettverk av kobber, og han satte det under
dets avsats nedentil, så det rakk til midt på
alteret.
5. Og han støpte fire ringer til de fire
hjørner av kobbergitteret til å stikke
stengene i.
6. stengene gjorde han av akasietre og
kledde dem med kobber.
7. Og siden stakk han stengene inn i
ringene på alterets sider, så det kunne
bæres på dem. Alteret gjorde han i bord,
så det var hult.
8. Siden gjorde han karet, og dets
fotstykke, av kobber,og brukte de kobberspeil til det, som tilhørte de kvinner som
gjorde tjeneste ved inngangen til
møteteltet.
Arbeidet på forgården
9. Så gjorde han forgården: På den side
som vendte mot sør, gjorde han

omhengene til forgården av fint tvinnet
lingarn, hundre alen (44,5m) lange;
10. de tjue stolper dertil, de tjue
fotstykker til dem av kobber, hakene på
stolpene, og stengene til dem av sølv.
11. På den nordre side gjorde han også
omheng, hundre alen lange; de tjue
stolper dertil, de tjue fotstykker til dem av
kobber, hakene på stolpene, og stengene
til dem av sølv.
12. På venstre side gjorde han omheng
på femti alen (22,25m); de ti stolper dertil,
de ti fotstykker til dem, hakene på
stolpene, og stengene til dem av sølv.
13. Og på forsiden, mot øst, gjorde han
også omheng på femti alen (22,25m);
14. femten alen (6,68m) på den ene
kant, de tre stolper dertil, og de tre
fotstykker til dem,
15. og femten alen (6,68m) på den
andre side; de tre stolper dertil, og de tre
fotstykker til dem, så ble det likt på begge
sider av forgårdens port.
16. Alle forgårdens omheng helt rundt
var av fint tvinnet lingarn.
17. Fotstykkene til stolpene var av
kobber. Hakene på stolpene og stengene
til dem var av sølv, og stolpehodene var
kledd med sølv. Alle disse stolper i
forgården var sammenbundet med
stenger av sølv.
18. Forhenget til forgårdens port var i
kunstsydd arbeid av blå, purpurrød, og
karmosinrød, ull, og fint tvinnet lingarn;
tjue alen (8,9m) langt og fem alen (2,23m)
høyt etter vevens bredde, i likhet med
forgårdens omheng.
19. De fire stolper dertil og de fire
fotstykker til dem var av kobber. Hakene
på dem var av sølv. Stolpehodene var
kledd med sølv, og stengene til dem var
av sølv.
20. Alle pluggene til tabernaklet og til
forgården helt rundt var av kobber.
Arbeidets matrialregnskap
21. Her følger regnskapet over hva som
gikk med til tabernaklet, vitneutsagnets
telt, for Moses bød levittene å regne på
det, og Itamer, sønn av Aron, presten,
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foresto utregningen.
22. Men Besalel, sønn av Uri, Hurs
sønn, av Juda stamme, var den som
gjorde alt det Herren hadde befalt Moses,
23. og sammen med ham Oholiab,
Akisamaks sønn, av Dans stamme, som
var kyndig i utskjæring, i kunstveving, og i
kunst syin g m ed b lå, p u rp u rrød,
karmosinrød ull og med fint lingarn.
24. Alt det gull som ble brukt til arbeidet
med å gjøre hele helligdommen ferdig, det
innvidde gull var: Tjueni talenter, sju
hundre og tretti sekel (1261,56kg) etter
helligdommens vekt.
25. Og sølvet som ble gitt av dem i
menigheten som var mønstret, var:
Hundre talenter, ett tusen, sju hundre og
syttifem sekel (4341,3kg) etter helligdommens vekt;
26. en beka, eller en halv sekel (6g),
etter helligdommens vekt for hver enkelt
som ble opptatt blant de mønstrede, fra
20-årsalderen og oppover, og det var:
Seks hundre og tre tusen, fem hundre og
femti mann.
27. De hundre talenter (4320kg) sølv ble
brukt til å støpe fotstykkene til helligdommen og fotstykkene til forhenget:
hundre fotstykker av de hundre talenter
(4320kg), en talent (43,2kg) til hvert
fotstykke.
28. Og de ett tusen, sju hundre og
syttifem sekel (21,3kg), brukte de til
h ak en e p å st o lp en e, til å k le
stolpehodene, og til å sammenbinde dem
med stenger.
29. Det innvidde kobber var: Sytti
talenter, to tusen, og fire hundre sekel
(3052,8kg).
30. Av det gjorde de fotstykkene ved
inngangen til møteteltet, kobberalteret,
kobbergitteret som hørte til, alle alterets
redskaper,
31. fotstykkene til forgården rundt
omkring, fotstykkene ved forgårdens port,
alle pluggene til tabernaklet, og alle
pluggene til forgården rundt omkring.
KAP. 39
Arbeidet på de hellige klær
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1. Av den blå, purpurrøde, og
karmosinrøde, ull, gjorde de embetsklær
til tjenesten i helligdommen, og de hellige
klær som Aron skulle ha, slik som Herren
hadde befalt Moses.
2. Livkjortlen gjorde de av gull og blå,
purpurrød, og karmosinrød, ull, og fint
tvinnet lingarn.
3. De hamret ut gullet til plater og klippet
det opp til tråder, så det kunne vikles inn i
den blå, purpurrøde, og karmosinrøde, ull,
og i det fine lingarn med kunstveving.
4. De gjorde skulderstykker som ble
festet til hverandre. Med dem ble den
hektet sammen i begge ender.
5. Beltet som skulle sitte på den og
holde den sammen, gjorde de i ett stykke
med den og i samme slags vevning som
den, av gull, og blå, purpurrød, og
karmosinrød, ull, og fint tvinnet lingarn,
slik som Herren hadde befalt Moses.
6. Så gjorde de onykssteinene i stand og
satte dem inn i flettverk av gull. På dem
var navnene på Israels barn innskåret,
liksom på en signetring.
7. Og de satte dem på livkjortelens
skulderstykker, forat de skulle minne om
Israels barn, slik som Herren hadde befalt
Moses.
8. Så gjorde de brystduken i kunstveving, i samme slags vevning som
livkjortelen, av gull, og blå, purpurrød, og
karmosinrød, ull, og fint tvinnet lingarn.
9. Den var firkantet og dobbelt lagt. Et
spann (0,23m) lang og et spann (0,23m)
bred og dobbel lagt.
10. Og de satte inn fire rader med
steiner. I en rad var det en karneol, en
topas, og en smaragd. Det var den første
rad.
11. I den andre rad var det en karfunkel,
en safir, og en diamant,
12. og i den tredje rad en hyasint, en
agat, og en ametyst,
13. og i den fjerde rad en krysolitt, en
onyks, og en jaspis. De ble innfattet i hvert
sitt flettverk av gull.
14. Steinene var tolv i tallet etter
navnene på Israels sønner, en for hvert
navn. På hver stein var navnet på en av
de tolv stammer innskåret, liksom på en
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signetring.
15. Til brystduken gjorde de også kjeder
av rent gull, slynget som snorer.
16. Likedan gjorde de to flettverk av gull
og to gullringer. De satte de to ringene på
hvert sitt hjørne av brystduken.
17. Og de festet de to slyngende gullkjeder i de to ringer på hjørnene av
brystduken.
18. Og de to andre ender av de to
slyngende kjeder festet de i de to flettverk
og festet dem så til livkjortelens
skulderstykker på fremsiden.
19. Så gjorde de to gullringer og satte
dem på de to andre hjørner av
brystduken, på den indre side av den, den
som vender inn mot livkjortelen.
20. Og de gjorde ennå to gullringer og
s a t t e d e m p å l i vk j o r t e l e n s t o
skulderstykker nedentil på fremsiden, der
hvor den festes sammen, ovenfor
livkjortelens belte.
21. Ringene bandt de til ringene på
livkjortelen med en snor av blå ull, så
brystduken satt ovenfor livkjortelens belte
og ikke kunne skilles fra livkjortelen, så
som Herren hadde befalt Moses.
22. Så gjorde de overkjortelen som
tilhører livkjortelen, av vevd arbeid helt
igjennom av blå ull.
23. Midt på overkjortelen var det en
åpning, liksom åpningen på en brynje, og
rundt omkring åpningen var det en bord,
forat den ikke skulle revne.
24. På overkjortelens kant nedentil satte
de granatepler av tvinnet blå, purpurrød,
og karmosinrød, ull.
25. Og de gjorde bjeller av rent gull, og
de satte bjellene rundt omkring hele
kanten av overkjortelen nedentil, imellom
granateplene;
26. en bjelle og et granateple og så igjen
en bjelle og et granateple, og likedan
rundt omkring hele kanten av overkjortelen nedentil, til bruk ved tjenesten,
slik som Herren hadde befalt Moses.
27. Så gjorde de vevde underkjortler av
fint lin til Aron og hans sønner;
28. luen av fint lin, de høye luer til pryd
av fint lin, lerretbuksene av fint tvinnet
lingarn,

29. og beltet av fint tvinnet lingarn og
blå, purpurrød, karmosinrød, ull, i
kunstsydd arbeid, slik som Herren hadde
befalt Moses.
30. Så gjorde de platen, det hellige
hodesmykke, av rent gull, og de skrev på
den slik som en skjærer ut en signetring:
Helliget Herren.
31. Og de satte en snor av blå ull i den
for å feste den til luen oventil, slik som
Herren hadde befalt Moses.
De er ferdige med hele arbeidet
32. Slik ble hele arbeidet på tabernaklet,
møteteltet, fullendt. Israels barn gjorde det
i ett og alt slik som Herren hadde befalt
Moses.
33. Og de førte tabernaklet frem til
Moses: Teltet med alt som tilhørte det,
krokene, plankene, tverrstengene,
stolpene, fotstykkene,
34. overdraget av rødfargede værskinn,
overdraget av sjøkuskinn, det dekkende
forheng,
35. vitneutsagnets ark med sine stenger,
nådestolen,
36. bordet med alt som tilhørte det,
fremstillings brødene,
37. lysestaken av rent gull med lampene
som skulle settes på den, og alt som hørte
den til, oljen til lysestaken,
38. det gullkledde alter, salvingsoljen,
den godduftende røkelse, teppet for
inngangen til teltet,
39. kobberalteret og kobbergitteret til
det, stengene og alt som hørte til,
vaskekaret med sitt fotstykke,
40. omhengene til forgården med
stolpene og fotstykkene, teppe til
forgårdens port, snorene og pluggene og
alle de ting som skulle brukes til tjenesten
i tabernaklet, møteteltet,
41. embetsklærne til tjenesten i
helligdommen, de hellige klær til presten
Aron, og presteklærne til hans sønner.
42. Som Herren hadde befalt Moses, slik
gjorde Israels barn i ett og alt hele
arbeidet.
43. Og Moses så på alt det som var
gjort. Og da han så at det var ferdig, og at
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de i alle deler hadde gjort det slik som
Herren hadde befalt, da velsignet han
dem.
KAP. 40
Befaling om å rense og å reise
tabernaklet
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. I den 1. måned, på den 1. dag i
måneden, skal du reise tabernaklet,
møteteltet.
3. Der skal du sette vitneutsagnets ark
og dekke for arken med forhenget.
4. Så skal du sette inn bordet, og på det
skal du legge alt som skal ligge på det. Og
du skal bære inn lysestaken og sette opp
lampene på den.
5. Og du skal sette det gullkledde
røkofferalteret foran vitneutsagnets ark og
henge opp teppet foran inngangen til
tabernaklet.
6. Brennofferalteret skal du sette foran
inngangen til tabernaklet, møteteltet.
7. Og vaskekaret skal du sette mellom
møteteltet og alteret og ha vann i det.
8. Og så skal du sette opp forgården
rundt omkring og henge opp teppet for
porten til forgården.
9. Deretter skal du ta salvingsoljen og
salve tabernaklet og alt som er i det. Og
du skal hellige tabernaklet og alt som
tilhører det, så det blir hellig.
10. Og du skal salve brennofferalteret og
alt som tilhører det. Og du skal hellige
alteret, og alteret skal være høyhellig.
11. Og du skal salve vaskekaret og dets
fotstykke, og hellige det.
12. Så skal du føre Aron, og hans
sønner, frem til inngangen til møteteltet og
vaske dem med vann.
13. Og du skal kle Aron i de hellige klær
og salve han, og hellige ham, og så skal
han tjene meg som prest.
14. Og hans sønner skal du også føre
frem og kle dem i undrekjortlene.
15. Og du skal salve dem, liksom du
salvet deres far, og så skal de tjene meg
som prester. Denne salving skal gi dem
retten til prestedømmet for evig tid; slekt
etter slekt.
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Moses satte opp tabernaklet
16. Og Moses gjorde så. Han gjorde i ett
og alt slik som Herren befalte ham.
17. I den 1. måned i det 2. år, på den 1.
dag i måneden, var det tabernaklet ble
reist.
18. Da reiste Moses tabernaklet. Han
satte ned fotstykkene og stilte opp
plankene, la tverrstengene inn og reiste
stolpene.
19. Så bredte han ut dekket over
tabernaklet og la overdraget ovenpå, slik
som Herren hadde befalt Moses.
20. Deretter tok han å la vitneutsagnet i
arken og satte stengene i, og satte
nådestolen ovenpå arken.
21. Og arken satte han inn i tabernaklet
og hengte opp det dekkende forheng
foran vitneutsagnets ark, slik som Herren
hadde befalt Moses.
22. Så satte han bordet i møteteltet ved
den nordre vegg av tabernaklet utenfor
forhenget
23. og la brødene i rad på det for
Herrens åsyn, slik som Herren hadde
befalt Moses.
24. Lysestaken satte han i møteteltet
midt imot bordet ved den sørlige vegg av
tabernaklet
25. og satte opp lampene for Herrens
åsyn, slik som Herren hadde befalt
Moses.
26. Så satte han det gullkledde alter i
møteteltet foran forhenget
27. og brente godduftende røkelse på
det, slik som Herren hadde befalt Moses.
28. Deretter hengte han opp teppet for
inngangen til tabernaklet.
29. Brennofferalteret satte han ved
inngangen til tabernaklet, møteteltet, og
ofret brennoffer og matoffer på det, slik
som Herren hadde befalt Moses.
30. Vaskekaret satte han imellom
møteteltet og alteret, og hadde vann i det
til å vaske seg med.
31. Og Moses og Aron, og hans sønner,
vasket sine hender og sine føtter i det.
32. Når de gikk inn i møteteltet, og når
de trådde nær til alteret, vasket de seg,
slik som Herren hadde befalt Moses.
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33. Så reiste han opp forgården omkring
tabernaklet og alteret, og hengte opp
teppene for porten til forgården. Slik
fullendte Moses verket.
34. Da dekket skyen møteteltet, og
Herrens herlighet fylte tabernaklet.
35. Og Moses kunne ikke gå inn i
møteteltet fordi skyen hvilte over det, og
Herrens herlighet fylte tabernaklet.
36. Og når skyen løftet seg fra

tabernaklet, brøt Israels barn opp. Så
gjorde de på alle sine tog.
37. Men når skyen ikke løftet seg, brøt
de ikke opp, men ventet til den dag den
igjen løftet seg.
38. For Herrens sky lå over tabernaklet
om dagen, og om natten lyste den som ild,
for alle Israels barns øyne på alle deres
tog.
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27 kapitler
KAP. 1
Forskrifter om ofring av brennoffer
1. Og Herren kalte på Moses og talte til
ham fra møteteltet og sa:
2. Tal til Israels barn og si til dem: Når
noen av dere vil bære frem for Herren et
offer av buskapen, så kan dere ta deres
offer enten av storfeet eller av småfeet.
3. Dersom hans offer er et brennoffer av
storfeet, skal han ofre en han uten lyte.
Han skal føre den frem til inngangen til
møteteltet, forat han kan være til velbehag
for Herrens åsyn.
4. Og han skal legge sin hånd på
brennofferets hode, så vil Herren ha
velbehag i det og la det bli til soning for
ham.
5. Så skal han slakte den unge okse for
Herrens åsyn. Og Aron og hans sønner,
prestene, skal bære blodet frem og
skvette det rundt omkring på det alter som
står ved inngangen til møteteltet.
6. Og så skal han flå brennofferet og
dele det opp i stykker.
7. Og presten Arons, sønner skal gjøre
opp ild på alteret og legge ved til rette på
ilden.
8. Så skal Arons sønner, prestene,
legge stykkene, hodet og fettet, til rette på

veden over ilden på alteret.
9. Innvollene og føttene skal vaskes
med vann, og så skal presten brenne det
alt sammen på alteret. Det er et
brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft
for Herren.
10. Men dersom hans offer er et
brennoffer av småfeet, av fårene eller
geitene, så skal han ofre en han uten lyte.
11. Og han skal slakte den på nordsiden
av alteret for Herrens åsyn. Og Arons
sønner, prestene, skal skvette dens blod
rundt om på alteret.
12. Så skal han dele den opp i sine
stykker og ta med hodet og fettet. Og
presten skal legge dem til rette på veden
over ilden på alteret.
13. Innvollene og føttene skal vaskes
med vann, så skal presten bære det alt
sammen frem og brenne det på alteret.
Det er et brennoffer, et ildoffer til
velbehagelig duft for Herren.
14. Men dersom hans offer, til Herren, er
et brennoffer av fugler, så skal han ta sitt
offer enten av turtelduer eller av
dueunger.
15. Og presten skal bære fuglen frem til
alteret og vri hodet av den og brenne det
på alteret. Og dens blod skal klemmes ut
mot alterets vegg.
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16. Så skal han ta ut dens innmat med
den ureinhet som er i den, og kaste den
på askehaugen ved østsiden av alteret.
17. Deretter skal han ribbe fuglen inntil
vingene, dog uten å rive dem av, og så
skal presten brenne den på alteret på
veden over ilden. Det er et brennoffer, et
ildoffer til velbehagelig duft for Herren.
KAP. 2
Forskrifter om ofring av matoffer
1. Når noen vil ofre et matoffer til
Herren, så skal hans offer være fint mjøl.
Og han skal helle olje på det og legge
virak ved.’
2. Så skal han bære det frem til Arons
sønner, prestene, og presten skal ta en
håndfull av det, av det fine mjøl og oljen,
dessuten all viraken, og han skal brenne
det som påminnings-offer på alteret. Det
er et ildoffer til velbehagelig duft for
Herren.
3. Det som blir til overs av matofferet,
skal Aron og hans sønner ha. Det tilhører
det som er høyhellig av Herrens ildoffer.
4. Og når du vil ofre et matoffer av noe
som er bakt i ovn, så skal det være av fint
mjøl; ugjærede kaker med olje i eller
ugjærede flatbrød smurt med olje.
5. Og dersom ditt offer er matoffer som
er stekt på helle, så skal det være av fint
mjøl som er blandet med olje og ugjæret.
6. Du skal bryte det i stykker og helle
olje på det. Det er et matoffer.
7. Og dersom ditt offer er matoffer som
er stekt i panne, så skal det lages av fint
mjøl med olje.
8. Det matoffer som er tillaget på en av
disse måter, skal du bære frem for Herren.
Du skal komme til presten med det, og
han skal bære det frem til alteret.
9. Og presten skal ta ut påminningsofferet av matofferet og brenne det på
alteret. Det er et ildoffer til en velbehagelig
duft som behager Herren.
10. Og det som blir til overs av matofferet, skal Aron og hans sønner ha. Det
tilhører det som er høyhellig av Herrens
ildoffer.
11. Ikke noe matoffer, som dere vil ofre
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til Herren, skal lages til med noe som er
gjæret. For verken av surdeig eller av
honning skal dere brenne ildoffer for
Herren.
12. Som en første avlingsgave kan dere
bære slike offer frem for Herren, men til en
velbehagelig duft på alteret skal det ikke
komme.
13. Alle dine matoffer skal du salte. Du
skal ikke la det mangle på salt i ditt
matoffer, for saltet tilhører din Guds pakt.
Til alle dine offer skal du bære frem salt.
14. Dersom du vil ofre et matoffer av
første avlingen til Herren, så skal du ofre
aks som er ristet over ilden, nyhøstet korn
som er knust. Det skal være ditt matoffer
av første avlingen.
15. Du skal ha olje på det og legge virak
ved. Det er et matoffer.
16. Og presten skal til påminnelses-offer
brenne noe av det knuste korn og oljen,
og dessuten all viraken. Det er et ildoffer
for Herren.
KAP. 3
Forskrifter om ofring av takkoffer
1. Dersom noen vil bære frem et
takkoffer, og han tar det av storfeet, så
skal det offerdyr han fører frem for
Herrens åsyn, enten det er han eller hun,
være uten lyte.
2. Han skal legge sin hånd på offerdyrets hode og slakte det ved inngangen
til møteteltet. Og Arons sønner, prestene,
skal skvette blodet rundt om på alteret.
3. Så skal han av takkofferet ofre et
ildoffer til Herren, og det skal være fettet
som dekker innvollene, og alt det fett som
er på innvollene,
4. og begge nyrene med det fett som er
på dem, ved hoftene, og den store
leverlapp. Den skal han ta ut sammen
med nyrene.
5. Og Arons sønner skal brenne det på
alteret sammen med brennofferet som
ligger over veden på ilden. Det er et
ildoffer til en velbehagelig duft som
behager Herren.
6. Dersom han vil bære frem for Herren
et takkoffer av småfeet, så skal han ofre
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en han eller hun uten lyte.
7. Er det et får han vil ofre, så skal han
føre det frem for Herrens åsyn
8. og legge sin hånd på offerdyrets hode
og slakte det foran møteteltet. Og Aron og
hans sønner skal skvette blodet rundt om
på alteret.
9. Så skal han av takkofferet bære frem
et ildoffer for Herren, og det skal være:
Fettet, hele halen, den skal han skjære av
like ved ryggbeinet, fettet som dekker
innvollene, alt det fett som er på
innvollene,
10. begge nyrene med det fett som er
på dem, ved hoftene, og den store
leverlapp. Den skal han ta ut sammen
med nyrene.
11. Og presten skal brenne det på
alteret. Det er et ildoffermåltid for Herren.
12. Er det en geit han vil ofre, så skal
han føre den frem for Herrens åsyn
13. og legge sin hånd på dens hode og
slakte den foran møteteltet. Og Aron og
hans sønner skal skvette blodet rundt om
på alteret.
14. Så skal han av sitt offer bære frem
et ildoffer for Herren, og det skal være
fettet som dekker innvollene, alt det fett
som er på innvollene,
15. begge nyrene med det fett som er
på dem, ved hoftene, og den store
leverlapp. Den skal han ta ut sammen
med nyrene.
16. Og presten skal brenne det på
alteret. Det er et ildoffermåltid til
velbehagelig duft. Alt fett tilhører Herren.
17. Det skal være en evig lov for dere
fra slekt til slekt, hvor dere så bor.
Ingenting fett og ingenting blod skal dere
ete.
KAP. 4
Forskrifter om ofring av syndoffer
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Tal til Israels barn og si: Når noen
synder av uaktsomhet mot noe av Herrens
bud og gjør noe som han har forbudt å
gjøre,
3. så skal han, dersom det er den
salvede prest som synder, og på den

måten fører skyld over folket, ofre en ung
okse uten lyte til bot for den synd han har
gjort. Det er hans syndoffer.
4. Han skal føre oksen frem for Herrens
åsyn, til inngangen til møteteltet, og han
skal legge sin hånd på oksens hode, og
han skal slakte oksen for Herrens åsyn.
5. Så skal han, den salvede prest, ta av
oksens blod og bære det inn i møteteltet.
6. Og han, presten, skal dyppe sin finger
i blodet, og han skal skvette sju ganger for
Herrens åsyn av blodet, like foran
helligdommens forheng.
7. Noe av blodet skal han stryke på
hornene av alteret med den velduftende
røkelse, det som står for Herrens åsyn i
møteteltet. Resten av oksens blod skal
han helle ut ved foten av brennofferalteret,
som står ved inngangen til møteteltet.
8. Alt fett på syndoffer oksen skal han ta
ut av den, både fettet som dekker
innvollene, alt det fett som er på
innvollene,
9. begge nyrene med det fett som er på
dem, ved hoftene, og den store leverlapp.
Den skal han ta ut sammen med nyrene.
10. Alt dette skal tas ut, liksom det tas ut
av takkoffer oksen. Og presten skal
brenne det på brennofferalteret.
11. Men oksens hud, alt dens kjøtt, med
hode, med føtter, innvoller, møkk,
12. og hele oksen, skal han føre utenfor
leiren til et rent sted, der hvor de slår ut
asken, og han skal brenne den opp på
veden. Der hvor de slår ut asken, der skal
den brennes.
13. Dersom det er hele Israels menighet
som synder i uaktsomhet mot noe av
Herrens bud, så det er skjult for folkets
øyne, og de gjør noe som er forbudt å
gjøre, og på den måte fører skyld over
seg,
14. og så den synd de har gjort blir kjent,
da skal folket ofre en ung okse til
syndoffer. Den skal de føre frem foran
møteteltet,
15. og menighetens eldste skal legge
sine hender på oksens hode for Herrens
åsyn, og så skal oksen slaktes for Herrens
åsyn.
16. Den salvede prest skal bære noe av
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oksens blod inn i møteteltet.
17. Og han, presten, skal dyppe sin
finger i blodet og skvette sju ganger for
Herrens åsyn, like foran forhenget.
18. Noe av blodet skal han stryke på
hornene av det alter som står for Herrens
åsyn i møteteltet. Og resten av blodet skal
han helle ut ved foten av brennofferalteret,
som står ved inngangen til møteteltet.
19. Alt fettet på oksen skal han ta ut av
den og brenne på alteret.
20. Han skal gjøre med denne okse
liksom han gjorde med den første
syndoffer okse. Og presten skal gjøre
soning for dem, så de får forlatelse.
21. Så skal de føre oksen utenfor leiren
og brenne den opp liksom den første
okse. Det er syndofferet for menigheten.
22. Er det en høvding som synder av
uaktsomhet mot noe av Herrens, sin
Guds, bud og gjør noe som han har
forbud mot å gjøre, og på den måte fører
skyld over seg,
23. og så den synd han har gjort, blir
kjent for ham, da skal han føre frem en
geitebukk som sitt offer; en han, uten lyte.
24. Og han skal legge sin hånd på
bukkens hode og slakte den på det sted
hvor de slakter brennofferet for Herrens
åsyn. Det er et syndoffer.
25. Presten skal ta av syndofferets blod
på sin finger og stryke det på hornene av
brennofferalteret. Og resten av blodet skal
han helle ut ved foten av brennofferalteret.
26. Alt fettet skal han brenne på alteret
liksom takkofferets fett. Og presten skal
gjøre soning for ham og fri ham fra hans
synd, så han får forlatelse.
27. Dersom det er noen av det menige
folk som synder av uaktsomhet mot noe
av Herrens bud og gjør noe som han har
forbud mot å gjøre, og på den måte fører
skyld over seg,
28. og så den synd han har gjort, blir
kjent for ham, da skal han føre frem en
hun-geit uten lyte som et offer for den
synd han har gjort.
29. Og han skal legge sin hånd på
syndofferets hode og slakte syndofferet
der hvor brennofferet slaktes.
30. Presten skal ta av geitens blod på
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sin finger og stryke det på hornene på
brennofferalteret. Og resten av blodet skal
han helle ut ved alterets fot.
31. Alt fettet skal han ta ut, liksom fettet
tas ut av takkofferet, og presten skal
brenne det på alteret til en velbehagelig
duft for Herren. Slik skal presten gjøre
soning for ham, så han får forlatelse.
32. Er det et får han fører frem som
syndoffer, så skal han komme med en hun
uten lyte.
33. Og han skal legge sin hånd på
offerdyrets hode og slakte det til syndoffer
på det sted hvor brennofferet slaktes.
34. Presten skal ta syndofferets blod på
sin finger og stryke det på hornene av
brennofferalteret. Og resten av blodet skal
han helle ut ved alterets fot.
35. Alt fettet skal han ta ut, liksom fettet
på fåret tas ut av takkofferet, og presten
skal brenne det på alteret sammen med
Herrens ildoffer. Slik skal presten gjøre
soning for ham for den synd han har gjort,
så han får forlatelse.
KAP. 5
1. Når noen synder idet han hører
oppropet til ed, og kunne vitne om noe
som han enten har sett eller blitt vitende
om, men allikevel ikke gir opplysning om
det, og det på den måten ligger en
ugjerning på ham,
2. eller når noen uten å vite det rører
ved noe skittent, enten det er åtselet av et
skittent vilt dyr, eller åtselet av et skittent
tamt dyr, eller åtselet av et skittent insekt,
og han på den måten er blitt skitten og har
ført skyld over seg,
3. eller han uten å vite det rører vet et
menneskes skittenhet, hva det så er for
skittenhet det gjelder, og han siden får vite
det og kjenner seg skyldig,
4. eller når noen uten å sanse seg
sverger tankeløst med sine lepper at han
vil gjøre noe, enten ondt eller godt, hva
det så kan være et menneske sverger
tankeløst på, og han siden blir
oppmerksom på det og kjenner seg
skyldig i noen av disse ting,
5. når noen altså har ført skyld over seg
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med noe av dette og bekjenner det han
har syndet i,
6. da skal han til bot for den synd han
har gjort, bære frem for Herren et
syndoffer. Det skal være en hun av
småfeet; et får eller en geit. Og presten
skal gjøre soning for ham og fri ham for
hans synd.
7. Men dersom han ikke har råd til et
stykke småfe, skal han til bot for sin synd
bære frem for Herren to turtelduer eller to
dueunger; en til syndoffer og en til
brennoffer.
8. Han skal føre dem fram til presten, og
presten skal først ofre den som er til
syndoffer. Han skal vri hodet av den like
over nakken, dog uten å rive det av.
9. Så skal han skvette av syndofferets
blod på alterets vegg, og det som er til
overs av blodet, skal klemmes ut ved
alterets fot. Det er et syndoffer.
10. Den andre fugl skal han ofre som
brennoffer, som foreskrevet er. Og
presten skal gjøre soning for ham og fri
ham fra den synd han har gjort seg skyldig
i, så han får forlatelse.
11. Men dersom han ikke har råd til to
turtelduer eller to dueunger, så skal han til
bot for det han har syndet, ofre tiendelen
av en efa (2,2L) fint mjøl som syndoffer.
Han skal ikke ha olje på det og ikke legge
virak ved, for det er et syndoffer.
12. Han skal bære det til presten, og
presten skal ta en håndfull av det som
påminnelses-offer og brenne det på alteret
sammen med Herrens ildoffer. Det er et
syndoffer.
13. Og presten skal gjøre soning for
ham for den synd han har gjort i noen av
de nevnte ting, så han får forlatelse. Og
resten av det skal tilhøre presten på
samme måte som ved matofferet.
Forskrifter om ofring av skyldoffer
14. Og Herren talte til Moses og sa:
15. Når noen farer troløst frem og av
uaktsomhet forsynder seg mot noen av
Herrens hellige ting, så skal han til bot for
sin synd ofre en vær uten lyte av sitt
småfe som skyldoffer til Herren. En som

etter din verdsetting er verd minst to
sekler (24g) i sølv etter helligdommens
sekel.
16. Og det hellige han har forsyndet seg
mot, skal han gi vederlag for, og han skal
legge femtedelen til og gi det til presten.
Og presten skal gjøre soning for ham med
skyldofferværen, så han får forlatelse.
17. Når noen uten å vite det synder mot
noe av Herrens bud og gjør noe som han
har forbud mot å gjøre, og han på den
måten fører skyld over seg, og det ligger
en ugjerning på ham,
18. så skal han føre frem til presten en
vær uten lyte av sitt småfe som skyldoffer,
etter din verdsetting. Og presten skal
gjøre soning for ham for den synd han
umedvitende har gjort, så han får
forlatelse.
19. Det er et skyldoffer. Han er blitt
skyldig for Herren.
20. Og Herren talte til Moses og sa:
21. Når noen synder og farer troløst
frem mot Herren, idet han lyger for sin
neste om noe som er ham betrodd eller
forvart hos ham, eller om noe han har
stjålet, eller han med vold har fratatt sin
neste noe,
22. eller han har funnet noe som var tapt
og lyger om det, eller han sverger falskt
om noe av alt det et menneske forsynde
seg med,
23. da skal den som på den måte har
syndet og ført skyld over seg, gi tilbake
det han har stjålet eller tatt med vold, eller
som var han betrodd, eller som var tapt og
som han har funnet,
24. eller hva det kan være som han har
sverget falsk om, og han skal godtgjøre
det med dets fulle verd, og enda legge til
femtedelen. Han skal gi det til eiermannen
samme dag som han bærer frem sitt
skyldoffer.
25. Og til bot for sin synd skal han føre
frem til presten et skyldoffer for Herren; en
vær uten lyte av sitt småfe, etter din
verdsetting.
26. Og presten skal gjøre soning for
ham for Herrens åsyn, så han får
forlatelse, hva han så har gjort og ført
skyld over seg med.
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Forskrifter om innvielsesofferet
KAP. 6
Forskrifter om brennofferet
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Byd Aron og hans sønner og si: Dette
er loven om brennofferet: Brennofferet
skal ligge på sitt bål på alteret hele natten
til om morgenen, og på den måten skal
alteret holdes brennende.
3. Og presten skal kle seg i sin
lerretskjortel og ha lerretsbukser på
nærmest kroppen, og han skal ta bort
asken etter brennofferet som ilden har
fortært på alteret, og legge den ved siden
av alteret.
4. Så skal han ta av seg sine klær og ta
på seg andre klær og bære asken utenfor
leiren til et rent sted.
5. Ilden skal holdes brennende på
alteret, den må ikke slokne. Hver morgen
skal presten legge ny ved på ilden og
legge brennofferet til rette på den og
brenne takkofferets fettstykker på den.
6. En stadig ild skal holdes tent på
alteret. Den må ikke slokne.
Forskrifter om matofferet
7. Og dette er loven om matofferet:
Arons sønner skal bære det frem for
Herrens åsyn, foran alteret.
8. Og presten skal ta en håndfull av
matofferets fine mjøl og av dets olje, og all
viraken som er på matofferet, og brenne
det på alteret til en velbehagelig duft, som
er et påminnelsesoffer til Herren.
9. Og det som blir til overs, skal Aron og
hans sønner ete. Det skal etes ugjæret på
et hellig sted. I forgården til møteteltet skal
de ete det.
10. Det skal ikke bakes med surdeig.
Jeg har gitt dem det som deres del av
mine ildoffer. Det er høyhellig liksom
syndofferet og skyldofferet.
11. Alt mannkjønn blant Arons barn kan
ete det. Det skal til alle tider, fra slekt til
slekt, være deres del av Herrens ildofre.
Enhver som rører ved dem, skal være
hellig.

12. Og Herren talte til Moses og sa:
13. Dette er Aron og hans sønners offer,
som de skal ofre til Herren, den dag en av
dem er blir salvet: Tiendedelen av en efa
(2,2L) fint mjøl som stadig matoffer;
halvdelen om morgenen og halvdelen om
aftenen.
14. Det skal lages til med olje på en
helle. Godt knadd skal det være når du
bærer det frem. Et matoffer som er bakt,
skal du bære frem i små stykker til en
velbehagelig duft for Herren.
15. Den av hans sønner som blir salvet
til prest i hans sted, skal lage det til. Det er
en evig lov. Det skal brennes helt opp for
Herren.
16. Ethvert matoffer som en prest bærer
frem for seg selv, skal brennes helt. Det
må ikke etes.
Forskrifter om syndofferet
17. Og Herren talte til Moses og sa:
18. Tal til Aron og hans sønner og si:
Dette er loven om syndofferet: På det sted
hvor brennofferet slaktes, skal syndofferet
slaktes for Herrens åsyn. Det er høyhellig.
19. Den prest som bærer frem
syndofferet, kan ete det. Det skal etes på
et hellig sted, i forgården til møteteltet.
20. Enhver som rører ved dets kjøtt, skal
være hellig. Og om det skvetter noe av
dets blod på et klestykke, skal du vaske
det på et hellig sted.
21. Er det er leirkar det kokes i, så skal
det slås i stykker. Men er det kokt i et
kobberkar, så skal karet skures og skylles
med vann.
22. Alt mannkjønn blant prestene kan
ete det. Det er høyhellig.
23. Men ingen syndoffer som der bæres
blod inn i møteteltet for å gjøre soning i
helligdommen, må etes. Det skal brennes
opp med ild.
KAP. 7
Forskrifter om skyldofferet
1. Og dette er loven om skyld offeret:
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Det er høyhellig.
2. På det sted hvor brennofferets
slaktes, skal skyldofferet slaktes, og dets
blod skal skvettes rundt om på alteret.
3. Og alt fettet skal ofres, både halen og
fettet som dekker innvollene,
4. og begge nyrene med det fett som er
på dem, ved hoftene, og den store
leverlapp. Den skal tas ut sammen med
nyrene.
5. Og presten skal brenne det på alteret
som ildoffer for Herren. Det er et
skyldoffer.
6. Alt mannkjønn blant prestene kan ete
det. På et hellig sted skal det etes. Det er
høyhellig.
7. Med skyldofferet skal det være liksom
med syndofferet. Det gjelder samme lov
for begge. Den prest som gjør soning med
det, ham skal det tilhøre.
8. Når en prest ofrer brennoffer for noen,
så skal huden av det brennoffer han har
ofret, tilhøre den samme prest.
9. Og ethvert matoffer som bakes i ovn,
eller som stekes i panne eller på helle,
skal tilhøre den prest som ofrer det.
10. Og ethvert matoffer som er blandet
med olje, eller som er tørt, skal tilhøre alle
Arons sønner; den ene som den andre.
Forskrifter om takkofferet
11. Og dette er loven om takkofferet
som ofres til Herren:
12. Dersom noen ofrer det til lovprisning,
så skal han foruten slaktofferet som
bæres frem til lovprisning, ofre ugjærede
kaker med olje i og ugjærede brød smurt
med olje, og fint mjøl knadd til kaker med
olje i.
13. Dette er den offergave han skal
bære frem foruten det slaktoffer som
bæres frem til takk og lovprisning, og
dessuten gjærte kaker.
14. Av dette offer skal han bære frem en
kake av hvert slag som gave til Herren.
Der skal tilhøre presten som skvetter
takkofferets blod på alteret.
15. Kjøttet av et takkoffer som bæres
frem til lovprisning, skal etes på den dag
det ofres. Ingenting av det skal bli

liggende til om morgenen.
16. Dersom noens slaktoffer er et
løfteoffer eller et frivillig offer, skal det etes
på den dag det ofres. Men det som
etterlates, kan etes den neste dag.
17. Men hva som enda blir til overs av
slaktofferets kjøtt, skal på den 3. dag
brennes opp med ild.
18. Om noen på den 3. dag eter av takkofferets kjøtt, da har ikke Herren velbehag
i offeret. Det skal ikke regnes den som
ofret det til gode. Det skal være en
vederstyggelighet, og den som eter av
det, gjør en ugjerning som han kommer til
å bøte for.
19. Kjøtt som kommer nær noe skittent,
skal ikke etes. Det skal brennes opp med
ild; ellers kan alle som er rene, ete av
kjøttet.
20. Men den som eter kjøtt av Herrens
takkoffer mens det er noe skittent på ham,
han skal ut ryddes av sitt folk.
21. Og når noen rører ved noe skittent,
enten det er et menneskes skittenhet eller
et dyr, eller noe annet skittent og
vederstyggelig, og så eter av kjøttet av
Herrens takkoffer, da skal han utryddes av
sitt folk.
22. Og Herren talte til Moses og sa:
23. Tal til Israels barn og si: Dere skal
ikke ete fett av okse, får, eller geit.
24. Fettet av et selvdødt dyr eller av et
istykkerrevet dyr kan brukes til all slags
arbeid, men ete det må dere ikke.
25. For hver den som eter fettet av noe
dyr som det ofres ildoffer av til Herren,
han skal utryddes av sitt folk.
26. Og blod skal dere ikke ete; verken
av fugl eller fe, hvor dere så bor.
27. Enhver som noensinne eter blod,
han skal utryddes av sitt folk.
28. Og Herren talte til Moses og sa:
29. Tal til Israels barn og si: Den som
ofrer sitt takkeslaktoffer til Herren, han
skal bære frem for Herren sin offergave av
sitt takkeslaktoffer.
30. Med egne hender skal han bære
frem Herrens ildoffer. Både fettet og
brystet skal han bære frem, og brystet
skal han svinge for Herrens åsyn.
31. Og presten skal brenne fettet, men
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brystet skal tilhøre Aron og hans sønner.
32. Og det høyre lår skal dere gi presten
som gave av deres takkoffer.
33. Den av Arons sønner som ofrer
takkofferblodet og fettet, han skal ha det
høyre lår som sin del.
34. For svingebrystet og løftelåret har
jeg tatt fra Israels barn av deres
takkeslaktoffer og gitt til presten Aron, og
til hans sønner som en evig rettighet de
kan kreve av Israels barn.
35. Dette er Arons del og hans sønners
del av Herrens ildoffer, som gis dem på
den dag de føres frem for å tjene Herrens
som prester;
36. den del som Herren befalte skulle
gis dem av Israels barn på den dag de
salves; en evig rettferdighet, fra slekt til
slekt.
37. Dette er loven om brennofferet, om
m at o f f eret , o m syn d o f f eret , o m
skyldofferet, om innvielsesofferet, og om
takkofferet,
38. den som Herren gav Moses på Sinai
berg den dag da han bød Israels barn å
ofre Herren sine offer i Sinai ørken.
KAP. 8
Moses innvier prestene til tjenesten
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Hent Aron og hans sønner, og ta med
deres klær, salvingsoljen, syndofferoksen,
de to værer, korgen med de ugjærede
brød,
3. og kall hele menigheten sammen ved
inngangen til møteteltet!
4. Og Moses gjorde som Herren bød
ham. Og hele menigheten kom sammen
ved inngangen til Møteteltet!
5. Og Moses sa til Menigheten: Slik har
Herren befalt å gjøre.
6. Så førte Moses Aron og hans sønner
frem og vasket dem med vann.
7. Og han gav ham underkjortelen på,
spente beltet om ham, kledde ham i
overkjortelen, gav ham livkjortelen på,
bandt livkjortelens belte om ham, og med
det snørte han livkjortelen sammen.
8. Så satte han brystduken på ham, og i
brystduken la han urim og tummim.
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9. Og han satte luen på hans hode. Og
på dens forside satte han gullplaten, det
hellige hodesmykke, slik som Herren
hadde befalt Moses.
10. Og Moses tok salvingsoljen og
salvet tabernaklet og alt som var i det, og
helliget det.
11. Og han skvettet sju ganger på
alteret av oljen, og salvet alteret og alt
som tilhørte det, og vaskekaret med sitt
fotstykke, og slik helliget han dem.
12. Og han helte av salvingsoljen på
Arons hode og salvet ham, og helliget
ham.
13. Så førte Moses Arons sønner frem
og kledde dem i underkjortler, spente
beltet om dem, og bandt høye luer på
dem, slik som Herren hadde befalt Moses.
14. Så ledet han syndofferoksen frem,
og Aron og hans sønner la sine hender på
syndofferoksens hode.
15. Og de slaktet den. Og Moses tok
blodet og strøk det rundt om på alterets
horn med sin finger og renset alteret for
synd, og resten av blodet helte han ut ved
alterets fot. Slik gjorde han soning for det
og helliget det.
16. Og han tok alt fettet som var på
innvollene, den store leverlapp, begge
nyrene, og fettet på dem, og Moses brente
det på alteret.
17. Men oksen med dens hud, dens
kjøtt, og dens møkk, brente han opp med
ild utenfor leiren. Slik som Herren hadde
befalt Moses.
18. Så ledet han brennofferværen frem,
og Aron og hans sønner la sine hender på
hans hode.
19. Og de slaktet den, og Moses
skvettet blodet rundt om på alteret.
20. Men væren selv delte de opp i sine
stykker, og Moses brente hodet, stykkene,
og fettet.
21. Og de vasket innvollene og føttene
med vann, og Moses brente hele væren
på alteret. Det var et brennoffer til en
velbehagelig duft. Det var et ildoffer for
Herren, slik som Herren hadde befalt
Moses.
22. Så ledet han frem den andre vær,
innvielsesværen, og Aron og hans sønner
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la sine hender på værens hode.
23. De slaktet den, og Moses tok av
dens blod og strøk på Arons høyre ørelapp, på tommelfingeren på hans høyre
hånd, og på stortåen på hans høyre fot.
24. Så førte de Arons sønner frem, og
Moses strøk noe av blodet på deres høyre
ørelapp, på tommelfingeren på deres
høyre hånd, og på stortåen på deres
høyre fot. Og Moses skvettet resten av
blodet rundt om på alteret.
25. Og han tok fettet; både halen og alt
fettet som var på innvollene, den store
leverlapp, begge nyrene og fettet på dem,
det høyre lår,
26. og av korgen med de ugjærede brød
som stod for Herrens åsyn, tok han en
ugjæret kake, en oljekake, og et flatbrød,
og la på fettstykkene og det høyre lår.
27. Alt dette la han i Arons hender og i
hans sønners hender, og han svinget det
for Herrens åsyn.
28. Så tok Moses det av deres hånd og
brente det på alteret sammen med
brennofferet. Det var et innvielsesoffer til
en velbehagelig duft. Det var et ildoffer for
Herren.
29. Deretter tok Moses brystet og
svinget det for Herrens åsyn. Det var den
del Moses fikk av innvielsesværen, slik
som Herren hadde befalt Moses.
30. Og Moses tok av salvingsoljen og av
blodet som var på alteret, og skvettet på
Aron og på hans klær, og likedan på hans
sønner og deres klær. Slik helliget han
Aron og hans klær, og likedan hans
sønner og hans sønners klær.
31. Og Moses sa til Aron og hans
sønner: Kok kjøttet ved inngangen til
møteteltet og et det der sammen med
brødet som er i innvielseskorgen, slik som
jeg har befalt og sagt: Aron og hans
sønner skal ete det.
32. Men det som blir til overs av kjøttet
og av brødet, skal dere brenne opp med
ild.
33. Og i 7 dager skal dere ikke gå bort
fra inngangen til møteteltet, helt til den
dag da deres innvielsestid er til ende. For
7 dager skal deres innvielse vare.
34. Som det er gjort i dag, så har Herren

befalt det skal gjøres også de andre
dager, for å gjøre soning for dere.
35. Dere skal bli ved inngangen til
møteteltet i 7 dager, både dag og natt, og
ta vare på det som Herren vil ha varetatt,
så dere ikke skal dø; for slik er meg befalt.
36. Og Aron og hans sønner gjorde alt
det som Herren hadde befalt ved Moses.
KAP. 9
Aron og hans sønner begynner sin
tjeneste
1. Og på den 8. dag kalte Moses Aron
og hans sønner og Israels eldste til seg.
2. Og han sa til Aron: Ta deg en
oksekalv til syndoffer og en vær til
brennoffer, begge uten lyte, og led dem
frem for Herrens åsyn!
3. Og du skal tale til Israels barn og si:
Ta en geitebukk til syndoffer og en kalv og
et lam, begge årsgamle og uten lyte, til
brennoffer,
4. og en okse og en vær til takkoffer, for
å ofre dem for Herrens åsyn, og et
matoffer, tillaget med olje! For i dag vil
Herren åpenbare seg for dere.
5. Og de tok det som Moses hadde
befalt og førte det frem foran møteteltet.
Og hele menigheten trådde til og stod for
Herrens åsyn.
6. Da sa Moses: Dette er det Herren har
befalt dere og gjøre, så skal Herrens
herlighet åpenbare seg for dere.
7. Så sa Moses til Aron: Tre frem til
alteret og ofre ditt syndoffer og ditt
brennoffer og gjør soning for deg og for
folket. Og ofre så folkets offer og gjør
soning for dem, slik som Herren har befalt!
8. Og Aron trådde frem til alteret og
slaktet en kalv som skulle være syndoffer
for ham selv.
9. Og Arons sønner bar blodet til ham,
og han dyppet sin finger i blodet og strøk
det på alterets horn, og resten av blodet
helte han ut ved alterets fot.
10. Men fettet, nyrene, og den store
leverlapp av syndofferet, brente han på
alteret, slik som Herren hadde befalt
Moses.
11. Kjøttet og huden brente han opp
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med ild utenfor leiren.
12. Så slaktet han brennofferet. Og
Arons sønner rakte ham blodet, og han
skvettet det rundt om på alteret.
13. Og de rakte ham brennofferet,
stykke for stykke, og hodet, og han brente
det på alteret.
14. Og han vasket innvollene og føttene
og brente dem sammen med brennofferet
på alteret.
15. Så førte han folkets offer frem. Han
tok bukken som skulle være syndoffer for
folket, og slaktet den og ofret den til et
syndoffer, liksom det første dyr.
16. Så førte han brennofferet frem og
ofret det, som det var foreskrevet.
17. Deretter bar han matofferet frem og
tok en håndfull av det og brente det på
alteret, foruten morgenbrennofferet.
18. Så slaktet han oksen og væren som
skulle være folkets takkoffer. Og Arons
sønner rakte ham blodet, og han skvettet
det rundt om på alteret.
19. Men fettstykkene av oksen, halen,
fettet som dekket innvollene, nyrene, og
den store leverlapp av væren,
20. disse fettstykker la de på bryst
stykkene. Og han brente fettstykkene på
alteret.
21. Men bryststykkene og det høyre lår
svinget Aron for Herrens åsyn, slik som
Moses hadde befalt.
22. Og Aron løftet sine hender over
folket og velsignet dem. Og så steg han
ned, etterat han hadde ofret syndofferet,
brennofferet, og matofferet.
23. Deretter gikk Moses og Aron inn i
møteteltet, og da de kom ut igjen,
velsignet de folket. Da åpenbarte Herrens
herlighet seg for hele folket.
24. Og det gikk ild ut fra Herrens åsyn
og fortærte brennofferet og fettstykkene
på alteret. Og hele folket så det, og det
ropte høyt av glede og falt ned på sitt
ansikt.
KAP. 10
Ild fra Herren dreper to av Arons
sønner
1. Men Arons sønner Nadab og Abihu
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tok hver sitt ildkar og la ild i dem og la
røkelse på ilden og bar fremmed ild inn for
Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt
dem.
2. Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn og
fortærte dem, og de døde for Herrens
åsyn.
3. Da sa Moses til Aron: Dette var det
Herren talte om da han sa: På dem som
står meg nær, vil jeg åpenbare min
herlighet, og for alt folkets åsyn vil jeg
forherlige meg. Og Aron tidde.
4. Men Moses kalte på Misael og
Elsafan, sønner av Arons farbror Ussiel,
og sa til dem: Tre frem og bær deres
brødre bort fra helligdommen og utenfor
leiren!
5. Og de trådde frem og bar dem i deres
kjortler utenfor leiren, som Moses hadde
sagt.
6. Da sa Moses til Aron og hans sønner
Eleasar og Itamar: Dere skal ikke rake
deres hoder og ikke sønderrive deres
klær, forat dere ikke skal dø, og forat han
ikke skal vredes på hele menigheten. Men
deres brødre, hele Israels hus, skal gråte
over denne brann som Herren har
opptent.
7. Og dere skal ikke gå bort fra
inngangen til møteteltet, forat dere ikke
skal dø. For Herrens salvingsolje er på
dere. Og de gjorde som Moses sa.
8. Og Herren talte til Aron og sa:
9. Vin eller sterk drikk skal verken du
eller dine sønner drikke når dere går inn i
møteteltet, forat dere ikke skal dø. Det
skal være en evig lov for dere, fra slekt til
slekt,
10. så dere kan gjøre forskjell mellom
hellig og vanhellig, mellom skittent og
reint,
11. og lære Israels barn alle de lover
som Herren har kunngjort dem ved
Moses.
12. Så sa Moses til Aron og hans
sønner Eleasar og Itamar, som ennå var i
live: Ta det matoffer som er til overs av
Herrens ildoffer, og et det ugjæret ved
siden av alteret, for det er høyhellig.
13. Dere skal ete det på et hellig sted,
for det er din og dine sønners fastsatte del
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av Herrens ildoffer. Slik er det meg befalt.
14. Og svingebrystet og løftelåret skal
dere ete på et reint sted, du og dine
sønner og dine døtre med deg. For det er
gitt deg og dine barn som deres fastsatte
del av Israels barns takkoffer.
15. Løftelåret og svingebrystet skal de
bære frem sammen med ildofferfettstykkene og svinge dem for Herrens åsyn.
Og det skal være din, og dine barns,
fastsatte del til evig tid, slik som Herren
har befalt.
16. Da nå Moses spurte etter syndofferbukken, viste det seg at den var oppbrent.
Da ble han vred på Eleasar og Itamar,
Arons sønner som ennå var i live, og han
sa:
17. Hvorfor har dere ikke ett syndofferet
på det hellige sted? Det er jo høyhellig, og
han har gitt dere det forat dere skal ta bort
menighetens syndeskyld og gjøre soning
for dem for Herrens åsyn.
18. Blodet ble jo ikke båret inn i
helligdommen. Derfor skulle dere ha ett
kjøttet på det hellige sted, slik som jeg har
befalt.
19. Da sa Aron til Moses: De har jo i dag
ofret sitt syndoffer og sitt brennoffer for
Herrens åsyn, og enda er en slik ulykke
hendt meg. Om jeg nå hadde spist
syndoffer i dag, skulle da det ha vært godt
i Herrens øyne?
20. Da Moses hørte dette, syntes han
det var rett.
KAP. 11
Forskrifter om hva man kan ete og
ikke ete
1. Og Herren talte til Moses og Aron og
sa til dem:
2. Tal til Israels barn og si: Dette er de
dyr som dere kan ete, av alle firbeinte dyr
på jorden:
3. Alle de firbeinte dyr som har klover og
har klovene kløyvd helt igjennom, og som
tygger drøv, dem kan dere ete.
4. Det er bare disse dere ikke skal ete
blant dem som tygger drøv, og blant dem
som har klover: Kamelen, for den tygger
vel drøv, men den har ikke klover. Den

skal være skitten for dere.
5. Og fjellgrevlingen, for den tygger vel
drøv, men har ikke klover. Den skal være
skitten for dere.
6. Og haren, for den tygger vel drøv,
men har ikke klover. Den skal være skitten
for dere.
7. Og svinet, for det har vel klover og
klovene kløyvd helt igjennom, men den
tygger ikke drøv. Det skal være skittent for
dere.
8. Av disse dyrs kjøtt skal dere ikke ete,
og ved deres døde kropper skal dere ikke
røre. De skal være skitne for dere.
9. Dette kan dere ete av alt det som er i
vannet: Alt det i vannet, i havene og i
elvene, som har finner og skjell. Det kan
dere ete.
10. Men det som ikke har finner og skjell
av alt det som finnes i havene og elvene,
av alt det som vrimler i vannet, og av alt
levende som er i vannet, det skal være en
vederstyggelighet for dere.
11. En vederstyggelighet skal de være
for dere. Av deres kjøtt skal dere ikke ete,
og deres døde kropper skal dere holde for
en vederstyggelighet.
12. Alt i vannet som ikke har finner og
skjell, det skal være en vederstyggelighet
for dere.
13. Dette er de fugler dere skal holde for
en vederstyggelighet. De skal ikke etes.
De er en vederstyggelighet: Landørnen,
havørnen, og fiskeørnen,
14. glenten, og falken med dens arter,
15. ravnen med sine arter,
16. strutsen, gjøken, måken, og hauken
med sine arter,
17. kattugla, skarven, og hubroen,
18. slørugla, pelikanen, og gribben,
19. storken, heiren med sine arter,
hærfuglen, og flaggermusen.
20. Alle insekter som har vinger og går
på fire føtter, skal være en vederstyggelighet for dere.
21. Av alle insekter som har vinger og
går på fire føtter, må dere bare ete dem
som har springbein ovenfor sine føtter til å
hoppe på marken med.
22. Av dem kan dere ete:
Arbegresshoppen med sine arter,
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solamgresshoppen med sine arter,
hargolgresshoppen med sine arter, og
hagabgresshoppen med sine arter.
23. Men alle andre insekter som har
vinger og fire føtter, skal være en
vederstyggelighet for dere.
24. Ved disse dyr blir dere skitne.
Enhver som rører ved deres døde
kropper, skal være skitten til om kvelden.
25. Og enhver som har båret en slik død
kropp, skal vaske sine klær og være
skitten til om kvelden.
26. Ethvert firbent dyr som vel har
klover, men ikke har klovene kløyvd helt
igjennom og ikke tygger drøv, skal være
skittent for dere. Enhver som rører ved
dem, blir skitten.
27. Og alle firbeinte dyr som går på
labber, skal være skitne for dere. Enhver
som rører ved deres døde kropper, skal
være skitten til om kvelden.
28. Og den som har båret deres døde
kropper, skal vaske sine klær og være
skitten til om kvelden. De skal være skitne
for dere.
29. Og blant de smådyr som kryper på
jorden, skal disse være de skitneste for
dere: Moldvarpen, musen, alle slags
øgler,
30. anakaøglen, koahøglen, leta'aøglen, salamanderen, og kameleonen.
31. Disse skal være de skitneste for
dere blant alle smådyr. Enhver som rører
ved dem når de er døde, skal være skitten
til om kvelden.
32. Og alt det som noe av disse dyr
faller på når de er døde, blir skittent; enten
det er trekar, eller klær, eller skinn, eller
sekker, eller hva redskap det kan være
som det gjøres noe arbeid med. Det skal
legges i vann og være skittent til om
kvelden. Da er det reint.
33. Og om noe av dem faller i et leirkar,
så blir alt det som er i karet skittent, og
karet selv skal dere slå i stykker.
34. All mat som folk eter, og som lages
til med vann, blir da skitten. Og all drikke
som folk drikker, blir skittent, hva kar det
enn er i.
35. Og alt det som en slik død kropp
faller på, blir skittent. Enten det er ovn
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eller gryte, skal de brytes i stykker. De er
skitne og skal være skitne for dere.
36. Bare kilder og brønner som det
samler seg vann i, blir like reine. Men den
som rører ved deres dødes kropper, blir
skitten.
37. Og om en slik død kropp faller på
korn som skal såes, er kornet like reint.
38. Men slås vann på såkornet, og en av
de døde kropper faller på det, da skal
kornet være skittent for dere.
39. Dør noen av de firbeinte dyr som er
til føde for dere, da skal den som rører
ved dets døde kropp, være skitten til om
kvelden.
40. Og den som har spist av dets døde
kropp, skal vaske sine klær og være
skitten til om kvelden. Og den som har
båret dets døde kropp, skal vaske sine
klær og være skitten til om kvelden.
41. Alle smådyr som kryper på jorden,
skal være en vederstyggelighet. De skal
ikke etes.
42. Verken det som kryper på buken,
eller det som går på fire føtter, eller det
som har flere føtter iblant alle smådyr som
kryper på jorden, må dere ete. Det skal
være en vederstyggelighet.
43. Gjør dere ikke selv vederstyggelige
ved noe sådant kryp, og la dere ikke
smitte ved dem, så dere blir skitne.
44. For jeg er Herren deres Gud, og
dere skal hellige dere, og dere skal være
hellige, for jeg er hellig. Dere skal ikke
gjøre dere selv skitne ved noe av det kryp
som rører seg på jorden.
45. For jeg er Herren, som førte dere
opp fra Egyptens land for å være deres
Gud. Dere skal være hellige, for jeg er
hellig.
46. Dette er loven om de firbeinte dyr,
fuglene, og alle de liv som rører seg i
vannet, og om alle de dyr som kryper på
jorden,
47. så dere kan skille mellom skittent og
reint, mellom dyr som kan etes, og dyr
som ikke skal etes.
KAP. 12
Forskriften om renselse ved fødsel
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1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Tal til Israels barn og si: Når en
kvinne får barn og føder en gutt, så skal
hun være skitten i 7 dager. Hun skal være
skitten like så lenge som hun er skitten i
sin månedlige menstruasjon.
3. Den 8. dag skal hans forhuds kjøtt
omskjæres.
4. Deretter skal hun holde seg inne i 33
dager under sitt blods renselse. Hun skal
ikke røre ved noe hellig og ikke komme til
helligdommen før hennes renselses dager
er til ende.
5. Men føder hun ei jente, da skal hun
være skitten i 2 uker liksom ved sin
månedlige skittenhet og holde seg inne i
66 dager under sitt blods renselse.
6. Når hennes renselses dager er til
ende, enten det er sønn eller en datter
hun har født, skal hun komme med et
årsgammelt lam til brennoffer og en
dueunge, eller en turteldue, til syndoffer
og bære det frem til inngangen til
møteteltet, til presten.
7. Og han skal ofre det for Herrens åsyn
og gjøre soning for henne. Da blir hun rein
etter sin blodflod. Dette er loven for en
kvinne som har født, enten barnet er en
gutt eller ei jente.
8. Men har hun ikke råd til et lam, så
skal hun ta to turtelduer, eller to dueunger;
en til brennoffer og en til syndoffer. Og
presten skal gjøre soning for henne. Da
blir hun rein.
KAP. 13
Forskriften om spedalskhet
1. Og Herren talte til Moses og Aron og
sa:
2. Når det på et menneskes hud viser
seg en knute eller et utslett, eller en lys
flekk, så det på hans hud er noe som ser
ut til å bli spedalskhet, da skal han føres til
presten Aron, eller til en av hans sønner,
prestene.
3. Presten skal se på det syke sted på
huden, og dersom hårene på det er blitt
hvite, og det syke sted ser dypere ut enn
huden ellers, da er det spedalskhet. Og
når presten ser det, skal han erklære ham

skitten.
4. Men er det en hvit lys flekk på huden,
og den ikke ser dypere ut enn ellers, og
hårene på den ikke er blitt hvite, da skal
presten holde den syke innestengt i 7
dager.
5. Den 7. dag skal presten se på ham
igjen, og dersom han finner at det syke
sted er uforandret å se til og ikke har bredt
seg videre ut på huden, da skal han igjen
holde ham innestengt i 7 dager.
6. Når så presten den 7. dag ser på ham
ennå en gang og finner at det syke sted er
bleknet og ikke har bredt seg videre ut på
huden, da skal han erklære ham rein. Det
er bare et utslett, og han skal vaske sine
klær, så er han rein.
7. Men brer utslettet seg på huden
etterat han har vist seg frem for presten
for å bli erklært rein, da skal han ennå en
gang vise seg frem for presten.
8. Når presten da ser på ham og finner
at utslettet har bredt seg videre ut på
huden, da skal han erklære ham skitten.
Det er spedalskhet.
9. Når et menneske er blitt sjuk av
spedalskhet, skal han føres til presten.
10. Når presten da ser på ham og finner
ut at det er en hvit knute på huden, og at
hårene på den er blitt hvite, og at det er
tegn til vilt kjøtt i knuten,
11. da er det en gammel spedalskhet i
huden på hans kropp, og presten skal
erklære ham skitten. Han skal ikke lukke
ham inne, for han er alt skitten.
12. Men når spedalskheten bryter ut i
huden, så den dekker den sjukes hud helt
fra hode til fot, overalt hvor prestens øye
faller,
13. og da presten ser på det og finner at
spedalskheten dekker hele hans kropp, da
skal han erklære den sjuke rein. Han er
blitt hvit over det hele. Han er rein.
14. Men så snart det viser seg vilt kjøtt
på ham, blir han skitten.
15. Og når presten ser vilt kjøtt, skal han
erklære ham skitten, for vilt kjøtt er
skittent. Det er spedalskhet.
16. Men dersom vilt kjøttet igjen
forandrer seg og blir hvitt, da skal han gå
til presten.
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17. Og når presten ser ham og finner at
det sjuke sted er blitt hvitt, da skal han
erklære den sjuke rein, for da er han rein.
18. Når noen har en byll på sin hud, og
den leges,
19. og det på det sted hvor byllen var,
blir en hvit knute eller en lyserød flekk, da
skal han vise seg frem for presten.
20. Og når presten ser på ham og finner
at stedet ser dypere ut enn huden ellers,
og at hårene på det er blitt hvite, da skal
presten erklære ham skitten. Det er
spedalskhet som har brutt ut i byllen.
21. Men når presten ser på det sjuke
sted og finner at det ikke er hvite hår på
det, og at det ikke er dypere enn huden
ellers, og at det er blekt, da skal presten
holde ham innestengt i 7 dager.
22. Brer det seg da videre ut på huden,
skal presten erklære ham skitten. Det er
spedalskhet.
23. Men dersom den lyse flekk blir
uforandret på sitt sted og ikke har bredt
seg ut, da er det bare arret etter byllen, og
presten skal erklære ham rein.
24. Når noen får et brannsår på huden,
og kjøttet som gror i brannsåret, viser seg
som en lyserød eller hvit flekk,
25. så skal presten se på den, og
dersom han finner at hårene på den lyse
flekk er blitt hvite, og at den ser dypere ut
enn huden ellers, da er det spedalskhet
som har brutt ut i brannsåret, og presten
skal erklære ham skitten. Det er
spedalskhet.
26. Men finner presten, når han ser på
den, at det ikke er hvite hår på den lyse
flekk, og at den ikke er dypere enn huden
ellers, og at den er blek, da skal han holde
han innestengt i 7 dager.
27. Den 7. dag skal presten se på ham.
Dersom flekker da har bredt seg videre ut
på huden, skal presten erklære ham
skitten. Det er spedalskhet.
28. Men dersom den lyse flekk blir
uforandret på sitt sted og ikke har bredt
seg ut på huden, og den er blek, da er det
en knute etter brannsåret, og presten skal
erklære ham rein, for det er bare arret
etter brannsåret.
29. Når en mann eller kvinne har et sjukt
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sted på hodet eller i skjegget,
30. så skal presten se på det sjuke sted,
og dersom han finner at det ser dypere ut
enn huden ellers, og at det er gule tynne
hår på det, da skal han erklære ham
skitten. Det er skurv, spedalskhet på
hodet eller i skjegget.
31. Men dersom presten, når han ser
skurven, finner at den ikke ser dypere ut
enn huden ellers, men at det ikke er
svarte hår på den, da skal presten holde
den som har skurven, innestengt i 7
dager.
32. Den 7. dag skal presten se på det
sjuke sted, og dersom han finner at
skurven ikke har bredt seg ut, og at det
ikke er gule hår på den, og at skurven ikke
ser dypere ut enn huden ellers,
33. da skal den som har skurven rake
seg, dog ikke der hvor skurven er. Og
presten skal igjen holde ham innestengt i
7 dager.
34. Dersom da presten, når han den 7.
dag ser på skurven, finner at skurven ikke
har bredt seg ut på huden, og at den ikke
ser dypere ut enn huden ellers, da skal
han erklære ham rein. Og han skal vaske
sine klær, så er han rein.
35. Men dersom skurven brer seg ut på
huden etterat han er erklært rein,
36. så skal presten se på ham. Dersom
han finner at skurven har bredt seg ut på
huden, da skal han ikke lete etter de gule
hår. Han er skitten.
37. Men ser det for ham ut som skurven
er uforandret, og det er vokst svarte hår
på den, da er skurven legt. Han er rein, og
presten skal erklære ham rein.
38. Når en mann eller kvinne får lyse
flekker, hvite lyse flekker, på huden,
39. og presten ser på dem og finner de
lyse flekker av en blek hvit farge på deres
hud, da er det bare et ufarlig utslett som er
brutt ut på huden. En sådan er rein.
40. Når en mann mister håret på hodet,
så han blir skallet, da er han rein.
41. Og når han mister håret fremme på
hodet, så han blir flintskallet, da er han
rein.
42. Men er det en lyserød flekk der hvor
han er skallet, enten det er bak eller
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fremme på hodet, da er det spedalskhet
som bryter ut på det skallede sted; på
bakhodet eller forhodet.
43. Og når presten ser på ham og han
finner at det er en lyserød knute på hans
skallede bakhode eller forhode av samme
utseende som spedalskhet på huden,
44. så er mannen spedalsk. Han er
skitten. Presten skal erklære ham skitten.
Han har fått sykdommen på sitt hode.
45. Den som er blitt rammet av
spedalskhet, skal gå med sønderrevne
klær og med ustelt hår. Han skal tildekke
sitt skjegg og rope: Skitten!
46. Hele den tid han lider av
sykdommen, skal han være skitten.
Skitten er han, og han skal bo for seg
selv. Hans bolig skal være utenfor leiren.
47. Når det kommer spedalskhet på et
klesplagg av ull, eller lin,
48. eller på noe vevd, eller på tillaget tøy
av lin eller ull, eller på skinn, eller på noe
som er gjort av skinn,
49. og flekkene på klesplagget, eller på
skinnet, eller på vevningen, eller på
tillagingen, eller på noe som er gjort av
skinn, som er grønlige eller rødlige, da er
det spedalskhet. Og det skal vises frem
for presten.
50. Og når presten har sett på flekkene,
skal han holde plagget innlåst i 7 dager.
51. Dersom han da den 7. dag ser at
flekkene har bredt seg ut på klesplagget,
eller på vevningen, eller på tillagningen,
eller på skinnet, eller på noe som er gjort
av skinn, da er det ondartet spedalskhet.
Det er skittent.
52. Og enten det er klesplagget, eller
vevningen, eller tillagningen av ull eller lin,
eller noe som er gjort av skinn, hva det nå
kan være, så skal det, som flekkene er på,
brennes opp. Det er ondartet spedalskhet.
Det skal brennes opp med ild.
53. Men dersom presten, når han ser på
det, finner at flekkene ikke har bredt seg
ut på klesplagget, eller på vevningen, eller
på tillagningen, eller på det som var gjort
av skinn, hva det nå kan være,
54. da skal han la det som flekkene er
på, vaskes, og igjen holde det innlåst i 7
dager.

55. Og når presten ser på det, etterat
det er vasket, og han finner at flekkene
ikke ser annerledes ut enn før, men at de
heller ikke har bredt seg videre ut, da er
det skittent. Du skal brenne det opp med
ild. Det er av det slag som eter seg inn på
vrangsiden eller på rettsiden.
56. Men dersom presten, når han ser på
det, finner at det sted som flekkene er på
er blitt blekt etter vaskingen, da skal han
rive det av klesplagget, eller skinnet, eller
av vevningen, eller av tillagningen.
57. Men sees flekkene enda på
klesplagget, eller på vevningen, eller
tillagningen, eller på det som er gjort av
skinn, hva det nå kan være, da er det
spedalskhet som bryter ut. Du skal brenne
plagget opp med ild.
58. Men det klesplagg, eller den
vevning, eller den tillagning, eller de ting
av skinn som flekkene går bort av når de
vaskes, skal det igjen vaskes, så er det
reint.
59. Dette er loven om spedalskhet på
klesplagg av ull eller lin, eller på vevet
stykke, eller på tillaget stykke, eller på noe
som er gjort av skinn, hva det nå kan
være, når det skal erklæres reint og når
det er skittent.
KAP. 14
Forskrifter om rensing fra
spedalskhet
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Dette er loven om den spedalske, når
han skal renses: Han skal føres til
presten.
3. Og presten skal gå utenfor leiren, og
når da presten ser på ham og finner at
han er helbredet for sin spedalskhet,
4. da skal presten befale at det for den
som lar seg rense, skal tas to levende
reine fugler, sedertre, karmosinrød ull, og
isopplante,
5. og la dem slakte den ene fugl over et
leirkar som er fylt med rennende vann.
6. Så skal han ta den levende fugl,
sedertreet, den karmosinrøde ull, og
isopen, og dyppe dem sammen med den
levende fugl i blodet av den andre fugl
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som er slaktet over det rennende vann,
7. og skvette sju ganger på den som lar
seg rense for spedalskhet, og på den
måten rense ham. Og den levende fugl
skal han la flyge sin vei bortover marken.
8. Og den som lar seg rense, skal vaske
sine klær, rake av alt sitt hår, og bade seg
i vann, så er han rein. Og deretter skal
han gå inn i leiren, men han skal holde
seg utenfor sitt telt i 7 dager.
9. Den 7. dag skal han rake av alt sitt
hår, både sitt hode hår, sitt skjegg, og sine
øyenbryn. Alt sitt hår skal han rake av.
Han skal vaske sine klær og bade sin
kropp i vann, så er han rein.
10. Den 8. dag skal han ta to værlam
uten lyte og et årsgammelt hun-lam uten
lyte, og til matoffer tre tiendeler av en efa
(6,6L) fint mjøl blandet med olje, og så en
log (0,3L) olje.
11. Og presten som utfører rensningen
skal stille den mann som lar seg rense, og
den ting han skal ofre, frem for Herrens
åsyn ved inngangen til møteteltet.
12. Så skal presten ta det ene værlam
og bære det frem til skyldoffer sammen
med den log olje som tilhører det, og han
skal svinge dem for Herrens åsyn.
13. Værlammet skal slaktes på det sted
hvor syndofferet og brennofferet blir
slaktet. På det hellige sted. For liksom
syndofferet, hører på den måten også
skyldofferet presten til. Det er høyhellig.
14. Så skal presten ta av skyldofferets
blod og stryke på den høyre ørelapp på
den som lar seg rense; og på hans høyre
tommelfinger og på hans høyre storetå.
15. Og presten skal ta av den log olje
som hører til og helle i sin venstre hånd,
16. og så dyppe sin pekefinger i oljen,
som han har i sin venstre hånd, og skvette
av oljen med sin finger sju ganger for
Herrens åsyn.
17. Og resten av oljen som er i hans
hånd, skal han stryke noe på den høyre
ørelapp på den som lar seg rense, på
hans høyre tommelfinger, og på hans
høyre storetå, ovenpå blodet av
skyldofferet.
18. Og det som enda er til overs av oljen
som presten har i sin hånd, skal han helle
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på hodet på den som lar seg rense. Og
slik skal presten gjøre soning for ham for
Herrens åsyn.
19. Så skal presten ofre syndofferet og
gjøre soning for den som lar seg rense for
sin skittenhet. Og deretter skal han slakte
brennofferet.
20. Og presten skal ofre brennofferet og
matofferet på alteret, og på den måte
gjøre soning for ham. Så er han rein.
21. Men er det en fattig mann som ikke
har råd til så mye, da skal han ta et
værlam til skyldoffer, som skal svinges til
soning for ham, og en tiendel av en efa
(2,2L) fint mjøl, blandet med olje, til
matoffer, en log (0,3L) olje,
22. og to turtelduer eller to dueunger,
etter som han har råd til. Den ene skal
være til syndoffer, og den andre til
brennoffer.
23. På den 8. dag av sin rensning skal
han bære dette frem til presten, til
inngangen til møteteltet, for Herrens åsyn.
24. Og presten skal ta skyldofferlammet
og den log olje som hører til, og svinge
dem for Herrens åsyn.
25. Og de skal slakte skyldofferlammet,
og presten skal ta av skyldofferets blod og
stryke det på den høyre ørelapp på den
som lar seg rense; og på hans høyre
tommelfinger og på hans høyre storetå.
26. Så skal presten helle av oljen i sin
venstre hånd,
27. og med sin høyre pekefinger skal
han skvette sju ganger for Herrens åsyn
av oljen som han har i sin venstre hånd.
28. Så skal presten stryke noe av oljen
som han har i sin hånd, på den høyre
ørelapp på den som lar seg rense, på
hans høyre tommelfinger, og på hans
høyre storetå, ovenpå det sted hvor blodet
av skyldofferet er.
29. Og det som enda er til overs av oljen
som presten har i sin hånd, skal han helle
på hodet på den som lar seg rense, for å
gjøre soning for ham for Herrens åsyn.
30. Så skal han ofre den ene av
turtelduene eller av dueungene, det som
han har råd til,
31. som syndoffer og den andre som
brennoffer sammen med matofferet. Og
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presten skal gjøre soning, for den som lar
seg rense for Herrens åsyn.
32. Dette er loven om den som lider av
spedalskhet, men ikke har råd til så mye
når han skal renses.
33. Og Herren talte til Moses og Aron og
sa:
34. Når dere kommer inn i Kana'ans
land, som jeg gir dere til eiendom, og jeg
lar spedalskhet komme på noe hus i det
land dere får i eie.
35. Da skal den som eier huset, gå til
presten og si: Det ser ut for meg som det
er kommet spedalskhet på huset.
36. Så skal presten la huset ryddes før
han selv kommer og ser på flekkene, så
ikke alt som er i huset, skal bli skittent. Og
deretter skal han komme og se på huset.
37. Dersom han da, når han ser på
flekkene, finner at flekkene på husets
vegger viser seg som grønlige eller
rødlige fordypninger som ser ut til å ligge
dypere enn veggen,
38. da skal han gå ut av huset til husets
dør, og han skal stenge huset og holde
det tillåst i 7 dager.
39. Den 7. dag skal presten komme
igjen, og når han da ser på det og finner at
flekkene har bredt seg ut på husets
vegger,
40. da skal han la de steiner som
flekkene er på, brytes ut og kastes utenfor
byen på et skittent sted.
41. Deretter skal huset skrapes
innvendig rundt omkring. Og det støv som
er skrapt av, skal kastes utenfor byen på
et skittent sted.
42. Så skal de ta andre steiner og sette
dem inn istedenfor de gamle steiner. Og
de skal ta ny leire og stryke over huset
med det.
43. Bryter flekkene ut igjen på huset
etterat steinene er tatt ut og huset er
skrapt og strøket over,
44. da skal presten komme og se på
det. Og dersom han da finner at flekkene
har bredt seg ut på huset, da er det ondartet spedalskhet på huset. Det er skittent.
45. Da skal de rive ned huset; både
steiner, treverket, og all leiren, og føre det
utenfor byen til et skittent sted.

46. Den som går inn i huset i hele den
tid det holdes låst, skal være skitten til om
kvelden.
47. Og den som ligger i huset, skal
vaske sine klær. Og den som eter i huset,
skal vaske sine klær.
48. Men dersom presten, når han
kommer og ser på det, finner at flekkene
ikke har bredt seg ut på huset etterat det
er blitt strøket over, da skal han erklære
huset reint, for da er det onde borte.
49. Så skal han, forat huset kan bli
renset, ta to fugler, sedertre, karmosinrød
ull, og isopplante.
50. Den ene fugl skal han slakte over et
leirkar som er fylt med rennende vann,
51. og så skal han ta sedertreet, isopen,
den karmosinrøde ull, og den levende
fugl, og dyppe dem i blodet av den fugl
som er slaktet, og i det rennende vann, og
skvette det på huset sju ganger.
52. Og han skal rense huset med
fuglens blod, det rennende vann, med den
levende fugl, med sedertreet, med isopen,
og med den karmosinrøde ull,’
53. og så la den levende fugl flyge
utenfor byen, bortover marken. Slik skal
han gjøre soning for huset, så det blir
reint.
54. Dette er loven om all slags
spedalskhet, om skurv,
55. om spedalskhet på klær, på hus,
56. om knuter i huden, om utslett, og om
lyse flekker på huden,
57. til opplysning om når noe er skittent,
og når det er reint. Dette er loven om
spedalskhet.
KAP. 15
Forskrifter om menn som har flod
1. Og Herren talte til Moses og Aron og
sa:
2. Tal til Israels barn og si til dem: Når
det går flod fra en manns kropp, da er han
skitten for sitt flods skyld.
3. Så lenge hans flod varer, er det på
slik måte med hans skittenhet: Enten hans
kropp gir floden fra seg eller holder det til
bake, er han skitten i begge tilfellene.
4. Hvert leie som den som har flod ligger
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på, skal være skittent. Og alt det han sitter
på, skal være skittent.
5. Den som rører ved hans leie, skal
vaske sine klær og bade seg i vann, og
være skitten til om kvelden.
6. Og den som sitter på noe som den
som har flod sitter på, han skal vaske sine
klær og bade seg i vann, og være skitten
til om kvelden.
7. Og den som rører ved den sykes
kropp, skal vaske sine klær og bade seg i
vann, og være skitten til om kvelden.
8. Kommer den som har flod til å spytte
på en som er rein, da skal den han spyttet
på, vaske sine klær og bade seg i vann,
og han skal være skitten til om kvelden.
9. Hver sal som den som har flod rider
på, skal være skitten.
10. Enhver som rører ved det han har
under seg, skal være skitten til om
kvelden. Og den som bærer det bort, skal
vaske sine klær og bade seg i vann, og
være skitten til om kvelden.
11. Og enhver som den som har flod
rører ved uten å ha skyllet sine hender i
vann, skal vaske sine klær og bade seg i
vann, og være skitten til om kvelden.
12. Og et leirkar som den som har flod
rører ved, skal brytes i stykker og ethvert
trekar skal skylles i vann.
13. Når den som har flod blir rein for sitt
flod, da skal han telle 7 dager frem fra den
dag han ble rein, og så vaske sine klær og
bade sin kropp i rennende vann, så er han
rein.
14. Og den 8. dag skal han ta to turtelduer eller to dueunger, og komme for
Herrens åsyn til inngangen til møteteltet,
og gi dem til presten.
15. Og presten skal ofre dem; den ene
til syndoffer og den andre til brennoffer.
Og på den måten skal presten gjøre
soning for ham for Herrens åsyn og rense
ham for hans flod.
Forskrifter om menn som utlater sæd
16. Når det går sæd fra en mann, da
skal han bade sin kropp i vann og være
skitten til om kvelden.
17. Og ethvert klesplagg og ethvert
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skinn som det kommer sæd på, skal
vaskes i vann og være skittent til om
kvelden.
18. Og når en mann ligger hos en
kvinne, og det går sæd fra ham, da skal
de begge bade seg i vann og være skitten
til om kvelden.
Forskrifter om en kvinnes
menstruasjon
19. Når en kvinne har flod, idet det flyter
flod fra hennes kropp, da skal hun være
skitten i 7 dager. Enhver som rører ved
henne, skal være skitten til om kvelden.
20. Alt hun ligger på mens hun på en slik
måte er skitten, skal være skittent. Og alt
hun sitter på, skal være skittent.
21. Enhver som rører ved hennes leie,
skal vaske sine klær og være skitten til om
kvelden.
22. Og enhver som rører ved noe hun
sitter på, skal vaske sine klær og bade
seg i vann, og være skitten til om kvelden.
23. Og dersom noen rører ved noe som
er på leiet eller det hun sitter på, skal det
være skittent til om kvelden.
24. Og dersom en mann ligger hos
henne, og hennes urenhet kommer på
ham, så skal han være skitten i 7 dager.
Og ethvert leie han ligger på, skal være
skittent.
25. Når en kvinne har blodflod i mange
dager uten at det er hennes månedlige
menstruasjons tid, eller hun har flod
lenger enn det normale i sin månedlige
menstruasjons tid, da skal hun være
s k i t t e n alle d e d a g e r h e n n e s
menstruasjons flod varer, liksom i sin
månedlige menstruasjons dager.
26. Ethvert leie hun ligger på alle de
dager hennes flod varer, skal være
skittent; liksom hennes leie i hennes
månedlige menstruasjon. Og alt hun sitter
på, skal være skittent; liksom når hun har
sin månedlige menstruasjon.
27. Enhver som rører ved det, skal være
skitten. Han skal vaske sine klær og bade
seg i vann, og være skitten til om kvelden.
28. Men når hun blir rein for sitt flod, da
skal hun telle 7 dager frem og deretter
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skal hun være rein.
29. Og den 8. dag skal hun ta to turtelduer eller to dueunger og komme med
dem til presten, til inngangen til møteteltet.
30. Og presten skal ofre den ene til
syndoffer og den andre til brennoffer. Og
på den måten skal presten gjøre soning
for henne for Herrens åsyn og rense
henne for hennes menstruasjons flod.
31. Dere skal atskille Israels barn fra
deres skittenhet, forat de ikke skal dø i sin
urenhet om de skulle gjøre mitt tabernakel
skittent, det som står midt iblant dem.
32. Dette er loven om den som har flod.
Og om den som har sædutlatelse, så han
blir skitten ved det.
33. Og om den kvinne som har sin
månedlige menstruasjon. Og om den som
har flod; enten det er mann eller kvinne.
Og om den mann som ligger hos en
kvinne.
KAP. 16
Forskrifter om årlig soning for hele
folket
1. Og Herren talte til Moses etterat de to
Arons sønner var døde. De som måtte dø
den gang de trådde frem for Herrens
åsyn.
2. Og Herren sa til Moses: Tal til Aron,
din bror, og si at han ikke til enhver tid må
komme inn i helligdommen innenfor
forhenget, frem til nådestolen som er over
arken, forat han ikke skal dø. For jeg vil
åpenbare meg i skyen over nådestolen.
3. Dette skal Aron ha med seg når han
går inn i helligdommen: En ung okse til
syndoffer og en vær til brennoffer.
4. Han skal kle seg i hellig underkjortel
av lin, ha bukser av lin på sin kropp, ta om
seg et belte av lin, og binde en lue av lin
på sitt hode. Dette er de hellige klær. Og
han skal bade sin kropp i vann før han kler
seg i dem.
5. Og av Israels barns menighet skal
han ta to geitebukker til syndoffer og en
vær til brennoffer.
6. Så skal Aron føre frem sin syndofferokse og gjøre soning for seg og sitt hus.
7. Og han skal ta de to geitebukker og

stille dem frem for Herrens åsyn ved
inngangen til møteteltet.
8. Og Aron skal kaste lodd om de to
geitebukker; ett lodd for Herren og ett for
Asasel.
9. Og den bukk som ved loddkasting er
tilfalt Herren, skal Aron bære frem og ofre
til syndoffer.
10. Men den bukk som ved loddkasting
tilfalt Asasel, skal stilles levende frem for
Herrens Åsyn, forat det skal gjøres soning
ved den. Og så skal den sendes ut i
ørkenen til Asasel.
11. Når Aron fører frem sin egen syndofferokse og gjør soning for seg og sitt
hus, skal han først slakte syndoffer oksen.
12. Så skal han fylle ildkaret med glør
fra alteret for Herrens åsyn og sine hender
med finknust velduftende røkelse og bære
det innenfor forhenget.
13. Og han skal legge ned røkelsen på
ilden for Herrens åsyn, så skyen av
røkelsen skjuler nådestolen som er over
vitneutsagnet, forat han ikke skal dø.
14. Så skal han ta noe av oksens blod
og skvette med sin finger på fremsiden av
nådestolen, og foran nådestolen skal han
skvette noe av blodet sju ganger med sin
finger.
15. Deretter skal han slakte den bukk
som skal være syndoffer for folket, og
bære dens blod innenfor forhenget. Han
skal gjøre med dens blod liksom han
gjorde med oksens blod, og skvette det på
nådestolen og foran nådestolen.
16. På den måten skal han gjøre soning
for helligdommen og rense den for Israels
barns skittenhet og alle deres overtramp
som de har forsyndet seg med. Og likså
skal han gjøre med møteteltet som er reist
midt i blant dem i deres urenheter.
17. Og det må ikke være noe menneske
i møteteltet når han går inn for å gjøre
soning i helligdommen, og til han går ut
igjen. Og slik skal han gjøre soning for seg
og for sitt hus, og for hele Israels
menighet.
18. Så skal han gå ut til alteret som er
reist for Herrens åsyn, og gjøre soning for
det. Han skal ta av oksens blod og av
bukkens blod, og stryke rundt om på
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alterets horn
19. og skvette noe av blodet på det sju
ganger med sin finger, og på den måten
rense og hellige det fra Israels barns
urenhet.
20. Når han så har fullført soningen for
helligdommen, for møteteltet, og for
alteret, da skal han føre frem den levende
bukk.
21. Og Aron skal legge sine hender på
den levende bukks hode og bekjenne over
den alle Israels barns ugjerninger og alle
deres overtramp som de har forsyndet seg
med. Han skal legge dem på bukkens
hode og sende den ut i ørkenen med en
mann som står rede til det.
22. Og bukken skal bære alle deres
ugjerninger med seg ut i villmarken, og så
skal han slippe bukken løs i ørkenen.
23. Deretter skal Aron gå inn i møteteltet
og ta av seg de linklær som han tok på da
han gikk inn i helligdommen, og han skal
la dem bli der.
24. Så skal han bade sin kropp i vann på
et hellig sted og ta på seg sine andre klær.
Så skal han gå ut og ofre sitt eget brennoffer og folkets brennoffer, og gjøre soning
for seg og for folket.
25. Og fettet av syndofferet skal han
brenne på alteret.
26. Men den som førte bukken ut til
Asasel, skal vaske sine klær og bade sin
kropp i vann. Deretter kan han gå inn i
leiren.
27. Syndofferoksen og syndofferbukken,
hvis blod ble båret inn for å gjøre soning i
helligdommen, skal føres utenfor leiren.
Og deres skinn, deres kjøtt, og deres
møkk, skal brennes opp med ild.
28. Og den som brenner det opp, skal
vaske sine klær og bade sin kropp i vann.
Deretter kan han gå inn i leiren.
29. Og dette skal være en evig lov for
dere: I den 7. måned, på den 10. dag i
måneden, skal dere faste og ikke gjøre
noe arbeid; verken den innfødte eller den
fremmede som bor iblant dere.
30. For på den dag skal det gjøres
soning for dere for å rense dere, så dere
blir reine for Herren fra alle deres synder.
31. En høyhellig sabbat skal det være
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for dere, og da skal dere faste. Det skal
være en evig lov.
32. Og den prest som salves og som
innvies til å gjøre preste tjeneste i sin fars
sted, skal utføre soningen. Han skal kle
seg i linklærne, de hellige klær,
33. og han skal gjøre soning for det Aller
Helligste, gjøre soning for møteteltet, for
alteret, gjøre soning for prestene, og for
hele det samlede folk.
34. Og dette skal være en evig lov for
dere, at det gjøres soning for Israels barn
til rensning for alle deres synder èn gang
om året. Og Aron gjorde som Herren
hadde befalt Moses.
KAP. 17
Loven om blodskyld ved dyreslakt
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Tal til Aron og hans sønner, og til alle
Israels barn, og si til dem: Slik har Herren
befalt:
3. Hver mann av Israels hus som slakter
en okse eller et får, eller en geit, enten i
leiren eller utenfor leiren,
4. og ikke fører den frem til inngangen til
møteteltet for å bære frem et offer til
Herren foran Herrens tabernakel, den
mann skal det regnes som blodskyld. Han
har utøst blod. Den mann skal utryddes av
sitt folk.
5. Derfor skal Israels barn komme til
Herren med sine slaktedyr, som de bruker
å slakte på fri mark, og føre dem frem til
inngangen til møteteltet, til presten, og
ofre dem som takkoffer til Herren.
6. Og presten skal skvette blodet på
Herrens alter ved inngangen til møteteltet
og brenne fettet til en velbehagelig duft for
Herren.
7. Og de skal ikke mere ofre sine
slaktoffer til de onde ånder som de driver
avgudsdyrkelse med. Dette skal være en
evig lov for dem; fra slekt til slekt.
8. Og du skal si til dem: Når noen mann
av Israels hus eller av de fremmede som
bor iblant dem, ofrer et brennoffer eller
slaktoffer
9. og ikke fører det frem til inngangen til
møteteltet for å ofre det til Herren, så skal
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den mann utryddes av sitt folk.
10. Og når noen av Israels barns hus
eller av de fremmede som bor iblant dem,
eter blod, om aldri så lite, da vil jeg sette
mitt åsyn mot den som eter blodet og
utrydde ham av hans folk.
11. For kjøttets sjel er i blodet, og jeg
har gitt dere det på alteret til soning for
deres sjeler. For blodet er det som gjør
soning, fordi sjelen er i det.
12. Derfor har jeg sagt til Israels barn:
Ingen av dere skal ete blod, og den
fremmede som bor iblant dere, skal heller
ikke ete blod.
13. Og når noen av Israels barn eller av
de fremmede som bor iblant dere, feller et
vilt dyr eller en fugl som kan etes, da skal
han la blodet renne ut og dekke til det
med jord.
14. For blodet er sjelen i alt kjøtt, fordi
sjelen er i det. Derfor sa jeg til Israels
barn: Dere skal ikke ete blod av noe kjøtt,
for blodet er sjelen i alt kjøtt. Enhver som
eter det skal utryddes.
15. Og enhver som eter noe selvdødt
eller sønderrevet dyr, enten han er innfødt
eller fremmed, skal vaske sine klær og
bade seg i vann, og være skitten til om
kvelden, så er han rein.
16. Dersom han ikke vasker sine klær
og bader sin kropp, da skal han komme til
å lide for sin ugjerning.
KAP. 18

Loven om samleie

1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Tal til Israels barn og si til dem: Jeg er
Herren deres Gud.
3. Dere skal ikke gjøre som de gjør i
Egyptens land, som dere bodde i. Og dere
skal ikke gjøre som de gjør i Kana'ans
land, som jeg vil føre dere til. Og dere skal
ikke vandre etter deres skikker.
4. Dere skal gjøre etter mine bud, og
dere skal holde mine lover, så dere følger
dem. Jeg er Herren deres Gud.
5. Og dere skal holde mine lover og
mine bud. For det menneske som gjør
etter dem, skal leve ved dem. Jeg er
Herren.

6. Ingen av dere skal røre ved noen
kvinne av sin nære slekt for å ha omgang
med henne. Jeg er Herren.
7. Din fars og din mors leie skal du ikke
vanære. Hun er din mor, du skal ikke ha
omgang med henne.
8. Din stemor skal du ikke ha omgang
med. Hun er din fars hustru.
9. Din søster, enten det er din fars datter
eller din mors datter, enten hun er født
hjemme eller født ute, skal du ikke ha
omgang med.
10. Din sønnedatter eller din datterdatter
skal du ikke ha omgang med, for det er
ditt eget avkom.
11. Din stemors datter, som også er din
fars datter, skal du ikke ha omgang med.
Hun er din søster.
12. Din fars søster skal du ikke ha
omgang med. Hun er din fars nære slekt.
13. Din mors søster skal du ikke ha
omgang med. Hun er din mors nære slekt.
14. Din farbrors leie skal du ikke
vanære. Hans hustru skal du ikke komme
for nær. Hun er din fars søster.
15. Din sønnekone skal du ikke ha
omgang med. Hun er din sønns hustru.
Du skal ikke ha omgang med henne.
16. Din brors hustru skal du ikke ha omgang med, og ikke vanære din brors leie.
17. Du skal ikke ha omgang med en
kvinne og likedan hennes datter. Hennes
sønnedatter og hennes datterdatter skal
du ikke ta og ha omgang med. De er
hennes nære slekt. Det er skammelig ferd.
18. Du skal ikke ta din hustrus søster til
ekte mens din hustru lever, så du vekker
fiendskap mellom dem ved å ha omgang
med dem begge.
19. En kvinne som er skitten i sin
månedlige menstruasjon, skal du ikke gå
inn å ha omgang med.
20. Din nestes hustru skal du ikke ha
samleie med, så du blir skitten ved henne.
21. Du skal ikke gi noen av dine barn fra
deg til ildoffer for Molok. Du skal ikke
vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren.
22. Hos en mann skal du ikke ligge som
du ligger hos en kvinne. Det er en
vederstyggelighet.
23. Du skal ikke ha omgang med noe
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dyr, for da blir du skitten. Heller ikke skal
en kvinne la noe dyr ha omgang med seg.
Det er skamløs ferd.
24. Gjør dere ikke skitne med noe
sådant! For alt dette gjorde de seg skitne
med, de ugudelige som jeg driver ut for
deres øyne.
25. Landet ble skittent, og jeg hjemsøker
det for dets ugjerning, så landet spyr ut
sine innbyggere.
26. Men dere skal holde mine lover og
mine bud, og ikke gjøre noen av disse
vederstyggelige gjerninger; verken den
innfødte eller den fremmede som bor
iblant dere.
27. For alle disse vederstyggelige
gjerninger har landets innbyggere gjort, de
som var der før dere, og på den måten ble
landet skittent.
28. Ellers kommer landet til å utspy
dere, fordi dere gjør det skittent, liksom
det utspyr det folk som har vært der før
dere.
29. For hver den som gjør noen av disse
vederstyggelige gjerninger, skal utryddes
av sitt folk; hver og en som gjør sådant.
30. Så skal dere ta vare på det jeg vil ha
varetatt, så dere ikke gjør etter noen av de
vederstyggelige skikker som de har fulgt
før dere, og ikke fører skittenhet over dere
ved dem. Jeg er Herren deres Gud.
KAP. 19
Forskjellige lover for å leve hellig
1. Og Herren talte til Moses:
2. Tal til Israels barns menighet og si til
dem: Dere skal være hellige, for jeg,
Herren deres Gud, er hellig.
3. Dere skal ha respekt enhver for sin
mor og far, og dere skal holde mine
sabbater. Jeg er Herren deres Gud.
4. Dere skal ikke vende dere til
avgudene og ikke gjøre dere støpte guder.
Jeg er Herren deres Gud.
5. Når dere vil ofre takkoffer til Herren,
da skal dere ofre det på den måten at han
har velbehag i dere.
6. Den dag dere ofrer det, skal det etes,
eller dagen etter. Men det som blir til
overs til den tredje dag, skal brennes opp
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med ild.
7. Dersom det etes på den tredje dag,
da er det en vederstyggelighet. Herren har
da ikke velbehag i det.
8. Og den som eter det, kommer til å
lide for sin ugjerning, for han har
vanhelliget det som var helliget ved
Herren. Han skal utryddes av sitt folk.
9. Når dere høster avlingen i deres land,
så skal dere ikke skjære kornet helt ut til
den ytterste kant av din åker. Og de aks
som blir liggende etter innhøstingen, skal
du ikke sanke opp.
10. Og du skal ikke holde etterhøst i din
vingård og ikke sanke opp de nedfelte
bær i din vingård. Du skal la dem ligge til
den fattige og den fremmede. Jeg er
Herren deres Gud.
11. Dere skal ikke stjele, dere skal ikke
lyge, og ingen av dere skal gå svikfullt
frem mot sin neste.
12. Dere skal ikke sverge på løgn ved
mitt navn, så du vanhelliger din Guds
navn. Jeg er Herren.
13. Du skal ikke frata din neste noe med
urett og ikke rane noe fra ham. Du skal
ikke la en dagarbeiders lønn bli natten
over hos deg til om morgenen.
14. Du skal ikke forbanne en døv og ikke
legge feller for en blind, men du skal
respektere din Gud. Jeg er Herren.
15. Dere skal ikke gjøre urett i
rettssaken. Du skal ikke holde med noen
fordi han er stakkarslig, og ikke gi noen
rett fordi han er mektig. Du skal dømme
din neste med rettferdighet.
16. Du skal ikke gå omkring å baktale
folk. Du skal ikke stå din neste etter livet.
Jeg er Herren.
17. Du skal ikke hate din bror i ditt
hjerte. Men du skal irettesette din neste,
forat du ikke skal få synd på deg for hans
skyld.
18. Du skal ikke hevne deg og ikke
gjemme på ondhet mot ditt folks barn,
men du skal elske din neste som deg selv.
Jeg er Herren.
19. Dere skal holde mine lover. Du skal
ikke la to slags dyr av ditt fe pare seg med
hverandre. Du skal ikke så to slags
frøtyper på din mark. Og klær som er vevd

Side 180

Tredje Mosebok

av to slags garn, skal ikke komme på deg.
20. Når en mann ligger hos en kvinne og
har omgang med henne, og hun er en
slave og gift med en annen mann, men
ikke er løskjøpt eller frigitt, da skal de
straffes. Men de skal ikke betale med livet,
fordi hun ikke var frigitt.
21. Men han skal føre sitt skyldoffer
frem for Herren, til inngangen til
møteteltet; en skyldoffervær.
22. Og med skyldofferværen skal
presten gjøre soning for ham for Herrens
åsyn, for den synd han har gjort. Så for
han forlatelse for den synd han har gjort.
23. Når dere kommer inn i landet og
planter alle slags frukttrær, da skal dere
holde deres første frukt for skitten. I 3 år
skal de være skitne for dere, og dere skal
ikke ete av dem.
24. I det 4. år skal all deres frukt vies til
Herren i en gledesfest.
25. Og først i det 5. år kan dere ete
deres frukt, forat de siden kan bære dess
mere for dere. Jeg er Herren deres Gud.
26. Dere skal ikke ete noe med blodet i.
Dere skal ikke gi dere av med å tyde
varsler eller spå av skyene.
27. Dere skal ikke rundskjære deres hår.
Heller ikke skal du klippe ditt skjegg kort.
28. Dere skal ikke skjære i deres kjøtt i
sorg over en avdød, og ikke brenne inn
skrifttegn på dere. Jeg er Herren.
29. Du skal ikke vanhellige din datter
ved å la henne drive hor, forat ikke landet
skal drive hor og bli fullt av aggresjon.
30. Mine sabbater skal dere holde og ha
respekt for min helligdom. Jeg er Herren.
31. Dere skal ikke vende dere til
dødningemanere og ikke ty til sannsigere,
så dere gjør dere skitne ved dem. Jeg er
Herren deres Gud.
32. For de grå hår skal du reise deg og
ære den gamle, og du skal respektere din
Gud. Jeg er Herren.
33. Når en fremmed bor hos dere i deres
land, da skal dere ikke undertrykke ham.
34. Den fremmede som bor hos dere,
skal regnes som en innfødt blant dere. Og
du skal elske ham som deg selv, for dere
har selv vært fremmede i Egyptens land.
Jeg er Herren deres Gud.

35. Dere skal ikke gjøre urett i
avgjørelse om lengdemål, i vekt, eller i
volum.
36. Rette vektskåler, rette vektlodder,
rett efa, og rett hin skal dere ha. Jeg er
Herren deres Gud, som førte dere ut av
Egyptens land.
37. Dere skal ta vare på alle mine lover
og alle mine bud, og holde dem. Jeg er
Herren.
KAP. 20
Straffer for de forskjellige lover
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Du skal si til Israels barn: Om noen av
Israels barn eller av de fremmede som bor
i Israel, gir noen av sine barn fra seg til
Molok, skal han forlate livet. Folket i landet
skal steine han.
3. Jeg vil sette mitt åsyn mot den mann
og utrydde ham av hans folk fordi han har
gitt sitt barn fra seg til Molok og gjort min
helligdom skitten og vanhelliget mitt
hellige navn.
4. Om folket i landet lukker øynene til og
ikke straffer en sådan mann med døden
når han gir sitt barn fra seg til Molok,
5. da vil jeg sette mitt åsyn mot denne
mann og hans slekt. Og ham og alle dem
som følger ham i å drive avgudsdyrkelse
med Molok, vil jeg utrydde av deres folk.
6. Når noen vender seg til dødningemanere og sannsigere, og driver avgudsdyrkelse med dem, da vil jeg sette mitt
åsyn mot den mann og utrydde han av
hans folk.
7. Dere skal hellige dere og være
hellige, for jeg er Herren deres Gud.
8. Og dere skal ta vare på mine lover og
holde dem. Jeg er Herren som helliger
dere.
9. Hver den som banner sin far eller
mor, skal late livet. Sin far og sin mor har
han bannet. Hans blod skal være over
ham!
10. Når en mann driver hor med en
annen manns hustru, med sin nestes
hustru, da skal de begge miste livet; både
mannen og kvinnen som har drevet hor.
11. Når en mann ligger hos sin fars
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hustru, har han underrespektert sin fars
leie. De skal begge miste livet. Deres blod
skal være over dem!
12. Når en mann ligger hos sin
sønnekone, skal de begge miste livet. De
har gjort en vederstyggelig gjerning. Deres
blod skal være over dem!
13. Når en mann ligger hos en annen
mann som han ligger hos en kvinne, da
har de begge gjort en vederstyggelig
gjerning. De skal late livet. Deres blod skal
være over dem!
14. Når en mann tar både mor og datter
til ekte, da er det skammelig ferd. Både
han og kvinnene skal brennes med ild.
Slik skam skal ikke finnes blant dere.
15. En mann som har omgang med et
dyr, skal late livet. Og dyret skal dere
drepe.
16. Når en kvinne kommer nær noe dyr
og har omgang med det, da skal du slå i
hjel både kvinnen og dyret. De skal miste
livet. Deres blod skal være over dem!
17. Når en mann tar sin søster, sin far
eller mors datter, til ekte og har omgang
med henne, og hun med han, da er det
skammelig ferd. Og de skal utryddes for
sitt folks øyne. Han har hatt omgang med
sin søster. Han skal lide for sin ugjerning.
18. Når en mann ligger hos en kvinne
som har sin månedlige menstruasjon, og
har omgang med henne, da har han
avdekket hennes kilde og hun har
avdekket sitt blods kilde. De skal begge
utryddes av sitt folk.
19. Din mors eller din fars søster skal du
ikke ha omgang med. For den som gjør
dette, underrespekterer sin nærmeste
slekt. De skal lide for sin ugjerning.
20. Når en mann ligger hos sin farbrors
hustru, har han underrespektert sin
farbror. De skal lide for sin synd. De skal
dø barnløse.
21. Når en mann tar sin brors hustru, da
er det skamløs ferd. Han har ikke
respektert sin bror. De skal dø barnløse.
22. Dere skal ta vare på alle mine lover
og alle mine bud, og holde dem, forat ikke
landet skal utspy dere, det land som jeg
fører dere til og vil la dere bo i.
23. Og dere skal ikke følge det folks
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skikker som jeg driver ut for dere, for alt
dette har de gjort, og jeg blir kvalm av
dem.
24. Og jeg sa til dere: Dere skal ta deres
land i eie, og jeg vil gi dere det til
eiendom. Et land som flyter med melk og
honning. Jeg er Herren deres Gud, som
har skilt dere ut fra folkene.
25. Derfor skal dere skille mellom reine
dyr og skitne, mellom reine fugler og
skitne, og ikke gjøre dere selv vederstyggelige ved å ete de firbeinte dyr, eller
fugler, eller det kryp på jorden som jeg har
skilt ut for dere, for at dere skal holde dem
for skitne.
26. Dere skal være hellige for meg, for
jeg, Herren, er hellig. Og jeg har skilt dere
ut fra folkene, for at dere skal tilhøre meg.
27. Når det i en mann, eller kvinne, har
en d ø d n in g em an erån d , eller en
sannsigerånd, da skal de late livet. De skal
steines. Deres blod skal være over dem.
KAP. 21
Regler for en prests levemåte
1. Og Herren sa til Moses: Tal til
prestene, Arons sønner, og si til dem: En
prest skal ikke gjøre seg skitten blant sitt
folk ved å røre et lik,
2. unntagen det er hans nærmeste slekt;
hans mor, hans far, hans sønn, hans
datter, hans bror,
3. eller hans ugifte søster som ennå
tilhører ætten og ikke er blitt noen manns
hustru. Ved henne kan han gjøre seg
skitten.
4. Han skal ikke gjøre seg skitten som
ektemann, så han vanhelliger seg blant
sitt folk.
5. De skal ikke rake seg skallet på noen
del av sitt hode og ikke klippe sitt skjegg
kort, og ikke skjære i sitt kjøtt.
6. De skal være hellige for sin Gud og
ikke vanhellige sin Guds navn, for de
bærer frem Herrens ildoffer, sin Guds mat.
Derfor skal de være hellige.
7. Ei hore, eller ei kvinne som er
vanæret, skal de ikke ta til ekte. Og heller
ikke ei kvinne som hennes mann har skilt
seg fra, for presten er hellig for sin Gud.
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8. Og du skal holde ham hellig, for han
bærer frem din Guds mat. Han skal være
hellig for deg, for jeg, Herren, som helliger
dere, er hellig.
9. Og dersom den prests datter vanhelliger seg ved å drive hor, så vanhelliger
hun sin far. Hun skal brennes med ild.
10. Den som er yppersteprest blant sine
brødre, han hvis hode salvingsoljen er
utøst på og som er innvidd, og har kledd
seg i de hellige klær, han skal ikke rake
sitt hode og ikke sønderrive sine klær.
11. Han skal ikke gå inn til noe lik. Ikke
engang ved sin far eller sin mor skal han
føre ureinhet over seg.
12. Han skal ikke gå ut av helligdommen
for å vanhellige sin Guds helligdom. For
innvielsen han fikk ved sin Guds
salvingsolje, er over ham. Jeg er Herren.
13. Til hustru skal han ta ei rein jomfru.
14. Ei enke eller ei fraskilt, eller ei
vanæret kvinne, eller ei hore, noen sådan
må han ikke gifte seg med. Bare ei jomfru
av sitt folk skal han ta til hustru.
15. Han skal ikke vanhellige sin ætt
blant sitt folk, for jeg er Herren, som
helliger ham.
16. Og Herren talte til Moses og sa:
17. Tal til Aron og si: Ingen av din ætt,
enten nå eller i kommende tider, som har
noe lyte, skal tre nær for å bære frem sin
Guds mat.
18. Ingen som har noe lyte, skal tre nær;
ingen som er blind, eller halt, eller har noe
ansiktslyte, eller et lem som er for stort,
19. ingen som har brukket fot eller hånd,
20. eller som er pukkelrygget, eller
dverg, eller har hvit flekk på øyet, eller har
skabb, eller noe annet utslett, eller hvis
steiner er knust.
21. Ingen av presten Arons ætt, som har
noe lyte, skal tre nær for å bære frem
Herrens ildoffer. Han har et lyte. Han skal
ikke tre nær for å bære frem sin Guds
mat.
22. Sin Guds mat kan han nok ete; både
av de høyhellige og av de hellige gaver.
23. Men han må ikke gå frem til
forhenget og ikke tre nær til alteret, fordi
han har et lyte. Han skal ikke vanhellige
mine helligdommer, for jeg er Herren som

helliger dem.
24. Og Moses sa dette til Aron og hans
sønner, og til alle Israels barn.
KAP. 22
Regler for ofrene og behandlingen av
dem
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Tal til Aron og hans sønner og si at de
skal se seg vel for med de hellige gaver
som Israels barn helliger meg, og ikke
vanhellige mitt hellige navn. Jeg er
Herren.
3. Si til dem: Dersom noen av hele deres
ætt, nå eller i kommende tider, kommer
nær de hellige gaver som Israels barn
helliger Herren mens han har noen
urenhet på seg, så skal han utryddes fra
mitt åsyn. Jeg er Herren.
4. Ingen av Arons ætt som er spedalsk
eller har flod, skal ete av de hellige gaver
før han er blitt rein; heller ikke den som
rører ved noen som er blitt skitten ved lik,
eller den hvem det går ut sæd fra,
5. eller den som rører ved noe insekt
som en blir skitten ved, eller ved et
menneske som en blir skitten ved, eller
hva urenhet det enn er.
6. Den som rører ved noe sådant, skal
være skitten til om kvelden. Og han skal
ikke ete av de hellige gaver før han har
badet sin kropp i vann.
7. Når solen går ned, er han rein.
Deretter kan han ete av de hellige gaver,
for det er hans mat.
8. Det som er selvdødt eller sønderrevet, skal han ikke ete, for da blir han
skitten. Jeg er Herren.
9. De skal ta vare på det jeg vil ha
varetatt, forat de ikke skal bære synd for
noe sådant og dø fordi de vanhelliger det
hellige. Jeg er Herren som helliger dem.
10. Ingen utlending skal ete av det
hellige. En som har sitt opphold hos
presten eller er dagarbeider hos ham, må
ikke ete det hellige.
11. Men når en prest kjøper en slave for
sine penger, da kan slaven ete av det.
Likedan den som er født i hans hus, de
kan ete av hans mat.
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12. Når en prests datter blir en fremmed
manns hustru, skal hun ikke ete av de
hellige offergaver.
13. Men blir hun enke eller hun er skilt
fra sin mann og ikke har noen barn, og
hun vender tilbake til sin fars hus og bor
hos ham liksom i sin ungdom, da kan hun
ete av sin fars mat. Men ingen fremmed
skal ete av den.
14. Når noen eter noe hellig og ikke vet
om det, skal han godtgjøre presten det
hellige og legge femtedelen til.
15. Prestene skal ikke vanhellige de
hellige gaver som Israels barn ofrer til
Herren,
16. og på den måten føre over dem
ugjerning og skyld, når de eter de hellige
gaver, for jeg er Herren som helliger dem.
17. Og Herren talte til Moses og sa:
18. Tal til Aron og hans sønner, og til
alle Israels barn og si til dem: Når noen av
Israels hus eller av de fremmede i Israel
vil ofre sitt offer, enten det er et løfteoffer
eller et frivillig offer som de vil ofre til
Herren som brennoffer,
19. da skal de gjøre det slik at Herren
kan ha velbehag i dere. Det skal være en
han uten lyte, av storfeet, av småfeet,
eller av geitene.
20. Noe som det er lyte på, må dere ikke
ofre, for da har Herren ikke velbehag i
dere.
21. Og når noen vil ofre Herren et
takkoffer av storfeet eller av småfeet,
enten for å oppfylle et løfte eller for å gi et
frivillig offer, da skal det være uten lyte,
forat Herren kan ha velbehag i det. Der
skal aldeles ikke være noe lyte på det.
22. Dyr som er blinde, eller beinbrudt,
eller lemskadet, eller som har verkesår,
eller har skabb eller annet utslett, skal
dere ikke ofre til Herren. Og dere skal ikke
legge ildoffer av dem på alteret for Herren.
23. Et stykke storfe eller småfe som har
et lem som er for stort eller for lite, kan du
ofre som frivillig offer, men som løfteoffer
har Herren ikke velbehag i det.
24. Et dyr som er skadet ved å bli klemt,
eller knust, eller revet, eller skjært, skal
dere ikke bære frem for Herren. Slikt skal
dere ikke gjøre i deres land.
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25. Heller ikke av den utlendings hånd
skal dere motta og ofre slike dyr som
matoffer til deres Gud, for de er utskjemt,
det er lyte på dem. Med dem vinner dere
ikke Herrens velsignelse.
26. Og Herren talte til Moses og sa:
27. Når en kalv, eller et lam, eller et kje,
fødes, da skal det bli 7 dager hos moren.
Men fra den 8. dag av er de velbehagelige
for Herren som ildoffer for ham.
28. Dere skal ikke slakte et stykke storfe
eller småfe på samme dag som dets
unge.
29. Når dere ofrer Herren et lovprisnings
offer, skal dere gjøre det på den måten at
Herren har velbehag i dere.
30. Det skal etes samme dag. Dere skal
ikke etterlate noe av det til om morgenen.
Jeg er Herren.
31. Dere skal ta vare på mine bud og
holde dem. Jeg er Herren.
32. Dere skal ikke vanhellige mitt hellige
navn, for jeg vil være helliget blant Israels
barn. Jeg er Herren som helliger dere,
33. som førte dere ut av Egyptens land
for å være deres Gud. Jeg er Herren.
KAP. 23

Regler om høytidene

1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Tal til Israels barn og si til dem: Dette
er Herrens høytider, mine høytider, som
dere skal rope ut som Hellige sammenkomster.
3. I 6 dager skal dere arbeide, men på
den 7. dag er det høyhellig sabbat; en
hellig sammenkomst. Da skal dere ikke
gjøre noe arbeid. Det er sabbat for Herren
i alle deres hjem.
4. Dette er Herrens høytider, de hellige
sammenkomster, som dere skal rope ut til
deres fastsatte tider.
5. I den 1. måned, på den 14. dag i
måneden, mellom solens nedgang og
mørkets frembrudd, er det påske for
Herren.
6. Og på den 15. dag i den samme
måned er det de ugjærede brøds høytid
for Herren. I 7 dager skal dere ete ugjæret
brød.
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7. På den 1. dag skal dere holde en
hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre
noen arbeidsgjerning.
8. I 7 dager skal dere ofre ildoffer for
Herren. På den 7. dag skal det være en
hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre
noen arbeidsgjerning.
9. Og Herren talte til Moses og sa:
10. Tal til Israels barn og si til dem: Når
dere kommer inn i det land som jeg vil gi
dere, og dere høster dets avling, da skal
dere komme til presten med det første
kornband av deres høst.
11. Og dere skal svinge kornbandet for
Herrens åsyn, forat Herren kan ha
velbehag i dere. Dagen etter sabbaten
skal presten svinge det.
12. Og samme dag som dere svinger
kornbandet, skal dere ofre et årsgammelt
lam uten lyte til brennoffer for Herren,
13. og matofferet som hører til; to
tiendeler (4,4L) av en efa, fint mjøl,
blandet med olje, til ildoffer for Herren, til
en velbehagelig duft. Og drikkofferet som
hører til; fjerdedelen av en hin (0,9L) vin.
14. Og dere skal ikke ete brød, eller
ristet, eller friskt korn før den dag, før dere
har båret frem offeret for deres Gud. Det
skal være en evig lov for dere, fra slekt til
slekt, i alle deres hjem.
15. Fra dagen etter sabbaten, fra den
dag dere bærer frem svingekornbandet,
skal dere telle 7 fulle uker.
16. 50 dager skal dere telle, til dagen
etter den sjuende sabbat. Og da skal dere
bære frem for Herren et offer av den nye
avling.
17. Fra deres hjemsteder skal dere
komme med to svingebrød, som er laget
av to tiendeler av en efa (4,4L) fint mjøl og
bakt med surdeig. De er en førsteavling
for Herren.
18. Og sammen med brødet skal dere
føre frem sju årsgamle lam uten lyte, en
oksekalv, og to værer, de skal være til
brennoffer for Herren, matofferet, og
drikkofferne som hører til. Det er et ildoffer
til en velbehagelig duft for Herren.
19. Og dere skal ofre en geitebukk til
syndoffer og to årsgamle lam til takkoffer.
20. Og presten skal svinge dem

sammen med førsteavlingens brød og to
lam for Herrens åsyn. De skal være
Herren helliget og tilhøre presten.
21. Og samme dag skal dere la rope ut
at det skal holdes en hellig sammenkomst.
Dere skal ikke gjøre noen arbeidsgjerning.
Det skal være en evig lov for dere, fra
slekt til slekt, hvor dere så bor.
22. Og når dere høster avlingen i deres
land, skal du ikke under din innhøsting
skjære kornet helt ut til ytterste kant av din
åker. Og de aks som blir liggende etter
innhøstingen, skal du ikke sanke opp. Du
skal la dem være igjen til den fattige og
den fremmede. Jeg er Herren deres Gud.
23. Og Herren talte til Moses og sa:
24. Tal til Israels barn og si: I den 7.
måned, på den 1. dag i måneden, skal
dere holde hviledag med basunklang til
påminnelse og en hellig sammenkomst.
25. Da skal dere ikke gjøre noen
arbeidsgjerning, og dere skal ofre ildoffer
til Herren.
26. Og Herren talte til Moses og sa:
27. Men på den 10. dag i den samme 7.
måned er det soningsdag. Da skal dere
holde en hellig sammenkomst. Og dere
skal faste og ofre ildoffer til Herren.
28. Den dag skal dere ikke gjøre noe
arbeid, for det er en soningsdag. Da skal
det gjøres soning for dere og for Herrens,
deres Guds, åsyn.
29. For enhver som ikke faster den dag,
skal utryddes av sitt folk.
30. Og enhver som gjør noe arbeid på
den dag, han skal utryddes av sitt folk.
31. Ingenting arbeid må dere gjøre den
dag. Det skal være en evig lov for dere,
fra slekt til slekt, hvor dere så bor.
32. En høyhellig sabbat skal den være
for dere, og dere skal faste. På den 9. dag
i måneden om kvelden, fra den kvelden til
den neste, skal dere holde deres
sabbatshvile.
33. Og Herren talte til Moses og sa:
34. Tal til Israels barn og si: På den 15.
dag i denne samme 7. måned skal
løvhyttenes fest holdes for Herren, og den
skal vare i 7 dager.
35. På den 1. dag skal det være en
hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre
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noen arbeidsgjerning.
36. I 7 dager skal dere ofre ildoffer til
Herren. På den 8. dag skal dere holde en
hellig sammenkomst og ofre ildoffer til
Herren. Det skal være en festsammenkomst. Dere skal ikke gjøre noen arbeidsgjerning.
37. Dette er Herrens høytider. Dem skal
dere rope ut som hellige sammenkomster,
og på dem skal dere ofre Herren ildoffer,
brennoffer, matoffer, slaktoffer, og drikkoffer. Hver dag det som tilhører dagen,
38. foruten Herrens sabbater, foruten
deres gaver, foruten alle deres løfteoffer,
foruten alle deres frivillige offer som dere
gir Herren.
39. Men på den 15. dag i den 7. måned,
når dere samler inn landets avling, skal
dere holde Herrens fest, og den skal vare i
7 dager. Den første dag skal være hviledag, og den 8. dag skal være hviledag.
40. Og den 1. dag skal dere ta frukter av
fagre trær, palmegreiner, kvister av løvrike
trær, og vidjer som vokser ved bekkene.
Og dere skal være glade for Herrens,
deres Guds åsyn i 7 dager.
41. Denne høytid skal dere holde som
en fest for Herren i 7 dager om året. Det
skal være en evig lov for dere, fra slekt til
slekt. I den 7. måned skal dere holde den.
42. Dere skal bo i løvhytter i 7 dager.
Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter,
43. forat deres etterkommere skal vite at
jeg lot Israels barn bo i løvhytter da jeg
førte dem ut av Egyptens land. Jeg er
Herren deres Gud.
44. Og Moses kunngjorde Herrens
høytider for Israels barn.
KAP. 24
Regler om lampeoljen og
utstillingsbrødene
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Byd Israels barn at de skal la deg få
rein olje av knuste oliven til lysestaken, så
lampene kan settes opp til enhver tid.
3. Utenfor Vitneutsagnets forheng i
møteteltet skal Aron alltid holde dem i
stand fra kvelden til morgenen for Herrens
åsyn. Det skal være en evig lov for dere,
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fra slekt til slekt.
4. På lysestaken av reint gull skal han
alltid holde lampene i stand for Herrens
åsyn.
5. Du skal ta fint mjøl og bake tolv kaker
av det. Hver kake skal være to tiendeler
av en efa (4,4L).
6. Og du skal legge dem på to rader,
seks i hver rad, på bordet av reint gull for
Herrens åsyn.
7. Og du skal legge rein virak på hver
rad. Og den skal være et påminnelseoffer
for brødene; et ildoffer for Herren.
8. På hver sabbatsdag skal brødene
gjennom alle tider legges frem for Herrens
åsyn. Det skal være en gave fra Israels
barn; en evig pakt.
9. De skal tilhøre Aron og hans sønner.
Og de skal ete dem på et hellig sted. For
de er høyhellige og er hans del av
Herrens ildoffer; en evig rettferdighet.
Øye for øye og tann for tann, og
døden for å spotte Gud
10. En mann som var sønn av en
Israelittisk kvinne, men hadde en Egypter
til far, gikk engang ut blant Israels barn.
Da kom den Israelittiske kvinnes sønn og
en Israelittisk mann i krangel med
hverandre i leiren.
11. Og den Israelittiske kvinnes sønn
spottet Herrens navn og forbannet det, og
de førte han til Moses. Hans mor hette
Selomit, Dibris datter, av Dans stamme.
12. De satte han fast, forat de kunne få
avgjørelse ved et ord fra Herren.
13. Og Herren talte til Moses og sa:
14. Før spotteren utenfor leiren. Og alle
de som hørte det, skal legge sine hender
på hans hode og hele menigheten skal
steine ham.
15. Og du skal tale til Israels barn og si:
Når noen forbanner sin Gud, skal han lide
for sin synd.
16. Og den som spotter Herrens navn,
skal miste livet. Hele menigheten skal
steine ham. Enten det er en fremmed eller
en innfødt, skal han steines når han
spotter Herrens navn.
17. Når èn slår et menneske i hjel, skal
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han miste livet.
18. Men den som slår et stykke fe i hjel,
skal godtgjøre det; liv for liv.
19. Når noen ved voldførelse gir sin
neste mèn på hans kropp, skal der gjøres
det samme med ham som han selv har
gjort;
20. brudd for brudd, øye for øye, og tann
for tann. Det samme mèn som han
voldførte en annen, skal han selv få.
21. Den som slår et stykke fe i hjel, skal
godtgjøre det. Men den som slår et
menneske i hjel, skal miste livet.
22. En og samme rett skal gjelde for
dere. Den skal gjelde for den fremmede
som for den innfødte, for jeg er Herren
deres Gud.
23. Og Moses sa dette til Israels barn,
og de førte spotteren utenfor leiren og
steinet ham. Israels barn gjorde som
Herren hadde befalt Moses.
KAP. 25
Regler for jubelåret og sabbatsårene
1. Og Herren talte til Moses på Sinai
berg og sa:
2. Tal til Israels barn og si til dem: Når
dere kommer inn i det land jeg vil gi dere,
da skal landet ha en sabbatshvile for
Herren.
3. I 6 år skal du så din åker, og i 6 år
skal du stelle din vingård, og høste av
landets avling.
4. Men i det 7. år skal det være en
høyhellig sabbat for landet, en sabbat for
Herren. Da skal du ikke så din åker og
ikke stelle med din vingård.
5. Det som vokser av seg selv etterat du
har høstet, skal du ikke skjære. Og druene
på ditt ustelte vintre, skal du ikke sanke.
Det skal være et sabbatsår for landet.
6. Og det som vokser i landets sabbatsår, skal være til føde for dere; for deg, din
tjener, din tjenestejente, din dagarbeider,
og de fremmede som holder til hos deg.
7. Din buskap og de ville dyr som er i ditt
land, skal også ete av all den avling som
vokser der.
8. Så skal du telle 7 sabbatsår frem, sju
ganger 7 år, så tiden for de 7 sabbatsår

blir 49 år.
9. Og i den 7. måned, på den 10. dag i
måneden, skal du la basunen lyde
igjennom landet. På soningsdagen skal
dere la basunen lyde gjennom hele deres
land.
10. Og dere skal holde det 50. år hellig
og rope ut frihet i landet for alle dem som
bor der. Det skal være et jubelår for dere,
og dere skal komme tilbake; enhver til sin
eiendom og enhver til sin slekt.
11. Et jubelår skal dette 50. år være for
dere. Ikke skal dere så, og ikke skal dere
høste det som vokser av seg selv i det år,
og ikke skal dere sanke druene av de
ustelte vintrær i det år,
12. for det er jubelår. Hellig skal det
være for dere. Av marken skal dere ete
det den bærer.
13. I dette jubelår skal dere komme
tilbake, enhver til sin eiendom.
14. Når du selger noe til din neste, eller
du kjøper noe av din neste, da skal dere
ikke gjøre hverandre urett.
15. Etter tallet av år siden jubelåret skal
du kjøpe av din neste. Etter tallet av
innhøstings årene skal han selge til deg.
16. For et større tall av år, skal du gjøre
kjøpesummen større, og for et mindre tall
av år, skal du gjøre kjøpesummen mindre,
for det er bare et visst antall avlinger han
selger til deg.
17. Og ingen av dere skal gjøre sin
neste urett, men du skal ha respekt for din
Gud, for jeg er Herren deres Gud.
18. Dere skal holde mine lover og ta
vare på mine bud, og holde dem, så dere
kan bo trygt i landet.
19. Og landet skal gi sin frukt. Og dere
skal ete og bli mette, og bo trygt der.
20. Og om dere sier: Hva skal vi ete i
det 7. år, når vi ikke sår og ikke samler inn
vår avling?
21. Da vil jeg sende min velsignelse
over dere i det 6. år, så det gir avling for 3
år.
22. I det 8. år skal dere så, og ennå ete
av den gamle avlingen. Like til det 9. års
avling kommer, skal dere ete gammelt
korn.
23. Jorden må ikke selges for alle tider,
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for landet tilhører meg. Dere er fremmede
og gjester hos meg.
24. I hele det land dere får til eie, skal
dere tillate innløsing av jorden.
25. Når din bror blir fattig og må selge
noe av sin jordeiendom, da skal hans
løser komme og innløse det som hans
bror har solgt.
26. Og om èn ikke har noen løser, men
selv får råd til det, og kommer til å eie det
som skal til for å innløse det,
27. da skal han regne etter hvor mange
år det er gått siden han solgte, og bare
betale det resterende til den mann han
solgte til. Så skal han komme til sin
jordeiendom igjen.
28. Men dersom han ikke har nok til å
betale ham med, da skal det han har solgt
bli i dens eie som kjøpte det; helt til
jubelåret. Men i jubelåret skal det gis fritt,
så han kommer til sin jordeiendom igjen.
29. Når noen selger et beboelseshus i
en by som er omgitt med murer, da skal
hans innløsingsrett vare inntil et helt år er
gått etterat han har solgt. 1 år skal hans
innløsingsrett vare.
30. Men dersom det ikke blir innløst
innen et helt år er til ende, da skal huset,
om det ligger i en by med murer omkring,
for alle tider tilhøre den som kjøpte det, og
hans etterkommere. Det skal ikke gis fritt i
jubelåret.
31. Men husene i småbyer som ikke har
murer omkring, skal regnes like med
jordene på landet. De skal kunne
innløses, og i jubelåret skal de gis fri.
32. Men gjelder det huser i byer som
tilhører Levittene, da skal innløsingsretten
vare igjennom alle tider.
33. Når en kjøper noe av en levitt, så
skal et hus som er solgt, så sant det ligger
i hans egen by, gis fritt i jubelåret, for
husene i Levittenes byer er deres
eiendom blant Israels barn.
34. Men utmarkene omkring deres byer
må ikke selges, for de er deres eiendom
for all tid.
35. Når din bror blir fattig og ikke lenger
kan holde seg oppe, da skal du støtte
ham. Som en fremmed og som en innleid
mann skal han leve hos deg.
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36. Du må ikke ta rente eller overmål av
ham, men du skal respektere din Gud, så
din bror kan leve med deg.
37. Du skal ikke låne ham penger mot
rente og ikke kreve noe i tillegg for den
mat du låner ham.
38. Jeg er Herren deres Gud som førte
dere ut av Egyptens land for å gi dere
Kana'ans land, og være deres Gud.
39. Når din bror blir fattig og selger seg
til deg, da skal du ikke la ham tjene hos
deg som en slave tjener.
40. Han skal være hos deg som en
dagarbeider eller en innleid mann, og
tjene hos deg til jubelåret.
41. Da skal han flytte fra deg, både han
og hans barn, og dra hjem til sin slekt. Til
sin fedreeiendom skal han vende tilbake.
42. For de av mine tjenere som jeg har
ført ut av Egyptens land, de skal ikke
selges som en slave selges.
43. Du skal ikke herske over ham med
hardhet, men du skal respektere din Gud.
44. Men vil du få deg en slave eller
slavinne, da skal du kjøpe dem av de
hedningefolk som bor omkring dere,
45. og likedan blant barna av de innleide
menn som bor hos dere som fremmede.
Blant dem og deres etterkommere som
bor hos dere og er født i deres land, kan
dere kjøpe slaver og slavinner, og de skal
være deres eiendom.
46. Og dere kan etterlate dem som arv
til deres barn etter dere, så de kan ha dem
til eiendom. Dere kan for all tid bruke dem
som slaver. Men over deres brødre,
Israels barn, skal du ikke herske med
hardhet; bror over bror.
47. Når en fremmed eller en innleid
mann hos deg kommer til velstand, og en
av dine brødre som bor nær ham, blir
fattig og må selge seg til den fremmede
som har holder til hos deg, eller til en som
stammer fra en fremmed manns slekt,
48. da skal han kunne løses ut etterat
han har solgt seg. En av hans brødre skal
løse ham ut,
49. eller hans farbror, eller hans farbrors
sønn, eller en annen av de nærmeste
slektninger i hans ætt, skal løse ham ut,
eller får han råd til det, da skal han løse ut
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seg selv.
50. Når han gjør opp med den som har
kjøpt ham, skal de regne ut tiden fra det år
han solgte seg til ham, og til Jubelåret. Og
pengene han solgte seg for, skal deles
med årenes tall. Den tid han har vært hos
ham, skal regnes som om han har vært
dagarbeider.
51. Dersom det ennå er mange år
tilbake, da skal han til frigivelse betale
tilbake en tilsvarende del av de penger
han ble kjøpt for.
52. Men dersom det er få år tilbake til
jubelåret, så skal han gjøre opp med ham
etter dem. Etter sine tjenesteår skal han
betale sin løsningssum.
53. Som en dagarbeider tjener år for år,
skal han være hos ham. Du må ikke tåle
at han hersker over ham med hardhet.
54. Men dersom han ikke løses ut på en
av disse måter, da skal han bli fri i jubelåret; både han og hans barn.
55. For Israels barn tilhører meg som
tjenere. De er mine tjenere, som jeg har
ført ut av Egyptens land. Jeg er Herren
deres Gud.
KAP. 26
Velsignelsen ved å lyde Herren
1. Dere skal ikke gjøre dere avguder og
ikke reise opp utskårne bilder eller støtter,
og ikke sette steiner med bilder, i deres
land, for å tilbe ved dem, for jeg er Herren
deres Gud.
2. Mine sabbater skal dere holde, og for
min helligdom skal dere ha respekt. Jeg er
Herren.
3. Dersom dere vandrer i mine lover og
tar vare på mine bud, og holder dem,
4. da vil jeg gi dere regn i rette tid. Og
jorden skal gi sin avling, og markens trær
skal gi sin frukt.
5. Og tresketiden skal vare hos dere like
til vinhøsten. Og vinhøsten skal vare inntil
kornet såes. Og dere skal ete dere mette
av brødet som dere har avlet, og dere skal
bo trygt i deres land.
6. Og jeg vil gi fred i landet, og dere skal
hvile i ro, og ingen skal skremme dere.
Jeg vil utrydde de ville dyr av landet, og

sverdet skal ikke fare igjennom deres
land.
7. Dere skal forfølge deres fiender, og
de skal falle for deres sverd.
8. Fem av dere skal forfølge hundre, og
hundre av dere skal forfølge ti tusen, og
deres fiender skal falle for deres sverd.
9. Og jeg vil vende meg til dere og gjøre
dere fruktbare og tallrike, og jeg vil holde
min pakt med dere.
10. Og dere skal ha gammel avling å ete
inntil dere må føre den bort for den nye
avlings skyld.
11. Og jeg vil sette min bolig midt iblant
dere, og jeg skal aldri forkaste dere.
12. Og jeg vil vandre midt iblant dere, og
jeg vil være deres Gud, og dere skal være
mitt folk.
13. Jeg er Herren deres Gud som førte
dere ut av Egyptens land, forat dere ikke
mere skulle være deres slaver. Og jeg
brøt sønder deres åks stenger og lot dere
gå oppreist.
Forbannelsen ved å ikke lyde Herren
14. Men dersom du ikke lyder meg og
ikke holder alle mine bud,
15. dersom dere forakter mine
forskrifter, og dersom dere forkaster mine
lover, så dere ikke holder mine bud, men
bryter min pakt,
16. da vil jeg gjøre slik mot dere: Jeg vil
ettersøke dere med angst, med tærende
slag, og brennende feber, så deres øyne
slokner og sjelen fortviles av oppgitthet. Til
ingen nytte skal dere så deres frø. Deres
fiender skal ete den opp.
17. Og jeg vil sette mitt åsyn mot dere,
og deres fiender skal slå dere. Og de som
hater dere, skal herske over dere. Og dere
skal flykte skjønt ingen forfølger dere.
18. Og dersom dere enda ikke lyder
meg, da vil jeg tukte dere sju ganger mere
for deres synder.
19. Jeg vil bryte deres styrkes overmot,
og jeg vil gjøre deres himmel som jern og
deres jord som kobber.
20. Til ingen nytte skal dere bruke opp
deres kraft, og deres land skal ikke gi sin
avling. Og trærne i landet skal ikke gi sin
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frukt.
21. Og dersom dere enda står meg imot
og ikke vil lyde meg, da vil jeg slå dere sju
ganger mere som deres synder fortjener.
22. Jeg vil sende ville dyr imot dere, og
de skal røve deres barn fra dere,
ødelegge deres fe, forminske deres tall,
og deres veier skal bli øde.
23. Og dersom dere enda ikke lar dere
irettesettes av meg, men står meg imot,
24. da vil også jeg stå dere imot og slå
dere sju ganger mere for deres synder.
25. Jeg vil føre over dere et sverd som
hevner pakten, og samler dere i deres
byer. Da vil jeg sende pest inn iblant dere,
og dere skal gis i fiendens hånd.
26. Når jeg bryter sønder brødets støtte
for dere, da skal ti kvinner bake deres
brød i deres ovn og gi dere brødet igjen
etter vekt, og dere skal ete og ikke bli
mette.
27. Og dersom dere enda ikke lyder
meg, men står meg imot,
28. da vil jeg stå dere imot i harme og
tukte dere sju ganger mere for deres
synder.
29. Dere skal ete deres sønners kjøtt og
ete deres døtres kjøtt.
30. Og jeg vil ødelegge deres offerhauger og utrydde deres solstøtter, og
kaste deres døde kropper ovenpå de
døde kropper av deres vederstyggelige
avguder, og min sjel skal bli kvalm ved
dere.
31. Og jeg vil gjøre deres byer til en
ørken og legge deres helligdommer øde,
og jeg vil nyte velduften av deres offer.
32. Og jeg vil legge landet øde, så deres
fiender som bor der, skal sjokkeres over
det.
33. Men dere vil jeg spre blant
hedningene, og med sverd i hånd vil jeg
forfølge dere. Deres land skal bli øde og
deres byer en ørken.
34. Da skal landet godgjøre seg for sine
sabbatsår hele den tid det ligger øde,
mens dere er i fienders land. Da skal
landet hvile og få godgjøre seg for sine
sabbatsår.
35. Hele den tid det ligger øde, skal det
ha hvile. Den hvile som det ikke fikk i
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deres sabbatsår, da dere bodde der.
36. Og de som blir igjen av dere, dem vil
jeg gi et motløst hjerte i sine fienders land,
så lyden av et raslende blad vil jage dem.
Og de skal flykte som en flykter for sverd
og falle, skjønt ingen forfølger dem.
37. Og de skal falle, den ene over den
andre, som for sverd, skjønt ingen
forfølger dem. Og dere skal ikke holde
stand mot deres fiender.
38. Og dere skal gå til grunne blant
hedningene, og deres fienders land skal
fortære dere.
39. Og de som blir igjen av dere, skal
visne bort i deres fienders land for sin
ugjernings skyld. Også for sine fedres
ugjerninger, som hviler på dem, skal de
visne bort.
40. Da skal de bekjenne sine
ugjerninger og sine fedres ugjerninger,
som de gjorde i sin troløshet mot meg, og
bekjenne at de stod meg imot.
41. Derfor stod også jeg dem imot og
førte dem inn i deres fienders land. Ja, da
skal deres uomskårne hjerte ydmyke seg,
og de skal gjøre opp for sin ugjerning.
42. Og så vil jeg komme i hu min pakt
med Jakob. Min pakt med Isak og min
pakt med Abraham vil jeg komme i hu, og
landet vil jeg komme i hu.
43. Men landet skal først være forlatt av
dem og få godgjøre seg for sine
sabbatsår, mens det ligger øde og forlatt
av dem. Og de skal betale for sin
ugjerning, fordi de har foraktet mine lover
og forkastet mine bud.
44. Men selv da når de er i sine fienders
land, vil jeg ikke støte dem bort og ikke
forkaste dem, så jeg skulle tilintetgjøre
dem og bryte min pakt med dem, for jeg er
Herren deres Gud.
45. Og jeg vil, til beste for dem, komme i
hu pakten med fedrene, som jeg førte ut
av Egyptens land midt for hedningenes
øyne for å være deres Gud. Jeg er
Herren.
46. Dette er de forskrifter og de bud og
de lover som Herren satte mellom seg og
Israels barn på Sinai berg ved Moses.
KAP. 27
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Innløsingstakster for forskjellige ting
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Tal til Israels barn og si til dem: Når
noen gjør et hellig løfte etter det verd du
setter på folk, som helliger seg til Herren,
3. da skal du verdsette en mann som er
mellom 20 og 60 år gammel, til femti sekel
(0,6kg) sølv etter helligdommens sekel.
4. Men er det en kvinne, da skal du
verdsette henne til tretti sekel (0,36kg).
5. Er det en som er mellom 5 år og 20 år
gammel, da skal du verdsette en som er
av mannkjønn, til tjue sekel (0,24kg), og ei
som er av kvinnekjønn til ti sekel (0,12kg).
6. Er det en som er mellom 1 måned og
5 år gammel, da skal du verdsette en gutt
til fem sekel (60g) sølv og ei jente til tre
sekel (36g) sølv.
7. Er det en som er 60 år gammel eller
over det, da skal du dersom det er en
mann, verdsette ham til femten sekel
(0,18kg), og en kvinne til ti sekel (0,12kg).
8. Men dersom noen er for fattig til å
betale etter din verdsetting, da skal han
stilles frem for presten, og presten skal
verdsette ham. Etter som den som har
gjort løftet, har råd til, skal presten
verdsette ham til.
9. Dersom det er et dyr, slike som man
ofrer til Herren, da skal alt det en gir
Herren av slikt, være hellig.
10. En skal ikke gi noe annet isteden og
ikke bytte det; verken et godt med et dårlig
eller et dårlig med et godt. Bytter noen et
dyr med et annet, da skal både det og det
som byttes med, være hellig.
11. Men dersom det er et eller annet
skittent dyr, som en ikke ofrer til Herren,
da skal dyret stilles frem for presten,
12. og presten skal verdsette det etter
som det er; godt eller dårlig. Som du,
prest, verdsetter det, slik skal det være.
13. Men vil noen innløse det, da skal
han gi femtedelen mere enn det du har
verdsatt det til.
14. Når noen helliger sitt hus som en
gave til Herren, da skal presten verdsette
det etter som det er; godt eller dårlig. Som
presten verdsetter, slik skal det stå ved
makt.

15. Men dersom den som har helliget sitt
hus, vil innløse det, da skal han gi
femtedelen mere enn du har verdsatt det
til, så det blir hans.
16. Dersom noen helliger Herren noe av
sin jordeiendom, da skal du verdsette det
etter såfrøene; en homer (220L) byggfrø til
femti sekel (0,6kg) sølv.
17. Dersom han helliger sin jord fra
jubelåret av, da skal din verdsetting stå
ved makt.
18. Men dersom han helliger sin jord
etter jubelåret, da skal presten regne ut
pengene etter de år som er tilbake til
neste jubelår. Og der skal gjøres avkorting
i det verd du har satt.
19. Vil den som har helliget jorden
innløse den, da skal han gi femtedelen
mere enn du har verdsatt den til, så skal
den være hans for godt.
20. Men dersom han ikke innløser
jorden, eller han selger den til en annen,
da kan den ikke innløses mere.
21. Men når jorden gis fri i jubelåret, skal
den være helliget Herren liksom bannlyst
jord. Den skal tilhøre presten som hans
eiendom.
22. Men dersom noen helliger Herren et
jordstykke som han har kjøpt, som ikke
har tilhørt den jordeiendom han har arvet,
23. da skal presten regne ut for ham
hvor høyt det skal verdsettes, etter tiden
inntil jubelåret. Og han skal samme dag gi
det du verdsetter det til. Det skal være
helliget Herren.
24. I jubelåret skal jorden komme tilbake
til den han har kjøpt den av, til hvis
arvejord i landet den har tilhørt.
25. All din verdsetting skal skje etter
helligdommens sekel. Sekelen skal være
tjue gera (12g).
26. Det førstefødte i buskapen skal ikke
noen hellige. Som førstefødt tilhører det
Herren; enten det er et stykke storfe eller
småfe, hører det Herren til.
27. Men dersom det er et av de skitne
dyr, da skal en innløse det etter din
verdsetting og legge femtedelen til.
Dersom det ikke innløses, da skal det
selges etter din verdsetting.
28. Men ingenting bannlyst som noen
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vier til Herren av alt det han eier, må
selges eller innløses; enten det er folk
eller fe, eller jordeiendom. Alt bannlyst er
høyhelligt for Herren.
29. Intet menneske som lyses i bann,
skal løses. Han skal miste livet.
30. All landets tiende av jordens frø og
av trærnes frukt tilhører Herren. Den er
helliget Herren.
31. Vil noen innløse noe av sin tiende,
da skal han legge femtedelen til.

32. Og av all tiende av storfe, og av alt
det som går under hyrdestaven, hvert
tiende stykke, skal være helliget Herren.
33. En skal ikke se etter om det er godt
eller dårlig, og ikke bytte det. Bytter en
det, da skal både det og det som det
byttes med, være hellig. Det skal ikke
innløses.
34. Dette er de påbud som Herren gav
Moses på Sinai berg og bød ham
kunngjøre for Israels barn.

Fjerde Mosebok
36 kapitler
KAP. 1
Manntall over Israels folk
1. Og Herren talte til Moses i Sinai ørken
i møteteltet, den 1. dag i den 2. måned i
det 2. år etterat de var gått ut av Egyptens
land, og sa:
2. Ta opp manntall over Israels barns
menighet etter deres ætter og familie, og
skriv opp deres navn, alle som er av
mannkjønn; en for en,
3. fra 20 års alderen og oppover. Alle
dem i Israel som kan dra ut i krig, skal
dere mønstre, hær etter hær, du og Aron.
4. Dere skal ha med dere en mann for
hver stamme. Den som er overhode for
stammens familier.
5. Dette er navnene på de menn som
dere skal ha til hjelp: For Ruben: Elisur,
Sede'urs sønn,
6. for Simeon: Selumiel, Surisaddais
sønn,
7. for Juda: Nahson, Amminadabs sønn,
8. for Issakar: Netanel, Suars sønn,
9. for Sebulon: Eliab, Helons sønn,
10. for Josefs sønner, for Efra'im:
Elisama, Ammihuds sønn, for Manasse:
Gamliel, Pedasurs sønn,
11. for Benjamin: Abidan, Gideonis
sønn,

12. for Dan: Akieser, Ammisaddais
sønn,
13. for Asjer: Pagiel, Okrans sønn,
14. for Gad: Eljasaf, De'uels sønn,
15. for Naftali: Akira, Enans sønn,
16. Dette var menighetens utvalgte.
Høvdingene for sine stammer fra fedrene.
Overhodene over Israels tusener.
17. Da lot Moses og Aron disse menn,
som var nevnt ved navn, komme,
18. og de samlet hele menigheten på
den 1. dag i den 2. måned. Og de lot seg
innføre i ættelistene med sine navn, etter
sine ætter og familier fra 20 års alderen og
oppover, en for en,
19. slik som Herren hadde befalt Moses.
Og han mønstret dem i Sinai ørken.
20. Etterkommerne av Rubens sønner,
han som var Israels førstefødte,
oppskrevet etter sine ætter og familier
med sine navn, en for en, alt mannkjønn
fra 20 års alderen og oppover, alle som
kunne dra ut i krig.
21. Så mange som ble mønstret av
Rubens stamme var: Førtiseks tusen, fem
hundre.
22. Etterkommerne av Simeons sønner,
oppskrevet etter sine ætter og familier
med sine navn, så mange av dem som ble
mønstret, en for en, alt mannkjønn fra 20
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års alderen og oppover, alle som kunne
dra ut i krig.
23. Så mange som ble mønstret av
Simeons stamme var: Femtini tusen, tre
hundre.
24. Etterkommerne av Gads sønner,
oppskrevet etter sine ætter og familier
med sine navn, fra 20 års alderen og
oppover, alle som kunne dra ut i krig.
25. Så mange som ble mønstret av
Gads stamme var: Førtifem tusen, seks
hundre og femti.
26. Etterkommerne av Judas sønner,
oppskrevet etter sine ætter og familier
med sine navn, fra 20 års alderen og
oppover, alle som kunne dra ut i krig.
27. Så mange som ble mønstret av juda
stamme var: Syttifire tusen, seks hundre.
28. Etterkommerne av Issakars sønner,
oppskrevet etter sine ætter og familier
med sine navn, fra 20 års alderen og
oppover, alle som kunne dra ut i krig.
29. Så mange som ble mønstret av
Issakars stamme var: Femtifire tusen, fire
hundre.
30. Etterkommerne av Sebulons sønner,
oppskrevet etter sine ætter og familier
med sine navn, fra 20 års alderen og
oppover, alle som kunne dra ut i krig.
31. Så mange som ble mønstret av
Sebulons sønner var: Femtisju tusen, fire
hundre.
32. Josefs barns etterkommere av
Efra'ims sønner, oppskrevet etter sine
ætter og familier med sine navn, fra 20 års
alderen og oppover, alle som kunne dra ut
i krig.
33. Så mange som ble mønstret av
Efra'ims stamme var: Førti tusen, fem
hundre.
34. Etterkommerne av Manasses
sønner, oppskrevet etter sine ætter og
familie med sine navn, fra 20 års alderen
og oppover, alle som kunne dra ut i krig.
35. Så mange som ble mønstret av
Manasses stamme var: Trettito tusen, to
hundre.
36. Etterkommerne av Benjamins
sønner, oppskrevet etter sine ætter og
familier med sine navn, fra 20 års alderen
og oppover, alle som kunne dra ut i krig.

37. Så mange som ble mønstret av
Benjamins stamme var: Trettifem tusen,
fire hundre.
38. Etterkommerne av Dans sønner,
oppskrevet etter sine ætter og familier
med sine navn, fra 20 års alderen og
oppover, alle som kunne dra ut i krig.
39. Så mange som ble mønstret av
Dans stamme var: Sekstito tusen, sju
hundre.
40. Etterkommerne av Asjers sønner,
oppskrevet etter sine ætter og familier
med sine navn, fra 20 års alderen og
oppover, alle som kunne dra ut i krig.
41. Så mange som ble mønstret av
Asjers stamme var: Førtien tusen, fem
hundre.
42. Etterkommerne av Naftalis sønner,
oppskrevet etter sine ætter og familier
med sine navn, fra 20 års alderen og
oppover, alle som kunne dra ut i krig.
43. Så mange som ble mønstret av
Nafralis stamme var: Femtitre tusen, fire
hundre.
44. Dette var de som ble mønstret, de
som Moses og Aron, og Israels høvdinger,
mønstret. Og høvdingene var tolv i tallet;
en for hver stamme.
45. Og alle Israels barn som ble
mønstret etter sine familier, fra 20 års
alderen og oppover, alle i Israel som
kunne dra ut i krig,
46. så mange som ble mønstret, var:
Seks hundre og tre tusen, fem hundre og
femti.
47. Men Levittene etter sin stamme fra
fedrene ble ikke mønstret sammen med
dem.
48. For Herren talte til Moses og sa:
49. Bare Levis stamme skal du ikke
mønstre, og over dem skal du ikke ta opp
manntall sammen med de andre Israels
barn.
50. Men du skal sette Levittene over
vitneutsagnets tabernakel og over alle
dets redskaper, og over alt som hører til.
De skal bære tabernaklet og alle dets
redskaper. Og de skal tjene ved
tabernaklet og leire seg rundt omkring det.
51. Når tabernaklet skal bryte opp, skal
Levittene ta det ned. Og når tabernaklet
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skal leire seg, skal Levittene reise det opp.
Kommer noen fremmed nær det, skal han
late livet.
52. Israels barn skal leire seg, hver i sin
leir og hver ved sitt banner, hær for hær.
53. Men Levittene skal leire seg rundt
omkring vitneutsagnets tabernakel, forat
det ikke skal komme aggresjon over
Israels barns menighet. Og Levittene skal
ta vare på det som er å vareta ved
vitneutsagnets tabernakel.
54. Og Israels barn gjorde så. De gjorde
i ett og alt slik som Herren hadde befalt
Moses.
KAP. 2

Israels barns leirplasser

1. Og Herren talte til Moses og Aron og
sa:
2. Israels barn skal leire seg, hver med
sitt banner, ved familiens hærmerke. De
skal leire seg midt imot møteteltet, rundt
omkring det.
3. På fremsiden, mot øst, skal Juda leire
seg under sitt banner, hær for hær. Og
høvdingen for Judas barn er Nahson,
Amminadabs sønn.
4. Hans hær, så mange av dem som er
mønstret, er: Syttifire tusen, seks hundre.
5. Ved siden av ham skal Issakars
stamme leire seg. Og høvdingen for
Issakars barn er Netanel, Suars sønn.
6. Hans hær, så mange av dem som er
mønstret, er: Femtifire tusen, fire hundre.
7. Likså Sebulons stamme. Og
høvdingen for Sebulons barn er Eliab,
Helons sønn.
8. Hans hær, så mange av dem som er
mønstret, er: Femtisju tusen, fire hundre.
9. Alle som er mønstret av Judas leir,
hær for hær, er: Ett hundre og åttiseks
tusen, fire hundre. De skal være den
første hæravdeling som bryter opp.
10. Mot sør skal Ruben leire seg under
sitt banner; hær for hær. Og høvdingen for
Rubens barn er Elisur, Sede'urs sønn.
11. Hans hær, så mange av dem som er
mønstret, er: Førtiseks tusen, fem hundre.
12. Ved siden av ham skal Simeons
stamme leire seg. Og høvdingen for
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Simeons barn er Selumiel, Surisaddais
sønn.
13. Hans hær, så mange av dem som er
mønstret, er: Femtini tusen, tre hundre.
14. Likså Gads stamme. Og høvdingen
for Gads barn er Eljasaf, Re'uels sønn.
15. Hans hær, så mange av dem som er
mønstret, er: Førtifem tusen, seks hundre
og femti.
16. Alle som er mønstret av Rubens leir,
hær for hær, er: Ett hundre og femtien
tusen, fire hundre og femti. De skal være
den andre fylking som bryter opp.
17. Så skal møteteltet bryte opp;
Levittenes leir i midten av leirene. De skal
bryte opp etter som de har leiret seg; hver
på sin plass under sine banner.
18. Mot vest skal Efra'im leire seg under
sitt banner; hær for hær. Og høvdingen for
Efra'ims barn er Elisama, Ammihuds
sønn.
19. Hans hær, så mange av dem som er
mønstret, er: Førtifem tusen, fem hundre.
20. Ved siden av ham Manasses
stamme. Og høvdingen for Manasses
barn er Gamliel, Pedasurs, sønn.
21. Hans hær, så mange av dem som er
mønstret, er: Trettito tusen, to hundre.
22. Likså Benjamins stamme. Og
høvdingen for Benjamins barn er Abidan,
Gideonis sønn.
23. Hans hær, så mange av dem som er
mønstret, er: Trettifem tusen, fire hundre.
24. Alle som er mønstret av Efra'ims leir,
hær for hær, er: Ett hundre og åtte tusen,
ett hundre. De skal være den tredje
hæravdeling som bryter opp.
25. Mot nord skal Dan leire seg under
sitt banner; hær for hær. Og høvdingen for
Dans barn er Akieser, Ammisaddais sønn.
26. Hans hær, så mange av dem som er
mønstret, er: Sekstito tusen, sju hundre.
27. Ved siden av ham skal Asjers
stamme leire seg. Og høvdingen for
Asjers barn er Pagiel, Okrans sønn.
28. Hans hær, så mange av dem som er
mønstret, er: Førtien tusen, fem hundre.
29. Likså Naftelis stamme. Og
høvdingen for Naftalis barn er Akira,
Enans sønn.
30. Hans hær, så mange av dem som er
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mønstret, er: Femtitre tusen, fire hundre.
31. Alle som er mønstret av Dans leir,
er: Ett hundre og femtisju tusen, seks
hundre. De skal være den siste fylking
som bryter opp under sine banner.
32. Dette var de av Israels barn som ble
mønstret etter sine familier. I alt var det:
Seks hundre og tre tusen, fem hundre og
femti mann som ble mønstret i leirene;
hær for hær.
33. Men Levittene ble ikke mønstret
sammen med de andre Israels barn, slik
som Herren hadde befalt Moses.
34. Og Israels barn gjorde så. De leiret
seg under sine banner og brøt opp,
enhver etter sin ætt og sin familie, i alle
deler slik som Herren hadde befalt Moses.
KAP. 3

Arons ætt

1. Dette var Arons og Moses' ætt på den
tid Herren talte til Moses på Sinai berg.
2. Navnene på Arons sønner var:
Nadab, som var den førstefødte, deretter
Abihu, Eleasar og Itamar.
3. Dette var navnene på Arons sønner,
de salvede prester, som var innvidd til å
gjøre prestetjeneste.
4. Nadab og Abihu døde for Herrens
åsyn, den gang de bar fremmed ild inn for
Herrens åsyn i Sinai ørken, og de hadde
ingen sønner. Siden utførte Eleasar og
Itamar prestetjenesten for Arons, sin fars,
øyne.
Levittene er utvalgt til å gjøre Herrens
tjeneste
5. Og Herren talte til Moses og sa:
6. La Levis stamme komme hit og still
dem frem for Aron, presten, så de kan
tjene ham.
7. Og de skal ta vare på det han og hele
menigheten skulle ha varetatt foran
møteteltet, og på slik en måte utføre
tjenesten ved tabernaklet.
8. Og de skal ta vare på alt som tilhører
møteteltet, og på det som Israels barn
skulle varetatt. Og på den måten skal de
utføre tjenesten ved tabernaklet.

9. Du skal gi Levittene til Aron og hans
sønner. Blant Israels barn skal de være
helt overgitt til ham.
10. Men Aron og hans sønner skal du
sette til å ta vare på sin prestetjeneste.
Kommer en fremmed nær til, skal han late
livet.
11. Og Herren talte til Moses og sa:
12. Se, jeg har tatt Levittene ut blant
Israels barn i stedet for alle førstefødte,
dem som åpner morsliv blant Israels barn,
forat levittene skal tilhøre meg.
13. For meg tilhører alt førstefødt. Den
dag jeg slo alt førstefødt i Egyptens land,
helliget jeg meg alt som er førstefødt i
Israel; både folk og fe. De skal høre meg
til, meg, Herren.
Manntall over Levittene
14. Og Herren talte til Moses i Sinai
ørken og sa:
15. Du skal mønstre Levis barn etter
deres familier og ætter! Alt mannkjønn, fra
den som er 1 måned gammel og oppover,
skal du mønstre.
16. Så mønstret Moses dem etter
Herrens ord, som det var befalt ham.
17. Navnene på Levis sønner var:
Gerson, Kahat, og Merari.
18. Og navnene på Gersons sønner
etter deres ætter var: Libni og Sime'i.
19. Og Kahats sønner etter sine ætter
var: Amram, Jishar, Hebron, og Ussiel.
20. Og Meraris sønner etter sine ætter
var: Mahli og Musi. Dette var Levis ætter
med sine familier.
21. Til Gerson hørte Libnittenes ætt og
Sime'ittenes ætt. Dette var Gersonittenes
ætter.
22. De av dem som ble mønstret, idet
det ble tatt tall på alt mannkjønn fra den
som var 1 måned gammel og oppover,
var: sju tusen, fem hundre.
23. Gersonittenes ætter hadde sin leir
bak tabernaklet; mot vest.
24. Og høvdingen for Gersonittenes
familie var Eljasaf, Laels sønn.
25. Og det som Gersons barn hadde å
ta vare på ved møteteltet, var selve
tabernaklet med dekke og overdrag, og
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dekket for inngangen til møteteltet,
26. omhengene til forgården, forhenget
for inngangen til forgården som er rundt
om tabernaklet og alteret, dets snorer, og
alt arbeidet der ved.
27. Til Kahat hørte Amramittenes ætt,
Jisharittenes ætt, Hebronittenes ætt, og
Ussielittenes ætt. Dette er Kahatittenes
ætter.
28. Da det ble tatt tall på alt mannkjønn,
fra den som var 1 måned gammel og
oppover, var de åtte tusen, seks hundre
mann, som skulle ta vare på det som var å
vareta ved helligdommen.
29. Kahats barns ætter hadde sin leir
ved siden av tabernaklet; mot sør.
30. Og Høvdingen for Kahatættenes
familie var Elisafan, Ussiels sønn.
31. Og det de hadde å ta vare på var:
Arken, bordet, lysestaken, alterne, helligdommens redskaper som brukes ved
tjenesten, forhenget, og alt arbeidet der
ved.
32. Men den øverste høvding for
Levittene var Eleasar, sønn til Aron,
presten. Han var satt over dem som skulle
ta vare på det som var å vareta ved
helligdommen.
33. Til Merari hørte Mahlittenes ætt og
Musittenes ætt. Dette var Merarittenes
ætter.
34. De av dem som ble mønstret, idet
der ble tatt tall på alt mannkjønn fra den
som var 1 måned gammel og oppover,
var: Seks tusen, to hundre.
35. Og høvdingen for Merariættenes
familie var Suriel, Abiha'ils sønn. De
hadde sin leir ved siden av tabernaklet;
mot nord.
36. Og det som Meraris barn var satt til
å ta vare på, var: Tabernaklets planker,
dets tverrstenger, dets stolper, dets
fotstykker, alt som tilhørte det og alt
arbeidet der ved,
37. stolpene til forgården rundt omkring,
fotstykkene, pluggene, og snorene som
hørte til.
38. Men foran tabernaklet, mot øst,
foran møteteltet, mot solens oppgang,
hadde Moses og Aron, og hans sønner,
leir, og de tok vare på det som var å
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vareta ved helligdommen, det som Israels
barn skulle varetatt. Men kom en fremmed
nær til, skulle han miste livet.
39. Alle de av Levittene som ble
mønstret, de som Moses og Aron
mønstret etter Herrens ord, ætt for ætt, alt
mannkjønn fra den som var 1 måned
gammel og oppover, var: Tjueto tusen.
Manntall over alt førstefødt av Israels
barn
40. Og Herren sa til Moses: Du skal
mønstre alle førstefødte av mannkjønn
blant Israels barn, fra den som er 1 måned
gammel og oppover, og føre deres navn
inn i manntallet.
41. Og så skal du la meg, Herren, få
Levittene isteden for alle førstefødte blant
Israels barn, og Levittenes fe isteden for
alt førstefødt blant Israels barns fe.
42. Da mønstret Moses alle førstefødte
blant Israels barn, slik som Herren hadde
befalt ham.
43. Og da han tok tall på alle førstefødte
av mannkjønn og skrev opp deres navn,
fra den som var 1 måned gammel og oppover, var de, så mange som ble mønstret,
tjueto tusen, to hundre og syttitre.
Herren tar Levittene i bytte med alle
førstefødte
44. Og Herren talte til Moses og sa:
45. Du skal ta Levittene i stedet for alle
førstefødte blant Israels barn og
Levittenes fe isteden for deres fe. Og
Levittene skal høre meg til, meg, Herren.
46. Men som løsepenger for de to
hundre og syttitre førstefødte av Israels
barn som overskrider levittenes tall,
47. skal du ta fem sekel (60g) for hver.
Etter helligdommens sekel skal du ta dem.
Sekelen regnet til tjue gera (12g).
48. Og du skal gi Aron og hans sønner
disse penger som løsepenger for de
overtallige blant dem.
49. Så tok Moses løsepengene for dem
som overskred deres tall som ble utløst
ved Levittene.
50. Av Israels barns førstefødte fikk han
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pengene, ett tusen, tre hundre og
sek st if em sek el (1 6 , 3 8 k g ) ett er
helligdommens sekel.
51. Og Moses gav Aron og hans sønner
løsepengene etter Herrens ord, slik som
Herren hadde befalt Moses.
KAP. 4
Manntall over Levittene og deres
oppgaver
1. Og Herren talte til Moses og Aron, og
sa:
2. Ta opp manntall over Kahats barn
blant Levittene etter deres ætter og
familier,
3. fra 30 års alderen og oppover inntil 50
års alderen over alle som skal tre inn i
tjenesten og utføre arbeid ved møteteltet!
4. Det som Kahats barn skal stelle med
ved møteteltet, det er de høyhellige ting.
5. Når leiren bryter opp, skal Aron og
hans sønner gå inn og ta ned det
dekkende forheng og bre det over
vitneutsagnets ark.
6. De skal legge et dekke av sjøkuskinn
over den og over dette igjen bre et klede,
helt igjennom av blå ull, og så sette inn
bærestengene.
7. Over utstillingsbrødsbordet skal de
bre et klede av blå ull, og på det skal de
legge fatene, skålene, begrene, drikkofferkannene, og det stadige brød skal også
ligge der.
8. Over alt dette skal de bre et klede av
karmosinrød ull og legge et dekke av
sjøkuskinn om det og sette inn bærestengene.
9. Så skal de ta et klede av blå ull, og
med det dekke lysestaken, dens lamper,
lysesaksene, brikkene, og alle oljekarene
som brukes til tjenesten ved den.
10. Og de skal legge den, og alt som
tilhører den, i et dekke av sjøkuskinn og
legge det på ei båre.
11. Over det gullkledde alter skal de bre
et klede av blå ull og legge et dekke av
sjøkuskinn om det og sette inn
bærestengene.
12. Så skal de ta alle de redskaper som
brukes til tjenesten i helligdommen, og

legge dem i et klede av blå ull og dekke
dem til med et dekke av sjøkuskinn, og
legge dem på ei båre.
13. Alteret skal de rense for aske og bre
et klede av purpurrød ull over det.
14. Og på det legge alle de redskaper
som brukes til tjenesten ved alteret:
Fyrfatene, kjøttgaflene, ildskuffene, og
skålene til å skvette blod med; alle alterets
redskaper. De skal bre et dekke av
sjøkuskinn over og sette inn bærestengene.
15. Når Aron og hans sønner ved leirens
oppbrudd er ferdig med å dekke over
helligdommen og alle helligdommens
redskaper, så skal Kahats barn komme og
bære. Men de må ikke røre ved
helligdommen, forat de ikke skal dø. Dette
er det Kahats barn har å bære av det som
tilhører møteteltet.
16. Men Eleasar, sønn til presten Aron,
skal ha oppsynet med oljen til lysestaken,
den velduftende røkelse, det stadige
matoffer, salvingsoljen, oppsynet med
hele tabernaklet, og alt som i det er av
hellige ting og redskaper som hører til.
17. Og Herren talte til Moses og Aron,
og sa:
18. La ikke Kahatittenes ættgren bli
utryddet av Levittenes stamme,
19. men gjør slik med dem forat de skal
leve og ikke dø når de kommer nær de
høyhellige ting: Aron og hans sønner skal
gå inn og sette enhver av dem til sin
tjeneste og til det han skal bære.
20. Men selv må de ikke gå inn å se på
de hellige ting, ikke engang et øyekast,
forat de ikke skal dø.
21. Og Herren talte til Moses og sa:
22. Ta opp manntall over Gersons barn
etter deres familier og ætter!
23. Fra 30 års alderen og oppover inntil
50 års alderen skal du mønstre dem, alle
som skal tre inn i tjenesten og utføre
arbeid ved møteteltet.
24. Dette skal være Gersonættenes
gjerning med å tjene og bære:
25. De skal bære tabernaklets tepper,
møteteltet med dekket og overdrag av
sjøkuskinn som ligger ovenpå, dekket for
inngangen til møteteltet,
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26. omhengene til forgården, forhenget
for porten til forgården som er rundt om
tabernaklet og alteret, snorene som hører
til, og alle redskapene som brukes til
arbeidet der ved. Og alt som er å gjøre
med disse ting, skal de utføre.
27. Etter Aron og hans sønners ord, skal
all tjeneste utføres som Gersons barn har
å gjøre. Både alt det de har å bære, og
med hele deres tjeneste. Og dere skal
overgi til deres ivaretakelse alt det de har
å bære.
28. Dette var Gersonættenes tjeneste
ved møteteltet. Og Itamar, sønn til presten
Aron, skal ha oppsyn med det de har å ta
vare på.
29. Meraris barn skal du mønstre etter
deres ætter og familier.
30. Fra 30 års alderen og oppover inntil
50 års alderen, skal du mønstre dem; alle
som skal tre inn i tjenesten og utføre
arbeidet ved møteteltet.
31. Og dette er det som de har å bære;
alt det de skal stelle med ved møteteltet:
tabernaklets planker, dets tverrstenger,
stolper, fotstykker,
32. stolpene til forgården rundt omkring
med deres fotstykker, plugger, og snorer,
alle redskaper som hører til, og alt som
brukes til arbeidet der ved. Og dere skal
ved navn overgi dem de ting de har å
bære.
33. Dette skal være Merariættenes
tjeneste. Alt det de skal stelle med ved
møteteltet under oppsyn av Itamar, sønn
til presten Aron.
34. Så mønstret Moses og Aron, og
menighetens høvdinger, Kahatittene etter
deres ætter og familier,
35. fra 30 års alderen og oppover inntil
50 års alderen alle som skulle tre inn i
tjenesten og utføre arbeid ved møteteltet.
36. Og de av dem som ble mønstret,
hver etter sin ætt, var: To tusen, sju
hundre og femti.
37. Så mange var de som ble mønstret i
Kahatittenes ætter; alle de som tjente ved
møteteltet, og som Moses og Aron
mønstret etter Herrens ord ved Moses.
38. Og de av Gersonittene som ble
mønstret etter sine ætter og familier,
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39. fra 30 års alderen og oppover inntil
50 års alderen, alle som skulle tre inn i
tjenesten og utføre arbeid ved møteteltet,
40. de av dem som ble mønstret etter
sine ætter og familier, var: To tusen, seks
hundre og tretti.
41. Så mange var de som ble mønstret i
Gersonittenes ætter; alle de som tjente
ved møteteltet, og som Moses og Aron
mønstret etter Herrens ord.
42. Og de som ble mønstret i
Merarittenes ætter, hver etter sin ætt og
familie,
43. fra 30 års alderen og oppover inntil
50 års alderen, alle som skulle tre inn i
tjenesten og utføre arbeid ved møteteltet,
44. de av dem som ble mønstret etter
sine ætter, var: Tre tusen, to hundre.
45. Så mange var de som Moses og
Aron mønstret i Merarittenes ætter etter
Herrens ord ved Moses.
46. Alle de som Moses og Aron, og
Israels høvdinger, mønstret av Levittene
etter deres ætter og familier,
47. fra 30 års alderen og oppover inntil
50 års alderen, alle som skulle utføre
arbeid ved møteteltet med å tjene og med
å bære,
48. de som ble mønstret, var: Åtte
tusen, fem hundre og åtti.
49. Etter Herrens ord ble de mønstret
under Moses' oppsyn. Og hver ble satt til
å utføre den tjeneste og å bære den byrde
de skulle. Og de som ble mønstret av
Moses, var de som Herren hadde befalt
ham å mønstre.
KAP. 5
De skitne skal utenfor leiren
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Byd Israels barn at de skal sende ut
av leiren alle spedalske, alle som har flod,
og alle som er blitt skitne ved lik!
3. Både mann og kvinne skal dere
sende bort. Utenfor leiren skal dere sende
dem, forat de ikke skal gjøre deres leir
skitten, der hvor jeg bor midt iblant dem.
4. Og Israels barn gjorde så og sendte
dem utenfor leiren. Som Herren hadde
sagt til Moses, slik gjorde Israels barn.
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Oppgjør ved synder
5. Og Herren talte til Moses og sa:
6. Si til Israels barn: Når en mann eller
en kvinne gjør noen av de synder som et
menneske gjør, og bærer seg troløst at
mot Herren, så han fører skyld over seg,
7. da skal de bekjenne den synd som de
har gjort, og godtgjøre det de med urette
har tatt, med dets fulle verd og enda legge
til femtedelen. De skal gi det til den som
de har syndet mot.
8. Men dersom mannen ikke har etterlatt
seg noen nær slektning som de kan gi
erstatningen til, da skal erstatningen
tilhøre Herren og tilfalle presten foruten
soningsværen, som skal ofres til soning
for dem.
9. Og alle gaver, alt som Israels barn
helliger og kommer til presten med, skal
tilhøre ham.
10. Hver manns hellige gaver skal
tilhøre presten. Det noen gir til ham, skal
tilhøre ham.
Loven ved mistanke om utroskap
11. Og Herren talte til Moses og sa:
12. Tal til Israels barn og si til dem: Når
en manns hustru forsynder seg og er ham
utro,
13. og en annen mann har hatt samleie
med henne, men hennes mann ikke vet
om det, fordi hun har latt seg gjøre
respektløs i det skjulte, og det ikke er
noen vitner mot henne, og hun ikke er
grepet på fersk gjerning,
1 4 . og det så kommer en
mistenksomhets ånd over ham, så han blir
mistenksom på sin hustru, og hun virkelig
har latt seg gjøre respektløs, eller det
kommer en mistenksomhets ånd over
ham, så han blir mistenksom på sin
hustru, og hun ikke har latt seg gjøre
respektløs,
15. da skal mannen ta sin hustru med
seg til presten og som et offer for henne
ha med tiendelen av en efa (2,2L)
byggmel. Men han skal ikke helle olje på
det; heller ikke virak på det, for det er et
mistenksomhets matoffer, et påminnelses

offer, som skal minne om et lovbrudd
16. Så skal presten føre henne frem og
stille henne for Herrens åsyn.
17. Og presten skal ta hellig vann i et
leirkar og ta noe av støvet som er på
tabernaklets gulv, og kaste det i vannet.
18. Og når presten har stilt henne frem
for Herrens åsyn, skal han løse hennes
hår og legge påminnelses matofferet i
h ennes h en d er, f o r d et er et
mistenksomhets matoffer, og i sin hånd
skal presten ha bitterhetens vann, som
årsaker forbannelse.
19. Så skal presten ta kvinnen i ed og si
til henne: Så sant ingen har ligget hos
deg, og så sant du ikke har vært utro mot
din mann og latt deg gjøre respektløs, så
skal du ikke ha noe mèn av dette
bitterhetens vann som forårsaker
forbannelse.
20. Men er det så at du har hvert utro
mot din mann og latt deg gjøre respektløs,
og at noen annen mann har hatt samleie
med deg,
21. og nå skal presten lese opp
forbannelses eden for kvinnen og si til
henne: Så gjøre Herren deg til en
forbannelse og til et svergelsespråk blant
ditt folk. Han la dine hofter skrumpe inn og
din buk hovne opp.
22. Og dette vann som årsaker
forbannelse, skal trenge inn i dine
innvoller, så din buk hovner opp og dine
hofter skrumper inn. Og kvinnen skal si:
AMEN !
23. Deretter skal presten skrive opp
disse forbannelser på et blad og vaske
dem ut i bitterhetens vann,
24. og han skal la kvinnen drikke
b i t t e r h e t e n s van n so m årsak e r
forbannelse, og vannet som årsaker
forbannelse, skal trenge inn i henne og
årsake bitter elendighet.
25. Så skal presten ta mistenksomhets
matofferet av kvinnens hånd og svinge det
for Herrens åsyn og bære det frem til
alteret.
26. Og presten skal ta en håndfull av
matofferet som påminnelses offer og
brenne det på alteret. Og så skal han la
kvinnen drikke vannet.
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27. Og når han har latt henne drikke
vannet, da skal det skje at dersom hun har
latt seg gjøre respektløs og har vært utro
mot sin mann, så skal vannet som årsaker
forbannelse, trenge inn i henne og årsake
bitter elendighet. Hennes buk skal hovne
opp og hennes hofter skrumpe inn. Og
den kvinne skal bli til en forbannelse blant
sitt folk.
28. Men har ikke kvinnen latt seg gjøre
respektløs, og hun er rein, da skal hun
ikke ha noe mèn av det, og hun skal få
barn.
29. Dette er mistenksomhets loven: Når
en kvinne er utro mot sin mann og lar seg
gjøre respektløs,
30. eller når en mistenksomhets ånd
kommer over en mann, så han blir
mistenksom på sin hustru. Så skal han
stille kvinnen frem for Herrens åsyn, og
presten skal gjøre med henne alt det som
er sagt i denne lov.
31. Og mannen skal være fri for skyld,
men kvinnen skal lide for sin ugjerning.
KAP. 6

Nasireer loven

1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Tal til Israels barn og si til dem: Når
en mann eller en kvinne gjør et hellig løfte
om å ville være nasireer og vie seg til
Herren,
3. så skal han holde seg fra vin og sterk
drikk. Eddik av vin eller annen sterk eddik
skal han ikke drikke og heller ikke noen
Juice som er tillaget av druer. Verken
friske eller tørre druer skal han ete.
4. Så lenge hans innvielse varer, skal
han ikke ete noe av det som lages til av
vintreet; like fra kjerne til skall.
5. Så lenge hans innvielses løfte gjelder
skal det ikke gå en rakekniv over hans
hode. Inntil hans innvielses tid er til ende,
skal han være hellig. Han skal la sitt
hodehår vokse fritt.
6. Så lenge han er innvidd til Herren,
skal han ikke komme nær noe lik.
7. Ikke engang om hans far, mor, bror,
eller søster, dør, må han føre skittenhet
over seg for deres skyld, for han bærer på
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sitt hode tegnet på innvielsen til sin Gud.
8. Hele sin innvielses tid er han hellig for
Herren.
9. Men dør der noen hos ham uventet
og brått, og fører skittenhet over hans
innvidde hode, da skal han rake sitt hode
den dag han blir rein. Den 7. dag skal han
rake det.
10. Og på den 8. dag skal han komme til
presten med to turtelduer eller to
dueunger, til inngangen til møteteltet.
11. Og presten skal ofre den ene til
syndoffer og den andre til brennoffer og
gjøre soning for ham, og rense ham for
den synd han har ført over seg ved å
komme nær liket. Så skal han samme dag
hellige sitt hode,
12. og på ny vie seg til Herren for like så
lang tid som han først hadde lovet, og føre
frem et årsgammelt lam til skyldoffer. Den
første tid gjelder ikke mere, fordi hans
innvielse ble skitten.
13. Dette er loven for nasireeren: Den
dag hans innvielses tid er til ende, skal
han føres frem til inngangen til møteteltet,
14. og han skal bære frem for Herren sitt
offer; et årsgammelt værlam uten lyte til
brennoffer, et årsgammelt hunlam uten
lyte til syndoffer, en vær uten lyte til
takkoffer,
15. en korg med ugjærede kaker av fint
mjøl, kaker med olje i, og ugjærede
brødstykker smurt med olje og matofferet
og drikkofferne som hører til.
16. Og presten skal bære det frem for
Herrens åsyn og ofre hans syndoffer og
hans brennoffer.
17. Og væren skal han ofre som
takkoffer til Herren sammen med korgen
med de ugjærede kaker, og så skal
presten ofre hans matoffer og hans
drikkoffer.
18. Deretter skal nasireeren rake sitt
innvidde hode ved inngangen til
møteteltet, og han skal ta av sitt innvidde
hodehår og legge det på ilden som er
under takkofferet.
19. Og presten skal ta en bog av væren
etterat den er kokt, en ugjæret kake av
korgen, og et ugjæret brød, og legge dem
i hendene på nasireeren etterat han har
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raket av sitt innvielsestegn.
20. Så skal presten svinge dem for
Herrens åsyn. Det er helliget presten
foruten svingebrystet og løftelåret. Siden
kan nasireeren drikke vin.
21. Dette er loven for den som gjør et
nasireerløfte. Dette er det han skal ofre til
Herren på grunn av sin innvielse, foruten
det han ellers har råd til. Han skal holde
seg etter det løfte han har gjort, foruten
det loven om hans innvielse krever.
Slik skal dere velsigne
22. Og Herren talte til Moses og sa:
23. Tal til Aron og hans sønner og si:
Slik skal dere si når dere velsigner Israels
barn:
24. Herren velsigne deg og bevare deg!
25. Herren la sitt åsyn lyse over deg og
være deg nådig!
26. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi
deg fred!
27. På den måten skal dere legge mitt
navn på Israels barn, og jeg vil velsigne
dem.
KAP. 7
Høvdingene gir gaver til tabernaklet
1. Da nå Moses var ferdig med å reise
tabernaklet og hadde salvet det og helliget
det med alt det som hørte til, og likedan
salvet og helliget alteret med alt det som
hørte til det,
2. da kom Israels h ø vd inger,
overhodene for sine familier, stammefyrstene, de som stod over alle de som ble
mønstret, og bar frem gaver.
3. De bar sin gave frem for Herrens
åsyn; seks vogner med dekke over og tolv
okser, en vogn for to høvdinger og en
okse for hver. Og de førte dem frem for
tabernaklet.
4. Og Herren sa til Moses:
5. Ta imot dette av dem, forat det kan
brukes til tjenesten ved møteteltet, og du
skal gi det til Levittene, etter som enhver
av dem behøver det til sin tjeneste.
6. Da tok Moses vognene og oksene og
gav dem til Levittene.

7. To av vognene og fire av oksene gav
han til Gersons barn, etter deres spesielle
tjeneste.
8. Og fire av vognene og åtte av oksene
gav han til Meraris barn, etter deres
spesielle tjeneste under oppsyn av Itamar,
sønn til presten Aron.
9. Men til Kahats barn gav han ikke noe,
fordi de skulle ta vare på de hellige ting og
bære dem på sine skuldrer.
10. Den dag alteret ble salvet kom
høvdingene med gaver til dets innvielse.
Og de bar sin gave frem foran alteret.
11. Da sa Herren til Moses: La
høvdingene komme med sin gave til
alterets innvielse hver sin dag!
12. Og den som bar frem sin gave den
1. dag, var Nahson, Amminadabs sønn,
høvdingen for Juda stamme.
13. Hans gave var et sølvfat som veide
hundre og tretti sekel (1,56kg), en sølvskål
på sytti sekel (0,84kg) etter helligdommens vekt, begge fulle av fint mjøl,
blandet med olje, til matoffer,
14. en skål av gull på ti sekel (0,12kg),
full av røkelse,
15. en ung okse, en vær, og et årsgammelt lam til brennoffer,
16. en geitebukk til syndoffer,
17. og til takkoffer to okser, fem værer,
fem bukker, og fem årsgamle lam. Dette
var Nahsons, Amminadabs sønns, gave.
18. Den 2. dag kom Netanel, Suars
sønn, Issakars høvding, med sin gave.
19. Han bar frem som sin gave et sølvfat
som veide hundre og tretti sekel (1,56kg),
en sølvskål på sytti sekel (0,84kg) etter
helligdommens vekt, begge fulle av fint
mjøl blandet med olje, til matoffer,
20. en skål av gull på ti sekel (0,12kg),
full av røkelse,
21. en ung okse, en vær, og et årsgammelt lam til brennoffer,
22. en geitebukk til syndoffer,
23. og til takkoffer to okser, fem værer,
fem bukker, og fem årsgamle lam. Dette
var Netannels, Suars sønns, gave.
24. Den 3. dag kom høvdingen for
Sebulons barn, Eliab, Helons sønn.
25. Hans gave var et sølvfat som veide
hundre og tretti sekel (1,56kg), en sølvskål
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p å s yt t i s e k e l ( 0 , 8 4 k g ) e t t e r
helligdommens vekt, begge fulle av fint
mjøl blandet med olje, til matoffer,
26. en skål av gull på ti sekel (0,12kg),
full av røkelse,
27. en ung okse, en vær, og et årsgammelt lam til brennoffer,
28. en geitebukk til syndoffer,
29. og til takkoffer to okser, fem værer,
fem bukker, og fem årsgamle lam. Dette
var Eliab, Helons sønns, gave.
30. Den 4. dag kom høvdingen for
Rubens barn, Elisur, Sede'urs sønn.
31. Hans gave var et sølvfat som veide
hundre og tretti sekel (1,56kg), en sølvskål
på sytti sekel (0,84kg) etter helligdommens vekt, begge fulle av fint mjøl
blandet med olje, til matoffer,
32. en skål av gull på ti sekel (0,12kg),
full av røkelse,
33. en ung okse, en vær, og et årsgammelt lam til brennoffer,
34. en geitebukk til syndoffer,
35. og til takkoffer to okser, fem værer,
fem bukker, og fem årsgamle lam. Dette
var Elisurs, Sede'urs sønn, gave.
36. Den 5. dag kom høvdingen for
Simeons barn, Selumiel, Surisaddais
sønn.
37. Hans gave var et sølvfat som veide
hundre og tretti sekel (1,56kg), en sølvskål
på sytti sekel (0,84kg) etter helligdommens vekt, begge fulle av fint mjøl
blandet med olje, til matoffer,
38. en skål av gull på ti sekel (0,12kg),
full av røkelse,
39. en ung okse, en vær, og et årsgammelt lam til brennoffer,
40. en geitebukk til syndoffer,
41. og til takkoffer to okser, fem værer,
fem bukker, fem årsgamle lam. Dette var
Selumiels, Surisaddais sønns, gave.
42. Den 6. dag kom høvdingen for Gads
barn, Eljasaf, De'uels sønn.
43. Han gave var et sølvfat som veide
hundre og tretti sekel (1,56kg), en sølvskål
på sytti sekel (0,84kg) etter helligdommens vekt, begge fulle av fint mjøl
blandet med olje, til matoffer,
44. en skål av gull på ti sekel (0,12kg),
full av røkelse,
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45. en ung okse, en vær, og et årsgammelt lam til brennoffer,
46. en geitebukk til syndoffer,
47. og til takkoffer to okser, fem værer,
fem bukker, fem årsgamle lam. Dette var
Eljasafs, De'uels sønns, gave.
48. Den 7. dag kom høvdingen for
Efra'ims barn, Elisama, Ammihuds sønn.
49. Hans gave var et sølvfat som veide
hundre og tretti sekel (1,56kg), en sølvskål
på sytti sekel (0,84kg) etter helligdommens vekt, begge fulle av fint mjøl
blandet med olje, til matoffer,
50. en skål av gull på ti sekel (0,12kg),
full av røkelse,
51. en ung okse, en vær, og et årsgammelt lam til brennoffer,
52. en geitebukk til syndoffer,
53. og til takkoffer to okser, fem værer,
fem bukker, fem årsgamle lam. Dette var
Elisamas, Ammihuds sønns, gave.
54. Den 8. dag kom høvdingen for
Manasses barn, Gamliel, Pedasurs sønn.
55. Hans gave var et sølvfat som veide
hundre og tretti sekel (1,56kg), en sølvskål
på sytti sekel (0,84kg) etter helligdommens vekt, begge fulle av fint mjøl
blandet med olje, til matoffer,
56. en skål av gull på ti sekel (0,12kg),
full av røkelse,
57. en ung okse, en vær, og et årsgammelt lam til brennoffer,
58. en geitebukk til syndoffer,
59. og til takkoffer to okser, fem værer,
fem bukker, og fem årsgamle lam. Dette
var Gamliels, Pedasurs sønns, gave.
60. Den 9. dag kom høvdingen for
Benjamins barn, Abidan, Gideonis sønn.
61. Hans gave var et sølvfat som veide
hundre og tretti sekel (1,56kg), en sølvskål
på sytti sekel (0,84kg) etter helligdommens vekt, begge fulle av fint mjøl
blandet med olje, til matoffer,
62. en skål av gull på ti sekel (0,12kg),
full av røkelse,
63. en ung okse, en vær, og et årsgammelt lam til brennoffer,
64. en geitebukk til syndoffer,
65. og til takkoffer to okser, fem værer,
fem bukker, og fem årsgamle lam. Dette
var Abidans, Gideonis sønns, gave.
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66. Den 10. dag kom høvdingen for
Dans barn, Akieser, Ammisaddais sønn.
67. Hans gave var et sølvfat som veide
hundre og tretti sekel (1,56kg), en sølvskål
på sytti sekel (0,84kg) etter helligdommens vekt, begge fulle av fint mjøl
blandet med olje, til matoffer,
68. en skål av gull på ti sekel (0,12kg),
full av røkelse,
69. en ung okse, en vær, og et årsgammelt lam til brennoffer,
70. en geitebukk til syndoffer,
71. og til takkoffer to okser, fem værer,
fem bukker, og fem årsgamle lam. Dette
var Akieser, Ammisaddais sønns, gave.
72. Den 11. dag kom høvdingen for
Asjers barn, Pagiel, Okrans sønn.
73. Hans gave var et sølvfat som veide
hundre og tretti sekel (1,56kg), en sølvskål
på sytti sekel (0,84kg) etter helligdommens vekt, begge fulle med fint mjøl
blandet med olje, til matoffer,
74. en skål av gull på ti sekel (0,12kg),
full av røkelse,
75. en ung okse, en vær, og et årsgammelt lam til brennoffer,
76. en geitebukk til syndoffer,
77. og til takkoffer to okser, fem værer,
fem bukker, og fem årsgamle lam. Dette
var Pagiels, Okrans sønns, gave.
78. Den 12. dag kom høvdingen for
Naftalis barn, Akira, Enans sønn.
79. Hans gave var et sølvfat som veide
hundre og tretti sekel (1,56kg), en sølvskål
på sytti sekel (0,84kg) etter helligdommens vekt, begge fulle av fint mjøl
blandet med olje, til matoffer,
80. en skål av gull på ti sekel (0,12kg),
full av røkelse,
81. en ung okse, en vær, og et årsgammelt lam til brennoffer,
82. en geitebukk til syndoffer,
83. og til takkoffer to okser, fem værer,
fem bukker, og fem årsgamle lam. Dette
var Akiras, Enans sønns, gave.
84. Dette var gavene fra Israels
høvdinger til alterets innvielse på den tid
det ble salvet: tolv sølvfat, tolv sølvskåler,
tolv gullskåler,
85. hvert sølvfat på hundre og tretti
sekel (1,56kg) og hver skål på sytti sekel

(0,84kg), alt sølvet i karene gikk opp til to
tusen, fire hundre sekel (28,8kg) etter
helligdommens vekt,
86. tolv gullskåler fulle av røkelse, hver
skål på ti sekel (0,12kg) etter
helligdommens vekt. Alt gullet i skålene
gikk opp til hundre og tjue sekel (1,44kg).
87. Storfeet til brennofferet var i alt tolv
okser; dertil kom det tolv værer, tolv
årsgamle lam med tilhørende matoffer og
tolv geitebukker til syndoffer.
88. Og storfeet til takkofferet var i alt
tjuefire okser; dertil kom seksti værer,
seksti bukker, og seksti årsgamle lam.
Dette var gavene til alterets innvielse,
etterat det var salvet.
89. Og når Moses gikk inn i møteteltet
for å tale med ham, da hørte han røsten
tale til seg fra nådestolen ovenover
vitneutsagnets ark mellom de to kjeruber.
På den måten talte han til ham.
KAP. 8
Forskrifter om lampene til lysestaken
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Tal til Aron og si til ham: Når du setter
lampene opp, skal alle sju lamper kaste
sitt lys rett frem for lysestaken.
3. Og Aron gjorde det slik. Han satte
lampene opp så de kastet sitt lys rett frem
for lysestaken, slik som Herren hadde
befalt Moses.
4. Lysestaken var gjort av gull i drevet
arbeid. Både foten og blomstene var i
drevet arbeid. Etter det bilde Herren
hadde vist Moses, hadde han gjort
lysestaken.
Levittene blir renset og innviet
5. Og Herren talte til Moses og sa:
6. Du skal ta ut Levittene blant Israels
barn og rense dem!
7. Og slik skal du gjøre med dem for å
rense dem: Du skal skvette renselsens
vann på dem, de skal la rakekniv gå over
hele sin kropp, vaske sine klær, og rense
seg på den måten.
8. Så skal de ta en ung okse og
matofferet som hører til, fint mjøl blandet
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med olje. Og en annen ung okse skal du
ta til syndoffer.
9. Og du skal la Levittene komme frem
foran møteteltet, og du skal samle hele
Israels menighet.
10. Så skal du la Levittene tre frem for
Herrens åsyn, og Israels barn skal legge
sine hender på Levittene.
11. Og Aron skal innvie Levittene for
Herrens åsyn som et svingeoffer fra
Israels barn. Og deres arbeid skal være å
utføre Herrens tjeneste.
12. Så skal Levittene legge sine hender
på oksenes hoder, og du skal ofre den
ene til syndoffer og den andre til
brennoffer for Herren for å gjøre soning for
Levittene.
13. Og du skal stille Levittene frem for
Aron og hans sønner, og du skal innvie
dem som et svingeoffer for Herren.
14. På den måten skal du skille
Levittene ut blant Israels barn, og
Levittene skal tilhøre meg.
15. Og deretter skal Levittene komme å
tjene ved møteteltet, når du har renset
dem og innvidd dem.
16. For de er helt overgitt til meg som en
gave fra Israels barn. Istedenfor alt som
åpner morsliv, alle førstefødte blant
Israels barn, har jeg tatt dem ut for meg.
17. For meg tilhører alt førstefødt blant
Israels barn; både folk og fe. Den gang jeg
slo alt førstefødt i Egyptens land, helliget
jeg dem for meg.
18. Men nå har jeg tatt Levittene i stedet
for alle førstefødte blant Israels barn.
19. Jeg tok Levittene ut blant Israels
barn og overgav dem helt til Aron og hans
sønner, forat de skulle gjøre tjeneste ved
møteteltet for Israels barn og gjøre soning
for dem, så Israels barn ikke skal føre
ulykke over seg ved å komme nær til
helligdommen.
20. Og Moses og Aron, og hele Israels
menighet, gjorde slik med Levittene.
Akkurat som Herren hadde befalt Moses
om Levittene, slik gjorde Israels barn med
dem.
21. Og Levittene renset seg og vasket
sine klær, og Aron innvidde dem for
Herrens åsyn og gjorde soning for dem,
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så de ble reine.
22. Så kom Levittene og utførte tjeneste
ved møteteltet under tilsyn av Aron og
hans sønner. Som Herren hadde befalt
Moses om Levittene, slik gjorde de med
dem.
23. Og Herren talte til Moses og sa:
24. Dette er loven som gjelder for
Levittene: Fra han er 25 år gammel, skal
han komme og gjøre tjeneste med å
arbeide ved møteteltet.
25. Men fra han er 50 år gammel, skal
han tre tilbake fra arbeidstjenesten og ikke
arbeide mere.
26. Dog skal han gå sine brødre til
hånde i møteteltet og ta vare på det som
er å vareta, men noen arbeidstjeneste
skal han ikke utføre. Slik skal du gjøre det
for Levittene med det de har å vareta.
KAP. 9
Spørsmål om skitt når Israels barn
holder påske
1. Og Herren talte til Moses i Sinai ørken
i det 2. år etter at de var gått ut av
Egyptens land, i den 1. måned og sa:
2. Israels barn skal holde påske på den
fastsatte tid.
3. Den 14. dag i denne måned, mellom
solens nedgang og nattens frembrudd,
skal de holde påske på den fastsatte tid.
Etter alle lover og forskrifter som gjelder
om den, skal dere holde den.
4. Da talte Moses til Israels barn og sa
at de skulle holde påske.
5. Og de holdt påske i den 1. måned, på
den 14. dag i måneden, mellom de to
kvelds tider, i Sinai ørken. Akkurat som
Herren hadde befalt Moses, slik gjorde
Israels barn.
6. Men det var noen menn som var blitt
skitne av et lik, så de ikke kunne holde
påske den dag. Disse menn trådde
samme dag frem for Moses og Aron
7. og sa til ham: Vi er blitt skitne av et
lik. Hvorfor skal det være oss nektet å
bære frem Herrens offer på den fastsatte
tid sammen med de andre Israels barn?
8. Da sa Moses til dem: Vent, så jeg kan
få høre hva Herren befaler om dere.
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9. Og Herren talte til Moses og sa:
10. Tal til Israels barn og si: Om noen
blant dere eller blant deres etterkommere
er blitt skitten av et lik eller er på lang
reise, skal han allikevel holde påske for
Herren.
11. I den 2. måned, på den 14. dag,
mellom de to kvelds tider, skal de holde
den. Med ugjæret brød og bitre urter skal
de ete påskelammet.
12. De skal ikke etterlate noe av det til
om morgenen og ikke bryte noe bein på
det. De skal i ett og alt holde påsken etter
loven som gjelder om den.
13. Men den som er rein og ikke er på
reise og enda lar være å holde påske, han
skal utryddes av sitt folk, fordi han ikke bar
frem Herrens offer på den fastsatte tid.
Den mann skal lide for sin synd.
14. Og når en fremmed oppholder seg
hos dere og vil holde påske for Herren, så
skal han holde den etter loven om påsken
og etter forskriftene om den. Der skal
gjelde èn lov for dere; både for den
fremmede og for den innfødte i landet.
Skyen løfter og senker seg over
tabernaklet
15. Den dag tabernaklet ble reist, dekket
skyen tabernaklet, vitneutsagnets telt. Om
kvelden var der som et ildskjær over
tabernaklet like til om morgenen.
16. Slik var det alltid. Skyen dekket det,
og om natten var der som et ildskjær.
17. Og hver gang skyen løftet seg fra
teltet, brøt Israels barn straks opp. Og på
det sted skyen lot seg ned, der leiret
Israels barn seg.
18. Etter Herrens befaling brøt Israels
barn opp, og etter Herrens befaling leiret
de seg. Alle de dager skyen hvilte over
tabernaklet, lå de i leir.
19. Når skyen ble over tabernaklet i
mange dager, da rettet Israels barn seg
etter det som Herren hadde sagt, og brøt
ikke opp.
20. Noen ganger hendte det at skyen
bare var noen få dager over tabernaklet.
Etter Herrens befaling lå de da i leir, og
etter Herrens befaling brøt de opp.

21. Men noen ganger hendte det at
skyen var der bare fra kvelden til om
morgenen. Når da skyen løftet seg om
morgenen, brøt de opp. Eller den var der
1 dag og 1 natt. Når da skyen løftet seg,
brøt de opp;
22. eller den var der et par dager eller 1
måned, eller enda lenger. Når skyen
drøyde så lenge og ble liggende over
tabernaklet, da lå Israels barn i leir og brøt
ikke opp. Men når den løftet seg, brøt de
opp.
23. Etter Herrens befaling leiret de seg,
og etter Herrens befaling brøt de opp. De
rettet seg etter det som Herren hadde
sagt; etter det som Herren hadde befalt
ved Moses.
KAP. 10
Herren befaler å gjøre to
sølvtrompeter
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Gjør deg to trompeter av sølv. I drevet
arbeid skal du gjøre dem. Og du skal
bruke dem når menigheten skal kalles
sammen, og når leirene skal bryte opp.
3. Når der støtes i dem begge, da skal
hele menigheten samle seg hos deg ved
inngangen til møteteltet.
4. Støtes det bare i den ene, da skal
høvdingene, overhodene for Israels
tusener, samle seg hos deg.
5. Men når dere blåser alarm, da skal de
leire, som ligger mot øst, bryte opp.
6. Og når dere blåser alarm andre gang,
da skal de leire, som ligger mot sør, bryte
opp. Alarm skal der blåses når de skal
bryte opp.
7. Men når menigheten skal kalles
sammen, skal dere støte i dem og ikke
blåse alarm.
8. Arons sønner, prestene, er det som
skal blåse i trompetene. Dette skal være
en evig lov for dere; fra slekt til slekt.
9. Og når dere drar i krig i deres land
mot fiender som overfaller dere, da skal
dere blåse alarm med trompetene. Og
Herren deres Gud skal komme dere i hu,
så dere skal bli frelst fra deres fiender.
10. Og på deres gledesdager og deres
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høytider, og deres nymånedager, skal
dere støte i trompetene når dere ofrer
deres brennoffer og deres takkoffer. Og
de skal minne om dere for deres Guds
åsyn. Jeg er Herren deres Gud.
Israels folk drar fra Sinai ørken til
Paran ørken
11. Og det skjedde i det 2. år, i den 2.
måned, på den 20. dag i måneden, da
løftet skyen seg fra vitneutsagnets
tabernaklet,
12. og Israels barn brøt opp og drog i
dagsreiser fra Sinai ørken, og skyen lot
seg ned i ørkenen Paran.
13 Dette var første gang de brøt opp, og
det var etter Herrens ord ved Moses.
14. Først brøt Judas barns leir opp med
sitt banner, hær etter hær, og høvdingen
for deres hær var Nahson, Amminadabs
sønn.
15. Og høvdingen for Issakars stammes
hær var Netanel, Suars sønn.
16. Og høvdingen for Sebulons
stammes hær var Eliab, Helons sønn.
17. Så ble tabernaklet tatt ned. Gersons
barn og Meraris barn, de som bar
tabernaklet, brøt opp.
18. Så brøt Rubens leir opp med sitt
banner, hær etter hær, og høvdingen for
deres hær var Elisur, Sede'urs sønn.
19. Og høvdingen for Simeons stammes
hær var Selumiel, Surisaddais sønn.
20. Og høvdingen for Gads stammes
hær var Eljasaf, De'uels sønn.
21. Så brøt Kahatittene opp, de som bar
de høyhellige ting. Og før de kom frem,
hadde de andre reist tabernaklet.
22. Så brøt Efra'ims leir opp med sitt
banner, hær etter hær, og høvdingen for
deres hær var Elisama, Ammihuds sønn.
23. Og høvdingen for Manasses
stammes hær var Gamliel, Pedasurs
sønn.
24. Og høvdingen for Benjamins
stammes hær var Abidan, Gideonis sønn.
25. Så brøt Dans leir opp med sitt
banner, hær etter hær, de var hele togets
baktropp, og høvdingen for deres hær var
Akieser, Ammisaddais sønn.
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26. Og høvdingen for Asjers stammes
hær var Pagiel, Okrans sønn.
27. Og høvdingen for Naftalis stammes
hær var Akira, Enans sønn.
28. Slik var Israels barn fylket når de
brøt opp; hær for hær. Så brøt de opp.
29. Og Moses sa til Midianitten Hobab,
Re'uels sønn, Moses' svoger: Vi bryter nå
opp til det sted hvor om Herren har sagt:
Jeg vil gi dere det. Kom med oss! Så vil vi
gjøre vel imot deg. For Herren har lovet
Israel alt hva godt er.
30. Men han svarte: Jeg vil ikke gå med.
Jeg vil dra hjem til mitt land og min slekt.
31. Da sa Moses: Å nei, ikke forlat oss!
Du vet jo best hvor vi kan leire oss i
ørkenen, og du skal være vårt øye.
32. Går du med oss, da vil vi la deg få
godt av det gode som Herren gjør mot
oss.
33. Så drog de da fra Herrens berg 3
dagsreiser frem. Og Herrens pakts ark
drog foran dem de 3 dagsreiser for å søke
et hvilested for dem.
34. Herrens sky var over dem om dagen
når de brøt opp fra leiren.
35. Og når arken brøt opp, sa Moses:
Reis deg, Herre, så dine fiender spredes.
Og de som hater deg, flyr for ditt åsyn.
36. Og når den hvilte, sa han: Kom
tilbake, Herre, til Israels ti tusen tusener!
KAP. 11
Folket knurret mot Moses og Herren
1. Men folket knurret, og dette mishaget
Herren. For da Herren hørte det, ble hans
vrede opptent, og en ild fra Herren slo ned
mellom dem og fortærte noen ytterst i
leiren.
2. Da ropte folket til Moses, og Moses
ba til Herren, og ilden ble slukket.
3. Og han kalte dette sted Tabera, fordi
Herrens ild hadde slått ned mellom dem.
4. Men den sammenløpende mengde
som fulgte med dem, ble grepet av lyst.
Også Israels barn begynte da igjen å
jamre seg og sa: Å, om vi hadde kjøtt å
ete!
5. Vi minnes fisken som vi åt i Egypten
for ingenting; gresskarene, melonene,
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purren, rødløken, og hvitløken.
6. Men nå fortviles vår sjel, for her er
ingenting. Vi ser ikke annet for våre øyne
enn mannaen.
7. Mannaen lignet korianderfrø, og av
utseende var den som bdelium.
8. Folket løp hit og dit og sanket, og
malte den på håndkvern eller knuste den i
stampekaret, og kokte den i gryter eller
bakte kaker av den, og den smakte som
oljekake.
9. Når duggen falt ned over leiren om
natten, da falt mannaen ned sammen med
den.
10. Og Moses hørte folket gråte rundt
om i alle familier, enhver i døren til sitt telt,
og Herrens vrede opptentes storlig. Og
Moses ble ille til mote over det.
11. Da sa Moses til Herren: Hvorfor har
du gjort så ille mot din tjener, og hvorfor
har jeg ikke funnet nåde for dine øyne,
siden du har lagt byrden av hele dette folk
på meg?
12. Har jeg befruktet til hele dette folk?
Har jeg født det? Siden du sier at jeg skal
bære det i min favn, liksom ammen bærer
det barn som får bryst, og føre det til det
land du har sverget dets fedre?
13. Hvor skal jeg ta kjøtt fra til hele dette
folk? For de kommer gråtende til meg og
sier: Gi oss kjøtt å ete!
14. Jeg makter ikke å bære hele dette
folk alene. Det er meg for tungt.
15. Vil du gjøre slik mot meg, så drep
meg heller med en gang, dersom jeg har
funnet nåde for dine øyne, og la meg
slippe å se min ulykke!
16. Da sa Herren til Moses: Kall meg
sammen sytti menn av Israels eldste, de
som du vet er folkets eldste og dets
tilsynsmenn. Og du skal ta dem med deg
til møteteltet, og la dem stille seg opp der
sammen med deg.
17. Så vil jeg komme ned og tale med
deg der, og jeg vil ta av den ånd som er
over deg og legge på dem, så de kan
bære byrden av folket sammen med deg,
og du skal ikke bære den alene.
18. Og til folket skal du si: Hellige dere til
i morgen, så skal dere få kjøtt å ete, siden
dere har grått for Herren og sagt: Å, om vi

hadde kjøtt å ete, for i Egypten hadde vi
det godt. Nå vil Herren gi dere kjøtt, så
dere kan ete.
19. Ikke bare 1 dag skal dere ete av det,
ikke 2 dager, ikke 5 dager, og ikke 20
dager,
20. men en hel måned. Til dere ikke
lenger tåler lukten av det og det byr dere
imot, fordi dere foraktet Herren som er
midt iblant dere, og grått for hans åsyn og
sa: Hvorfor drog vi da ut av Egypten?
21. Og Moses sa: Seks hundre tusen
mann til fots teller det folk som jeg har
følge med, og du sier: Jeg vil gi dem kjøtt,
så de kan ete en hel måned!
22. Skal der slaktes så mye storfe og
småfe til dem at det blir nok til dem? Eller
skal alle fiskene i havet sankes sammen til
dem, så det blir nok for dem?
23. Da sa Herren til Moses: Er Herrens
arm for kort? Nå skal du få se om det vil
gå deg som jeg har sagt, eller ikke.
24. Så gikk Moses ut og kunngjorde
Herrens ord for folket, og han samlet sytti
menn av folkets eldste og lot dem stille
seg rundt om teltet.
25. Da kom Herren ned i skyen og talte
til ham, og han tok av den ånd som var
over ham, og la på de sytti eldste. Og det
skjedde da ånden hvilte over dem, at de
talte profetiske ord, men siden gjorde de
det ikke mere.
26. Men det var blitt to menn tilbake i
leiren. Den ene hette Eldad og den andre
hette Medad, og ånden hvilte over dem,
for de var blant de oppskrevne, men de
var ikke gått ut til teltet. Og de talte
profetisk i leiren.
27. Da løp en gutt og meldte det til
Moses og sa: Eldad og Medad taler
profetisk i leiren.
28. Og Josva, Nuns sønn, som hadde
tjent Moses fra sin ungdom av, tok til orde
og sa: Min herre Moses, forby dem det!
29. Men Moses sa til ham: Er du nidkjær
for min skyld? Gid alt Herrens folk var
profeter. Gid Herren ville legge sin Ånd på
dem!
30. Så gikk Moses tilbake til leiren; både
han og de eldste av Israel.
31. Da brøt det løs en storm fra Herren,
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og den førte Vaktler (Coturnix) inn fra
havet og strødde dem over leiren; omkring
1 dagsreise på den ene kant og omkring 1
dagsreise på den andre kant rundt om
leiren, og omkring to alen (0,89m) over
jordens overflate.
32. Da stod folket opp og gikk hele den
dag og hele natten, og hele den neste
dag, og sanket hønsefuglene. Den som
hadde samlet minst, hadde sanket ti
homer (2200L). Og de bredte dem ut rundt
om leiren.
33. Men mens kjøttet ennå var mellom
deres tenner, før det var fortært,
opptentes Herrens vrede mot folket. Og
Herren lot det bli et meget stort mannefall
blant folket.
34. Og de kalte stedet Kibrot-Hatta'ava,
fordi de der begravde dem som hadde
vært fulle av lyster.
35. Fra Kibrot-Hatta'ava brøt folket opp
til Haserot, og de ble i Haserot.
KAP. 12
Mirjam og Aron knurrer mot Moses
1. En gang talte Mirjam og Aron ille om
Moses for den Nubiske kvinnes skyld som
han hadde tatt til hustru, for han hadde
ektet en Nubisk kvinne.
2. Og de sa: Er det bare Moses Herren
har talt med, har han ikke talt med oss
også? Og Herren hørte det.
3. Men Moses var en meget stille
forsiktig mann; mere enn alle mennesker
på jorden.
4. Og med ett sa Herren til Moses, til
Aron, og til Mirjam: Gå ut! Alle tre! Til
møteteltet! Og de gikk ut alle tre.
5. Da kom Herren ned i en skystøtte og
stod i inngangen til teltet. Han kalte på
Aron og Miriam, og de gikk ut begge to.
6. Og han sa: Hør nå hva jeg har å si
dere: Er det en profet som dere, så gir jeg,
Herren, meg til kjenne for ham i syner og
taler med ham i drømmer.
7. Men så er det ikke med min tjener
Moses. Han er tro i hele mitt hus.
8. Munn til munn taler jeg med ham,
klart, og ikke i gåter, og han skuer Herrens
skikkelse. Hvordan kunne dere våge å tale
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ille om Moses, min tjener?
9. Og Herrens vrede opptentes mot
dem, og han gikk bort.
10. Og da skyen vek bort fra teltet, se,
da var Mirjam spedalsk; hvit som snø. Og
da Aron vendte seg mot Mirjam, så han at
hun var spedalsk.
11. Da sa Aron til Moses: Hør meg,
herre! La oss ikke lide for en synd vi har
gjort i våre tåpeligheter!
12. La henne ikke være som et dødt
foster, hvis kjøtt er halvt fortært når det
kommer ut av mors liv!
13. Da ropte Moses til Herren og sa:
Akk, Gud helbred henne!
14. Og Herren sa til Moses: Om hennes
far hadde spyttet på henne i ansiktet,
skulle hun da ikke sitte med skammen i 7
dager? La henne holdes innestengt
utenfor leiren i 7 dager, så kan hun
komme tilbake igjen.
15. Og Mirjam ble holdt innestengt
utenfor leiren i 7 dager. Og folket brøt ikke
opp før Mirjam var kommet tilbake igjen.
16. Deretter brøt folket opp fra Haserot
og leiret seg i ørkenen Paran.
KAP. 13
Moses sender tolv speidere inn i
Kana'an
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Send avsted menn for å speide ut
Kana'ans land som jeg nå vil gi Israels
barn! En mann for hver stamme fra
fedrene, skal dere sende. Hver av dem
skal være en høvding blant folket.
3. Da sendte Moses dem fra ørkenen
Paran etter Herrens ord; alle var de
overhoder for Israels barn.
4. Og dette var deres navn. For Rubens
stamme: Sammua, Sakkurs sønn.
5. For Simeons stamme: Safat, Horis
sønn.
6. For Juda stamme: Kaleb, Jefunnes
sønn
7. For Issakars stamme: Jigeal, Josefs
sønn.
8. For Efra'ims stamme: Hosea, Nuns
sønn.
9. For Benjamins stamme: Palti, Rafus
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sønn.
10. For Sebulons stamme: Gaddiel,
Sodis sønn.
11. For Josefs stamme, for Manasses
stamme: Gaddi, Susis sønn.
12. For Dans stamme: Ammiel, Gemallis
sønn.
13. For Asjers stamme: Setur, Mikaels
sønn.
14. For Naftalis stamme: Nahbi, Vofsis
sønn.
15. For Gads stamme: Ge'uel, Makis
sønn.
16. Dette var navnene på de menn som
Moses sendte for å speide ut landet. Men
Moses gav Hosea, Nuns sønn, navnet
Josva.
17. Og Moses sendte dem for å speide
ut Kana'ans land, og han sa til dem: Dra
opp her til sørlandet og stig opp i fjellene
18. og se hvordan landet er. Og om
folket som bor der, er sterkt eller svakt,
om det er lite eller stort.
19. Og hvordan det land er som det bor
i, om det er godt eller dårlig. Og hvordan
de byer er som det bor i, om de bor i leirer
eller festninger.
20. Og hvordan jorden er, om den er feit
eller mager, om det er trær der eller ikke.
Vær ved godt mot og ta med dere av
landets frukt! Det var nettopp på den tid
de første druer ble modne.
21. Så drog de da opp og speidet ut
landet fra ørkenen Sin til Rehob, bortimot
Hamat.
22. De drog opp til sørlandet og kom til
Hebron. Der bodde Akiman, Sesai, og
Talmai, Anaks barn. Hebron var bygget 7
år før Soan i Egypten.
23. Så kom de til Eskoldalen (Drueklasedalen). Der skar de av en vinranke med
en drueklase, og den bar to mann mellom
seg på en stang; likedan tok de granatepler og fikener.
24. Dette sted ble kalt Eskoldalen etter
den drueklase som Israels barn skar av
der.
25. Da 40 dager var til ende, vendte de
tilbake etter å ha speidet ut landet.
26. De gikk av sted og fant Moses og
Aron, og hele Israels barns menighet i

ørkenen Paran, i Kades, og gav dem og
hele menigheten beskjed om hva de
hadde sett, og viste dem landets frukt.
27. De fortalte ham og sa: Vi kom til det
land du sendte oss til, og det flyter virkelig
med melk og honning, og her er dets frukt.
28. Men det folk som bor i landet, er
sterkt, og byene er som festninger og
meget store. Der så vi også Anaks barn.
29. Amalekittene bor i sørlandet, og
Hetittene, Jebusittene, og Amorittene, bor
i fjellbygdene. Og Kana'anittene bor ute
ved havet og langsmed Jordan.
30. Men da folket knurret mot Moses,
søkte Kaleb å stagge dem og sa: Vi vil dra
opp å ta landet i eie. Vi skal nok få det i
vår makt.
31. Men de menn som hadde vært med
ham opp der, sa: Vi makter ikke å dra opp
mot det folk, for det er sterkere enn vi.
32. Og de talte ille blant Israels barn om
det land de hadde speidet ut, og sa: Det
land vi drog igjennom for å speide det ut,
er et land som utsletter sine innbyggere
ved krig. Og alle de vi så der, var
høyvokste folk.
33. Der så vi kjempene, Anaks barn, av
kjempeætten, og mot dem var vi i våre
egne øyne som gresshopper, og det
syntes også de at vi var.
KAP. 14
Israels barn knurrer og må gå i ørken
i 40 år til
1. Da tok hele menigheten til å rope og
skrike, og folket gråt hele natten.
2. Og alle Israels barn knurret mot
Moses og Aron, og hele menigheten sa til
dem: Gid vi var død i Egyptens land eller
her i ørkenen! Å, at vi var død!
3. Hvorfor fører Herren oss inn i dette
land, så vi må falle for sverdet? Våre
hustruer og våre barn vil bli rov. Var det
ikke bedre for oss å vende tilbake til
Egypten?
4. Og de sa til hverandre: La oss velge
oss en høvding og vende tilbake til
Egypten!
5. Da falt Moses og Aron ned på sitt
ansikt foran hele den forsamlede
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menighet av Israels barn.
6. Og Josva, Nuns sønn, og Kaleb,
Jefunnes sønn, som var blant dem som
hadde speidet ut landet, sønderrev sine
klær
7. og talte til hele Israels barns menighet
og sa: Det land som vi drog igjennom for å
speide det ut, er et overmåte godt land.
8. Dersom Herren har velbehag i oss, så
fører han oss inn i dette land og gir oss
det; et land som flyter med melk og
honning.
9. Sett dere bare ikke opp mot Herren
og vær ikke redde for folket i det land, for
vi skal fortære dem som om det var brød.
Deres vern er veket fra dem, og Herren er
med oss. Vær ikke redde for dem!
10. Da ville hele menigheten steine dem,
men Herrens herlighet åpenbarte seg i
møteteltet for alle Israels barn.
11. Og Herren sa til Moses: Hvor lenge
skal dette folk forakte meg, og hvor lenge
vil de la være å tro på meg, enda jeg har
gjort så mange tegn iblant dem?
12. Jeg vil slå dem med pest og utrydde
dem, og så vil jeg gjøre deg til et større og
sterkere folk enn dette.
13. Da sa Moses til Herren: Egypterene
har hørt at du med din kraft har ført dette
folk ut fra dem,
14. og de har sagt det til dette landets
innbyggere. De har hørt at du, Herre, er
midt iblant dette folk, at du, Herre, har
åpenbart deg for dem øye til øye, at din
sky står over dem, og at du går foran dem
i en skystøtte om dagen og i en ildstøtte
om natten.
15. Men dreper du nå dette folk, alle
som en, da kommer hedningene, alle som
har hørt ditt rykte, til å si:
16. Herren maktet ikke å føre dette folk
inn i det land som han hadde sverget til
dem, derfor slaktet han dem i ørkenen.
17. Men la nå din kraft, Herre, vise seg
stor, som du har talt og sagt:
18. Herren er behersket og rik på
godhet. Han forlater ugjerning og
overtramp, men han lar ikke den skyldige
bli ustraffet. Han hjemsøker fedrenes
ugjerning på barn; på dem i tredje og på
dem i fjerde ledd.
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19. Tilgi da dette folk dets ugjerning etter
din store godhet, som du har tilgitt dem
hele veien fra Egypten og hit!
20. Da sa Herren: Jeg har tilgitt dem
etter ditt ord.
21. Men så sant jeg lever og hele jorden
er full av Herrens herlighet,
22. så skal alle de menn som har sett
min herlighet og de tegn som jeg har gjort
i Egypten og i ørkenen, og som nå har
utfordret meg ti ganger og ikke har hørt på
min røst,
23. sannelig, de skal ikke se det land jeg
har sverget til deres fedre. Ingen som har
nedvurdert meg, skal få se det.
24. Men min tjener Kaleb, fordi det er en
annen ånd i ham, og han trofast fulgte
meg, ham vil jeg føre inn i det land han
har vært i, og hans ætt skal ta det i eie.
25. Men Amalekittene og Kana'anittene
bor her i dalen. Vend derfor om i morgen
og dra ut i ørkenen på veien til det Røde
Hav!
26. Og Herren talte til Moses og Aron og
sa:
27. Hvor lenge skal denne onde
menighet holde på å knurre mot meg? Jeg
har hørt Israels barns opprørsord; hvordan
de knurrer mot meg.
28. Si til dem: Så sant jeg lever, sier
Herren: Som dere har talt for mine ører,
slik vil jeg gjøre med dere.
29. I denne ørken skal deres døde
kropper falle, alle de blant dere som ble
mønstret, så mange som dere er, fra 20
års alderen og oppover, dere som har
knurret mot meg,
30. sannelig, dere skal ikke komme inn i
det land som jeg med oppløftet hånd har
sverget å ville la dere bo i, unntagen
Kaleb, Jefunnes sønn, og Josva, Nuns
sønn.
31. Deres barn, som dere sa ville bli til
rov, dem vil jeg føre inn der. Og de skal
lære det land å kjenne som dere ikke har
verdsatt.
32. Men deres døde kropper skal falle i
denne ørken.
33. Og deres barn skal flakke om som
hyrder i ørkenen i 40 år og betale for
deres utroskap mot Herren, inntil dere alle
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er blitt til lik i ørkenen.
34. Liksom dere speidet ut landet i 40
dager, slik skal dere lide for deres
ugjerning i 40 år; 1 år for hver dag. Og
dere skal erfare at jeg har vendt meg bort
fra dere.
35. Jeg, Herren, har sagt: Sannelig, slik
vil jeg gjøre med hele denne onde
menighet som har sammensverget seg
imot meg. Her i ørkenen skal de gå til
grunne, her skal de dø.
36. De menn som Moses hadde sendt
for å speide ut landet, og som var kommet
tilbake, og som hadde fått hele
menigheten til å knurre mot ham ved å
tale ille om landet,
37. disse menn, som hadde talt ille om
landet, ble slått ned for Herrens åsyn og
døde.
38. Bare Josva, Nuns sønn, og Kaleb,
Jefunnes sønn, ble i live av de menn som
var gått avsted for å speide ut landet.
39. Og Moses bar disse ord frem for alle
Israels barn. Da sørget folket sårt.
40. Og de stod tidlig opp om morgenen
og drog oppover mot fjellhøyden og sa:
Se, her er vi, og vi vil dra opp til det sted
som Herren har talt om, for vi har syndet.
41. Men Moses sa: Hvorfor overstiger
dere Herrens bud? Det vil ikke lykkes.
42. Dra ikke opp der! For Herren er ikke
blant dere. Dere kommer bare til å bli slått
av deres fiender.
43. For Amalekittene og Kana'anittene
vil møte dere der, og dere skal falle for
sverdet, fordi dere har vendt dere bort fra
Herren, og Herren vil ikke være med dere.
44. Men de drog i overmodig trass opp
til fjellhøyden, men Herrens pakts ark og
Moses forlot ikke leiren.
45. D a k o m A m alek it t en e og
Kana'anittene, som bodde der på fjellet,
ned, og slo dem sønder og sammen, og
forfulgte dem like til Horma.
KAP. 15
Forskrifter om matofferet og
drikkofferet
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Tal til Israels barn og si til dem: Når

dere kommer inn i det land som dere skal
bo i, det som jeg vil gi dere,
3. og dere ofrer Herren ildoffer,
brennoffer eller slaktoffer av storfeet eller
av småfeet til en velbehagelig duft for
Herren, enten for å oppfylle et løfte eller
som et frivillig offer, eller på deres
høytider,
4. da skal den som bærer frem sitt offer
for Herren, som matoffer ofre tiendelen av
en efa (2,2L) fint mjøl blandet med en
fjerdedel av en hin (0,9L) olje,
5. og som drikkoffer skal du ofre
fjerdedelen av en hin (0,9L) vin sammen
med brennofferet eller slaktofferet, hvis
det er et lam.
6. Men hvis det er en vær, da skal du
ofre som matoffer to tiendeler av en efa
(4,4L) fint mjøl blandet med en tredjedel
av en hin (1,2L) olje,
7. og som drikkoffer tredjedelen av en
hin (1,2L) vin. Du skal ofre det til en
velbehagelig duft for Herren.
8. Ofrer du en ung okse til brennoffer
eller slakt offer for å oppfylle et løfte, eller
som takkoffer til Herren,
9. da skal der sammen med den unge
okse ofres som matoffer tre tiendeler av
en efa (6,6L) fint mjøl blandet med en halv
hin (1,8L) olje,
10. og som drikkoffer skal du ofre en
halv hin (1,8L) vin. Det er et ildoffer til en
velbehagelig duft for Herren.
11. Slik skal der gjøres for hver okse, og
for hver vær, og for hvert lam eller kje.
12. Etter tallet på de dyr dere ofrer, skal
dere gjøre slik for hvert enkelt dyr, så
mange som de er.
13. Hver innfødt skal gjøre slik når han
ofrer et ildoffer til en velbehagelig duft for
Herren.
14. Og hvis en fremmed som holder til
hos dere, eller som for alltid bor iblant
dere, ofrer et ildoffer til en velbehagelig
duft for Herren, så skal han gjøre like
dann som dere.
15. I menigheten skal det være èn lov
for dere og for den fremmede som holder
til hos dere; en evig lov, fra slekt til slekt.
For Herrens åsyn gjelder det samme for
den fremmede som for dere selv.
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16. En lov og èn rett skal det være for
dere og for den fremmede som holder til
hos dere.
Forskrifter om førstegave offer og
syndoffer
17. Og Herren talte til Moses og sa:
18. Tal til Israels barn og si til dem: Når
dere kommer inn i det land som jeg fører
dere til,
19. og eter av landets brød, da skal dere
utvelge en offergave til Herren.
20. Av det første av deres deig, skal
dere gi en kake som gave. Dere skal gi
den liksom dere utvelger gaven fra
treskeplassen.
21. Av det første av deres deig, skal
dere alltid gi en gave; slekt etter slekt.
22. Når dere uomtenksomt gjør en synd
og ikke holder alle disse bud som Herren
har forkynt Moses,
23. alt det som Herren har befalt dere
ved Moses fra den dag av Herren befalte
det, og siden gjennom alle følgende
slekter,
24. da skal hele menigheten, hvis det er
gj ort uten dens vitende o g av
forglemmelse, ofre en ung okse som
brennoffer til en velbehagelig duft for
Herren med tilhørende matoffer og
drikkoffer, som foreskrevet er, og en
geitebukk som syndoffer.
25. Og presten skal gjøre soning for hele
Israels barns menighet, så får de
forlatelse for det de har gjort av
forglemmelse, og de har båret frem for
Herrens åsyn sitt offer, et ildoffer til
Herren, og sitt syndoffer for den synd de
har gjort av uaktsomhet.
26. Og hele Israels barns menighet og
den fremmede som holder til hos dem, får
forlatelse, fordi det var hendt hele folket av
forglemmelse.
27. Men når en enkelt mann synder av
uaktsomhet, da skal han ofre en
årsgammel geit til syndoffer.
28. Og presten skal gjøre soning for
Herrens åsyn for den som har forsyndet
seg av forglemmelse, så han, når
soningen for ham er fullført, kan få
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forlatelse.
29. For den innfødte blant Israels barn
og for den fremmede som holder til hos
dem, skal det være èn lov. Den gjelder for
dere alle når dere gjør noe av uaktsomhet.
30. Men den som gjør noe med
oppløftet hånd, enten det er innfødt eller
fremmed, han håner Herren, og han skal
utryddes av sitt folk.
31. For han har forkastet Herrens ord og
brutt hans bud. Den mann skal utryddes.
Han skal lide for sin ugjerning.
Forkastelse av Herrens bud
32. Mens Israels barn var i ørkenen, traff
de på en mann som sanket ved på
sabbaten.
33. Og de som traff på ham da han
sanket ved, førte ham frem for Moses og
Aron, og for hele menigheten.
34. Og de satte ham fast, for det var
ikke gitt dem noe bud om hva der skulle
gjøres med ham.
35. Da sa Herren til Moses: Mannen skal
avlives. Hele menigheten skal steine ham
utenfor leiren.
36. Så førte hele menigheten ham utenfor leiren og steinet ham, så han døde, slik
som Herren hadde befalt Moses.
37. Og Herren sa til Moses:
38. Tal til Israels barn og si til dem at de
skal gjøre seg dusker på kantene av sine
klær, slekt etter slekt, og de skal sette en
blå snor på hver enkelt dusk.
39. Slike dusker skal dere ha, forat dere,
når dere ser på dem, skal komme i hu alle
Herrens bud og holde dem, og ikke fare
hit og dit etter deres hjerte og etter deres
øyne, som lokker dere til utroskap,
40. forat dere skal komme i hu alle mine
bud og holde dem, og være hellige for
deres Gud.
41. Jeg er Herren deres Gud som førte
dere ut av Egyptens land for å være deres
Gud. Jeg er Herren deres Gud.
KAP. 16
Korah og flere andre setter seg opp
imot Moses
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1. Korah, en sønn av Jishar, sønn av
Kahat, Levis sønn, og Datan og Abiram,
sønner av Eliab, og On, en sønn av Pelet,
av Rubens ætt, tok en flokk med seg.
2. De trådde frem for Moses, og
sammen med dem to hundre og femti
menn av Israels barn, høvdinger over
menigheten, utkåret til medlemmer av
folkerådet, aktede menn.
3. De flokket seg sammen mot Moses
og Aron, og sa til dem: Nå for det være
nok! Hele menigheten er hellig, alle
sammen, og Herren er midt iblant dem.
Hvorfor opphøyer dere dere da over
Herrens menighet?
4. Da Moses hørte disse ord, falt han på
sitt ansikt.
5. Og han talte til Korah og hele hans
flokk og sa: I morgen skal Herren
åpenbare hvem som tilhører ham, og
hvem som er hellig, så han lar han komme
nær til seg. Og den som han utvelger,
ham vil han la komme nær til seg.
6. Gjør nå dette: Ta dere ildkar, både
Korah og hele hans flokk,
7. og ha ild i dem og legg røkelse på
dem for Herrens åsyn i morgen, og den
mann som Herren velger ut, han skal
være den hellige. Det får nå være nok,
dere Levis barn!
8. Og Moses sa til Korah: Hør nå, dere
Levis barn!
9. Er det for lite for dere at Israels Gud
har utskilt dere fra Israels menighet for å
la dere komme nær til seg, så dere skal
utføre tjenesten ved Herrens tabernakel
og stå for menighetens åsyn for å tjene
den?
10. Med deg og alle dine brødre, Levis
barn, har han latt deg komme nær til, og
nå krever du selve prestedømmet også!
11. Derfor er du og hele din flokk
opprørere mot Herren. For hva er Aron, at
dere knurrer mot ham?
12. Så sendte Moses bud etter Datan og
Abiram, Eliabs sønner, men de sa: Vi
kommer ikke.
13. Er det ikke nok at du har ført oss
opp fra et land som flyter med melk og
honning, for å la oss dø i ørkenen, siden
du nå vil gjøre deg til hersker over oss?

14. Heller ikke har du ført oss inn i et
land som flyter med melk og honning, eller
gitt oss åker og vingårder i eie. Tenker du
at du kan gjøre disse folk blinde? Vi
kommer ikke.
15. Da ble Moses meget vred og sa til
Herren: Vend deg ikke til deres offer! Ikke
så mye som et esel har jeg tatt fra dem,
og ikke en eneste blant dem har jeg gjort
noe vondt.
16. Så sa Moses til Korah: I morgen skal
du og hele din flokk stille dere frem for
Herrens åsyn; du og de og Aron.
17. Og dere skal ta hver sitt ildkar og
legge røkelse på dem, og dere skal bære
hver sitt ildkar frem for Herrens åsyn, to
hundre og femti ildkar, og du og Aron skal
ta hvert sitt ildkar.
18. Så tok de hver sitt ildkar og hadde ild
i dem og la røkelse på dem. Og de stilte
seg ved inngangen til møteteltet; og
likedan Moses og Aron.
19. Og Korah samlet hele menigheten
imot dem ved inngangen til møteteltet. Da
åpenbarte Herrens herlighet seg for hele
menigheten.
20. Og Herren talte til Moses og sa:
21. Skill dere ut fra denne menighet, så
vil jeg gjøre ende på dem i et øyeblikk.
22. Men de falt på sitt ansikt og sa: Gud,
du Gud som råder over livets åndedrag i
all natur? Vredes du på hele menigheten
fordi om èn mann synder?
23. Da talte Herren til Moses og sa:
24. Tal til menigheten og si: Gå bort fra
hele plassen rundt omkring Korahs,
Datans, og Abirams, bolig!
25. Så stod Moses opp og gikk til Datan
og Abiram, og de eldste i Israel fulgte
ham.
26. Og han talte til menigheten og sa:
Vik bort fra disse ugudelige menns telter,
og rør ikke ved noe av det som tilhører
dem, forat dere ikke skal bli bortrevet for
alle deres synders skyld!
27. Da gikk de bort fra Korah, Datan, og
Abirams, bolig, rundt omkring, men Datan
og Abiram var gått ut og stod i inngangen
til sine telt med sine hustruer og sine barn;
både store og små.
28. Og Moses sa: På dette skal dere

Fjerde Mosebok
kjenne at det er Herren som har sendt
meg til å gjøre alle disse gjerninger, og at
det ikke er av egen drift jeg gjør det.
29. Dersom disse folk dør på samme
måte som alle andre mennesker, eller de
hjemsøkes på samme måte som alle
andre mennesker, da har Herren ikke
sendt meg.
30. Men dersom Herren gjør noe som
ikke før er hendt, dersom jorden lukker
opp sin munn og sluker dem og alle deres,
så de farer levende ned i dødsriket, da vet
dere at disse menn har foraktet Herren.
31. Med det samme han hadde endt
denne tale, da revnet jorden under dem.
32. Jorden lukket opp sin munn og
slukte dem og deres boliger, og alle de
folk som tilhørte Korah og alt det de eide.
33. Og de fór levende ned i dødsriket
med alle sine. Jorden skjulte dem og de
omkom, og ble levende utryddet av
menigheten.
34. Og hele Israel som stod rundt
omkring dem, rømte da de hørte deres
skrik. De sa: Jorden kunne sluke oss
også.
35. Og det fòr ild ut fra Herren og
fortærte de to hundre og femti menn som
hadde båret frem røkelsen.
36. Da talte Herren til Moses og sa:
37. Si til Eleasar, presten Arons sønn, at
han skal ta ildkarene ut av brannen, men
spre glørne langt bort, for de er hellige
38. de ildkar som tilhørte disse menn
som ved sin synd har forbrutt sitt liv. Det
skal gjøres tynne plater av dem til å kle
alteret med, for de bar dem frem for
Herrens åsyn, og derfor er de hellige. Og
de skal være til et tegn for Israels barn.
39. Så tok Eleasar, presten, de ildkar av
kobber som de hadde båret frem de menn
som var brent opp, og lot dem hamre ut til
plater til å kle alteret med,
40. forat Israels barn skulle komme i hu
at ingen fremmed mann, ingen som ikke
er av Arons ætt, skulle komme nær til for
å brenne røkelse for Herrens åsyn, så det
ikke skulle gå ham som det gikk Korah og
hans flokk, slik som Herren hadde talt ved
Moses.
41. Men dagen etter knurret hele Israels
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barns menighet mot Moses og Aron, og
sa: Det er dere som har slått Herrens folk i
hjel!
42. Da nå hele menigheten samlet seg
imot Moses og Aron, vendte de seg begge
imot møteteltet. Og se, skyen dekket det,
og Herrens herlighet åpenbarte seg.
43. Og Moses og Aron gikk frem foran
møteteltet,
44. og Herren talte til Moses og sa:
45. Gå bort fra denne menighet, så vil
jeg gjøre ende på dem i et øyeblikk. Da
falt de ned på sitt ansikt,
46 og Moses sa til Aron: Ta ildkaret og
ha ild fra alteret i det og legg røkelse på,
og skynd deg bort til menigheten med det
og gjør soning for dem! For vreden er gått
ut fra Herrens åsyn, og hjemsøkelsen har
begynt.
47. Og Aron gjorde som Moses hadde
sagt, og tok ild karet og løp midt inn i
flokken. Og se, hjemsøkelsen hadde alt
begynt blant folket. Så la han røkelsen på
og gjorde soning for folket.
48. Mens han stod der mellom de døde
og de levende, da stanset hjemsøkelsen.
49. Men det var fjorten tusen, sju hundre
mann som døde under hjemsøkelsen,
foruten dem som døde for Korahs skyld.
50. Og Aron vendte tilbake til Moses ved
inngangen til møteteltet. Og hjemsøkelsen
var stanset.
KAP. 17
Arons stav blomstrer som en
stadfestelse
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Tal til Israels barn og få tolv staver av
dem; en stav for hver stamme. Av hver
stammehøvding skal du få en stav, og på
den skal du skrive hans navn.
3. Og Arons navn skal du skrive på
Levis stav. For det skal være en stav for
hvert overhode over deres stammer.
4. Og du skal legge dem i møteteltet
foran vitneutsagnet, der hvor jeg kommer
sammen med dere.
5. Da skal det skje at den manns stav
som jeg utvelger, skal spire, så jeg får fred
for Israels barns knurr, som de plager
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dere med.
6. Så talte Moses til Israels barn, og alle
deres høvdinger gav ham hver sin stav,
en stav for hver stamme, i alt tolv staver.
Og Arons stav var mellom deres staver.
7. Og Moses la stavene ned for Herrens
åsyn i vitneutsagnets telt.
8. Da nå Moses kom inn dagen etter i
vitneutsagnets telt, fikk han se at Arons
stav, den som var for Levis hus, hadde
spiret. Den hadde både skutt spirer og satt
blomster, og fått modne mandler.
9. Da bar Moses alle stavene ut fra
Herrens åsyn og viste dem til alle Israels
barn. Og de så dem og tok hver sin stav.
10. Og Herren sa til Moses: Bær Arons
stav inn igjen foran vitneutsagnet for å
gjemmes som et tegn for de gjenstridige,
så du skal gjøre ende på deres knurr, så
jeg slipper å høre på det; ellers skal de
dø.
11. Og Moses gjorde så. Han gjorde
som Herren hadde befalt ham.
12. Men Israels barn sa til Moses: Se, vi
omkommer! VI ER FORTAPT, alle
sammen!
13. Enhver SOM KOMMER NÆR til
Herrens tabernakel, han må dø. Skal vi da
omkomme alle sammen?
KAP. 18
Prestenes ansvar og levebrød
1. Da sa Herren til Aron: Du og dine
sønner og hele din fars hus skal bære
skylden for overtramp mot helligdommen.
Og du og dine sønner skal bære skylden
for overtramp mot deres presteembete.
2. Også dine brødre, Levis stamme, skal
du la komme nær til sammen med deg, og
de skal holde seg til deg og tjene deg.
Men du og dine sønner, dere skal stå
foran vitneutsagnets telt.
3. Og de skal ta vare på det du skulle ha
varetatt, og det som er å vareta ved hele
teltet, men helligdommens redskaper og
alteret må de ikke komme nær, forat de
ikke skal dø; både de og dere.
4. De skal holde seg til deg og ta vare
på det som er å vareta ved møteteltet;
hele arbeidet ved teltet. Men ingen

fremmed må komme nær til dere.
5. Men dere skal ta vare på det som skal
ivaretas ved helligdommen, og det som er
å vareta ved alteret, forat det ikke mere
skal komme vrede over Israels barn.
6. For det er jeg som har tatt ut deres
brødre, Levittene, blant Israels barn som
en gave til dere; overgitt til Herren for å
utføre tjenesten ved møteteltet.
7. Men du og dine sønner skal ta vare
på deres prestetjeneste i alt som
vedkommer alteret og gjerningen innenfor
forhenget, og utføre prestetjenesten. Jeg
gir dere deres prestetjeneste som en
gave. Men den fremmede som kommer
nær til, skal miste livet.
8. Og Herren talte til Aron: Se, jeg har
gitt deg det som skal gjemmes av gavene
til meg. Alt det som Israels barn helliger,
har jeg gitt deg som din embetes del, og
dine sønner, som en evig rettighet.
9. Dette skal tilhøre deg av alt det
høyhellige og unntas fra ilden: Alle deres
offer, både matoffer, syndoffer, og
skyldoffer, som de gir meg til gjengjeld. De
er høyhellige og skal tilhøre deg og dine
sønner.
10. På det høyhellige sted skal du ete
det. Alt mannkjønn kan ete av det. Hellig
skal det være for deg.
11. Likedan skal dette tilhøre deg som
de gaver de skal avgi: Alle Israels barns
svingegaver, dem har jeg gitt deg og dine
sønner, og dine døtre, som en evig
rettighet. Enhver i ditt hus som er rein, kan
ete av det.
12. Alt det beste av olje og alt det beste
av juice og korn, førsteavlingen av det,
som de skal gi til Herren, har han gitt deg.
13. Førsteavlingen av alt det som er i
deres land som de kommer til Herren
med, skal tilhøre deg. Enhver i ditt hus
som er rein, kan ete av det.
14. Alt bannlyst i Israel skal tilhøre deg.
15. Alt som åpner morsliv, alt levende,
som de kommer til Herren med, enten det
er mennesker eller dyr, skal tilhøre deg.
Dog skal du la dem løse det som er
førstefødt av mennesker, og likedan skal
du la dem løse det som er førstefødt av
de skitne dyr.
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16. Og løsepengene for en gutt skal du
la dem regne ut fra han er en måned
gammel, etter det verd du setter på ham;
fem sekel (60g) sølv etter helligdommens
vekt, sekelen regnet til tjue gera (12g).
17. Men det førstefødte av kyr, eller av
får, eller av geiter, skal ikke løses. De er
hellige. Deres blod skal du skvette på
alteret, og deres fett skal du brenne som
ildoffer til en velbehagelig duft for Herren.
18. Men deres kjøtt skal tilhøre deg.
Liksom svingebrystet og det høyre lår,
skal det tilhøre deg.
19. Alle hellige gaver som Israels barn
skal avgi til Herren, har jeg gitt deg og
dine sønner, og dine døtre, som en evig
rettighet. Dette er en evig ubrytelig pakt
for Herrens åsyn for deg og dine
etterkommere.
20. Og Herren sa til Aron: Du skal ikke
ha noen arv i deres land, og det skal ikke
tilfalle deg noen del iblant dem. Jeg er din
del og din arv blant Israels barn.
21. Men all tiende i Israel har jeg gitt
Levis barn til arv, som lønn for den
tjeneste de utfører; tjenesten ved
møteteltet.
22. Israels barn skal ikke komme nær til
møteteltet, for da fører de synd over seg
og må dø.
23. Men Levittene, de skal utføre
tjenesten ved møteteltet, og de skal bære
skylden for folkets overtramp. Det skal
være en evig lov; fra slekt til slekt. Men
noen arvedel skal de ikke ha blant Israels
barn.
24. For den tiende som Israels barn skal
avgi til Herren, har jeg gitt Levittene til arv.
Derfor har jeg sagt til dem at de ikke skal
ha noen arv blant Israels barn.
25. Og Herren talte til Moses og sa:
26. Du skal tale til Levittene og si til
dem: Når dere tar imot den tiende av
Israels barn som jeg har sagt dere skal få
av dem som deres arv, da skal dere gi
Herren en gave av den; tiendedelen av
tienden.
27. Og denne gave skal regnes for dere
som jevngod med kornet fra treskeplassen
og med vinen fra pressen.
28. Slik skal også dere avgi en gave til
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Herren av all den tiende som dere får av
Israels barn, og denne gave til Herren av
deres tiende skal dere gi til Aron, presten.
29. Av alle gaver dere får, skal dere avgi
til Herren hele den gave som tilkommer
ham. Det beste av enhver gave skal være
den del som helliges ham.
30. Og du skal si til dem: Når dere har
avgitt den beste del av det, da skal de
regnes likt for Levittene med det som
kommer fra treskeplassen og
fra
vinpressen.
31. Dere kan ete det hvor dere vil; dere
og deres husfolk, for det er den lønn dere
får for deres tjeneste ved møteteltet.
32. Når dere på den måten avgir det
beste av det, kommer dere ikke til å føre
synd over dere, og da vanhelliger dere
ikke Israels barns hellige gaver og skal
ikke dø.
KAP. 19
Asken og vannet skal rense den
skitne
1. Og Herren talte til Moses og Aron og
sa:
2. Dette er en lovforskrift som Herren
har kunngjort: Si til Israels barn at de skal
komme til deg med en rød kvige som ikke
har lyte eller feil, og som det ikke er
kommet åk på.
3. Den skal dere gi til presten Eleasar,
og han skal føre den utenfor leiren. Og de
skal slakte den for hans åsyn.
4. Og Eleasar, presten, skal ta noe av
dens blod på sin finger, og han skal
skvette med blodet sju ganger bortimot
forsiden av møteteltet.
5. Så skal de brenne kvigen for hans
øyne. Både dens hud, dens kjøtt, dens
blod, og møkka med, skal de brenne.
6. Og presten skal ta sedertre, isopplante, og karmosinrød ull, og kaste det i
ilden, der hvor kvigen brennes.
7. Deretter skal presten vaske sine klær
og bade sin kropp i vann, så skal han
komme inn i leiren, men han skal være
skitten til om kvelden.
8. Den mann som brenner kvigen, skal
også vaske sine klær i vann og bade sin
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kropp i vann, men han skal være skitten til
om kvelden.
9. Og en mann som er rein, skal sanke
sammen asken av kvigen og legge den
utenfor leiren på et reint sted. Og den skal
gjemmes for Israels barns menighet til
rensevann. Det er et syndoffer.
10. Og den som sanker sammen asken
av kvigen, skal vaske sine klær og være
skitten til om kvelden. Dette skal være en
evig lov for Israels barn og for den
fremmede som bor iblant dem.
11. Den som rører ved en død, ved liket
av et menneske, han skal være skitten i 7
dager.
12. Den 3. og den 7. dag skal han rense
seg med vannet, så han blir rein. Men
renser han seg ikke den 3. dag og den 7.
dag, da blir han ikke rein.
13. Hver den som rører ved en død, ved
liket av et menneske som er død, og ikke
renser seg, han gjør Herrens tabernakel
skitten. Han skal utryddes av Israel. Fordi
det ikke er skvettet rensevann på ham, er
han skitten. Hans skittenhet kleber
fremdeles fast ved ham.
14. Dette er loven: Når et menneske dør
i et telt, skal hver den som kommer inn i
teltet, og alt som er i teltet, være skitten i 7
dager.
15. Og ethvert åpent kar som det ikke er
bundet dekke over, er skittent.
16. Og hver den som ute på marken
rører ved en som er drept med sverd, eller
ved et annet lik, eller ved menneske bein,
eller ved en grav, skal være skitten i 7
dager.
17. Og for å rense den som på den
måten er blitt skitten, skal de ta noe av
asken etter det brente syndoffer og helle
vann på det i et kar.
18. Og en mann som er rein, skal ta isop
å dyppe i vannet og skvette på teltet, og
på alle de ting, og på alle de folk som var
der, og på den som har rørt ved
menneske bein, eller ved en som er drept,
eller ved et annet lik, eller en grav.
19. Og den 3. dag og den 7. dag skal
den reine skvette noe av vannet på den
som er blitt skitten. Og når hans renselse
er fullført på den 7. dag, skal han vaske

sine klær og bade seg i vann, så blir han
rein om kvelden.
20. Men den som blir skitten og ikke
renser seg, han skal utryddes av
menigheten, for han har gjort Herrens
helligdom skitten. Det er ikke skvettet
rensningsvann på ham, han er skitten.
21. Dette skal være en evig lov for dem.
Den som skvetter med rensningsvannet,
skal vaske sine klær, og den som rører
ved renselses-vannet, skal være skitten til
om kvelden.
22. Og alt det den skitne rører ved, skal
være skittent. Og den som rører ved ham,
skal være skitten til om kvelden.
KAP. 20
Moses slår på klippen i vantro
1. I den 1. måned kom Israels barn, hele
menigheten, til ørkenen Sin, og folket ble
noen tid i Kadesj. Der døde Mirjam, og der
ble hun begravet.
2. Men menigheten hadde ikke vann. Da
samlet de seg mot Moses og Aron.
3. Og folket kranglet med Moses og sa:
Å, at vi var omkommet den gang våre
brødre omkom for Herrens åsyn!
4. Hvorfor har dere ført Herrens
menighet inn i denne ørken, så vi må dø
her, både vi og vår buskap?
5. Og hvorfor har du ført oss opp fra
Egypten, så vi er kommet til dette onde
sted, hvor det verken vokser korn, fiken,
vintrær, eller granatepler, og hvor det ikke
finnes vann å drikke?
6. Men Moses og Aron gikk bort fra
folket, til inngangen til møteteltet, og falt
ned på sitt ansikt. Da åpenbarte Herrens
herlighet seg for dem.
7. Og Herren talte til Moses og sa:
8. Ta staven og kall sammen
menigheten; du og Aron, din bror. Og dere
skal tale til klippen midt for deres øyne, så
skal den gi vann fra seg. Slik skal du la
vann strømme ut av klippen for dem og gi
både menigheten og dens buskap å
drikke.
9. Da tok Moses staven som lå foran
Herrens åsyn, slik som Herren hadde
befalt ham.
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10. Og Moses og Aron kalte menigheten
sammen foran klippen og sa til dem: Nå
dere gjenstridige! Tror dere vi kan la vann
strømme frem for dere av denne klippe?
11. Så løftet Moses sin hånd og slo med
sin stav to ganger på klippen. Da
strømmet der mye vann ut, så både
menigheten og dens buskap fikk drikke.
12. Men Herren sa til Moses og Aron:
Fordi dere ikke trodde på meg og ikke
helliget meg for Israels barns øyne, derfor
skal dere ikke føre dette folk inn i det land
jeg har gitt dem.
13. Dette var Meribas vann, hvor Israels
barn kranglet med Herren, og han helliget
seg på dem.
Moses sender bud til Edoms konge
14. Fra Kades sendte Moses bud til
Edoms konge og lot si: Så sier din bror
Israel: Du vet hvor mye ondt vi har lidt.
15. Våre fedre drog ned til Egypten, og
vi bodde i Egypten i lang tid, og Egypterne
fòr ille med oss og våre fedre.
16. Da ropte vi til Herren, og han hørte
vår bønn og sendte en engel og førte oss
ut av Egypten. Og nå er vi her i byen
Kades like ved grensen av ditt land.
17. Kjære, la oss få dra gjennom ditt
land! Vi skal verken gå gjennom åker eller
vingård, og heller ikke drikke vann av
noen brønn. Etter kongeveien vil vi dra og
ikke bøye av verken til høyre eller til
venstre, før vi er kommet gjennom ditt
land.
18. Men Edom svarte: Du må ikke dra
gjennom mitt land, ellers drar jeg ut imot
deg med sverd.
19. Da sa Israels barn til ham: Vi skal
følge landeveien, og dersom vi eller vår
buskap drikker av ditt vann, så vil jeg gi
deg erstatning for det. Det er ikke stort jeg
ber om. Jeg vil bare dra gjennom på min
fot.
20. Men han sa: Du må ikke dra
gjennom her. Og Edom drog ut mot ham
med en mengde folk og med væpnet
hånd.
21. Slik nektet Edom Israel å dra
gjennom sitt land. Og Israel bøyde til side

for ham.
22. Så brøt de opp fra Kades, og Israels
barn, hele menigheten, kom til fjellet Hor.
Aron skal dø
23. Og Herren sa til Moses og Aron ved
fjellet Hor, på grensen av Edoms land:
24. Aron skal samles til sine fedre. Han
skal ikke komme inn i det land jeg har gitt
Israels barn, fordi dere var gjenstridige
mot mitt ord ved Meribas vann.
25. Ta Aron og Eleasar, hans sønn, og
før dem opp på fjellet Hor.
26. Og ta av Aron hans klær og la
Eleasar, hans sønn, ta dem på. Så skal
Aron samles til sine fedre og dø der.
27. Og Moses gjorde som Herren hadde
befalt. De gikk opp på fjellet Hor for hele
menighetens øyne.
28. Og Moses tok av Aron hans klær og
lot Eleasar, hans sønn, ta dem på. Og
Aron døde der på toppen av fjellet. Men
Moses og Eleasar steg ned fra fjellet.
29. Og da hele menigheten så at Aron
var død, gråt hele Israels hus over Aron i
30 dager.
KAP. 21
Kana'anitterkonge i krig med Israel
1. Da den Kana'anittiske konge i Arad,
som bodde i sørlandet, hørte at Israel
drog frem på veien til Atarim, gav han seg
i strid med Israel og førte noen av dem
bort som fanger.
2. Da gjorde Israel et løfte til Herren og
sa: Gir du dette folk i vår hånd, så vil jeg
slå deres byer med bann.
3. Og Herren hørte Israels bønn og
overgav Kana'anitterene til dem. De slo
deres byer med bann, og de kalte stedet
Horma.
Folket knurrer og Herren sendte
slanger
4. Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok
veien til det Røde Hav for å dra omkring
Edoms land. Men på veien ble folket
utålmodig,
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5. og de talte mot Gud og Moses og sa:
Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypten,
så vi må dø her i ørkenen? For her er
verken brød eller vann, og vi er inderlig lei
av denne usle mat.
6. Da sendte Herren giftslanger inn blant
folket, og de bet folket. Og der døde mye
folk av Israel.
7. Så kom folket til Moses og sa: Vi har
syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot
deg. Be til Herren at han vil ta slangene
fra oss! Og Moses ba for folket.
8. Da sa Herren til Moses: Gjør deg en
giftslange og sett den på en stang, så skal
hver den som er bitt og ser på den, få
leve.
9. Så gjorde Moses en kobberslange og
satte den på en stang. Og når en slange
hadde bitt noen og han så på
kobberslangen, ble han i live.
Veier de gikk på og steder de kom til
10. Siden brøt Israels barn opp og leiret
seg i Obot.
11. Så brøt de opp fra Obot og leiret seg
ved Ije-Ha'abarim i ørkenen rett øst for
Moab.
12. Derfra brøt de opp og leiret seg i
Sered-dalen.
13. Derfra brøt de opp og leiret seg på
andre siden av Arnon, som går tvers
igjennom ørkenen og kommer fra
Amorittenes land, for Arnon er grensen
mellom Moab og Amorittene.
14. Derfor sies det i boken om Herrens
kriger: Vaheb tok de med storm, og
bakkene, Arnons dalbakker,
15. og bakkelien som strekker seg bort
til Ar-bygden og støter til Moabs grense.
16. Derfra brøt de opp til Be’er. Det er
den brønn som Herren talte om da han sa
til Moses: Kall folket sammen, så vil jeg gi
dem vann.
17. Da sang Israel denne sang: Vell opp,
du brønn! Hils den med sang!
18. Du brønn som høvdinger har gravd,
som folkets ypperste har boret med
herskerstav, med sine kongespir! Fra
ørkenen brøt de opp til Matana,
19. og fra Matana til Nahaliel, og fra

Nahaliel til Bamot,
20. og fra Bamot til den dal som ligger i
Moab-marken, tett ved toppen av Pisga,
der hvor en skuer ut over ørkenen.
Israel i krig med Amorittene
21. Så sendte Israel bud til Sihon,
Amorittenes konge, og lot si:
22. La meg få dra gjennom ditt land! Vi
skal ikke komme inn på åkrene eller i
vingårdene; heller ikke drikke vann av
noen brønn. Etter kongeveien vil vi dra, til
vi er kommet gjennom ditt land.
23. Men Sihon gav ikke Israel lov til å
dra gjennom sitt land. Han samlet alt sitt
folk og drog ut i ørkenen mot Israel. Og
han kom til Jahas og stred mot Israel.
24. Men Israel slo ham med sitt skarpe
sverd og tok hans land fra Arnon til
Jabbok, til Ammons barns land, for
Ammonittenes grense var befestet.
25. Og Israel tok alle disse byer. Og
Israel bosatte seg i alle Amorittenes byer, i
Hesbon og alle byer som hørte til under
det.
26. For Hesbon var Sihon, Amoritterkongens, stad. Han hadde ført krig mot
Moabs forrige konge og tatt alt hans land
fra ham like til Arnon.
27. Derfor sier skalden: Kom til Hesbon!
Bygges og grunnfestes skal Sihons stad.
28. For ild fór ut fra Hesbon, en flamme
fra Sihons stad. Den fortærte Ar i Moab,
dem som bodde på høydene ved Arnon.
29. Stakkars deg, Moab! Fortapt er du,
Kamos' folk! Han har sendt sine sønner
som flyktninger og sine døtre som fanger
til Amorittenes konge Sihon.
30. Og vi skjøt dem ned. Ødelagt er
Hesbon, like til Dibon! Vi herjet like til
Nofah, med ild helt til Medba.
31. Så ble Israel boende i Amorittenes
land.
32. Og Moses sendte folk for å speide ut
Jaser, og de tok de byer som hørte til
under det. Og han drev ut Amorittene som
bodde der.
33. Så vendte de seg til en annen kant
og drog oppover til Basan. Men Og,
kongen i Basan, drog ut mot dem til
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Endre'i med alt sitt folk for å stride mot
dem.
34. Da sa Herren til Moses: Frykt ikke
for ham, for jeg har gitt ham og alt hans
folk og alt hans land, i din hånd. Og du
skal gjøre med ham som du gjorde med
Sihon, Amorittenes konge, som bodde i
Hesbon.
35. Så slo de ham og hans sønner og alt
hans folk, så ingen ble tilbake eller slapp
unna. Og de tok hans land i eie.
KAP. 22
Balak sender bud til Bileam om å
forbanne Israel
1. Så brøt Israels barn opp og leiret seg
på Moabs ødemarker på andre siden av
Jordan; midt imot Jeriko.
2. Da Balak, Sippors sønn, så alt det
Israel hadde gjort mot Amorittene,
3. da ble Moab meget redd for folket.
Fordi det var så tallrikt, grudde de seg for
Israels barn.
4. Og Moab sa til de eldste i Midian: Nå
vil denne store flokk ete opp alt det som er
her rundt omkring oss, liksom oksen eter
opp markens grønne vekster. På den tid
var Balak, Sippors sønn, konge i Moab.
5. Han sendte bud til Bileam, Beors
sønn, i Petor, som ligger ved den store
elv, til det land hvor han bodde blant sitt
folk, for å be han komme og si til ham: Se,
her er kommet et folk fra Egypten. Det
fyller hele landet, og det har leiret seg midt
imot meg.
6. Så kom nå å forbann dette folk for
meg, for det er meg for mektig! Kanskje
jeg da kunne slå det og drive det ut av
landet. For jeg vet at den du velsigner, er
velsignet, og den du forbanner, er
forbannet.
7. Og Moabs eldste drog av sted
sammen med Midians eldste og hadde
spåmannslønn med seg. Og de kom til
Bileam og bar frem Balaks ord til ham.
8. Da sa han til dem: Bli her i natt, så vil
jeg gi dere svar etter som Herren taler til
meg. Og Moabs høvdinger ble hos
Bileam.
9. Da kom Gud til Bileam og sa: Hva er

Side 219

det for folk som er hos deg?
10. Bileam svarte Gud: Balak, Sippors
sønn, kongen i Moab, har sendt dette bud
til meg:
11. Se, her er kommet et folk fra
Egypten som fyller hele landet. Kom nå og
forbann det for meg! Kanskje jeg da blir i
stand til å stride mot det og drive det ut.
12. Da sa Gud til Bileam: Du skal ikke
gå med dem. Du skal ikke forbanne folket,
for det er velsignet.
13. Om morgenen, da Bileam var stått
opp, sa han til Balaks høvdinger: Dra hjem
til deres land! For Herren vil ikke gi meg
lov til å følge med dere.
14. Da tok Moabs høvdinger avsted. Og
da de kom tilbake til Balak, sa de: Bileam
ville ikke følge med oss.
15. Da sendte Balak andre høvdinger,
flere og djervere enn de første.
16. Og de kom til Bileam og sa til ham:
Så sier Balak, Sippors sønn: Kjære, la deg
ikke hindre, fra å komme til meg!
17. Jeg vil vise deg stor ære. Og alt det
du sier til meg, vil jeg gjøre. Så kom da og
forbann dette folk for meg!
18. Da svarte Bileam og sa til Balaks
tjenere: Om Balak gir meg hele sitt hus fult
av sølv og gull, kunne jeg ikke overtre min
Guds ord; verken i smått eller stort.
19. Men bli nå også dere her i natt, forat
jeg kan få vite hva mere Herren har å si
meg.
20. Og Gud kom til Bileam om natten og
sa til ham: Dersom disse menn er kommet
for å hente deg, så gjør deg ferdig og dra
med dem! Men gjør ikke annet enn hva
jeg sier til deg!
21. Om morgenen stod Bileam opp og
salte sin eselinne og drog med Moabs
høvdinger.
22. Men Guds vrede opptentes fordi han
reiste. Og Herrens engel stilte seg på
veien for å stå han imot da han kom
ridende på sin eselinne og hadde sine to
tjenere med seg.
23. Og eselinnen så Herrens engel som
stod på veien med et draget sverd i sin
hånd. Da tok den av veien og ut på
marken. Men Bileam slo eselinnen for å
drive den inn på veien igjen.

Side 220

Fjerde Mosebok

24. Siden stilte Herrens engel seg på en
smal vei mellom vingårdene hvor det var
steingjerde på begge sider.
25. Og da eselinnen så Herrens engel,
trykte den seg inn mot muren og klemte
Bileams fot mot muren. Da slo han det
igjen.
26. Så gikk Herrens engel lenger frem
og stilte seg på et trangt sted hvor det
ingen råd var til å bøye av; verken til
høyre eller til venstre.
27. Og da eselinnen så Herrens engel,
la den seg ned under Bileam. Da
opptentes Bileams vrede, og han slo
eselinnen med sin kjepp.
28. Men Herren opplot eselinnens munn,
og den sa til Bileam: Hva har jeg gjort deg,
siden du har slått meg tre ganger.
29. Bileam svarte eselinnen: Du har gjort
meg til narr. Hadde jeg bare hatt et sverd i
min hånd, så ville jeg nå slå deg i hjel.
30. Da sa eselinnen til Bileam: Er ikke
jeg din eselinne, som du har ridd på til
denne dag? Har jeg noen gang hatt for
vane å gjøre slik mot deg? Han sa: Nei!
31. Og Herren opplot Bileams øyne, så
han så Herrens engel som stod på veien
med draget sverd i sin hånd. Da bøyde
han seg og falt ned på sitt ansikt.
32. Og Herrens engel sa til ham: Hvorfor
har du nå tre ganger slått din eselinne?
Se, jeg er gått ut for å stå deg imot, for jeg
ser at denne vei fører til råttenskap.
33. Eselinnen så meg og har nå tre
ganger bøyd av veien for meg. Hvis den
ikke hadde bøyd av veien for meg, så
hadde jeg nå slått deg i hjel, men latt den
leve.
34. Da sa Bileam til Herrens engel: Jeg
har syndet, fordi jeg skjønte ikke at du
stod meg imot på veien. Men hvis det er
deg imot, så vil jeg vende tilbake.
35. Herrens engel sa til Bileam: Følg
med mennene! Men tal ikke annet enn
hva jeg sier til deg! Så fulgte Bileam med
Balaks høvdinger.
36. Da Balak hørte at Bileam kom, drog
han ham i møte til den by i Moab som
ligger på grensen til Arnon; ved den
ytterste grense.
37. Og Balak sa til Bileam: Sendte jeg

ikke bud til deg og bad deg komme hit?
Hvorfor kom du ikke til meg? Mener du at
jeg ikke skulle kunne vise deg ære nok?
38. Men Bileam svarte: Nå ser du jeg er
kommet til deg, men står det vel i min
makt å tale noe? Det ord Gud legger i min
munn, det må jeg tale.
39. Så drog Bileam med Balak, og de
kom til Kirjat-Husot.
40. Og Balak ofret storfe og småfe, og
sendte til Bileam og de høvdinger som var
med ham.
41. Morgenen etter tok Balak Bileam
med seg, og førte ham opp på Bamot
Ba'al. Derfra så han den ytterste del av
folket.
KAP. 23

Bileam profeterer

1. Da sa Bileam til Balak: Bygg sju alter
for meg her, og la meg få hit sju okser og
sju værer!
2. Balak gjorde som Bileam sa. Og
Balak og Bileam ofret en okse og en vær
på hvert alter.
3. Så sa Bileam til Balak: Bli stående her
ved ditt brennoffer, så vil jeg gå bort en
stund. Kanskje Herren kommer meg i
møte. Og hva han lar meg skue, det skal
jeg la deg få vite. Så gikk han opp på en
bar høyde.
4. Der kom Gud Bileam i møte, og
Bileam sa til ham: Nå har jeg stelt til sju
alter, og ofret en okse og en vær på hvert
alter.
5. Da la Herren et ord i Bileams munn
og sa: Vend tilbake til Balak og tal som jeg
har sagt til deg!
6. Da han kom tilbake, så han Balak stå
ved sitt brennoffer sammen med alle
Moabs høvdinger.
7. Da tok han til å kvede og sa: Fra
Aram henter meg Balak, fra østens fjell,
Moabs konge: Kom å forbann for meg
Jakob! Kom og tal ondt over Israel!
8. Hvordan skal jeg forbanne den Gud
ikke forbanner? Hvordan skal jeg tale ondt
over den Herren ikke taler ondt over?
9. For fra fjellets topp ser jeg ham, og fra
høydene skuer jeg ham. Se, det er et folk

Fjerde Mosebok
som bor for seg selv, og blant hedningefolkene regner det seg ikke.
10. Hvem teller Jakobs ætt som er
tallløs som støvet; eller endog bare
fjerdedelen?
Må min sjel dø de
oppriktiges død, og min livsende bli så
som deres!
11. Da sa Balak til Bileam: Hva har du
gjort mot meg? Til å forbanne mine fiender
hentet jeg deg, og se, du har velsignet!
12. Men han svarte: Skulle jeg ikke akte
på det Herren legger i min munn, og tale
det?
13. Da sa Balak til ham: Kjære, kom og
vær med meg til et annet sted, hvorfra du
kan se dem. Dog vil du bare få se den
ytterste del av folket, det hele folket får du
ikke se, og forbann det derfra!
14. Så tok han ham med seg til speiderhaugen på toppen av Pisga og bygget der
sju alter og ofret en okse og en vær på
hvert alter.
15. Og Bileam sa til Balak: Bli stående
her ved ditt brennoffer mens jeg går der
bort for å få en åpenbaring.
16. Og Herren kom Bileam i møte og la
et ord i hans munn og sa: Vend tilbake til
Balak og tal som jeg har sagt deg!
17. Da han kom til ham, så han ham stå
ved sitt brennoffer sammen med Moabs
høvdinger, og Balak sa til ham: Hva har
Herren talt?
18. Da tok han til å kvede og sa: Stå
opp, Balak, og hør! Lytt til meg, du
Sippors sønn!
19. Gud er ikke et menneske at han
skulle lyve, ei heller et menneskets barn at
han skulle angre. Skulle han si noe og
ikke gjøre det. Skulle han tale og ikke
sette det i verk?
20. Se, å velsigne ble meg gitt. Han har
velsignet og jeg kan ikke omvelte det.
21. Ei skuer han urett i Jakob. Ei ser han
elendighet i Israel. Herren hans Gud er
med ham, og kongejubel lyder der.
22. Gud førte dem ut av Egypten. Styrke
har de som en villokse,
23. for ikke finnes det trolldom i Jakob,
og ikke trolldomskunster. Når tiden er der,
blir det sagt til Jakob, til Israel, hva Gud vil
gjøre.
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24. Se, et folk reiser seg som en
løvinne. Springer opp som en løve som ei
legger seg før den har mettet seg med rov
og drukket dreptes blod.
25. Da sa Balak til Bileam: Du skal
verken forbanne det eller velsigne det.
26. Men Bileam svarte Balak: Har jeg
ikke allerede sagt deg at jeg i ett og alt må
gjøre som Herren sier?
27. Da sa Balak til Bileam: Kjære, kom,
så vil jeg ta deg med til et annet sted.
Kanskje Gud vil tillate at du forbanner dem
for meg derfra.
28. Så tok Balak Bileam med opp på
toppen av Peor, hvorfra en skuer ut over
ørkenen.
29. Da sa Bileam til Balak: Bygg sju alter
for meg her, og la meg få sju okser og sju
værer!
30. Og Balak gjorde som Bileam sa, og
ofret en okse og en vær på hvert alter.
KAP. 24
Bileam fortsetter sine profetier
1. Da Bileam så at det var Herrens vilje
at han skulle velsigne Israel, gikk han ikke
bort for å søke tegn som han hadde gjort
de to første ganger, men vendte seg mot
ørkenen.
2. Og Bileam løftet sine øyne og så
Israel leiret etter sine stammer. Da kom
Guds Ånd over ham,
3. og han tok til å kvede og sa: Så sier
Bileam, Beros sønn, så sier mannen hvis
øye er lukket,
4. så sier han som hører ord fra Gud,
som skuer syner fra den allmektige,
sunket til jorden med indre åpnede øyne:
5. Hvor fagre er dine telt, Jakob, dine
boliger, Israel!
6. Som brede bekkedaler, som hager
ved en elv, som aloètrær Herren har
plantet, som sedrer ved vannet!
7. Det strømmer vann av hans spann,
og hans frø får mengder av vann.
Mektigere enn Agag skal hans konge
være, opphøyet hans kongerike!
8. Gud førte han ut av Egypten. Styrke
har han som en villokse. Han skal fortære
hedningefolkene som står ham imot, og
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knuse deres bein og gjennombore dem
med sine piler.
9. Han legger seg. Han hviler som en
løve, som en løvinne. Hvem våger å
vekke ham? Velsignet være den som
velsigner deg, og forbannet være den som
forbanner deg!
10. Da opptentes Balaks vrede mot
Bileam, og han slo sine hender sammen.
Og Balak sa til Bileam: Jeg kalte deg hit
for å forbanne mine fiender, og nå har du
velsignet tre ganger.
11. Far nå hjem så fort du kan! Jeg
hadde tenkt å vise deg ære, men du ser
Herren har nektet deg den.
12. Bileam svarte Balak: Sa jeg ikke
allerede til de første bud som du sendte til
meg:
13. Om Balak gav meg sitt hus fullt av
sølv og gull, kunne jeg ikke overtre
Herrens ord og gjøre noe etter som jeg
selv syntes; enten godt eller ondt. Jeg kan
ikke tale annet enn hva Herren sier.
14. Se, jeg vender nå hjem til mitt folk,
men la meg først varsle deg om hva dette
folk skal gjøre med ditt folk i de siste
dager.
15. Og han tok til å kvede og sa: Så sier
Bileam, Beros sønn, så sier mannen hvis
øye er lukket,
16. så sier han som hører ord fra Gud
og har fått kunnskap fra den høyeste, han
som skuer syner fra den allmektige,
sunket til jorden med indre opplatte øyne:
17. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer
ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp
av Jakob, et herskerspir løfter seg fra
Israel. Han knuser Moabs hoder og
utrydder ufreds-ætten.
18. Edom blir ham underlagt, og Se'ir
hans fiende, blir ham underlagt. Stort
velde vinner Israel.
19. En hersker går ut fra Jakob, og han
utrydder av byene dem som har reddet
seg dit.
20. Så fikk han se Amalekittene. Da tok
han til å kvede og sa: Den første blant
hedningefolkene er Amalek, men til sist
skal han gå til grunne.
21. Så fikk han se Kenittene, og han tok
til å kvede og sa: Fast er din bolig, og

bygget på klippen dit rede,
22. men enda skal Ka'in bli ødelagt når
Assur fører deg bort i fangenskap.
23. Så tok han igjen til å kvede og sa:
Såre smerte! Hvem kan bli i live når Gud
lar dette skje?
24. Skiper kommer fra Kittims kyst. De
undertrykker Assur, og de undertrykker
Eber. Men også han skal gå til grunne.
25. Så gjorde Bileam seg klar og vendte
hjem igjen. Og Balak drog også sin vei.
KAP. 25
Israel hadde kjønnslig omgang med
Moabs døtre
1. Mens Israel oppholdt seg i Sittim,
begynte folket å ha kjønnslig omgang med
Moabs døtre.
2. De innbød folket til offermåltidene for
sine guder. Og folket åt og tilbad deres
guder,
3. og Israel holdt seg til Ba'al-Peor. Da
opptentes Herrens vrede mot Israel,
4. og Herren sa til Moses: Hent alle
folkets høvdinger og la disse menn nagles
til pålen under åpen himmel for Herren! Så
skal Herrens brennende vrede vendes av
fra Israel.
5. Og Moses sa til Israels dommere:
Hver av dere skal slå i hjel dem av sine
folk som har holdt seg til Ba'al-Peor!
6. Da kom en mann av Israels barn og
førte en Midianittisk kvinne inn blant sine
brødre for Moses' og hele menighetens
øyne mens de satt og gråt ved inngangen
til møteteltet.
7. Da Pinehas, sønn av Eleasar og
sønnesønn av Aron, så det, trådte han
frem av menigheten, tok et spyd i sin
hånd,
8. og gikk etter den Israelittiske mann
inn i soverommet og stakk spydet
gj ennom dem begge, både den
Israelittiske mann og kvinnen, så det gikk
inn i hennes liv. Da stanset pesten og vek
fra Israels barn.
9. Og de som døde av pesten, var:
Tjuefire tusen.
10. Og Herren talte til Moses og sa:
11. Pinehas, sønn av Eleasar og
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sønnesønn av presten Aron, har avvendt
min vrede fra Israels barn, fordi han
brente av min nidkjærhet iblant dem, så
jeg ikke gjorde ende på Israels barn i min
nidkjærhet.
12. Derfor skal du si: Se, jeg gjør en
pakt med ham at det skal gå ham vel.
13. Med ham og hans etterkommere
gjør jeg en pakt at de skal ha et evig
prestedømme, fordi han var nidkjær for sin
Gud og gjorde soning for Israels barn.
14. Men navnet på den drepte
Israelittiske mann, han som ble drept
sammen med den Midianittiske kvinne,
var: Simri, sønn av Salu, høvding for en
familie blant Simeonittene.
15. Og den drepte Midianittiske kvinnes
navn, var: Kosbi, datter av Sur. Han var
høvding for en stammefamilie blant
Midianittene.
16. Og Herren talte til Moses og sa:
17. Angrip Midianittene og slå dem!
18. For de angrep dere med svikefulle
råd som de brukte mot dere, da det
hendte, dette med Peor og med Kosbi,
deres søster, den Midianittiske fyrstes
datter; hun som ble drept dengang pesten
kom over dere for Peors skyld.
KAP. 26
Moses teller folket igjen
1. Da pesten var forbi sa Herren til
Moses og til Eleasar, sønn til Aron,
presten:
2. Ta opp manntall over Israels barns
menighet fra 20 års alderen og oppover,
etter deres familier, over alle dem i Israel
som kan dra ut i strid.
3. Og Moses og presten Eleasar talte
med dem på Moabs ødemarker ved
Jordan, midt imot Jeriko, og sa:
4. Fra 20 års alderen og oppover skal de
mønstres, slik som Herren hadde befalt
Moses og Israels barn; dem som hadde
dratt ut av Egyptens land.
5. Ruben var Israels førstefødte.
Rubens barn var: Fra Hanok Hanokittenes
ætt, fra Pallu Pallu'ittenes ætt,
6. fra Hesron Hesronittenes ætt, fra
Karmi Karmittenes ætt.
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7. Dette var Rubenittenes ætter, og de
av dem som ble mønstret, var: førtitre
tusen, sju hundre og tretti.
8. Pallus sønn var Eliab,
9. og Eliabs barn var: Nemuel, Datan, og
Abiram. Det var den Datan og den Abiram
som var utvalgt av menigheten, og som
yppet strid mot Moses og Aron den gang
Korahs flokk satte seg opp imot Herren,
10. og jorden opplot sin munn og slukte
både dem og Korah, og hele flokken
omkom idet ilden fortærte de to hundre og
femti mann, og de ble til et tegn,
11. men Korahs barn omkom ikke.
12. Simeons barn var etter sine ætter:
Fra Nemuel Nemuelittenes ætt, fra Jamin
Jaminittenes ætt, fra Jakin Jakinittenes
ætt,
13. fra Serah Serahittenes ætt, fra Sa'ul
Sa'ulittenes ætt.
14. Dette var Simeeonittenes ætter:
Tjueto tusen, to hundre.
15. Gads barn var etter sine ætter: Fra
Sefon Sefonittenes ætt, fra Haggi
Haggittenes ætt, fra Suni Sunittenes ætt,
16. fra Osni Osnittenes ætt, fra Eri
Erittenes ætt,
17. fra Arod Arodittenes ætt, fra Areli
Arelittenes ætt.
18. Dette var Gads barns ætter, så
mange av dem som ble mønstret: førti
tusen, fem hundre.
19. Judas barn var Er og Onan, men Er
og Onan døde i Kana'ans land.
20. Og Judas barn var etter sine ætter:
Fra Sjela Sjelaittenes ætt, fra Peres
Peresittenes ætt, fra Serah Serahittenes
ætt.
21. Peres' barn var: Fra Hesron
H e s r o n i t t e n e s æ t t , f ra H am u e l
Hamuelittenes ætt.
22. Dette var Judas ætter, så mange av
dem som ble mønstret: Syttiseks tusen,
fem hundre.
23. Issakars barn var etter sine ætter:
Fra Tola Tolaittenes ætt, fra Puva
Punittenes ætt,
24. fra Jasub Jasubittenes ætt, fra
Simron Simronittenes ætt.
25. Dette var Issakars ætter, så mange
av dem som ble mønstret: Sekstifire
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tusen, tre hundre.
26. Sebulons barn var etter sine ætter:
Fra Sered Sardittenes ætt, fra Elon
Elonittenes ætt, fra Jahle'el Jahle'elittenes
ætt.
27. Dette var Sebulonittenes ætter, så
mange av dem som ble mønstret: Seksti
tusen, fem hundre.
28. Josefs barn var etter sine ætter:
Manasse og Efra'im.
29. Manasses barn var: Fra Makir
Makirittenes ætt, og Makir var far til
Gilead, fra Gilead Gileadittenes ætt.
30. Gileads barn var: Fra Jeser
Jesrittenes ætt, fra Helek Helekittenes
ætt,
31. og fra Asriel Asrielittenes ætt, fra
Sikem Sikemittenes ætt,
32. fra Semida Semida'ittenes ætt, og
fra Hefer Heferittenes ætt.
33. Men Selofhad, Hefers sønn, hadde
ingen sønner, bare døtre. Og Selofhads
døtre hette: Mahla, Noa, Holga, Milka, og
Tirsa.
34. Dette var Manasses ætter, og de av
dem som ble mønstret, var: Femtito tusen,
sju hundre.
35. Efra'ims barn det var etter deres
ætter: Fra Sutelah Sutelahittenes ætt, fra
Beker Bekerittenes ætt, fra Tahan
Tahanittenes ætt.
36. Sutelahs barn det var: Fra Eran
Eranittenes ætt.
37. Dette var Efra'ims barns ætter, så
mange av dem som ble mønstret: Trettito
tusen, fem hundre. Dette var Josefs barn
etter deres ætter.
38. Benjamins barn var etter sine ætter:
Fra Bela Belaittenes ætt, fra Asbel
Asbelittenes ætt, fra Akiram Akiramittenes
ætt,
39. fra Sefufam Sufamittenes ætt, og fra
Hufam Hufamittenes ætt.
40. Belas barn var: Ard og Na'aman. Fra
Ardittenes ætt , og fra Na'aman
Na'amittenes ætt.
41. Dette var Benjamins barn etter deres
ætter, og de av dem som ble mønstret,
var: Førtifem tusen, seks hundre.
42. Dans barn var etter sine ætter: Fra
Suham Suhamittenes ætt. Dette var Dans

ætt etter deres ættetavle.
43. Alle Suhamittenes ætter, så mange
av dem som ble mønstret, var: Sekstifire
tusen, fire hundre.
44. Asjers barn var etter sine ætter: Fra
Jimna Jimna'ittenes ætt fra Jisvi
Jisvittenes ætt, og fra Beria Beriittenes
ætt.
45. Av Berias barn: Fra Heber
Hebrittenes ætt; o g f ra M alk iel
Malkielittenes ætt.
46. Asjers datter hette Serah.
47. Dette var Asjers barns ætter, så
mange av dem som ble mønstret:
Femtitre tusen, fire hundre.
48. Naftalis barn var etter sine ætter: Fra
Jahse'el Jahse'elittenes ætt, fra Guni
Gunittenes ætt,
49. fra Jeser Jisrittenes ætt, og fra
Sillem Sillemittenes ætt.
50. Dette var Naftalis ætter etter deres
ættetavle, og de av dem som ble
mønstret, var: Førtifem tusen, fire hundre.
51. Dette var de av Israels barn som ble
mønstret: Seks hundre og ett tusen, sju
hundre og tretti.
52. Og Herren talte til Moses og sa:
53. Mellom disse skal landet skiftes ut til
arv etter folketallet.
54. Den stamme som er stor, skal du gi
stor arv. Og den som er liten, skal du gi
liten arv. Hver stamme skal få sin arv etter
tallet på dem som ble mønstret der,
55. men ved loddkasting skal landet
deles ut. Etter navnene på sine stammer
fra fedrene skal de ta arv.
56. Etter som loddet faller, skal hver
stamme, stor eller liten, få sin arv.
57. Dette var de av Levittene som ble
mønstret, etter sine ætter: Fra Gerson
Gersonittenes ætt, fra Kahat Kahatittenes
ætt, og fra Merari Merarittenes ætt.
58. Dette var Levittenes ætter:
Libnittenes ætt, Hebronittenes ætt,
Mahlittenes ætt, Musittnens ætt, og
Korahittenes ætt. Kahat var far til Amram,
59. og Amrams hustru hette Jokebed.
Hun var datter av Levi og født i Egypten.
Og Amram fikk med henne Aron og
Moses, og deres søster Mirjam.
60. Og Aron fikk sønnene: Nadab,
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Abihu, Eleasar, og Itamar.
61. Men Nahab og Abihu døde dengang
de bar fremmed ild inn for Herrens åsyn.
62. Og de av Levittene som ble
mønstret, var: Tjuetre tusen. Alt
mannkjønn blant den fra de som var 1
måned gammel og oppover. De ble ikke
mønstret sammen med de andre Israels
barn, fordi det ikke var gitt dem arv blant
Israels barn.
63. Disse var det som ble mønstret av
Moses og presten Eleasar, da de
mønstret Israels barn på Moabs
ødemarker ved Jordan midt imot Jeriko.
64. Og blant disse var det ikke noen av
dem som ble mønstret av Moses og
presten Aron, den gang de mønstret
Israels barn i Sinai ørken.
65. For Herren hadde sagt at de skulle
dø i ørkenen. Og det var ingen tilbake av
dem uten Kaleb, Jefunnes sønn, og
Josva, Nuns sønn.
KAP. 27
Selofhads døtre får arverett blant
ættene
1. Men Selofhads døtre, han var sønn
av Hefer, Gileads sønn, som igjen var
sønn av Markir, Manasses sønn, Josefs
sønns ætt, og hans døtre hette: Mahla,
Noa, Holga, Milka og Tirsa.
2. De gikk frem for Moses og presten
Eleasar, og høvdingene, og hele
menigheten ved inngangen til møteteltet
og sa:
3. Vår far døde i ørkenen, og han var
ikke med i den flokk som satte seg opp
imot Herren, i Korahs flokk, men han døde
for sin egen synds skyld, og han hadde
ingen sønner.
4. Hvorfor skal vår fars navn gå ut av
hans ætt, fordi om han ingen sønn hadde?
Gi oss eiendom blant våre brødre!
5. Og Moses førte deres sak frem for
Herrens åsyn.
6. Da sa Herren til Moses:
7. Selofhads døtre har rett i det de sier:
Du skal gi dem eiendom til arv blant deres
fars brødre og la deres fars arv gå over til
dem.
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8. Og til Israels barn skal du tale slik:
Når en mann dør, og han ingen sønn har,
da skal dere la hans arv gå over til hans
datter.
9. Og dersom han ingen datter har, så
skal dere gi hans brødre hans arv
10. Og dersom han ingen brødre har, så
skal dere gi hans fars brødre hans arv.
11. Men dersom hans far ingen brødre
har, så skal dere gi hans arv til den
nærmeste slektning i ætten. Han skal arve
den. Dette skal være gjeldene rett blant
Israels barn, slik som Herren har befalt
Moses.
Herren taler til Moses om hans død
12. Siden sa Herren til Moses: Stig opp
på Abarim-fjellet her og se utover landet
som jeg har gitt Israels barn!
13. Og når du har sett det, da skal du
samles til dine fedre liksom din bror, Aron,
ble samlet til sine fedre,
14. fordi dere var gjenstridige mot mitt
ord i ørkenen Sin, den gang menigheten
trettet med meg, og dere skulle helliget
meg ved å befale vann å strømme frem
for deres øyne. Det er Meribas vann ved
Kades i ørkenen Sin.
Moses' etterfølger
15. Da talte Moses til Herren og sa:
16. Herre, du Gud som råder over livets
åndedrag i all natur, vil du ikke sette en
mann over menigheten,
17. som kan gå ut og inn foran dem, så
Herrens menighet ikke skal være som får
uten hyrde!
18. Og Herren sa til Moses: Ta Josva,
Nuns sønn. Han er en mann som det er
ånd i. Legg din hånd på ham,
19. og still han frem for Eleasar, presten,
og for hele menigheten, og innsett ham i
hans tjeneste for deres øyne,
20. og legg noe av din verdighet på
ham, så hele Israels barns menighet må
lyde ham!
21. Og han skal stå frem for presten
Eleasar, og Eleasar skal for Herrens åsyn
søke urims dom for ham. Etter hans ord
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skal de gå ut, og etter hans ord skal de gå
inn, ham selv med alle Israels barn og
hele menigheten.
22. Så gjorde Moses som Herren hadde
befalt ham. Han tok Josva og stilte ham
frem for presten Eleasar, og for hele
menigheten,
23. og han la sine hender på ham og
innsatte ham i hans tjeneste, slik som
Herren hadde talt ved Moses.
KAP. 28
Herrens offer skal bæres frem til faste
tider
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Byd Israels barn og si til dem: Mitt
offer, min mat, mine ildoffer, som er til
velbehagelig duft for meg, skal dere akte
på å bære frem for meg til fastsatt tid.
3. Og du skal si til dem: Dette er det
ildoffer som dere skal bære frem for
Herren: Hver dag to årsgamle lam uten
lyte til et stadig brennoffer.
4. Det ene lam skal du ofre om
morgenen, og det andre skal du ofre
mellom solens nedgang og mørkets
frembrudd,
5. og som matoffer; tiendelen av den efa
(2,2L) fint mjøl blandet med fjerdedelen av
en hin (0,9L) olje av knuste oliven.
6. Dette er det stadige brennoffer. Det
samme som ble ofret ved Sinai berg til en
velbehagelig duft, et ildoffer for Herren.
7. Og drikkofferet som tilhører det første
lam, skal være fjerdedelen av en hin
(0,9L). I helligdommen skal du ofre
drikkoffer av sterk drikk til Herren.
8. Det andre lam skal du ofre mellom de
to kveldstider. Med det samme matoffer
som om morgenen og med det samme
drikkoffer skal du ofre det. Det er et
ildoffer til en velbehagelig duft for Herren.
9. På sabbatsdagen skal du ofre to
årsgamle lam uten lyte. Og som matoffer
to tiendeler av en efa (4,4L) fint mjøl
blandet med olje, og drikkofferet som
hører til.
10. Dette er sabbats-brennofferet som
skal bæres frem hver sabbat, foruten det
stadige brennoffer med tilhørende

drikkoffer.
11. Den 1. dag i hver måned skal dere
ofre Herren et brennoffer: to unge okser,
en vær, og sju årsgamle lam uten lyte.
12. Og til matoffer tre tiendeler av en efa
(6,6L) fint mjøl blandet med olje for hver
okse. Og til væren to tiendeler (4,4L) fint
mjøl blandet med olje.
13. Og en tiendedel (2,2L) fint mjøl
blandet med olje for hvert lam. Da er det
et brennoffer til en velbehagelig duft, et
ildoffer for Herren.
14. Og drikkofferne som hører til, skal
være en halv hin (1,8L) vin for hver okse,
og tredjedelen av en hin (1,2L) til væren,
og fjerdedelen av en av en hin (0,9L) for
hvert lam. Dette er måneds-brennofferet
som skal bæres frem hver nymånedag i
året.
15. Der skal også ofres en geitebukk
som syndoffer til Herren, foruten det
stadige brennoffer med tilhørende
drikkoffer.
16. I den 1. måned, på den 14. dag i
måneden, er det påske for Herren.
17. Og på den 15. dag i samme måned
er det høytid. I 7 dager skal der etes
ugjæret brød.
18. På den 1. dag skal det være en
hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre
noen arbeidsgjerning.
19. Og dere skal ofre et ildoffer, et
brennoffer for Herren: To unge okser, en
vær, og sju årsgamle lam. Uten lyte skal
de være.
20. Og som tilhørende matoffer fint mjøl
blandet med olje. Tre tiendedeler av en
efa (6,6L) skal dere ofre for hver okse, og
til væren to tiendedeler (4,4L),
21. og en tiendedel (2,2L) for hvert av de
sju lam,
22. og en geitebukk som syndoffer til å
gjøre soning for dere.
23. Dette skal dere ofre foruten morgenbrennofferet, som tilhører det stadige
brennoffer.
24. Slike offer skal dere ofre hver dag i 7
dager. Det er ildoffer mat til en
velbehagelig duft for Herren. Foruten det
stadige brennoffer med tilhørende
drikkoffer, skal det ofres.
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25. Og på den 7. dag skal dere holde en
hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre
noen arbeidsgjerning.
26. På første-avlingens-dag, når dere
bærer frem for Herren et offer av den nye
avling, på ukens høytid, skal dere holde
en hellig sammenkomst. Dere skal ikke
gjøre noen arbeidsgjerning.
27. Og dere skal ofre et brennoffer til en
velbehagelig duft for Herren: To unge
okser, en vær, og sju årsgamle lam.
28. Og som tilhørende matoffer fint mjøl
blandet med olje, tre tiendedeler av en efa
(6,6L) for hver okse, og til væren to
tiendedeler (4,4L),
29. og en tiendedel (2,2L) for hvert av de
sju lam,
30. og en geitebukk til å gjøre soning for
dere.
31. Foruten det stadige brennoffer med
tilhørende matoffer, skal dere ofre disse
offer med tilhørende drikkoffer. Uten lyte
skal de være.
KAP.29
1. I den 7. måned, på den 1. dag i
måneden, skal dere holde en hellig
sammenkomst. Dere skal ikke gjøre noen
arbeidsgjerning. Den dag skal basunene
lyde hos dere.
2. Og dere skal ofre et brennoffer til en
velbehagelig duft for Herren: En ung okse,
en vær, og sju årsgamle lam uten lyte.
3. Og som tilhørende matoffer fint mjøl
blandet med olje, tre tiendedeler av en efa
(6,6L) til oksen, to tiendedeler (4,4L) til
væren,
4. og en tiendedel (2,2L) for hvert av de
sju lam,
5. og en geitebukk som syndoffer til å
gjøre soning for dere.
6. Foruten måneds-brennofferet med
tilhørende matoffer, og det stadige
brennoffer med tilhørende matoffer og
foreskrevne drikkoffer til en velbehagelig
duft, et ildoffer for Herren.
7. Den 10. dag i den samme 7. måned
skal dere gjøre en hellig sammenkomst.
Da skal dere faste. Dere skal ikke gjøre
noen arbeidsgjerning.
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8. Og dere skal ofre Herren et
brennoffer til en velbehagelig duft: En ung
okse, en vær, og sju årsgamle lam. Uten
lyte skal de være.
9. Og som tilhørende matoffer fint mjøl
blandet med olje, tre tiendedeler av en efa
(6,6L) til oksen, to tiendedeler (4,4L) til
væren,
10. og en tiendedel (2,2L) for hvert av de
sju lam,
11. og en geitebukk som syndoffer,
foruten sonings-syndofferet og det stadige
brennoffer med tilhørende matoffer og
drikkoffer.
12. Den 15. dag i den 7. måned skal
dere holde en hellig sammenkomst. Dere
skal ikke gjøre noen arbeidsgjerning. Dere
skal holde høytid for Herren i 7 dager.
13. Og dere skal ofre et brennoffer. Et
ildoffer til en velbehagelig duft for Herren:
Tretten unge okser, to værer, og fjorten
årsgamle lam. Uten lyte skal de være.
14. Og som tilhørende matoffer fint mjøl
blandet med olje, tre tiendedeler av en efa
(6,6L) for hver av de tretten okser, to
tiendedeler (4,4L) for hver av de to værer,
15. og en tiendedel (2,2L) for hvert av de
fjorten lam,
16. og en geitebukk som syndoffer,
foruten det stadige brennoffer med
tilhørende matoffer og drikkoffer.
17. Og den 2. dag tolv unge okser, to
værer, og fjorten årsgamle lam, uten lyte
18. med tilhørende matoffer og
drikkoffer som svarer til tallet på oksene,
værene, og lammene, alt slik som
foreskrevet er,
19. og en geitebukk som syndoffer,
foruten det stadige brennoffer med
tilhørende matoffer og drikkoffer.
20. Og den 3. dag elleve okser, to
værer, og fjorten årsgamle lam uten lyte,
21. med tilhørende matoffer og
drikkoffer som svarer til tallet på oksene,
værene, og lammene, slik som foreskrevet
er,
22. og en geitebukk som syndoffer,
foruten det stadige brennoffer med
tilhørende matoffer og drikkoffer.
23. Og den 4. dag ti okser, to værer, og
fjorten årsgamle lam uten lyte,
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24. med tilhørende matoffer og
drikkoffer som svarer til tallet på oksene,
værene, og lammene, slik som foreskrevet
er,
25. og en geitebukk som syndoffer,
foruten det stadige brennoffer med
tilhørende matoffer og drikkoffer.
26. Og den 5. dag ni okser, to værer, og
fjorten årsgamle lam uten lyte,
27. med tilhørende matoffer og drikkoffer som svarer til tallet på oksene,
værene, og lammene, slik som foreskrevet
er,
28. og en geitebukk som syndoffer,
foruten det stadige brennoffer med
tilhørende matoffer og drikkoffer.
29. Og den 6. dag åtte okser, to værer,
og fjorten årsgamle lam uten lyte,
30. med tilhørende matoffer og
drikkoffer som svarer til tallet på oksene,
værene, og lammene, slik som foreskrevet
er,
31. og en geitebukk som syndoffer,
foruten det stadige brennoffer med
tilhørende matoffer og drikkoffer.
32. Og den 7. dag sju okser, to værer,
og fjorten årsgamle lam uten lyte,
33. med tilhørende matoffer og
drikkoffer som svarer til tallet på oksene,
værene, og lammene, slik som foreskrevet
er,
34. og en geitebukk som syndoffer,
foruten det stadige brennoffer med
tilhørende matoffer og drikkoffer.
35. Den 8. dag skal dere holde en festlig
sammenkomst. Dere skal ikke gjøre noen
arbeidsgjerning.
36. Og dere skal ofre et brennoffer, et
ildoffer til en velbehagelig duft for Herren:
En okse, en vær, og sju årsgamle lam
uten lyte,
37. med tilhørende matoffer og
drikkoffer som svarer til oksen, væren, og
lammene, etter deres tall, slik som
foreskrevet er,
38. og en geitebukk som syndoffer,
foruten det stadige brennoffer med
tilhørende matoffer og drikkoffer.
39. Disse offer skal dere ofre Herren på
deres høytider, foruten deres løfte og
deres frivillige offer, enten det er

brennoffer, eller matoffer, eller drikkoffer,
eller takkoffer.
KAP. 30
Forskrifter om løfter og om å sverge
1. Og Moses sa dette til Israels barn, i
ett og alt som Herren hadde befalt ham.
2. Og Moses talte til høvdingene for
Israels barns stammer og sa: Slik har
Herren befalt:
3. Når en mann gjør Herren et løfte eller
sverger en ed hvorved han forplikter seg
til avhold i en eller annen ting, så skal han
ikke bryte sitt ord. Alt hva han har sagt
skal han gjøre.
4. Og når en ung kvinne som ennå er
hjemme hos sin far, gjør Herren et løfte
eller forplikter seg til avhold i noen ting,
5. og hennes far får høre om hennes
løfte eller den forpliktelse til avhold som
hun har pålagt seg, og tier til det, da skal
alle hennes løfter og enhver forpliktelse til
avhold som hun har pålagt seg, stå ved
makt.
6. Men dersom hennes far samme dag
han hører det, sier nei til det, da skal
ingen av hennes løfter eller de forpliktelser
til avhold som hun har pålagt seg, stå ved
makt, og Herren skal tilgi henne, fordi
hennes far sa nei til det.
7. Blir hun en manns hustru, og det
hviler noe løfte på henne, eller det er
kommet et tankeløst ord over hennes
lepper, som hun har bunnet seg med,
8. og hennes mann får høre om det,
men tier til det den dag han hører om det,
da skal hennes løfter og de forpliktelser til
avhold som hun har pålagt seg, stå ved
makt.
9. Men dersom hennes mann samme
dag han hører om det, sier nei til det, så
gjør han det løfte hun har på seg, ugyldig,
og likedan det tankeløse ord som er
kommet over hennes lepper og som hun
har bunnet seg med, og Herren skal tilgi
henne.
10. En enke eller en fraskilt hustrus løfte
skal stå ved makt for henne, hva hun enn
har forpliktet seg til.
11. Men dersom hun i sin manns hus
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har lovet noe eller med ed har forpliktet
seg til avhold i en eller annen ting,
12. og hennes mann fikk høre om det,
men tidde og sa ikke nei til det, da skal
alle hennes løfter og enhver forpliktelse til
avhold som hun har pålagt seg, stå ved
makt.
13. Men har hennes mann gjort dem
ugyldige den dag han hørte om det, da
skal ingenting stå ved makt av det som er
kommet over hennes lepper, enten det er
et løfte hun har gjort, eller det er en
forpliktelse til avhold. Hennes mann har
gjort dem ugyldige, og Herren skal tilgi
henne.
14. Ethvert løfte og enhver forpliktelse til
avhold og faste som hun med ed har
pålagt seg, kan hennes mann enten
stadfeste eller gjøre ugyldig.
15. Tier hennes mann til det fra den ene
dag til den andre, så har han stadfestet
alle hennes løfter eller alle de forpliktelser
til avhold som hviler på henne. Han har
stadfestet dem, fordi han tidde til det den
dag han hørte om det.
16. Men gjør han dem først ugyldig en
tid etter at han har fått høre om dem, da
skal han bære ansvaret for hennes
ugjerning.
17. Dette er de forskrifter som Herren
gav Moses om den rett en mann har over
sin hustru, og en far over sin datter så
lenge hun er ung og ennå hjemme hos sin
far.
KAP. 31
Israel strider mot Midianittene og
vinner
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Krev ut hevn over Midianittene for det
de har gjort mot Israels barn! Deretter skal
du samles hos dine fedre.
3. Da talte Moses til folket og sa: La
noen av dere ruste seg til strid! De skal
kjempe mot Midianittene og føre Herrens
hevn over Midian.
4. Tusen av hver stamme, av alle Israels
stammer, skal dere sende ut til strid.
5. Så ble det av Israels tusener tatt ut
tusen av hver stamme; tolv tusen, rustet til
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strid.
6. Dem sendte Moses ut i striden, tusen
av hver stamme, og med dem Pinehas,
sønn av presten Eleasar. Han hadde med
seg helligdommens redskaper og alarmtrompetene.
7. Og de stred mot Midian, som Herren
hadde befalt Moses, og de slo alt mannkjønn i hjel.
8. Og blant dem de slo ihjel, var også
Midians konger: Evi, Rekem, Sur, Hur, og
Reba, Midians fem konger. Også Bileam,
Beros sønn, slo de i hjel med sverdet.
9. Og Israels barn førte Midians kvinner
og deres barn bort som fanger. Og alle
deres klovdyr, all deres buskap, og alt
deres gods, gjorde de til krigsfangst.
10. Og alle deres byer, overalt hvor de
bodde, og alle deres teltleirer, bredte de
opp med ild.
11. Og de tok all fangsten og alt det de
hadde erobret, både folk og fe,
12. og førte fangene, krigsfangsten, og
det de hadde erobret, til Moses og presten
Eleasar, og til Israels barns menighet; til
leiren på Moabs ødemarker ved Jordan,
midt imot Jeriko.
13. Og Moses og presten Eleasar, og
alle menighetens høvdinger, gikk dem i
møte utenfor leiren.
14. Men Moses ble vred på dem som
var satt over hæren, på høvdingene over
tusen og høvdingene over hundre, da de
kom tilbake med krigstoget.
15. Og Moses sa til dem: Har dere latt
alle kvinner leve?
16. Det var jo de som på Bileams råd
forførte Israels barn til troløshet mot
Herren for Peors skyld, så pesten kom
over Herrens menighet.
17. Slå nå i hjel alle guttebarn og alle
kvinner som har hatt samleie med menn.
18. Men unge jenter som ikke har hatt
samleie med menn, skal dere la leve, og
de skal tilhøre dere.
19. Og så skal dere holde dere utenfor
leiren i 7 dager! Enhver av dere som har
slått noen i hjel, og enhver som har rørt
ved en som er slått i hjel, skal rense seg
på den 3. dag og på den 7. dag; både
dere og deres fanger.
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20. Og alle klær og alt som er gjort av
skinn, eller av geithår, og alle trekar, skal
dere rense.
21. Og presten Eleasar sa til
stridsmennene som hadde vært med i
krigen: Dette er det lovbud som Herren
har gitt Moses:
22. Gull, sølv, kobber, jern, tinn, bly,
23. og alt som tåler ild, skal dere la gå
gjennom ilden, så det blir reint. Men det
skal også renses med rensningsvannet.
Men alt som ikke tåler ild, skal dere la gå
gjennom vannet.
24. Og den 7. dag skal dere vaske deres
klær, så blir dere reine. Og deretter kan
dere komme inn i leiren.
25. Og Herren sa til Moses:
26. Ta tall på hele den bortførte krigsfangst; både folk og fe, du og presten
Eleasar, og overhodene for menighetens
familier.
27. Og du skal dele fangsten i to deler
mellom krigsfolket, som drog ut i striden,
og hele menigheten.
28. Og du skal ta en avgift til Herren av
krigsfolket som drog ut i striden; ett liv for
hvert fem hundre, både av mennesker, av
storfeet, eslene, og av småfeet.
29. Dette skal dere ta av den halvdel
som tilfaller krigsfolket. Og du skal gi det
til presten Eleasar, som en gave til
Herren.
30. Og av den halvdel som tilfaller
Israels barn, skal du ta ett liv av hvert
femti, både av mennesker, av storfeet,
eslene, og småfeet; av alt feet. Og du skal
gi dem til Levittene som tar vare på det
som er å vareta ved Herrens tabernakel.
31. Og Moses og presten Eleasar gjorde
slik som Herren hadde befalt Moses.
32. Og krigsfangsten, det som var til
overs av alt det som stridsfolket hadde
erobret, var: Seks hundre og syttifem
tusen av småfeet,
33. syttito tusen av storfeet,
34. og sekstien tusen av eslene.
35. Og av mennesker, kvinner som ikke
hadde hatt samleie med menn, var det i
alt: Trettito tusen.
36. Halvdelen av dette, den del som falt
på stridsmennene, var: av småfeet tre

hundre og trettisju tusen, fem hundre.
37. Så avgiften til Herren av småfeet
ble: Seks hundre og syttifem,
38. og av storfeets trettiseks tusen var
avgiften til Herren derav: Syttito,
39. og av eslenes tretti tusen, fem
hundre, var avgiften til Herren derav:
Sekstien,
40. og av menneskers seksten tusen,
var avgiften til Herren derav: Trettito.
41. Og Moses gav avgiften til presten
Eleasar som en gave til Herren, slik som
Herren hadde befalt Moses.
42. Den halvdel som tilfalt Israels barn,
og som Moses hadde skilt ut fra
stridsmennenes del,
43. den halvdel som tilfalt menigheten,
var: Tre hundre og trettisju tusen, fem
hundre av småfeet,
44. trettiseks tusen av storfeet,
45. tretti tusen, fem hundre av eslene,
46. og seksten tusen av menneskene.
47. Av denne halvdel, den som tilfalt
Israels barn, tok Moses ut ett liv for hvert
femti, både av mennesker og av dyr, og
gav dem til Levittene som tok vare på det
som er å vareta ved Herrens tabernakel,
slik som Herren hadde befalt Moses.
48. Så gikk de som var satt over hærens
tusener, høvdingene over tusen og
høvdingene over hundre, frem for Moses
49. og sa til ham: Dine tjenere har tatt
tall på krigsfolkene som stod under vår
befaling, og det manglet ikke èn mann av
oss.
50. Derfor bærer vi frem som gave til
Herren hva enhver av oss har tatt av
g u l l s a k e r , a r m k j ed er, a r m b å n d ,
fingerringer, øreringer, og kulekjeder. Det
skal være en soning for oss for Herrens
åsyn.
51. Og Moses og presten Eleasar tok
imot gullet av dem; all slags fint arbeidet
ting.
52. Og hele den gave av gull som
høvdingene over tusen og høvdingene
over hundre avgav til Herren, var: Seksten
tusen, sju hundre og femti sekel (201kg).
53. Men stridsmennene hadde også
vunnet seg krigsfangst hver for seg.
54. Da Moses og presten Eleasar hadde
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tatt imot gullet av høvdingene over tusen
og over hundre, bar de det inn i
møteteltet, forat det skulle påminne om
Israels barn for Herrens åsyn.
KAP. 32
To og en halv stamme får land
østenfor Jordan
1. Rubens barn og Gads barn hadde en
mengde fe, en svær mengde. Og da de så
at Jasers land og Gileads land var vel
skikket for feavel,
2. kom de, både Gads barn og Rubens
barn, og sa til Moses og presten Eleasar,
og menighetens høvdinger,
3. Atarot, Dibon, Jaser, Nimra, Hesbon,
El'ale, Sebam, Nebo, og Beon:
4. Det land som Herren har latt Israels
menighet vinne med sverdet, er et land
som er vel skikket for feavel, og dine
tjenere har mye fe.
5. Og de sa: Dersom vi har funnet nåde
for dine øyne, så la dine tjenere få dette
land til eiendom, la oss slippe å dra over
Jordan!
6. Da sa Moses til Gads barn og til
Rubens barn: Skal deres brødre dra i
krigen, og dere bli her?
7. Hvorfor vil dere vende Israels barns
sinn bort, så de ikke vil dra over til det
land Herren har gitt dem?
8. Det samme gjorde deres fedre da jeg
sendte dem fra Kades-Barnea for å se på
landet.
9. Da de hadde dratt opp til Eskol-dalen
og hadde sett på landet, vendte de Israels
barns sinn bort, så de ikke ville gå inn i det
land Herren hadde gitt dem.
10. Den dag opptentes Herrens vrede,
og han sverget og sa:
11. Ingen av de menn som drog opp fra
Egypten, fra 20 års alderen og oppover,
skal få se det land som jeg sverget til
Abraham, Isak, og Jakob. For de har ikke
fulgt meg som de skulle;
12. ingen uten Kaleb, Jefunnes sønn,
Kenisitten, og Josva, Nuns sønn, for de
har trofast fulgt Herren.
13. Så opptentes Herrens vrede mot
Israel, og han lot dem vanke om i ørkenen
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i 40 år, til hele den slekt var utdødd som
hadde gjort det som var ondt i Herrens
øyne.
14. Og nå trer dere i deres fedres spor,
et avkom av syndige menn, for å ennå
mere øke Herrens brennende vrede mot
Israel.
15. For vender dere dere bort, så dere
ikke vil følge ham, da vil han la Israel bli
ennå lenger i ørkenen, og dere vil føre
ulykke over hele dette folk.
16. Da gikk de frem til ham og sa: Vi vil
bare bygge innhegn her for vårt fe og byer
for våre kvinner og barn,
17. men selv vil vi raske på å væpne oss
og dra frem foran Israels barn, til vi har
ført dem dit de skal. Men våre kvinner og
barn skal bli i de faste byer, så de kan
være trygge for landets innbyggere.
18. Vi vil ikke vende tilbake til vårt hus
før Israels barn har fått hver sin arv.
19. For vi vil ikke ta arv med dem på den
andre side av Jordan og lenger borte når
vi har fått vår arv på denne side, østenfor
Jordan.
20. Da sa Moses til dem: Dersom dere
gjør dette, så dere væpner dere for
Herrens åsyn til krigen,
21. og alle deres væpnede menn drar
over Jordan for Herrens åsyn, til han har
drevet sine fiender bort fra sine øyne,
22. og dere ikke vender tilbake før
landet er undertvunget for Herrens åsyn,
så skal dere være uten skyld både for
Herren og for Israel, og dere skal ha
landet her til eiendom for Herrens åsyn.
23. Men dersom dere ikke gjør så, da
synder dere mot Herren, og dere skal vite
at deres synd skal finne dere.
24. Bygg dere da byer for deres kvinner
og barn, og innhegn for deres småfe, og
gjør som dere har lovet!
25. Da sa Gads barn og Rubens barn til
Moses: Dine tjenere skal gjøre som min
herre har befalt.
26. Våre barn, våre hustruer, vårt fe, og
alle våre klovdyr, skal bli her i Gileads byer.
27. Men dine tjenere, så mange av oss
som er væpnet til strid, vil dra over Jordan
for Herrens åsyn og være med dere i
krigen, slik som min herre sier.
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28. Og Moses gav befaling om dem til
presten Eleasar og Josva, Nuns sønn, og
overhodene for familiene i Israels barns
stammer.
29. Og Moses sa til dem: Dersom Gads
barn og Rubens barn, så mange av dem
som er væpnet, drar med dere over
Jordan til krigen for Herrens åsyn, og dere
legger landet under dere, da skal dere gi
dem Gileads land til eiendom.
30. Men dersom de ikke drar væpnet
over med dere, da skal de få sin eiendom i
Kana'ans land sammen med dere andre.
31. Og Gads barn og Rubens barn
svarte og sa: Det som herren har sagt til
dine tjenere, det vil vi gjøre.
32. Vi vil dra væpnet over til Kana'ans
land for Herrens åsyn, men vår arvedel
skal være på denne side av Jordan.
33. Så lot Moses Gads barn, Rubens
barn, og halvdelen av Manasses, Josefs
sønns, stamme, få de riker som Sihon,
Amorittenes konge, og Og, kongen i
Basan, hadde eid; hele landet med byer
og omliggende marker, og alle byene i
landet rundt omkring.
34. Og Gads barn bygget opp igjen
Dibon, Atarot, Aroer,
35. Atrot-Sofan, Jaser, Jogbeha,
36. Bet-Nimra, og Bet-Haran; faste byer
og innhegn for feet.
37. Og Rubens barn bygget opp igjen
Hesbon, El'ale, Kirjata'im,
38. Nebo, og Ba'al-Meon, hvis navn ble
forandret, og Sibma. Og de gav de byer
som de bygget opp igjen, deres navn.
39. Og Makirs, Manasses sønns barn,
drog til Gilead og inntok det og drev
Amorittene, som bodde der, bort.
40. Og Moses gav Makir, Manasses
sønn, Gilead, og han bodde der.
41. Og Ja'ir, Manasses sønn, drog
avsted og inntok deres lansbyer. Og han
kalte dem Ja'irs byer.
42. Og Nobah drog avsted og inntok
Kenat med tilhørende småbyer. Og han
kalte det Nobah etter sitt eget navn.
KAP. 33
Steder Israels folk gikk i gjennom
ørken

1. Dette var Israels barns vandring da de
drog ut av Egyptens land, hær for hær,
under Moses' og Arons førerskap.
2. Etter Herrens befaling skrev Moses
opp de steder som de drog ut fra på sine
vandringer, og dette er de vandringer etter
de steder som de drog ut fra:
3. I den 1. måned, på den 15. dag i
måneden, drog de ut fra Ra'amses.
Dagen etter påske drog Israels barn ut
med løftet hånd for alle Egypternes øyne,
4. mens Egypterne begravde dem som
Herren hadde slått i hjel blant dem; alle de
førstefødte. Også over deres guder hadde
Herren holdt dom.
5. Så drog da Israels barn fra Ra'amses
og leiret seg i Sukkot.
6. Og de drog ut fra Sukkot og leiret seg
i Etam, som ligger ved grensen av
ørkenen.
7. Og de drog ut fra Etam og vendte så
om og tok veien til Pi-Hakirot, som ligger
midt imot Ba'al-Sefon, og de leiret seg
foran Migdol.
8. Og de drog fra Hakirot og gikk
gjennom havet til ørkenen. Og de drog 3
dagsreiser i Etams ørken og leiret seg i
Mara.
9. Og de drog fra Mara og kom til Elim. I
Elim var det tolv vannkilder og sytti
palmetrær, og de leiret seg der.
10. Og de drog fra Elim og leiret seg ved
det Røde Hav.
11. Og de drog fra det Røde Hav og
leiret seg i ørkenen Sin.
12. Og de drog fra ørkenen Sin og leiret
seg i Dofka.
13. Og de drog fra Dofka og leiret seg i
Alus.
14. Og de drog fra Alus og leiret seg i
Refidim. Der hadde ikke folket ikke vann å
drikke.
15. Og de drog fra Refidim og leiret seg i
Sinai ørken.
16. Og de drog fra Sinai ørken og leiret
seg i Kibrot-Hatta'ava.
17. Og de drog fra Kibrot-Hatta'ava og
leiret seg i Haserot.
18. Og de drog fra Haserot og leiret seg
i Ritma.
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19. Og de drog fra Ritma og leiret seg i
Rimmon-Peres.
20. Og de drog fra Rimmon-Peres og
leiret seg i Libna.
21. Og de drog fra Libna og leiret seg i
Rissa.
22. Og de drog fra Rissa og leiret seg i
Kehelata.
23. Og de drog fra Kehelata og leiret seg
ved Sefer-fjellet.
24. Og de drog fra Sefer-fjellet og leiret
seg i Harada.
25. Og de drog fra Harada og leiret seg i
Makhelot.
26. Og de drog fra Makhelot og leiret
seg i Tahat.
27. Og de drog fra Tahat og leiret seg i
Tarah.
28. Og de drog fra Tarah og leiret seg i
Mitka.
29. Og de drog fra Mitka og leiret seg i
Hasmona.
30. Og de drog Hasmona og leiret seg i
Moserot.
31. Og de drog fra Moserot og leiret seg
i Bene-Ja'akan.
32. Og de drog fra Bene-Ja'akan og
leiret seg i Hor-Hagidgad.
33. Og de drog fra Hor-Hagidgad og
leiret seg i Jotbata.
34. Og de drog fra Jotbata og leiret seg i
Abrona.
35. Og de drog fra Abrona og leiret seg i
Esjon-Geber.
36. Og de drog fra Esjon-Geber og leiret
seg i ørkenen Sin, i Kades.
37. Og de drog fra Kades og leiret seg
ved fjellet Hor på grensen av Edoms land.
38. Da gikk presten Aron etter Herrens
befaling opp på fjellet Hor. Og der døde
han i det 40. år etter at Israels barn var
gått ut av Egyptens land; i den 5. måned,
på den 1. dag i måneden.
39. Aron var 123 år gammel da han
døde på fjellet Hor.
40. Men den Kana'anittiske konge i
Arad, som bodde i den sørlige del av
Kana'ans land, fikk høre at Israels barn
kom.
41. Så drog de fra fjellet Hor og leiret
seg i Salmona.
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42. Og de drog fra Salmona og leiret seg
i Punon.
43. Og de drog fra Punon og leiret seg i
Obot.
44. Og de drog fra Obot og leiret seg i
Ije-Ha'abarim ved Moabs grense.
45. Og de drog fra Ijim og leiret seg i
Dibon-Gad.
46. Og de drog fra Dibon-Gad og leiret
seg i Almon-Diblataima.
47. Og de drog fra Almon- Diblataima og
leiret seg ved Abarim-fjellet, foran Nebo.
48. Og de drog fra Abarim-fjellene og
leiret seg på Moabs ødemarker ved
Jordan; midt imot Jeriko.
49. Og deres leir ved Jordan strakte seg
fra Bet-Hajesimot til Abel-Hassittim på
Moabs ødemarker.
Herren sier at de skal drive ut landets
innbyggere
50. Og Herren talte til Moses på Moabs
ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko,
og sa:
51. Tal til Israels barn og si til dem: Når
dere har dratt over Jordan inn i Kana'ans
land,
52. da skal dere drive alle landets
innbyggere bort foran dere og tilintetgjøre
alle deres steiner med innhogde bilder, og
dere skal tilintetgjøre alle deres støpte
bilder og ødelegge alle deres offerhauger.
53. Og de skal ta landet i eie og bo i det,
for dere har jeg gitt landet til eiendom.
54. Og dere skal skilledele landet
mellom dere ved loddkasting etter deres
ætter. Den store ætt skal dere gi en stor
arv, og den lille ætt skal du gi en liten arv.
Enhver skal få sin del etter som loddet
faller. Etter deres stammer fra fedrene,
skal dere skilledele det mellom dere.
55. Men dersom dere ikke driver landets
innbyggere bort foran dere, da skal de
som dere lar bli tilbake av dem, bli torner i
deres øyne og broddstikk i deres sider, og
de skal plage dere i det land som dere bor
i.
56. Og det som jeg hadde tenkt å gjøre
med dem, det vil jeg da gjøre med dere.
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KAP. 34
Grensene til Israels land
1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Byd Israels barn og si til dem: Når
dere kommer inn i Kana'ans land, så er
dette det land som skal tilfalle dere:
Kana'ans land, så langt dets grenser når.
3. På sørsiden skal deres land gå fra
ørkenen Sin langsmed Edom, og deres
sørgrense skal i øst begynne i enden av
Salthavet.
4. Så skal grensen svinge sør om
Skorpion-høyden og gå frem til Sin. Og
den skal gå ut i sør for Kades-Barnea og
så videre til Hasar-Adar, og derfra ta over
til Asmon.
5. Fra Asmon skal grensen svinge bort
til Egyptens bekk og så gå ut til havet.
6. I vest skal deres grense være det
store hav og landet langsmed det. Dette
skal være deres grense i vest.
7. Og dette skal være deres grense i
nord: Fra det store hav skal dere avmerke
grenselinjen til fjellet Hor.
8. Fra fjellet Hor skal dere avmerke
grensen dit hvor veien går til Hamat, og
grensen skal gå ut ved Sedad.
9. Så skal grensen gå videre til Sifron og
ende ved Hasar-Enan. Dette skal være
deres grense i nord.
10. Mot øst skal dere avmerke dere en
grenselinje som går fra Hasar-Enan til
Sefam.
11. Og fra Sefam skal grensen gå ned til
Ribla østenfor Ajin, og derfra gå videre
ned til den når fjellskråningen østenfor
Kinnerets sjø.
12. Så skal grensen gå videre ned til
Jordan og ende ved Salthavet. Dette skal
være deres land etter disse grenser rundt
omkring.
13. Og Moses bød Israels barn og sa:
Dette er det land dere skal få til arv ved
loddkasting, og som Herren har befalt å gi
de ni stammer og den halve stamme.
14. For Rubens barns stamme med sine
familier og Gads barns stamme med sine
familier, og den halve Manasses stamme,
har alt fått sin arv.
15. Disse, to og en halv stamme, har fått

sin arv på denne side av Jordan; midt imot
Jeriko, mot øst, mot solens oppgang.
De som skal dele opp landet
16. Og Herren talte til Moses og sa:
17. Dette er navnene på de menn som
skal skilledele ut landet mellom dere:
Presten Eleasar og Josva, Nuns sønn.
18. Og så en høvding for hver stamme,
som dere skal ta til å skilledele ut landet.
19. Og dette er navnene på disse menn:
For Juda stamme: Kaleb, Jefunnes sønn,
20. og for Simeons barns stamme:
Semuel, Ammihuds sønn,
21. for Benjamins stamme: Elidad,
Kislons sønn,
22. for Dans barns stamme: En høvding,
Bukki, Joglis sønn,
23. for Josefs barn, for Manasses barns
stamme: En høvding, Hanniel, Efods
sønn,
24. og for Efra'ims barns stamme: En
høvding, Kemueel, Siftans sønn,
25. og for Sebulons barns stamme: En
høvding, Elisafan, Parnaks sønn,
26. og for Issakars barns stamme: En
høvding, Paltiel, Assans sønn,
27. og for Asjers barns stamme: En
høvding, Akihud, Selomis sønn,
28. og for Naftalis barns stamme: En
høvding, Pedael, Ammihuds sønn.
29. Disse menn var det som Herren sa
skulle skilledele ut arvelagnadene mellom
Israels barn i Kana'ans land.
KAP. 35
Levittenes byer og fristedene for
blodhevn
1. Og Herren talte til Moses på Moabs
ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko,
og sa:
2. Byd Israels barn at de skal gi
Levittene byer av sin arveeiendom til å bo
i. Dessuten skal dere gi Levittene jorder
rundt omkring disse byer.
3. De skal ha byene til å bo i, og jordene
som hører til, skal være til beite for deres
klov dyr, for deres fe, og for alle deres
andre dyr.
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4. Og jordene omkring byene, som dere
skal gi Levittene, skal strekke seg fra
bymuren og tusen alen (445m) utover
rundt omkring.
5. Utenfor byen skal dere måle to tusen
(890m) alen på østsiden og to tusen alen
(890m) på sørsiden, og to tusen alen
(890m) på vestsiden og to tusen alen
(890m) på nordsiden. Dette skal være
jordene til deres byer.
6. De byer dere skal gi Levittene, skal
være de seks tilfluktssteder som dere skal
gi, forat manndraperne kan fly dit. Og
foruten dem skal dere gi førtito byer.
7. I alt skal dere gi Levittene førtiåtte
byer med jordene som hører til.
8. Og av de byer som dere skal gi av
Israels barns eiendom, skal dere ta flere
av de store stammer og færre av de
mindre. Enhver av dem skal gi Lev
Levittene byer etter som de har fått landareal.
Lovene for mord
9. Og Herren talte til Moses og sa:
10. Tal til Israels barn og si til dem: Når
dere er gått over Jordan inn i Kana'ans
land,
11. da skal dere velge ut noen som skal
være tilfluktssteder for dere, forat en
manndraper som av slendrian slår noen i
hjel, kan fly dit.
12. Disse byer skal dere ha til tilfluktssteder for manndraperen når han flykter
for blodhevneren, forat han ikke skal dø
før han har stått til doms for menigheten.
13. Og de av deres byer som dere skal
gi til tilfluktssteder, skal være seks i
antallet.
14. De tre byer skal dere gi på andre
side av Jordan, og de tre andre byer skal
dere gi i Kana'ans land. De skal være
tilfluktssteder.
15. Både for Israels barn, de fremmede,
og innflytterne som bor iblant dem, skal
disse byer være tilfluktssteder. Så hver
den som av vanvare slår noen i hjel, kan
fly dit.
16. Den som slår noen med et jernredskap så han dør, han er en mann-

Side 235

draper. Og manndraperen skal avlives.
17. Og den som tar en stein i sin hånd
stor nok til å drepe en med og han slår
noen med den så han dør, han er en
manndraper. Og manndraperen skal
avlives.
18. Eller om han har et redskap av tre i
sin hånd, som han kan drepe folk med, og
slår noen i hjel med de så han dør, da er
han en manndraper. Og manndraperen
skal avlives.
19. Blodhevneren kan drepe manndraperen. Når han treffer ham, kan han
drepe han.
20. Dersom en støter til noen av hat
eller kaster noe på ham med vilje så han
dør,
21. eller av fiendskap slår noen med sin
hånd så han dør, da skal den som slo
miste livet. Han er en manndraper, og
blodhevneren kan drepe manndraperen
når han treffer på ham.
22. Men dersom en støter til noen av
vanvare, uten fiendskap, eller kaster en
eller annen ting på ham uten å ville noe
ondt,
23. eller uten å se ham treffer ham med
en stein stor nok til å drepe en med, så
han dør, men drapsmannen ikke er hans
fiende og ikke vil han noe ondt,
24. da skal menigheten dømme mellom
drapsmannen og blodhevneren etter disse
lover.
25. Og Menigheten skal verne drapsmannen mot blodhevneren og la han
vende tilbake til den tilfluktsby som han
hadde flyktet til.
26. Men dersom manndraperen kommer
utenfor den tilfluktsbys grensemerker som
han har flyktet til,
27. og blodhevneren treffer ham treffer
ham utenfor hans tilfluktsbys grensemerker og dreper manndraperen, så har
han ingen blodskyld på seg.
28. For manndraperen skal bli i sin
tilfluktsby til ypperstepresten er død, men
etter yppersteprestens død, kan han
vende tilbake til den bygd hvor han har sin
eiendom.
29. Dette skal være en rettsordning for
dere fra slekt til slekt hvor dere så bor.
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30. Om en slår noen i hjel, skal manndraperen etter vitners utsagn lide døden.
Men ett vitne er ikke nok til at noen skal
dømmes til døden.
31. Dere skal ikke ta imot løsepenger for
en manndrapers liv når han er skyldig til
døden. Han skal avlives.
32. Og dere skal ikke ta imot løsepenger
for en som er flyktet til en tilfluktsby, så
han kan vende tilbake og bo et sted i
landet før presten er død.
33. Dere skal ikke vanhellige det land
dere bor i. For blod vanhelliger landet, og
landet kan ikke få soning for det blod som
utøses der, uten ved dens blod som
utøser det.
34. Du skal ikke gjøre det land dere bor
i, skittent; det land i hvis jeg bor midt i. For
jeg er Herren som bor midt iblant Israels
barn.
KAP. 36
Ingen datter som arver må gifte seg
utenfor stammen
1. Overhodene for familiene i den ætt
som nedstammet fra Gilead, en sønn av
Manasses sønn Markir, og tilhørte Josefs
barns ætter, gikk frem for Moses og for de
høvdinger som var overhoder for Israels
barns familier,
2. og de sa: Herren har befalt min herre
å gi Israels barn landet til arv ved
loddkasting, og min herre har fått befaling
av Herren om å gi vår bror Selofhads arv
til hans døtre.
3. Men blir de nå gift med menn av

andre Israels barns stammer, så går deres
arv fra våre fedres arv og legges til den
stammes arv som de kommer til å tilhøre,
og slik blir vår arvelagnad mindre.
4. Og når jubelåret kommer for Israels
barn, så blir deres arv lagt til den stammes
arv som de kommer til å tilhøre, og deres
arv går fra vår fedrestammes arv.
5. Da bød Moses Israels barn etter
Herrens ord og sa: Josefs barns stamme
har rett i det de sier.
6. Slik byder Herren om Selofhads
døtre: De kan gifte seg med hvem de vil,
bare de gifter seg innenfor sin
fedrestammes ætt,
7. forat ikke noen arv hos Israels barn
skal gå over fra en stamme til en annen.
Israels barn skal holde fast hver ved sin
fedrestammes arv.
8. Og enhver datter i Israels barns
stammer som får arv, skal gifte seg med
en mann av sin fedrestammes ætt, forat
Israels barn kan arve hver sine fedres arv,
9. og forat ingen arv skal gå over fra en
stamme til en annen, men at Israels barns
stammer holder fast hver ved sin arv.
10. Selofhads døtre gjorde slik som
Herren hadde befalt Moses.
11. Mahla, Tirsa, Holga, Milka, og Noa,
Selofhads døtre, ble gift med sine
farsbrødres sønner.
12. De ble gift med menn av Manasses,
Josefs sønns, ætter, så deres arv ble hos
deres fedres ætts stamme.
13. Dette er de bud og lover som Herren
gav Israels barn ved Moses på Moabs
ødemarker ved Jordan, midt imot Jeriko.
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KAP. 1
Moses taler om løftene, høvdingene,
og syndene
1. Dette er de ord Moses talte til hele
Israel i ørkenen på andre siden av Jordan,
i ødemarken, midt imot Suf, mellom Paran
og Tofel, Laban, Haserot, og Di-Sahab,
2. 11 dagsreiser fra Horeb etter den vei
som fører til Se'ir-fjellene, til KadesBarnea.
3. Det var i det 40. år, i den 11. måned,
på den 1. dag i måneden Moses talte til
Israels barn og bar frem alt det Herren
hadde befalt ham å tale til dem,
4. etter at han hadde slått Sihon,
Amorittenes konge, som bodde i Astarot.
5. På andre siden av Jordan, i Moabs
land, tok Moses seg fore denne lovutlegning og sa:
6. Herren vår Gud talte til oss ved Horeb
og sa: Lenge nok har dere oppholdt dere
ved dette fjell.
7. Bryt nå opp og gi dere på veien til
Amoritter-fjellene og til alle de folk som
bor der omkring, i ødemarken, i fjellbygdene, i lavlandet, i sørlandet, og ved
havstranden, til Kana'ans land, til Libanon,
og helt til den store elv, elven Frat.
8. Se, jeg har gitt landet i deres vold.
Dra avsted og innta det land som Herren
har sverget til deres fedre Abraham, Isak,
og Jakob, å ville gi dem og deres ætt etter
dem!
9. Den gang sa jeg til dere: Jeg makter
ikke alene å bære dere.
10. Herren deres Gud har gjort dere
tallrike, så dere i dag er som stjernene på
himmelen i mengde.
11. Og måtte bare Herren, deres fedres
Gud, gjøre dere tusen ganger flere enn
dere er, og velsigne dere som han har
sagt til dere.
12. Men hvordan kan jeg alene bære
strevet og slitet med dere og alle deres
kranglinger?
13. Kom med noen vise, forstandige, og
erfaringsrike menn fra hver av deres
stammer! Så vil jeg sette dem til
høvdinger over dere.
14. Da svarte dere meg: Det er både rett
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og godt det du sier.
15. Så tok jeg høvdingene for deres
stammer, vise og erfaringsrike menn, og
satte dem til høvdinger over dere, noen
over tusen, noen over hundre, noen over
femti, og noen over ti, og jeg gjorde dem
til tilsynsmenn over deres stammer.
16. Den gang bød jeg også deres dommere og sa: Hør på de saker som deres
brødre har seg imellom, og døm med
rettferdighet mellom en mann og hans
bror, eller en fremmed som bor hos ham!
17. Dere skal ikke gjøre forskjell på folk
når dere dømmer. Den minste som den
største skal dere høre på. Dere skal ikke
være redde for noen, for dommen tilhører
Gud. Men om noen sak er for vanskelig
for dere, skal dere føre den frem for meg,
så vil jeg høre på den.
18. Og på samme tid bød jeg dere alt
det dere skulle gjøre.
19. Så brøt vi opp fra Horeb og drog
gjennom hele den store og forferdelige
ørken som dere har sett på veien til
Amoritter-fjellene, på den måten som
Herren vår Gud bød oss. Og vi kom til
Kades-Barnea.
20. Da sa jeg til dere: Nå er dere
kommet til Amoritter-fjellene, som Herren
vår Gud vil gi oss.
21. Se, Herren din Gud har gitt landet i
din vold. Dra opp og innta det, som
Herren, dine fedres Gud, har sagt til deg!
Frykt ikke og vær ikke redd!
22. Da kom dere til meg alle sammen og
sa: La oss sende folk i forveien for oss og
gi oss beskjed om hva vei vi skal dra dit
opp, og hva byer vi kommer til!
23. Dette syntes jeg godt om, og jeg tok
ut blant dere tolv menn; èn mann for hver
stamme.
24. Og de tok av sted og drog opp i
fjellene, og kom til Eskol-dalen. Og de
utspeidet landet.
25. Og de tok med seg av landets
frukter ned til oss, og de gav oss beskjed
tilbake og sa: Det land som Herren vår
Gud vil gi oss, er et godt land.
26. Men dere ville ikke dra dit opp. Dere
var gjenstridige mot Herrens, deres Guds,
ord.
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27. Og dere sur-knurret i deres telter og
sa: Herren hater oss. Derfor har han ført
oss ut av Egyptens land og vil gi oss i
Amorittenes hånd og ødelegge oss.
28. Hva er det for et land vi skal dra opp
til? Våre brødre har gjort vårt hjerte
nedtrykt ved å si: Det er et folk som er
større og høyere enn vi, og de har store
byer med murer som når til himmelen. Og
der så vi også Anakittenes barn.
29. Da sa jeg til dere: Dere skal ikke bli
skremt og ikke være redde for dem.
30. Herren deres Gud, som går foran
dere, han skal stride for dere, slik som
dere så han gjorde for dere i Egypten.
31. Og i ørkenen har du sett, der hvor
Herren din Gud bar deg som en mann
bærer sitt barn, på hele den vei dere har
vandret til dere kom til dette sted.
32. Men allikevel trodde dere ikke på
Herren deres Gud.
33. Han gikk foran dere på veien for å
søke ut leirplass for dere; om natten i en
ild, så dere kunne se den vei dere skulle
gå, og om dagen en sky.
34. Da Herren hørte deres tale, ble han
vred og sverget:
35. Sannelig, ikke noen av disse menn
av den onde slekt, skal se det gode land
jeg har sverget å ville gi deres fedre;
36. ingen uten Kaleb, Jefunnes sønn.
Han skal få se det. Ham og hans barn vil
jeg gi det land han har trådt på med sin
fot, for han har trofast fulgt Herren.
37. Også meg ble Herren vred på for
deres skyld og sa: Heller ikke du skal
komme inn der.
38. Josva, Nuns sønn, som går deg til
hånde, han skal komme inn der. Styrk
ham, for han skal skilledele det ut til arv
blant Israel.
39. Og deres barn, som dere sa ville bli
til rov, og deres sønner som ennå ikke kan
skille mellom godt og ondt, de skal komme
inn der. Dem vil jeg gi det, og de skal ta
det i eie.
40. Men vend dere om og ta ut i
ørkenen på veien til det Røde Hav!
41. Da svarte de og sa til meg: Vi har
syndet mot Herren. Nå vil vi dra opp og
stride, slik som Herren vår Gud har befalt

oss. Og dere spente om dere, deres
krigsvåpen, hver og en, og dere holdt det
for en lett sak å dra opp i fjellene.
42. Da sa Herren til meg: Dere skal ikke
dra opp, og dere skal ikke stride, for jeg er
ikke med dere. Dere kommer bare til å bli
slått av deres fiender.
43. Og jeg talte til dere, men dere ville
ikke høre på meg. Dere var gjenstridige
mot Herrens ord og dristet dere til å dra
opp i fjellene.
44. Da drog Amorittene, som bodde der i
fjellene, ut mot dere, og de forfulgte dere
liksom en bisverm. Og de slo dere sønder
og sammen i Se'ir og drev dere like til
Horma.
45. Og dere vendte tilbake og gråt for
Herrens åsyn, men Herren hørte ikke på
deres klager og vendte ikke sitt øre til
dere.
46. Og dere måtte bli i Kades i lang tid;
hele den tid dere var der.
KAP. 2
Dere skal ikke stride mot Esaus barn
1. Så vendte de om og drog til ørkenen
på veien til det Røde Hav, slik som Herren
hadde sagt til meg. Og vi drog i lang tid
omkring Se'ir-fjellene.
2. Da sa Herren til meg:
3. Lenge nok har dere dratt omkring
disse fjell. Vend dere nå mot nord!
4. Og byd folket og si: Dere drar nå frem
gjennom det land som tilhører deres
brødre Esaus barn, som bor i Se'ir. Og de
blir redde for dere, men dere skal ta dere
vel i akt,
5. så dere ikke gir dere i strid med dem.
Jeg vil ikke gi dere så mye som en
fotbredd av deres land, for jeg har gitt
Esau Se'ir-fjellene til eiendom.
6. Mat skal dere kjøpe av dem for
penger, så dere kan ete. Og vann skal
dere også kjøpe av dem for penger, så
dere kan drikke,
7. for Herren din Gud har velsignet deg i
alt det du har tatt deg fore. Han har båret
omsorg for deg på din vandring gjennom
den store ørken. I 40 år har Herren din
Gud nå vært med deg, og du har ikke
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manglet noe.
8. Så drog vi videre bort fra våre brødre,
Esaus barn, som bor i Se'ir. Vi tok av fra
veien som går fra Elat og Esjon-Geber
gjennom ørdemarken, og vendte oss til en
annen kant og drog frem på veien til
Moabs ørken.
Ikke strid mot Moab på deres
vandring
9. Da sa Herren til meg: Du må ikke
angripe Moabittene og ikke gi dere i strid
med dem. Jeg vil ikke gi dere noe av
deres land til eiendom, for jeg har gitt Lots
barn Ar til eiendom.
10. Før i tiden bodde Emittene der; et
stort og tallrikt folk, og høyt av vekst
liksom Anakittene.
11. Også de regnes for kjemper liksom
Anakittene, og Moabittene kaller dem
Emitter.
12. Og i Se'ir bodde før i tiden Horitter,
men Esaus barn drev dem bort og
utryddet dem, og bosatte seg der i deres
sted liksom Israel nå har gjort med sitt
land. Det som Herren har gitt dem til
eiendom.
13. Gjør dere nå klar til å gå over Seredbekken! Så gikk vi over Sered-bekken.
14. Den tid vi var på vandring fra KadesBarnea, til vi gikk over Sered-bekken, var
38 år. Og da var hele den slekt, alle
våpenføre menn, utdødd av leiren som
Herren hadde sverget at det skulle gå
dem.
15. Og Herrens hånd var også mot dem,
så han rev dem bort av leiren til det var
ute med dem alle.
Ikke strid mot Ammons barn på deres
vandring
16. Da nå alle våpenføre menn var
utdødd av folket,
17. da talte Herren til meg og sa:
18. Du drar nå over Moabs landemerker,
gjennom Ar,
19. og du kommer nær Ammons barns
land, men du må ikke angripe dem eller gi
deg i strid med dem. Jeg vil ikke gi deg
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noe av Ammons barns land til eiendom,
for jeg har gitt Lots barn det til eiendom.
20. Også dette land regnes for et land
med kjemper. Før i tiden bodde kjemper
der, og Ammonittene kaller dem
Samsummitter.
21. De var et stort og tallrikt folk og høye
av vekst liksom Anakittene, men Herren
utryddet dem for Ammons barn, så de
drev dem bort og bosatte seg der i deres
sted.
22. Det samme gjorde han for Esaus
barn som bor i Se'ir. For dem utryddet han
Horittene, så de drev dem bort og bosatte
seg der i deres sted. Og siden har de
bodd der til denne dag.
23. Likedan gikk det med Avittene som
bodde i landsbyene like til Gasa. De ble
ødelagt av Kaftorerne som kom fra Kaftor
og bosatte seg der i deres sted.
Jeg har gitt deg Amorittkongen Sihon
i din hånd
24. Gjør dere klar, bryt opp og gå over
Arnon-elven! Se, jeg har gitt Amoritten
Sihon, kongen i Hesbon, og hans land i
din hånd. Gå nå igang med å innta det, og
gi deg i strid med ham!
25. Fra denne dag vil jeg la skrekk for
deg og respekt for deg komme over alle
folk under himmelen. Alle som får høre om
deg, skal skjelve og skake for deg.
26. Da sendte jeg bud fra ørkenen
Kedemot til Sihon, kongen i Hesbon, med
fredelige ord og lot si:
27. La med få dra gjennom ditt land! Jeg
vil holde meg på veien. Jeg vil ikke vike
av; verken til høyre eller venstre.
28. Mat kan du selge meg for penger, så
jeg kan ete. Og vann kan du også gi meg
for penger, så jeg kan drikke. La meg bare
få dra gjennom på min fot,
29. liksom Esaus barn, som bor i Se'ir,
og Moabittene som bor i Ar, gav meg lov
til å gjøre. Så jeg kan gå over Jordan til
det land som Herren vår Gud gir oss.
30. Men Sihon, kongen i Hesbon, ville
ikke la oss dra gjennom sitt land, for
Herren din Gud hadde forherdet hans sinn
og gjort hans hjerte hardt for å gi ham i din
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hånd, som det kan sees på denne dag.
31. Og Herren sa til meg: Se, nå gir jeg
Sihon og hans land i din vold. Gå nå du i
gang med å innta det, så du får hans land
i eie.
32. Og Sihon og hele hans folk drog ut
mot oss til strid, til Jahas.
33. Herren gav ham i vår vold, og vi slo
ham og hans sønner, og alt hans folk i
hjel.
34. Og vi inntok den gang alle hans byer
og slo hver by med bann; menn, kvinner,
og barn. Vi lot ikke noen bli tilbake eller
slippe unna.
35. Bare feet tok vi til bytte foruten krigsfangsten fra byene vi inntok.
36. Fra Aroer, som ligger ved bredden
av Arnon-elva, og fra byen i dalen og like
til Gilead, var der ikke en by hvis murer
var oss for høye. Herren vår Gud gav dem
alle i vår vold.
37. Men Ammons barns land kom du
ikke nær, verken landet langsmed Jabbokelva, eller byene i fjellene, eller noe annet
som Herren vår Gud hadde forbudt oss å
ta.
KAP. 3
Striden mot Og, kongen i Basan
1. Så grep vi til en annen kant og drog
opp på veien til Basan. Da drog Og,
kongen i Basan, og hele hans folk ut mot
oss til strid, til Edre'i.
2. Og Herren sa til meg: Frykt ikke for
ham! For jeg har gitt ham og hele hans
folk, og hans land, i din hånd. Og du skal
gjøre med ham som du gjorde med Sihon,
Amorittenes konge, som bodde i Hesbon.
3. Så gav Herren vår Gud også Og,
kongen i Basan, og hele hans folk i vår
hånd. Og vi slo ham så vi ikke lot noen bli
tilbake eller slippe unna.
4. Og vi inntok den gang alle hans byer.
Der var ikke en by uten at vi tok den fra
dem; seksti byer, hele Argob-landet, Ogs
rike i Basan.
5. Alle disse var faste byer med høye
murer, dobbelte porter og bommer,
foruten en stor mengde landsbyer.
6. Og vi slo dem med bann som vi

hadde gjort med Sihon; kongen i Hesbon.
Hver by slo vi med bann; menn, kvinner,
og barn.
7. Men alt feet og krigsfangsten fra
byene tok vi til eie.
8. Slik tok vi dengang landet fra begge
Amoritter-kongene på denne side av
Jordan; fra Arnon-elva like til fjellet
Hermon,
9. Sidonierne kaller Hermon Sirjon, og
Amorittene kaller det Senir,
10. alle byene på sletten, hele Gilead,
og hele Basan like til byene Salka og
Edre'i, i Ogs rike, i Basan.
11. For Og, kongen i Basan, var den
siste som var tilbake av Refa'ittene. Hans
seng, som er av jern, står, som alle vet, i
Amoritter-byen Rabba. Den er ni alen
(4m) lang og fire alen (1,78m) bred; alen
regnet etter lengden av en manns
underarm.
12. Dette land inntok vi dengang:
Bygdene fra Aroer som ligger ved Arnonelva, halvdelen av Gilead-fjellene med
byene der som jeg gav til Rubenittene og
Gadittene,
13. resten av Gilead, hele Basan, Ogs
rike, som jeg gav til halve Manasses
stamme, og hele Argob-landet; hele
Basan. Det er det som kalles Rafa'ittenes
land.
14. Ja'ir, Manasses sønn, inntok hele
Argob-landet like til Gesurittene og
Ma'akaittenes landemerker, og dette land,
Basan-landet, kalte han etter sitt eget
navn, Ja'irs byer, og så har det hett til
denne dag.
15. Og Makir gav jeg Gilead.
16. Og Rubenittene og Gadittene gav
jeg landet fra Gilead til Arnon-elva, til midt
i elva og landet langsmed den, og til
Jabbok-elva, Ammons barns grense,
17. og ødemarken, og Jordan og landet
langsmed den fra Kinnerets sjø til
Ødemarks-havet, Salthavet, nedenfor
Pisga-liene, mot øst.
Moses byder dem å innta landet og
styrker Josva
18. Den gang bød jeg dere og sa:
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Herren deres Gud har gitt dere dette land
til eie. Væpnet skal dere, alle som er
krigsdyktige menn, dra frem foran deres
brødre; Israels barn.
19. Bare deres hustruer og barn, og
deres fe, jeg vet at dere har mye fe, skal
bli igjen i de byer jeg har gitt dere,
20. inntil Herren gir deres brødre ro
liksom dere, og de har tatt det land i eie
som Herren deres Gud gir dem på andre
siden av Jordan. Da kan dere vende
tilbake, hver til den eiendom jeg har gitt
dere.
21. På samme tid bød jeg Josva og sa:
Du har med egne øyne sett alt det Herren
deres Gud har gjort med disse to konger.
Slik vil Herren gjøre med alle de riker du
drar over til.
22. Dere skal ikke være redde for dem,
for Herren deres Gud vil selv stride for
dere.
23. For jeg bønnfalt den gang Herren og
sa:
24. HERRE ! Du har begynt å la din
tjener se din storhet og din sterke hånd.
For hvor er den Gud i himmelen og på
jorden som kan gjøre slike gjerninger og
prestasjoner som du?
25. La meg nå få dra over og se det
gode land på andre siden av Jordan; dette
gode fjell-land og Libanon!
26. Men Herren var vred på meg for
deres skyld, og han hørte ikke på meg,
men han sa til meg: La det nå være nok.
Tal ikke mere til meg om dette!
27. Gå opp på Pisgas topp og løft dine
øyne mot vest, mot nord, mot sør, og mot
øst, og se vidt omkring deg! For over
Jordan her skal du ikke komme.
28. Og gi Josva befaling, og gjør ham
frimodig og sterk! For han skal føre dette
folk over, og han skal gi dem til arv det
land du skal skue.
29. Så ble vi da i dalen midt imot BetPeor.
KAP. 4
Moses taler om lovene og budene
1. Så hør nå, Israel, de lover og de bud
som jeg lærer dere å holde, for at dere må
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leve og komme inn i det land som Herren,
deres fedres Gud, gir dere, og ta det i eie.
2. Dere skal ikke legge noe til det ord jeg
byder dere, og dere skal ikke ta noe fra,
men dere skal holde Herrens, deres Guds
bud, som jeg gir dere.
3. Dere har med egne øyne sett hva
Herren gjorde da det hendte det med
Ba'al-Peor. Hver mann som holdt seg til
Ba'al-Peor, utryddet Herren din Gud av
ditt samfunn.
4. Men dere som holdt fast ved Herren
deres Gud, dere lever alle den dag i dag.
5. Se, jeg har lært dere lover og bud for
at dere skal gjøre etter dem i det land dere
drar inn i og tar det i eie.
6. Så skal dere da ta vare på dem. Det
vil bli regnet for visdom og forstand hos
dere av andre folk. For når de får høre om
alle disse lover, vil de si: Sannelig, et vist
og forstandig folk er dette store folk.
7. For hvor finnes det et folk, om det er
aldri så stort, som har guder, som er det
så nær som Herren vår Gud er med oss;
så ofte som vi kaller på ham?
8. Og hvor finnes det et folk, om det er
aldri så stort, som har så rettferdige lover
og bud som hele denne lov som jeg legger
frem for dere i dag?
9. Vokt deg bare og ta deg vel i akt så at
du ikke glemmer det dine øyne har sett,
så det ikke går ut av din hukommelse alle
ditt livs dager, men kunngjør det for dine
barn og dine barnebarn,
10. det du så den dag du stod for
Herrens, din Guds, åsyn ved Horeb. Da sa
Herren til meg: kall folket sammen for
meg, forat jeg kan la dem høre mine ord,
så de kan lære å ha respekt for meg alle
de dager de lever på jorden. Og også lære
sine barn dem.
11. Da kom dere nær til og stod
nedenfor fjellet, mens fjellet stod i en
brennende flamme; like til himmelen, og
der var mørke, og overskyet, og tåkete.
12. Og Herren talte til dere midt ut av
ilden. Dere hørte lyden av ordene, men
noen skikkelse ble dere ikke var. Dere
hørte bare lyden.
13. Og han forkynte dere sin pakt som
han bød dere å holde; de ti setninger. Og
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han skrev dem på to steintavler.
14. Og meg bød Herren på samme tid å
lære dere lover og bud som dere skal leve
etter i det land dere drar over til og skal ta
i eie.
15. Så ta dere nå vel i vare, så sant dere
har deres liv kjært, for dere så ingen
skikkelse den dag Herren talte til dere på
Horeb midt ut av ilden,
16. at dere ikke forsynder dere med å
gjøre dere noe utskåret bilde, noe slags
avgudsbilde i en skikkelse av en mann
eller en kvinne,
17. eller av noe firbeint dyr på jorden,
eller noen vingede fugl som flyr under
himmelen,
18. eller av noe dyr som kryper på
jorden, eller av noen fisk i vannet nedenfor
jorden,
19. og at du ikke, når du løfter dine øyne
opp til himmelen og ser solen, månen,
stjernene, og hele himmelens hær, lar deg
føre vill, så du tilber dem og dyrker dem;
de som Herren din Gud har tildelt alle
folkene under hele himmelen.
Moses taler om undergang når du
ikke følger budene
20. Men dere har Herren tatt og ført ut
av forbrennings-ovnen, av Egypten, forat
dere skal være hans eiendomsfolk, slik
som det kan sees på denne dag.
21. Og Herren ble vred på meg for deres
skyld og sverget at jeg ikke skulle få gå
over Jordan, og ikke komme inn i det gode
land som Herren din Gud gir deg til arv.
22. For jeg må dø her i dette land. Jeg
kommer ikke over Jordan, men dere skal
gå over den og ta dette gode land i eie.
23. Ta dere i vare at dere ikke glemmer
Herrens, deres Guds, pakt, som han har
gjort med dere, og gjør dere noe utskåret
bilde av noe slag, for det har Herren din
Gud forbudt deg!
24. For Herren din Gud er en fortærende
ild; en nidkjær Gud.
25. Når du får barn og barnebarn, og
dere blir gamle i landet, og dere forsynder
dere med å gjøre noe utskåret bilde av
noe slag, så dere gjør hva ondt er i

Herrens, deres Guds, øyne og dermed
egger ham til vrede.
26. Så tar jeg himmelen og jorden til
vitne mot dere at dere visselig i hast skal
utryddes av det land som dere nå drar inn
i over Jordan og skal ta i eie. Dere skal da
ikke leve mange dager der, men bli helt
ødelagt.
27. Herren skal spre dere blant folkene,
så bare en liten flokk av dere blir tilbake
blant de hedningefolk som Herren fører
dere bort til.
28. Og der skal dere dyrke guder som er
gjort av menneskehender, stokk og stein,
som ikke ser, ikke hører, ikke eter, og ikke
lukter.
29. Der skal dere søke Herren din Gud,
og du skal finne ham når du søker ham av
alt ditt hjerte og av all din sjel.
30. Når du er i trykkende nød, og alle
disse ting kommer over deg i de siste
dager, da skal du omvende deg til Herren
din Gud og høre på hans røst.
31. For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og
ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke
glemme den pakt med dine fedre som han
sverget til dem.
Moses taler om Herrens
undergjerninger
32. For spør bare om de tider som fór
fremover, som var før din dag, like fra den
tid da Gud skapte menneskene på Jorden,
og spør fra den ene ende av himmelen til
den andre om det er hendt eller hørt noe
som er så stort som dette,
33. om noe folk har hørt Guds røst tale
midt ut av ilden, slik som du har gjort, og
er blitt i live,
34. eller om Gud har forsøkt på å
komme og ta seg et folk midt ut av et
annet folk ved hjemsøkelser, ved tegn og
undergjerninger, ved krig, og ved sterk
hånd og utrakt arm og store dramatiske
gjerninger, på den måten som du med
egne øyne har sett Herren deres Gud
gjorde med dere i Egypten.
35. Du har fått se alt dette forat du skal
vite at Herren han er Gud, og ingen uten
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han alene.
36. Fra himmelen har han latt deg høre
sin røst for å lære deg, og på jorden har
han latt deg se sin store ild, og hans ord
har du hørt midt ut av ilden.
37. Og fordi han elsket dine fedre og
utvalgte deres etterkommere, så førte han
deg selv med sin store kraft ut av
Egypten,
38. for å drive ut for deg et større og
sterkere folk enn du er, og føre deg inn og
gi deg deres land til arv, som det kan sees
på denne dag.
39. Så skal du da idag vite og ta deg det
til hjerte at Herren han er Gud både i
himmelen der oppe og på jorden her
nede; han og ingen andre.
40. Og du skal ta vare på hans lover og
hans bud som jeg gir deg i dag, forat det
kan gå vel med deg og dine barn etter
deg, og forat du kan leve mange dager i
det land Herren din Gud gir deg til evig
eie.
Moses tar ut tre byer for
manndrapere
41. På den dag skilte Moses ut tre byer
på andre siden av Jordan; på østsiden.
42. Forat en manndraper som hadde
slått sin neste i hjel av uforsiktighet og
uten før å ha båret hat til ham, kunne
flykte dit, til en av disse byer, og redde
livet.
43. Det var Beser i ørkenen på sletten
for Rubenittene, og Ramot i Gilead for
Gadittene, og Golan i Basan for
Manassittene.
De ti bud
44. Og dette var den lov som Moses la
frem for Israels barn.
45. Dette er de vitneutsagn og forskrifter
og bud som Moses forkynte Israels barn
da de var gått ut av Egypten,
46. på andre siden av Jordan i dalen
midt imot Bet-Peor, i det land som hadde
tilhørt Amorittenes konge Sihon, han som
bodde i Hesbon og som Moses og Israel
barn slo da de var gått ut av Egypten.
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47. Da inntok de både hans land og
Basan-kongen Ogs land, begge Amoritterkongenes land på andre siden av Jordan,
på østsiden;
48. fra Aroer, som ligger ved bredden av
Arnon-elva, til fjellet Sion, det er Hermon,
49. og hele ødemarken på andre siden
av Jorden, på østsiden, like til Ødemarkshavet nedenfor Pisga-liene.
KAP.5
1. Og Moses kalte hele Israel til seg og
sa til dem: Hør, Israel, de lover og de bud
som jeg taler for deres ører i dag, og lær
dem, og ta vare på dem, så dere holder
dem!
2. Herren vår Gud gjorde en pakt med
oss på Horeb.
3. Ikke med våre fedre gjorde Herren
denne pakt, men med oss, vi som er her,
alle vi som er i live i dag.
4. Åsyn til åsyn talte Herren med dere
på fjellet midt ut av ilden.
5. Jeg stod den gang mellom Herren og
dere for å kunngjøre dere Herrens ord, for
dere var redde for ilden og gikk ikke opp
på fjellet. Og han sa:
6. Jeg er Herren din Gud som førte deg
ut av Egyptens land; av slavehuset.
7. Du skal ikke ha andre guder foruten
meg.
8. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret
bilde; noen avbildning av det som er oppe
i himmelen, eller av det som er nede på
jorden, eller av det som er i vannet
nedenfor jorden.
9. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene
dem, for jeg, Herren din Gud, er en
nidkjær Gud som hjemsøker fedres
ugjerning på barn, på dem i tredje og på
dem i fjerde ledd, på dem som hater meg,
10. og som gjør godhet mot tusen ledd,
mot dem som elsker meg og holder mine
bud.
11. Du skal ikke misbruke Herrens, din
Guds, navn, for Herren vil ikke holde den
uskyldig som misbruker hans navn.
12. Akt på hviledagen så du holder den
hellig, på den måte som Herren din Gud
har befalt deg!
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13. 6 dager skal du arbeide og gjøre all
din gjerning.
14. Men den 7. dag er sabbat for Herren
din Gud. Da skal du ingenting arbeid
gjøre, verken du, eller din sønn, eller din
datter, eller din tjener, eller din tjenestejente, eller din okse, eller ditt esel, eller
noen av dine dyr, eller den fremmede som
bor hos deg innen dine porter, forat din
tjener og din tjenestejente kan få hvile
liksom du.
15. For du skal komme i hu at du selv
var en tjener i Egyptens land, og at Herren
din Gud førte deg ut derfra med sterk
hånd og utrakt arm. Derfor har Herren din
Gud befalt deg å holde sabbaten.
16. Hedre din far og din mor på den
måten som Herren din Gud har befalt deg,
så dine dager må bli mange, og det må gå
deg vel i det land Herren din Gud gir deg.
17. Du skal ikke slå i hjel.
18. Og du skal ikke drive hor.
19. Og du skal ikke stjele.
20. Og du skal ikke si falskt vitneutsagn
mot din neste.
21. Og du skal ikke begjære din nestes
hustru. Og du skal ikke begjære din
nestes hus, hans jord, eller hans tjener,
eller hans tjenestejente, hans okse, eller
hans esel, eller noe som hører din neste
til.
22. Disse ord talte Herren på fjellet med
høy røst til hele deres menighet midt ut av
ilden, skyen, og mørket, og la ingenting til.
Og han skrev dem på to steintavler og gav
meg dem.
23. Men da dere hørte røsten midt ut av
mørket, mens fjellet stod i en brennende
flamme, da kom dere til meg, alle
overhodene for Israels stammer og deres
eldste,
24. og dere sa: Se, Herren vår Gud har
latt oss skue sin herlighet og sin storhet,
og vi har hørt hans røst midt ut av ilden.
På denne dag har vi sett at Gud kan tale
med et menneske, og det allikevel blir i
live.
25. Hvorfor skal vi da dø? For den store
ild vil fortære oss. Dersom vi ennå lenger
skal høre Herrens, vår Guds, røst, må vi
dø.

26. For hvem er det på hele Jorden som
har hørt den levende Guds røst tale midt
ut av ilden som vi, og allikevel er blitt i
live?
27. Gå du nær til og hør alt det Herren
vår Gud sier, så du kan tale til oss alt det
Herren vår Gud taler til deg, og vi vil høre
på det og gjøre etter det.
28. Og Herren hørte deres ord da dere
talte til meg, og Herren sa til meg: Jeg har
hørt de ord som dette folk har talt til deg.
De har talt vel i alt det de har sagt.
29. Måtte de bare alle dager ha det
samme hjertelag til å ha respekt for meg
og ta vare på alle mine bud, så det kan gå
dem og deres barn vel til evig tid.
30. Gå å si til dem: Vend tilbake til deres
telter!
31. Men stå du her hos meg, så vil jeg
tale til deg alle de bud, lover, og forskrifter,
som du skal lære dem, og som de skal
leve etter i det land jeg gir dem til eie.
32. Så akt nå på det som Herren deres
Gud har befalt dere, og gjør etter det!
Dere skal ikke vike av; verken til høyre
eller til venstre.
33. På hele den vei Herren deres Gud
har befalt dere, skal dere vandre, så dere
må leve, og det må gå dere vel og deres
dager bli mange i det land dere skal ta i
eie.
KAP. 6
Du skal elske Herren av hele ditt
hjerte
1. Dette er de bud, de lover, og de
forskrifter, som Herren deres Gud har
befalt meg å lære dere, og som dere skal
leve etter i det land dere drar over til og
skal ta i eie,
2. forat du skal ha respekt for Herren din
Gud og ta vare på alle hans lover og bud
som jeg byder deg, både du og din sønn
og din sønnesønn, alle ditt livs dager, og
forat dine dager må bli mange.
3. Så hør, Israel, og akt vel på å holde
dem, så det må gå dere vel og dere må
økes og bli tallrike, slik som Herren, dine
fedres Gud, har sagt til deg, i et land som
flyter med melk og honning.
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4. Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er
èn.
5. Og du skal elske Herren din Gud av
alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din
makt.
6. Og disse ord som jeg byder deg i dag,
skal du gjemme i ditt hjerte.
7. Og du skal innprente dine barn dem,
og du skal tale om dem når du sitter i ditt
hus, og når du går på veien, og når du
legger deg, og når du står opp.
8. Og du skal binde dem som et tegn på
din hånd, og de skal være så som et
minnesmerke på din panne.
9. Og du skal skrive dem på dørstolpene
i ditt hus og på dine porter.
10. Og når Herren din Gud fører deg inn
i det land han har sverget til dine fedre
Abraham, Isak, og Jakob, å ville gi deg;
store og gode byer som du ikke har
bygget,
11. og hus fulle av gode ting som du
ikke har fylt, og uthugne brønner som du
ikke har uthugget, vingårder og oljetrær
som du ikke har plantet. Når du da eter og
blir mett,
12. da ta deg i vare at du ikke glemmer
Herren som førte deg ut av Egyptens land;
av slavehuset!
13. Herren din Gud skal du ha respekt
for, og ham skal du tjene, og ved hans
navn skal du sverge.
14. Dere skal ikke følge andre guder, av
de folks guder som bor omkring dere,
15. for en nidkjær Gud er Herren din
Gud som bor i din midte, forat ikke
Herrens, din Guds, vrede, skal opptennes
mot deg og han utrydder deg av Jorden.
1 6 . D ere sk al ik k e u tp r ø ve
tålmodigheten til Herren deres Gud på
den måte som dere utprøvde ham i
Massa.
17. Dere skal ta vare på Herrens, deres
Guds, bud, hans vitneutsagn, og hans
forskrifter, som han har gitt deg.
18. Og du skal gjøre det som er rett og
godt i Herrens øyne forat det må gå deg
vel, og du må komme inn i det gode land
som Herren har sverget til dine fedre, og
ta det i eie
19. og at han skal drive ut alle dine
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fiender for deg, slik som Herren har sagt.
20. Når din sønn i fremtiden spør deg og
sier: Hvordan er det med de vitneutsagn,
de forskrifter, og de bud, som Herren vår
Gud har gitt dere?
21. Da skal du si til ham: Vi var slaver
hos Farao i Egypten, men Herren førte
oss ut av Egypten med sterk hånd.
22. Og Herren gjorde store og
ødeleggende tegn og under på Egypterne,
på Farao, og på hele hans hus, for våre
øyne.
23. Men oss førte han ut derfra for å
føre oss inn i det land han hadde sverget
til våre fedre å gi oss.
24. Og Herren bød oss å holde alle
disse lover og ha respekt for Herren vår
Gud, forat det skulle gå oss vel alle dager,
idet han holder oss i live, så som det også
er gått til denne dag.
25. Og det skal tjene oss til rettferdighet,
når vi akter vel på å holde alle disse bud
for Herrens, vår Guds, åsyn, slik som han
bød oss.
KAP. 7
Dere skal ikke inngå noen pakt med
Kana'anittene
1. Når Herren din Gud har ført deg inn i
det land du nå drar inn i og skal ta i eie, og
han driver ut mange folk for deg,
Hetittene, Girgasittene, Amorittene,
Kana'anittene, Ferisittene, Hevittene, og
Jebusittene, sju folk som er større og
sterkere enn du,
2. og når Herren din Gud gir dem i din
vold, så du vinner over dem, da skal du
slå dem med bann. Du skal ikke gjøre
pakt med dem og ikke vise dem nåde.
3. Du skal ikke inngå svogerskap med
dem. Du skal ikke gi dine døtre til hans
sønner og ikke ta hans døtre til hustruer
for dine sønner.
4. For de vil få dine sønner til å vike av
fra meg, så de dyrker andre guder, og da
vil Herrens vrede opptennes mot dere, og
han vil hastig gjøre ende på deg.
5. Men slik skal du gjøre med dem:
Deres altere skal dere bryte ned, og deres
bildestøtter skal dere slå sønder, og deres
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Astarte-bilder skal dere hugge i stykker,
og deres utskårne bilder skal dere brenne
opp med ild,
6. for et hellig folk er du for Herren din
Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av
alle de folk som er på jorden, til å være
hans eiendomsfolk.
7. Ikke fordi dere var større enn alle
andre folk fant Herren behag i dere, så
han utvalgte dere, for dere er det minste
blant alle folk,
8. men fordi Herren elsket dere og fordi
han ville holde den ed han hadde sverget
deres fedre. Derfor førte Herren dere ut
med sterk hånd og fridde deg ut av slavehuset, fra Farao, Egypterkongens hånd.
9. Så vit da at Herren din Gud, han er
Gud, den trofaste Gud, som holder sin
pakt og bevarer sin godhet mot tusen
ledd, mot dem som elsker ham og holder
hans bud,
10. men som gjengjelder dem som hater
ham like opp i deres øyne, så han lar dem
omkomme. Han er ikke sen når det gjelder
den som hater ham. Like opp i hans øyne
gjengjelder han ham.
11. Så ta da vare på de bud, de lover,
og de forskrifter, som jeg idag byder deg å
holde.
12. Når dere hører disse bud og tar vare
på dem og holder dem, da skal Herren din
Gud holde fast ved den pakt og den
godhet han har sverget til dine fedre.
13. Han skal elske deg og velsigne deg,
og øke din ætt, Og han skal velsigne din
livsfrukt, din landsfrukt, ditt korn, din juice,
din olje, det som faller av ditt storfe, og det
som fødes av ditt småfe, i det land han
har sverget til dine fedre å ville gi deg.
14. Velsignet skal du være fremfor alle
andre folk. Der skal ingen ufruktbar være
blant dine menn eller dine kvinner, og
heller ikke blant ditt fe.
15. Herren skal holde all sykdom borte
fra deg og ingen av Egyptens onde
sykdommer som du kjenner, skal han
legge på deg, men han skal legge dem på
alle dem som hater deg.
16. Alle de folk som Herren din Gud gir i
din hånd, skal du utrydde. Du skal ikke
spare dem. Og du skal ikke dyrke deres

guder, for det vil bli snare for deg.
17. Men om du tenker som så: Disse
folk er større enn jeg. Hvordan skal jeg
makte å drive dem ut?
18. Da skal du ikke være redd for dem.
Du skal komme i hu hva Herren din Gud
gjorde med Farao og med alle Egypterne,
19. de store oppsøkende straffer som du
så for dine øyne, og de tegn og under,
den sterke hånd, og den utrakte arm,
hvorved Herren din Gud førte deg ut. Det
samme skal Herren din Gud gjøre med
alle de folk du er urolig for.
20. Endog vepser skal Herren din Gud
sende mot dem, til alle de er omkommet
som er blitt tilbake og har skjult seg for
deg.
21. Du skal ikke bli skrekkslagen for
dem, for Herren din Gud er i din midte; en
stor og dramatisk Gud.
22. Herren din Gud vil litt etter litt drive
disse folk ut for deg. Du skal ikke makte å
gjøre ende på dem i hast, for da kom
villdyrene til å bli for mange for deg.
23. Herren din Gud vil gi dem i din vold
og slå dem med stor forvirring, til de er
ødelagt.
24. Og han skal gi deres konger i din
hånd, og du skal tilintetgjøre deres navn
under himmelen. Der skal ingen kunne stå
seg mot deg, til du har utryddet dem.
25. Deres guders utskårne bilder skal du
brenne opp med ild. Du skal ikke begjære
sølvet eller gullet som er på dem, eller ta
det til deg, forat det ikke skal bli til en
snare for deg, for det er en vederstyggelighet for Herren din Gud.
26. Og du skal ikke la noen vederstyggelighet komme inn i ditt hus, så du
blir slått med bann liksom det. Du skal
avsky det og akte det for en vederstyggelighet, for det er slått med bann.
KAP. 8
Det er Herren som har vært med deg,
så ikke opphøy deg
1. Alle de bud jeg gir deg idag, skal dere
akte vel på å holde, forat dere må leve og
bli tallrike, og komme inn i det land Herren
har sverget til deres fedre, og ta det i eie.
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2. Og du skal komme i hu hele den vei
Herren din Gud har ført deg på i disse 40
år i ørkenen for å ydmyke deg og teste
deg for å kjenne hva som var i ditt hjerte,
om du ville ta vare på hans bud eller ikke.
3. Og han ydmyket deg og lot deg
hungre, og han gav deg manna å ete, en
mat verken du eller dine fedre kjente, fordi
han ville la deg vite at mennesket ikke
lever av brød alene, men at mennesket
lever av hvert ord som går ut av Herrens
munn.
4. Dine klær ble ikke utslitt på deg, og
din fot ble ikke hoven i disse 40 år.
5. Så forstå da i ditt hjerte at liksom en
mann oppdrar sin sønn, slik oppdrog
Herren deg.
6. Og hold Herren, din Guds, bud, så du
vandrer på hans veier og har respekt for
ham!
7. Når Herren din Gud fører deg inn i et
godt land med rennende bekker, med
kilder, og dype vann som veller frem i
dalene og på fjellene,
8. et land med hvete, bygg, vintrær,
fikentrær, og granatepler, et land med
oljetrær og honning,
9. et land hvor du ikke skal ete ditt brød i
fattigdom, hvor du intet skal mangle, et
land hvor steinene er jern, og hvor du kan
hugge ut kobber av fjellene,
10. og når du eter og blir mett og lover
Herren din Gud for det gode land han har
gitt deg,
11. da vokt deg for å glemme Herren din
Gud, så du ikke tar vare på hans bud,
hans forskrifter, og hans lover, som jeg
pålegger deg i dag.
12. Og vokt deg at du ikke, når du eter
og blir mett, og bygger gode hus og bor i
dem,
13. og ditt storfe og ditt småfe økes, og
ditt sølv og ditt gull økes, og all din
eiendom økes,
14 at du da ikke opphøyer deg i ditt
hjerte, så du glemmer Herren din Gud
som førte deg ut av Egyptens land; av
slavehuset.
15. Han ledet deg i den store
forferdelige ørken blant giftige slanger og
skorpioner, og på tørre ødemarker, hvor
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det ikke fantes vann, og han lot vann
strømme ut fra den harde klippe,
16. han som i ørkenen gav deg manna å
ete, en mat som dine fedre ikke kjente, for
å ydmyke deg og teste deg, og så til sist
gjøre vel mot deg.
17. Si da ikke ved deg selv: Det er min
kraft og min sterke hånd som har vunnet
meg denne rikdom,
18. men kom Herren din Gud i hu! For
det er han som gir deg kraft til å vinne
rikdom, fordi han vil holde sin pakt som
han sverget til dine fedre, slik som det kan
sees på denne dag.
19. Men dersom du glemmer Herren din
Gud og følger andre guder og dyrker dem,
og tilber dem, da vitner jeg mot dere i dag
at dere visselig skal omkomme.
20. Liksom de hedninger Herren lar
omkomme for dere, slik skal også dere
omkomme fordi dere ikke hørte på
Herrens, deres Guds, røst.
KAP. 9
Dere får ikke landet p.g.a. at dere har
fortjent det
1. Hør, Israel! Du går nå over Jordan for
å komme inn og legge under deg folk som
er større og sterkere enn du, og som har
store byer med murer som når til
himmelen,
2. et stort folk høyt av vekst, Anakittenes
barn, som du selv kjenner, og som du selv
har hørt det ord om: Hvem kan stå seg
mot Anaks barn?
3. Så skal du da vite idag at Herren din
Gud, han som går frem foran deg som en
fortærende ild, han skal ødelegge dem, og
han skal ydmyke dem for deg, så du skal
drive dem bort og tilintetgjøre dem i hast,
slik som Herren har sagt til deg
4. Når nå Herren din Gud driver dem ut
for deg, må du ikke tenke som så: Det er
for min rettferdighets skyld Herren har ført
meg inn i dette land og latt meg få det til
eiendom. Nei, det er for disse hedningers
ugudelighets skyld Herren driver dem ut
for deg.
5. Ikke for din rettferdighets skyld eller
for ditt oppriktige hjertes skyld kommer du
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inn i deres land og tar det i eie, men det er
for deres ugudelighets skyld Herren din
Gud driver disse hedninger ut for deg, og
for å holde det ord Herren har sverget
dine fedre Abraham, Isak, og Jakob.
6. Så skal du da vite at det ikke er for
din rettferdighets skyld Herren din Gud gir
deg dette gode land til eie, for du er et
hardnakket folk.
7. Kom i hu og glem ikke hvordan du
vakte Herrens, din Guds, vrede i ørkenen!
Like fra den dag du gikk ut av Egyptens
land, og til dere kom til dette sted, har
dere vært gjenstridige mot Herren.
8. Allerede ved Horeb vakte dere
Herrens vrede, og Herren ble harm på
dere, så han ville ha gjort ende på dere.
9. Da jeg var gått opp på fjellet for å ta
imot steintavlene, tavlene med den pakt
som Herren hadde gjort med dere, ble jeg
på fjellet i 40 dager og 40 netter uten å ete
brød og uten å drikke vann.
10. Og Herren gav meg to steintavler,
skrevet med Guds finger, og på dem stod
alle de setninger Herren har talt med dere
på fjellet midt ut av ilden den dag dere var
samlet der.
11. Det var da de 40 dager og 40 netter
var til ende at Herren gav meg de to
steintavler; paktens tavler.
12. Og Herren sa til meg: Skynd deg å
stig ned herfra! Ditt folk, som du førte ut
av Egypten, har fordrevet fra sin vei. De er
hastig veket av fra den vei jeg bød dem å
vandre. De har gjort seg et støpt bilde.
13. Og Herren sa til meg: Jeg har lagt
merke til dette folk og sett at det er et
hardnakket folk.
14. La meg nå få råde, så vil jeg gjøre
ende på dem og utslette deres navn under
himmelen. Og jeg vil gjøre deg til et
sterkere og større folk enn dette.
15. Da vendte jeg meg og gikk ned av
fjellet, mens fjellet stod i en brennende
flamme, og i mine to hender hadde jeg
paktens to tavler.
16. Og jeg fikk se at dere hadde syndet
mot Herren deres Gud og gjort dere en
støpt kalv. Dere var hastig veket av fra
den vei Herren hadde befalt dere å
vandre.

17. Så tok jeg å kastet fra meg begge
tavlene som jeg hadde i mine hender, og
slo dem i stykker for deres øyne.
18. Og jeg kastet meg ned for Herrens
åsyn, liksom første gang, i 40 dager og 40
netter, uten å ete brød og uten å drikke
vann, for alle deres synders skyld som
dere hadde forsyndet dere med ved å
gjøre det som ondt var i Herrens øyne, så
dere egget ham til vrede.
19. For jeg uroet meg for den vrede og
harme som opptennes mot dere hos
Herren, at han ville gjøre ende på dere.
Og Herren hørte på meg denne gang
også.
20. Også på Aron var Herren så vred at
han ville ødelegge ham, men jeg ba også
for Aron den gang.
21. Men deres syndige verk, kalven som
dere hadde gjort, tok jeg å kastet på ilden,
og knuste og malte den vel, til den ble til
fint støv, og støvet kastet jeg i bekken
som flyter ned fra fjellet.
22. Også i Tabera, i Massa, og i KibrotHatta'ava vakte dere Herrens vrede.
23. Og da Herren sendte dere fra
Kades-Barnea og sa: Dra opp og innta
landet som jeg har gitt dere, da dere var
gjenstridige mot Herrens, deres Guds, ord
og ikke trodde på ham og hørte ikke på
hans røst.
24. Gjenstridige har dere vært mot
Herren så lenge jeg har kjent dere.
25. Så kastet jeg meg da ned for
Herrens åsyn i de 40 dager og de 40
netter dere vet, fordi Herren hadde sagt at
han ville gjøre ende på dere.
26. Og jeg ba til Herren og sa: HERRE,
ødelegg ikke ditt folk og din arv som du
forløste med din store kraft, og som du
førte ut av Egypten med sterk hånd!
27. Kom i hu dine tjenere Abraham,
Isak, og Jakob! Se ikke på dette folks
hardhet og dets ugudelighet og dets synd,
28 forat ikke de som bor i det land du
har ført oss ut av, skal si: Fordi Herren
ikke maktet å føre dem inn i det land han
hadde sagt til dem, og fordi han hatet
dem, førte han dem ut i ørkenen og lot
dem omkomme der.
29. De er jo ditt folk og din arv som du
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har ført ut med din store kraft og med din
utrakte arm.
KAP. 10
Dere fikk nåde, så vær da god mot
andre
1. På samme tid sa Herren til meg:
Hugg deg ut to steintavler liksom de første
og stig opp på fjellet til meg, og gjør deg
også en ark av tre.
2. Så vil jeg skrive på tavlene de
setninger som stod på de første tavler. De
som du slo i stykker. Og du skal legge
dem i arken.
3. Da gjorde jeg en ark av akasietre og
hugg ut to steintavler liksom de første, og
jeg gikk opp på fjellet med de to tavler i
min hånd.
4. Og han skrev på tavlene det samme
som var skrevet første gang, de ti
setninger som Herren hadde talt til dere
på fjellet midt ut av ilden den dag dere var
samlet der, og Herren gav meg dem.
5. Så vendte jeg meg og gikk ned fra
fjellet og la tavlene i den ark jeg hadde
gjort. Og der ble de liggende, slik som
Herren hadde befalt meg.
6. Så brøt Israels barn opp fra BeneJa'akans brønner og kom til Mosera. Der
døde Aron og der ble han begravet, og
hans sønn Eleasar tjente som prest i hans
sted.
7. Derfra drog de til Gudgoda, og fra
Gudgoda til Jotbata; et land med mange
bekker.
8. På den tid skilte Herren ut Levi
stamme til å bære Herrens pakts ark og til
å stå for Herrens åsyn og tjene ham, og
velsigne i hans navn som de har gjort til
denne dag.
9. Derfor fikk Levi ingen del eller arv
med sine brødre. Herren er hans arv, slik
som Herren din Gud har sagt til ham.
10. Så ble jeg da på fjellet liksom første
gang i 40 dager og 40 netter, og Herren
hørte meg også denne gang. Herren ville
ikke ødelegge deg.
11. Og Herren sa til meg: Stå opp og gå
avsted, og dra frem foran folket, forat de
kan komme inn i det land jeg har sverget
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deres fedre å ville gi dem, og ta det i eie.
12. Og nå, Israel, hva krever Herren din
Gud av deg uten at du skal ha respekt for
Herren din Gud og vandre på hans veier
og å elske ham, og tjene Herren din Gud
av alt ditt hjerte og av all din sjel,
13. så du tar vare på Herrens bud og
hans lover som jeg byder deg i dag, forat
det kan gå deg vel?
14. Se, himlene hører Herren din Gud til;
og himlenes himler, Jorden og alt det som
er på den.
15. Men bare i dine fedre fant Herren
behag, så han elsket dem. Og han
utvalgte dere, deres etterkommere,
fremfor alle andre folk, slik som det kan
sees på denne dag.
16. Så omskjær da deres hjertes forhud,
og vær ikke mere så hårdnakkede!
17. For Herren deres Gud, han er
gudenes Gud og h e r ren es H erre, d e n
store, den mektige, og den dramatiske
Gud, som ikke gjør forskjell på folk og tar
ikke imot bestikkelser,
18. som hjelper den farløse og enken til
sin rett, og som elsker den fremmede, så
han gir ham føde og klær.
19. Derfor skal også dere elske den
fremmede. Dere har selv vært fremmede i
Egyptens land.
20. Herren din Gud skal du ha respekt
for. Ham skal du tjene, og ham skal du
holde fast ved, og ved hans navn skal du
sverge.
21. Han er din ros, og han er din Gud
som har gjort disse store og dramatiske
ting for deg, som dine øyne har sett.
22. Sytti i tallet drog dine fedre ned til
Egypten, men nå har Herren din Gud gjort
deg tallrik som himmelens stjerner.
KAP. 11
Dere skal elske og lyde Herren, så at
han kan være med dere
1. Så skal du da elske Herren din Gud
og ta vare på det han vil ha varetatt, hans
lover, hans forskrifter, og hans bud, alle
dager.
2. Og dere skal i dag, for det er ikke
deres barn jeg taler med, de som ikke
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kjenner det og ikke har sett det, komme i
hu Herrens deres Guds, oppdragelse;
hans storhet, hans sterke hånd, hans
utrakte arm,
3. hans tegn og undergjerninger som
han gjorde i Egypten med Farao, kongen i
Egypten, og med hele hans land,
4. hva han gjorde med Egypternes hær,
med deres hester og vogner, da han lot
det Røde Havs vann strømme sammen
over dem mens de forfulgte dere og lot
dem gå til grunne, så ingen har sett dem
mere til denne dag,
5. hva han gjorde med dere i ørkenen
inntil dere kom til dette sted,
6. hva gjorde han med Datan og Abiram,
sønnene til Eliab, Rubens sønn, da jorden
lukket opp sin munn og midt iblant hele
Israel slukte dem, deres hus, deres telter,
og hvert liv som var i følge med dem,
7. for dere har selv med egne øyne sett
alle de storverk han har gjort.
8. Ta da vare på alle de bud jeg gir deg i
dag forat dere kan bli sterke og komme
inn og eie det land dere nå drar over til og
skal ta i eie,
9. og forat dere kan få leve lenge i det
land Herren sverget til deres fedre å ville
gi dem og deres ætt; et land som flyter
med melk og honning.
10. For det land du kommer inn i og skal
ta i eie, er ikke Egyptens land som du
drog ut fra, hvor du sådde dine frø og så
vannet jorden med din fot som i en
kålhage.
11. Men det land du drar over til og skal
ta i eie, er et land med fjell og daler som
drikker vann av himmelens regn,
12. et land som Herren din Gud bærer
omsorg for. Alltid hviler Herrens, din Guds,
øyne på det; fra årets begynnelse til dets
ende.
13. Dersom dere nå er lydige mot mine
bud som jeg gir dere i dag, så dere elsker
Herren deres Gud og tjener ham av alt
deres hjerte og av all deres sjel,
14. da vil jeg gi deres land regn i rette
tid, høstregn og vårregn, og du skal samle
i ditt hus ditt korn, din juice, og din olje,
15. og for ditt fe vil jeg gi deg gress på
dine marker, og du skal ete og bli mett.

16. Ta dere i vare at deres hjerte ikke
sløves, så dere viker av og dyrker andre
guder og tilber dem,
17. og Herrens vrede opptennes mot
dere og han lukker himmelen til, så det
ikke kommer regn, og jorden ikke gir sin
avkastning, og dere i hast blir utryddet av
det gode land Herren gir dere.
18. Så legg dere da disse mine ord på
hjerte, på sinne, bind dem som et tegn på
deres hånd og som et minnesmerke på
deres panne,
19. og lær deres barn dem ved å tale om
dem når du sitter i ditt hus, og når du går
på veien, og når du legger deg og når du
står opp,
20. og skriv dem på dørstolpene i ditt
hus, og på dine porter,
21. forat deres og deres barns dager må
bli mange i det land som Herren sverget til
deres fedre å ville gi dem, og dere må
leve der like så lenge som himmelen
hvelver seg over jorden.
22. For tar dere vare på alle disse bud
som jeg byder dere å holde, så dere
elsker Herren deres Gud og vandrer på
alle hans veier og holder fast ved ham,
23. da skal Herren drive ut alle disse folk
for dere, og dere skal jage bort folk som er
større og tallrikere enn dere selv.
24. Hvert sted dere trår på med deres
fot, skal tilhøre dere; fra ørkenen og
Libanon, fra den store elv, elven Frat, og
til havet i vest skal deres landemerker nå.
25. Ingen skal kunne stå seg mot dere.
Skrekk for dere og frykt for dere, skal
Herren deres Gud la komme over hele det
land som dere trår på, slik som han har
sagt til dere.
26. Se, jeg legger i dag frem for dere
velsignelse og forbannelse:
27. Velsignelsen, så sant dere lyder
Herrens, deres Guds, bud, som jeg gir
deg i dag.
28. Og forbannelsen, dersom dere ikke
lyder Herrens, deres Guds, bud, men viker
av fra den vei jeg i dag byder dere å
vandre på og følger andre guder som dere
ikke kjenner.
29. Og når Herren din Gud fører deg inn
i det land du drar inn i og skal ta i eie, da
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skal du utlyse velsignelsen på fjellet
Garisim og forbannelsen på fjellet Ebal.
30. Disse to fjell ligger, som dere vet, på
andre siden av Jordan bortenfor veien
som fører mot vest i Kana'anittenes land;
de som bor i ødemarken midt imot Gilgal,
ved Mores terebinte-lund.
31. For nå går dere over Jordan for å
komme inn og ta det land i eie som Herren
deres Gud gir dere. Og dere skal ta det i
eie og bo der.
32. Akt da vel på at dere holder alle de
bud og lover som jeg idag legger frem for
dere!
KAP. 12
Et sted for Herrens brennoffere
1. Dette er de bud og de lover dere skal
akte på å leve etter i det land som Herren,
dine fedres Gud, har gitt deg til eie alle de
dager dere lever på Jorden:
2. Dere skal ødelegge alle de steder
hvor hedningene, som dere skal drive
bort, har dyrket sine guder; på de høye
fjell og på haugene, og under hvert grønt
tre.
3. Dere skal rive ned deres altere og slå
deres bildestøtter sønder, og deres
Astarte-bilder skal dere brenne opp med
ild, og de utskårne bilder av deres guder
skal dere hugge i stykker og utslette deres
navn fra det sted hvor de stod.
4. Dere skal ikke gjøre som de når dere
dyrker Herren deres Gud.
5. Men til det sted Herren deres Gud
utvelger av alle deres stammer for å la sitt
navn bo der, dit skal dere søke og dit skal
du komme.
6. Og dit skal dere føre deres
brennoffer, deres slaktoffer, deres tiender,
deres henders gaver, deres løfte offer,
deres frivillige offer, det førstefødte av
deres storfe og av deres småfe,
7. og der skal dere ete for Herrens,
deres Guds, åsyn, og glede dere med
deres tjenestefolk, over alt det dere har
vunnet ved deres arbeid; alt det Herren
din Gud har velsignet deg med.
8. Dere skal ikke gjøre slik som vi gjør
her idag, enhver det som syntes ham å
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være rett,
9. for dere er ennå ikke kommet inn til
den hvile og den arv Herren din Gud gir
deg.
10. Men når dere er gått over Jordan og
bor i det land Herren deres Gud gir dere til
arv, og han har gitt dere ro for alle deres
fiender rundt om, så dere bor trygt,
11. da skal det sted som Herren deres
Gud utvelger for å la sitt navn bo der,
være det eneste sted hvor dere skal føre
alt det jeg byder dere: Deres brennoffere,
deres slaktoffere, deres tiender, deres
henders gaver, og alle deres utvalgte offer
som dere lover Herren.
12. Og dere skal være glade for
Herrens, deres Guds, åsyn; dere, deres
sønner, deres døtre, deres tjenere, deres
tjenestejenter, og Levitten som bor hos
dere, for han har ingen del eller arv med
dere.
13. Vokt deg at du ikke ofrer dine
brennoffer på noe sted som du selv utser
deg!
14. Men på det sted som Herren
utvelger i en av dine stammer, der skal du
ofre dine brennoffer og der skal du gjøre
alt det jeg byder deg.
15. Men ellers kan du etter ditt hjertes
lyst slakte og ete kjøtt rundt om i alle dine
byer, etter som Herren din Gud gir deg sin
velsignelse; den skitne så vel som den
reine kan ete av det som om det var et
rådyr eller en hjort.
16. Men blodet må du ikke ete. Dere
skal helle det ut på jorden liksom vann.
17. Hjemme i dine byer må du ikke ete
tienden av ditt korn, eller av din juice, eller
av din olje, heller ikke det førstefødte av
ditt storfe eller av ditt småfe, heller ikke
noe av dine løfteoffer, eller dine frivillige
offer, eller din hånds gaver.
18. Men for Herrens, din Guds, åsyn,
skal du ete det på det sted Herren din Gud
utvelger; du, din sønn, din datter, din
tjener, din tjenestejente, og Levitten som
bor hos deg. Og du skal glede deg for
Herrens, din Guds, åsyn, over alt det du
har vunnet deg ved ditt arbeid.
19. Vokt deg at du ikke glemmer
Levitten, så lenge du lever i ditt land.
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20. Når Herren din Gud utvider dine
landemerker, slik som han har sagt til deg,
og du sier: "Jeg ville gjerne ete kjøtt", fordi
du har lyst til å ete kjøtt, da kan du ete
kjøtt etter ditt hjertes lyst.
21. Hvis du har lang vei til det sted
Herren din Gud utvelger for å la sitt navn
bo der, da kan du gjøre som jeg har befalt
deg, og slakte av ditt storfe og av ditt
småfe som Herren har gitt deg, og du kan
ete det hjemme i dine byer etter ditt
hjertes lyst.
22. Men du skal ete det som en eter et
rådyr eller en hjort. Både den skitne og
den reine kan ete det.
23. Hold bare fast ved at du ikke eter
blodet! For blodet er sjelen, og du skal
ikke ete sjelen sammen med kjøttet.
24. Du skal ikke ete det. Du skal helle
det ut på jorden liksom vann.
25. Et det ikke, så skal det gå deg vel og
dine barn etter deg, når du gjør det som er
rett i Herrens øyne.
26. Men de hellige gaver som du vil gi,
og dine løftes offer skal du ta å føre med
deg til det sted som Herren utvelger.
27. Og du skal ofre dine brennoffer,
både kjøttet og blodet, på Herrens, din
Guds, alter. Og av dine slaktoffer skal
blodet helles ut på Herrens, din Guds,
alter, men kjøttet kan du ete.
28. Akt vel på å lyde alle disse bud som
jeg gir deg, forat det må gå deg vel, og
dine barn etter deg, til evig tid, når du gjør
det som er godt og rett i Herrens, din
Guds, øyne.
29. Når Herren din Gud har utryddet
folkene for deg der hvor du nå kommer for
å drive dem bort, og du har drevet dem
bort og bor i deres land,
30. da vokt deg at du ikke lar deg sløves
og du følger i deres spor, etterat de er
utryddet for deg og at du ikke spør etter
deres guder og sier: Hvordan tjente disse
folk sine guder? Slik vil jeg også gjøre.
31. Du skal ikke gjøre som de når du
dyrker Herren din Gud. For alt det som er
en vederstyggelighet for Herren, og som
han hater, det gjør de for sine guder;
endog sine sønner og sine døtre brenner
de i ilden til ære for sine guder.

32. Alt det jeg byder dere, skal dere akte
vel på å gjøre. Du skal ikke legge noe til
og ikke ta noe fra.
KAP. 13
Slik gjør du med dem som vil dyrke
andre guder
1. Når det står frem en profet i ditt
samfunn, eller en som har drømmer, og
han varsler deg et tegn eller et under,
2. og det virkelig skjer det tegn eller
under som han talte til deg om, idet han
sa: La oss følge andre guder, slike som du
ikke kjenner, og la oss dyrke dem,
3. da skal du ikke høre på denne profets
ord eller på ham som hadde drømmen.
For Herren deres Gud vil bare teste dere
for å kjenne om dere elsker Herren deres
Gud av alt deres hjerte og av all deres
sjel.
4. Herren deres Gud skal dere følge og
ham skal dere respektere. På hans bud
skal dere ivareta og på hans røst skal
dere høre. Ham skal dere tjene, og ham
skal dere holde fast ved.
5. Men profeten, eller han som hadde
drømmen, skal avlives, fordi han
oppmuntret til frafall fra Herren deres Gud,
som førte dere ut av Egyptens land og
fridde deg ut fra slavehuset, og fordi han
ville føre deg bort fra den vei som Herren
din Gud har befalt deg å vandre. På den
måten skal du rydde det onde bort av ditt
samfunn.
6. Om din bror, din mors sønn, eller din
sønn, eller din datter, eller din hustru i din
favn, eller din venn som du har så kjær
som din egen sjel, om noen av disse
lokker deg i hemmelighet og sier: La oss
gå bort og dyrke andre guder, slike som
du og dine fedre ikke har kjent,
7. av de folks guder som bor rundt
omkring dere, enten nær ved deg eller
langt fra deg som fra jordens ene ende til
den andre,
8. da skal du ikke samtykke og ikke høre
på ham. Du skal ikke spare ham og ikke
ynkes over ham og ikke skjule ham,
9. men du skal slå ham i hjel. Du skal
selv være den første som løfter hånden
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mot ham for å avlive ham, og siden skal
hele folket gjøre det samme.
10. Du skal steine ham, så han dør, fordi
han søkte å føre deg bort fra Herren din
Gud som førte deg ut fra Egyptens land,
av slavehuset.
11. Og hele Israel skal høre det og få
respekt, så det ikke mere blir gjort så ond
en gjerning mellom dere.
12. Hører du noen si om noen av de
byer som Herren din Gud gir deg til å bo i:
13. Det er stått frem ugudelige menn av
ditt samfunn, og de har forført innbyggerne i sin by og sagt: La oss gå bort
og dyrke andre guder, slike som dere ikke
kjenner,
14. da skal du granske og ransake og
spørre nøye etter, og er det da sannhet,
er det sikkert og visst at denne vederstyggelighet er gjort i ditt samfunn,
15. da skal du slå innbyggerne i denne
by i hjel med skarpt sverd.
16. All fangsten du tar der, skal du
samle midt på torget, og du skal brenne
opp både byen og all fangsten du har tatt,
med ild, som et heloffer for Herren din
Gud, og den skal være en grushaug for
alle tider. Den skal ikke bygges opp mere.
17. Ikke det minste av det bannlyste skal
bli hengende ved din hånd, forat Herren
må la sin brennende vrede fare og være
deg nådig, og forbarme seg over deg og
gjøre deg tallrik som han har sverget dine
fedre,
18. når du hører på Herrens, din Guds,
røst, så du tar vare på alle hans bud som
jeg gir deg i dag, og gjør det som er rett i
Herrens, din Guds, øyne.
KAP. 14

Du skal ikke ete noen
vederstyggelige dyr

1. Dere er Herrens, deres Guds, barn.
Dere skal ikke skjære dere i deres kjøtt og
dere skal ikke rake dere skallet over
pannen av sorg over en avdød,
2. for et hellig folk er du for Herren din
Gud, og deg har han utvalgt av alle de folk
som er på jorden, til å være ham et
eiendoms folk.
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3. Du skal ikke ete noe som er en
vederstyggelighet.
4. Dette er de firbeinte dyr som dere kan
ete: Oksen, fåret, geiten,
5. hjorten, rådyret, dådyret, steinbukken,
fjellgeiten, villoksen, og villgeiten.
6. Alle de firbeinte dyr som har klover og
har dem tvekløvyd helt igjennom, og som
tygger drøv, dem kan dere ete.
7. Det er bare disse dere ikke skal ete
blant dem som tygger drøv, og blant dem
som har klover som er kløyvd helt
igjennom: Kamelen, haren, fjellgrevlingen,
for de tygger nok drøv, men har ikke
klover, de skal være skitne for dere,
8. og svinet, for det har vel klover, men
det tygger ikke drøv. Det skal være
skittent for dere. Av disse dyrs kjøtt skal
dere ikke ete, og ved deres døde kropper,
skal dere ikke røre.
9. Dette kan dere ete av, alt det som er i
vannet: Alt det som har finner og skjell,
kan dere ete.
10. Men alt det som ikke har finner og
skjell, skal dere ikke ete. Det skal være
skittent for dere.
11. Alle fugler kan dere ete,
12. men disse fugler skal dere ikke ete:
Landørnen, havørnen, fiskeørnen,
13. kråken, falken, og glenten, etter sine
arter,
14. alle ravnene etter sine arter,
15. strutsen, gjøken, måken, og hauken,
etter sine arter,
16. kattugla, hubroen, slørugla,
17. pelikanen, gribben, skarven,
18. storken, heiren etter sine arter,
hærfuglen, og flaggermusen.
19. Alt kryp som har vinger, skal være
skittent for dere. Det skal dere ikke ete.
20. Men alt flygende som er reint, kan
dere ete.
21. Dere skal ikke ete noe selvdødt dyr.
Du kan gi det til den fremmede som bor
hos deg, forat han kan ete det, eller du
kan selge det til en utlending, for et hellig
folk er du for Herren din Gud. Du skal ikke
koke et kje i dets mors melk.
22. Du skal gi tiende av all din
avkastning; av frøene som vokser på
marken år for år.
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23. Og for Herrens, din Guds, åsyn, på
det sted han velger ut for å la sitt navn bo
der, skal du ete tienden av ditt korn, din
juice, din olje, og det førstefødte av ditt
storfe og ditt småfe, forat du kan lære å
ha respekt for Herren din Gud alle dager.
24. Men hvis veien er deg for lang, så du
ikke makter å føre det dit, fordi det sted
Herren din Gud velger ut til å la sitt navn
bo der, er for langt borte fra deg, og
Herren din Gud har velsignet deg rikelig,
25. så kan du selge det for penger, og
pengene skal du knytte inn i et plagg og ta
dem med deg til det sted Herren din Gud
velger ut.
26. For disse penger skal du så kjøpe alt
hva du har lyst til; storfe, småfe, vin og
sterk drikk, alt hva ditt hjerte begjærer. Og
du skal ete det for Herrens, din Guds,
åsyn, og være glad; du og ditt hus.
27. Og Levitten som bor hos deg, må du
ikke glemme, for han har intet delstykke
eller arv med deg.
28. Hvert 3. år skal du legge til side hele
tienden av din avling i det år og samle den
opp i dine byer,
29. og så skal Levitten komme, for han
har intet delstykke eller arv med deg, og
den fremmede, den farløse, og enken
som bor hos deg, og de skal bli mette,
forat Herren din Gud må velsigne deg i alt
det arbeid du tar deg fore.
KAP. 15
Hvert 7.år er et frigivelses år
1. Hvert 7. år skal du la være et
ettergivelses år.
2. Og på denne måte skal det være med
ettergivelsen: Hver den som har til gode
noe han har lånt sin neste, skal ettergi
ham det. Han skal ikke kreve sin neste og
sin bror fordi det er utlyst ettergivelse etter
Herrens ære.
3. Utlendingen kan du kreve. Men det du
har til gode hos din bror, skal du ettergi.
4. Riktig nok skulle det nå ikke finnes
noen fattig hos deg. For Herren din Gud
skal velsigne deg i det land som Herren
din Gud gir deg til arv og eie,
5. bare du er lydig mot Herrens, din

Guds, røst, så du akter vel på å holde alle
disse bud som jeg gir deg i dag.
6. For Herren din Gud vil da visselig
velsigne deg, slik som han har sagt til deg.
Og du skal låne til mange folk, men selv
skal du trenge til å låne av noen. Og du
skal herske over mange folk, men de skal
ikke herske over deg.
7. Når det er en fattig hos deg, blant
dine brødre i noen av byene som Herren
din Gud gir deg, da skal du ikke være
hardhjertet og lukke din hånd for din
fattige bror.
8. Men du skal lukke opp din hånd for
ham og låne ham det han mangler og
trenger til.
9. Vokt deg da at det ikke kommer en
ond tanke opp i ditt hjerte, så du sier: Nå
er det snart det 7. år, ettergivelses året,
og du ser med onde øyne på din fattige
bror og ikke gir ham noe! For da kommer
han til å klage over deg til Herren, og du
fører synd over deg.
10. Du skal gjerne gi ham, og det skal
ikke gjøre ditt hjerte ondt når du gir ham,
for da skal Herren din Gud velsigne deg i
alt ditt arbeid og i alt det du tar deg fore.
11. For fattige kommer det alltid til å
være i landet. Derfor byder jeg deg og
sier: Du skal lukke opp din hånd for din
bror, for de trengende og fattige som du
har i ditt land.
12. Når noen av ditt folk, en hebraisk
mann eller kvinne, blir solgt til deg, da skal
han tjene deg i 6 år, men i det 7.år skal du
gi ham fri, så han kan gå hvor han vil.
13. Og når du gir ham fri, skal du ikke la
ham gå tomhendt fra deg.
14. Du skal sørge vel for ham med
gaver av ditt småfe, fra din treske-plass,
og fra din vinpresse. Av det som Herren
din Gud har velsignet deg med, skal du gi
ham.
15. Du skal komme i hu at du selv har
vært slave i Egyptens land, og at Herren
din Gud fridde deg ut. Derfor byder jeg
deg dette i dag.
16. Men sier han til deg: Jeg vil ikke gå
bort fra deg, fordi han har det godt hos
deg og holder av deg og dine,
17. da skal du ta en syl og stikke den
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gjennom hans øre inn i døren, så skal han
være din tjener for all tid. Det samme skal
du gjøre med din tjenestejente.
18. La det ikke falle deg tungt at du gir
ham fri og sender ham fra deg! For i 6 år
har han gitt deg en fortjeneste som er
dobbelt så mye av det du måtte ha gitt en
dagarbeider i lønn. Og Herren din Gud
skal velsigne deg i alt det du gjør.
19. Alt førstefødt av hankjønn som
fødes blant ditt storfe og ditt småfe, skal
du hellige Herren din Gud. Du skal ikke
bruke det førstefødte av ditt storfe til ditt
arbeid, og du skal ikke klippe det
førstefødte av ditt småfe.
20. For Herren, din Guds, åsyn, skal du
og ditt hus ete det, hvert år, på det sted
Herren velger ut.
21. Men er det noe lyte på det, er det
halt eller blindt, eller har noe annet ondt
lyte, da skal du ikke ofre det til Herren din
Gud.
22. Hjemme i dine byer kan du ete det
som om det var et rådyr eller en hjort.
23. Men dets blod skal du ikke ete. Du
skal helle det ut på jorden liksom vann.
KAP. 16
Reglene om høytidene
1. Akt vel på måneden abib, så du
holder påske for Herren din Gud! For i
måneden abib førte Herren din Gud deg ut
av Egypten ved nattetid.
2. Og du skal slakte påskeoffer for
Herren din Gud, småfe og storfe, på det
sted Herren velger ut for å la sitt navn bo
der.
3. Du skal ikke ete gjæret brød til det. I 7
dager skal du ete ugjæret brød til det,
trengsels brød, for i hast drog du ut av
Egyptens land, forat du alle ditt livs dager
skal komme i hu den dag du gikk ut av
Egyptens land.
4. I 7 dager skal det ikke finnes surdeig
hos deg i hele ditt land, og av det kjøtt du
slakter om kvelden den første dag, skal
ingenting ligge natten over til om
morgenen.
5. Du må ikke slakte påskeofferet i noen
av de byer som Herren din Gud gir deg.
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6. Men på det sted Herren din Gud
velger ut for å la sitt navn bo der, skal du
slakte påskeofferet om kvelden, ved
solens nedgang, på samme tid som du
drog ut av Egypten.
7. Og du skal steike og ete det på det
sted Herren din Gud velger ut. Og om
morgenen kan du vende tilbake og gå til
dine telt.
8. 6 dager skal du ete ugjæret brød,
men på den 7. dag skal det være
festsammenkomst for Herren din Gud. Da
skal du ikke gjøre noe arbeid.
9. Så skal du telle 7 uker. Fra den tid du
begynner å skjære kornet med sigden,
skal du telle 7 uker frem.
10. Og så skal du holde ukens høytid for
Herren din Gud og bære frem så mye som
du frivillig vil gi; alt etter som Herren din
Gud velsigner deg.
11. Og du skal være glad for Herrens,
din Guds, åsyn på det sted Herren din
Gud velger ut for å la sitt navn bo der;
både du, din sønn, din datter, din tjener,
din tjenestejente, Levitten som bor hos
deg, den fremmede, den farløse, og
enken som du har hos deg.
12. Og du skal komme i hu at du var
slave i Egypten, og du skal ta vare på
disse forskrifter og holde dem.
13. Løvhyttens høytid skal du holde i 7
dager når du har samlet inn fra din låve og
fra din vinpresse.
14. Og du skal være glad på din høytid;
du, din sønn, din datter, din tjener, din
tjenestejente, Levitten, den fremmede,
den farløse, og enken som bor i dine byer.
15. 7 dager skal du holde høytid for
Herren din Gud på det sted Herren din
Gud velger ut, for Herren din Gud skal
velsigne deg i all din avkastning og i alt
det du tar deg fore, så du skal være full av
glede.
16. Tre ganger om året skal alle menn
blant dere vise seg for Herrens, din Guds,
åsyn på det sted han velger ut: På den
ugjærede brøds høytid, på ukens høytid,
og på løvhyttens høytid. Og ingen skal
vise seg tomhendt for Herrens åsyn,
17. men enhver med den gave han har
råd til; etter den velsignelse som Herren
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sin Gud har gitt deg.
Rettsvesen og rettferdighet
18. Dommere og tilsynsmenn skal du
innsette for deg i alle de byer som Herren
din Gud gir deg, for hver av dine stammer,
og de skal dømme folket etter lov og rett.
19. Du skal ikke bøye retten. Du skal
ikke gjøre forskjell på folk og ikke ta imot
bestikkelser, for bestikkelser forblinder
vismenns øyne og fordreier de rettferdiges
sak.
20. RETTFERDIGHET skal du strekke
deg etter, forat du må leve og eie det land
Herren din Gud gir deg.
21. Du skal ikke sette et Astarte-bilde av
noe slags tre ved siden av Herrens, din
Guds, alter; det som du skal bygge deg.
22. Og du skal ikke reise noen
bildestøtte, for det hater Herren din Gud.
KAP. 17
Domsavgjørelser og straff
1. Du skal ikke ofre Herren din Gud et
stykke storfe eller småfe som har noe lyte
eller noen skade, for det er en
vederstyggelighet for Herren din Gud.
2. Dersom der i ditt samfunn, i en av de
byer som Herren din Gud gir deg, finnes
en mann eller kvinne som gjør det som er
ondt i Herrens, din Guds, øyne, så han
bryter hans pakt,
3. og han mot mitt bud går bort og
dyrker andre guder og tilber dem, eller
solen, eller månen, eller hele himmelens
hær,
4. og dette blir meldt deg, og du får høre
om det, da skal du nøye granske saken.
Og er det da sannhet, er det sikkert og
visst at denne vederstyggelighet er gjort i
Israel,
5. da skal du føre den mann eller den
kvinne som har gjort denne onde gjerning
ut til byens port, og enten det er mann
eller kvinne, skal du steine dem, så de
dør.
6. Etter to eller tre vitners utsagn skal
den miste livet som skal dø. Han skal ikke
avlives bare etter ett vitnes utsagn.

7. Vitnene skal først løfte hånden for å
avlive ham, og deretter hele folket. På den
måten skal du rydde det onde bort av ditt
samfunn.
8. Når en sak er deg for vanskelig å
dømme i, enten det gjelder en draps sak,
eller en rettskrangel, eller en erstatnings
sak for skade på kroppen, eller i det hele
noen sak som det er uenighets-strid om i
dine byer, da skal du gjøre deg klar og dra
opp til det sted Herren din Gud velger ut.
9. Og du skal gå til de Levittiske prester
og til den som er dommer på den tid, og
spørre deg for hos dem, og de skal si deg
hva rett er.
10. Og du skal gjøre etter det de sier
deg på det sted Herren din Gud velger ut.
Og du skal i alle deler akte på å gjøre som
de lærer deg.
11. Etter den lov de lærer deg, og etter
den dom de forkynner deg, skal du gjøre.
Du skal ikke vike fra det de sier deg;
verken til høyre eller til venstre.
12. Men den mann som er så overmodig
at han ikke hører på presten, som står der
for å tjene Herren din Gud, eller på
dommeren, den mann skal dø. På den
måten skal du rydde det onde bort fra
Israel,
13. og alt folket skal høre det og ha
respekt, og ikke mere bære seg
overmodig at.
Konge loven
14. Når du kommer inn i det land Herren
din Gud gir deg, og du eier det og bor i
det, og du så sier: Jeg vil sette en konge
over meg, liksom alle de folk som bor
rundt omkring meg,
15. da skal du sette den til konge over
deg som Herren din Gud velger ut. En av
dine brødre skal du sette til konge over
deg. Du må ikke sette en fremmed mann
over deg; en som ikke er din bror.
16. Og han skal ikke holde mange
hester og ikke sende folket tilbake til
Egypten for å hente mange hester. For
Herren har sagt til dere: Dere skal nå ikke
mere vende tilbake den vei.
17. Han skal heller ikke ta seg mange
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hustruer, forat hans hjerte ikke skal
komme på avveie; heller skal han ikke
samle seg mye sølv eller gull.
18. Når han sitter på sin kongetrone, da
skal han få denne lov hos de Levittiske
prester, og la den skrive av for seg i en
bok.
19. Og den skal han ha hos seg og lese
den alle sitt livs dager, forat han kan lære
å ha respekt for Herren sin Gud, så han
tar vare på alle denne lovs ord og disse
forskrifter og holder dem,
20. forat han ikke skal opphøye seg over
sine brødre og vike av fra budet; verken til
høyre eller til venstre. Da skal han leve
lenge som konge i Israel; både han og
hans sønner.
KAP. 18
Dette skal presten leve av
1. De Levittiske prester, hele Levis
stamme, skal ikke ha noen del eller arv
med Israel. Av Herrens ildoffer og av hans
arv skal de leve,
2. men noen arv skal de ikke ha blant
sine brødre. Herren er deres arv, slik som
han har sagt til dem.
3. Og dette skal være prestenes
rettighet av folket, av dem som ofrer et
slaktoffer, enten av storfeet eller av
småfeet: De skal gi presten bogen,
kjevene, og vommen,
4. første avlingen av ditt korn, av din
juice, av din olje, og den første ull av dine
får.
5. For ham har Herren din Gud utvalgt
av alle dine stammer, forat han skal stå å
tjene i Herrens navn, han og hans sønner,
alle dager.
6. Når en Levitt kommer fra en av dine
byer rundt om i Israel, hvor han oppholder
seg, til det sted Herren velger ut, og
komme kan han om han har lyst til det,
7. og han så gjør tjeneste i Herrens, din
Guds, navn, liksom hans brødre, de andre
Levitter som står der for Herrens åsyn,
8. så skal de alle nyte like stor del av
gavene, bortsett fra hva han kan ha fått
ved salg av sine fedres eiendeler.
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Dere skal ikke ta etter de okkulte
skikker
9. Når du kommer til det land Herren din
Gud vil gi deg, da skal du ikke ta etter
disse folks vederstyggelige skikker.
10. Det skal ikke finnes hos deg noen
som lar sin sønn eller datter gå gjennom
ilden, eller som gir seg av med
spådomskunster, eller som spår i skyene,
eller tyder varsler, eller er en trollmann,
11. ingen heksemester, ingen som spør
en dødningemaner, ingen sannsiger,
ingen som gjør spørsmål til de døde.
12. For enhver som gjør slikt, er en
vederstyggelighet for Herren, og for disse
vederstyggelige tings skyld er det Herren
din Gud driver dem bort for deg.
13. Ustraffelig skal du være for Herren
din Gud.
14. For disse folk som du skal drive ut,
de hører på dem som spår av skyene, og
på sannsigere. Men deg har Herren din
Gud ikke tillatt slikt.
En profet vil jeg reise opp blant dere
15. En profet av ditt samfunn, av dine
brødre, skal Herren din Gud reise opp for
deg. På ham skal dere høre.
16. Akkurat som du bad Herren din Gud
om ved Horeb den dag dere var samlet
der og du sa: Jeg kan ikke lenger høre på
Herrens, min Guds, røst, og denne store
ild kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg
dø.
17. Da sa Herren til meg: De har talt vel
i det de har sagt.
18. En profet vil jeg reise opp for dem av
deres brødres samfunn; liksom deg. Og
jeg vil legge mine ord i hans munn, og han
skal tale til dem alt det jeg byder ham.
19. Og enhver som ikke hører på mine
ord som han skal tale i mitt navn, ham vil
jeg kreve til regnskap for det.
20. Men den profet som i overmot drister
seg til å tale noe i mitt navn som jeg ikke
har befalt ham å tale, eller som taler i
andre guders navn, den profet skal dø.
21. Og om du sier ved deg selv: Hva
skal vi kjenne det ord på som Herren ikke
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har talt?
22. Det er når det ord profeten taler i
Herrens navn ikke skjer og ikke går i
oppfyllelse. Da er det et ord som Herren
ikke har talt. Det er et ord som profeten i
overmot har dristet seg til å tale, og du
skal ikke være redd ham.
KAP. 19
Manndraper loven
1. Når Herren din Gud utrydder de folk
hvis land Herren din Gud gir deg, og du
driver dem ut og bor i deres byer og i
deres huser,
2. så skal du skille ut tre byer midt i det
land som Herren din Gud gir deg til eie.
3. Du skal gjøre veien til dem i stand og
skilledele hele det land som Herren din
Gud gir deg til arv, i tre deler, forat enhver
manndraper kan fly dit.
4. Og slik skal det være med den
manndraper som skal kunne flykte dit og
berge livet: Når noen dreper sin neste av
uforsiktighet og uten å ha hatet ham i
forveien,
5. som når en går med sin neste ut i
skogen for å hugge tømmer og han
hugger til med øksen for å felle et tre, men
øksen farer av skaftet og treffer hans
neste, så han dør. Da kan han flykte til en
av disse byer og berge livet.
6. For blodhevneren kunne ellers i sin
brennende vrede forfølge manndraperen
og, hvis veien var for lang, nå ham igjen
og slå ham i hjel, selv om han ikke var
skyldig til døden, fordi han ikke hadde
båret hat til ham i forveien.
7. Derfor byder jeg deg og sier: Du skal
skille ut tre byer.
8. Og når Herren din Gud utvider dine
landemerker, slik som han har sverget
dine fedre, og han gir deg hele det land
han har lovet å gi dine fedre,
9. såfremt du passer vel på å holde alle
disse bud som jeg gir deg i dag, så du
elsker Herren din Gud og vandrer på hans
veier alle dager, da skal du legge ennå tre
byer til av disse tre,
10. forat der ikke skal utøses uskyldig
blod i det land som Herren din Gud gir deg

til arv, så det kommer blodskyld over deg.
11. Men om en mann hater sin neste og
lurer på ham, og faller over og slår ham så
han dør, og han flykter til en av disse byer,
12. da skal de eldste i hans by sende
bud og hente ham derfra og overgi ham i
blodhevnerens hånd, og han skal dø.
13. Du skal ikke spare ham, men du skal
rense Israel for uskyldig blod, forat det må
gå deg vel.
14. Du skal ikke flytte merkesteinene
mellom deg og din neste, de som de
gamle har satt på den jord du skal få til arv
i det land Herren din Gud gir deg til eie.
15. Det skal ikke stå bare ett vitne frem
mot en mann, når det gjelder noen
ugjerning eller noen synd, hva synd det så
er hva han har gjort. Etter to vitners
utsagn, eller etter tre vitners utsagn, skal
en sak stå fast.
16. Når et ondsinnet vitne står frem mot
noen for å vitne mot ham om en
forbrytelse,
17. da skal begge de menn som har sak
mot hverandre, tre frem for Herrens åsyn;
for prestene og dommerne som er i de
dager.
18. Og dommerne skal granske saken
nøye. Er det da vitnet et falskt vitne, har
han vitnet falskt mot sin bror,
19. da skal dere gjøre mot ham som han
hadde tenkt å gjøre mot sin bror. På den
måten skal du rydde det onde bort av ditt
samfunn,
20. forat de andre må høre det og få
respekt, så de ikke mere gjør noen sådan
ond gjerning i ditt samfunn.
21. Du skal ingen spare; liv for liv, øye
for øye, tann for tann, hånd for hånd, og
fot for fot!
KAP. 20
Reglene for dem som går i krig
1. Når du drar ut i krig mot din fiende og
du ser hester, vogner, og flere krigsfolk en
enn du selv har, da skal du ikke være redd
for dem, for Herren din Gud er med deg,
han som førte deg opp fra Egyptens land.
2. Og når dere er i ferd med å gå i krig,
da skal presten tre frem og tale til folket.
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3. Og han skal si til dem: Hør Israel!
Dere er i dag i ferd med å gå i strid mot
deres fiender. La ikke motet falle, frykt
ikke, bli ikke skremt, og bli ikke redd for
dem!
4. For Herren deres Gud går selv med
dere for å stride for dere mot deres fiender
og befri dere.
5. Og tilsynsmennene skal tale til folket
og si: Er det noen mann som har bygget
et nytt hus og ikke innvidd det, så kan han
gå og vende tilbake til sitt hus, forat han
ikke skal dø i striden og en annen innvie
det.
6. Og er her noen mann som har plantet
en vingård og ennå ikke har tatt den i
bruk, så skal han gå å vende tilbake til sitt
hus, forat han ikke skal dø i striden og en
annen ta den i bruk.
7. Og er her noen mann som har
trolovet seg med en kvinne, men ennå
ikke har tatt henne til ekte, så kan han gå
å vende tilbake til sitt hus, forat han ikke
skal dø i striden og en annen ekte henne.
8. Og tilsynsmennene skal fremdeles
tale til folket og si: Er her noen mann som
er redd og motløs, så kan han gå å vende
tilbake til sitt hus, forat ikke hans brødres
hjerte skal bli engstelige liksom hans eget
hjerte er.
9. Og når så tilsynsmennene har endt
sin tale til folket, da skal de sette
hærførere over folket.
10. Når du går frem mot en by for å
stride mot dem, så skal du først tilby den
fred.
11. Og dersom den svarer deg fredelig
og lukker opp for deg, da skal alt folket i
byen være deg arbeidspliktig og tjene deg.
12. Men dersom den ikke vil ha fred med
deg, men føre krig mot deg, da skal du
omleire den,
13. og Herren din Gud skal gi den i din
hånd. Og du skal slå alt mannkjønn der i
hjel med ditt skarpe sverd,
14. men kvinnene, barna, buskapen, og
alt det som er i byen, all krigsfangsten der,
kan du ta som ditt erobrings-gods. Og du
kan nyte alt det som Herren din Gud har
latt deg ta fra dine fiender.
15. På den måten skal du gjøre med alle
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de byer som ligger meget langt borte fra
deg og ikke tilhører disse folk.
16. Men i de byer som tilhører disse folk,
og som Herren din Gud gir deg til arv, der
skal du ikke la noe som drar ånde, bli i
live.
17. Men du skal slå dem med bann,
både Hetittene, Amorittene, Kana'anittene,
Ferisittene, Hevittene, og Jebusittene, slik
som Herren din Gud har befalt deg,
18. forat de ikke skal lære dere å ta etter
de vederstyggelige ting som de har gjort
for sine guder, så dere synder mot Herren
deres Gud.
19. Når du holder en by omringet i lang
tid og strider mot den for å innta den, så
skal du ikke ødelegge dens trær ved å
skadehugge dem ved øksen. Du kan ete
av dem, men du skal ikke hugge dem ned.
Trærne på marken er da ikke mennesker,
så at du skulle stride mot dem også?
20. Men de trær som du vet ikke bærer
spiselig frukt, dem kan du ødelegge og
hugge ned og bruke til å bygge
befestnings-vold mot den by som fører
krig mot deg, inntil den faller.
KAP. 21
Så gjør man når man ikke vet hvem
morderen er
1. Når der i det land Herren din Gud gir
deg til eie, blir funnet et drept menneske
liggende på marken, og ingen vet hvem
som har slått ham i hjel,
2. da skal dine eldste og dine dommere
gå ut og måle hvor langt det er fra den
drepte og til de byer som ligger der
omkring.
3. Og de eldste i den by som ligger
nærmest den drepte, skal ta ei kvige som
ikke har vært brukt til arbeid og ikke har
båret åk.
4. Og de eldste i denne by skal føre
kvigen ned til en alltid rennende bekk i en
dal som ikke dyrkes eller såes til, og der
ved bekken skal de bryte nakken på
kvigen.
5. Så skal prestene, Levis sønner, tre
frem, for dem har Herren din Gud valgt ut
til å tjene ham og til å velsigne i Herrens
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navn, og etter deres ord skal enhver
uenighetstrette og enhver skade avgjøres.
6. Og alle de eldste i denne by, de som
bor nærmest den drepte, skal vaske sine
hender over kvigen som de har knekket
nakken på ved bekken.
7. Og de skal ta til orde og si: Våre
hender har ikke utøst dette blod, og våre
øyne har ikke sett det.
8. Ta skylden bort fra ditt folk, Israel,
som du har forløst, Herre, og la ikke
uskyldig blod komme over ditt folk Israel!
Så får de soning for dette blod.
9. På den måten renser du deg for
uskyldig blod, for du skal gjøre det som er
rett i Herrens øyne.
Regler for å ta seg en hustru og
behandling av barna
10. Når du drar ut i krig mot dine fiender,
og Herren din Gud gir dem i din hånd, og
du tar fanger blant dem,
11. og du så ser blant fangene en kvinne
som er vakker av skapning, og du synes
godt om henne og vil ta henne til hustru,
12. da skal du føre henne inn i ditt hus,
og hun skal klippe sitt hår og skjære sine
negler,
13. og hun skal legge av de klær som
hun hadde på da hun ble tatt til fange, og
så skal hun bli i ditt hus og sørge over sin
far og mor 1 måneds tid. Siden kan du gå
inn til henne og ekte henne, så hun blir din
hustru.
14. Men dersom du ikke mere synes om
henne, da skal du la henne fare hvor hun
vil, men du skal ikke selge henne for
penger. Du skal ikke gjøre henne til en
slavinne, fordi du har levd sammen med
henne.
15. Når en mann har to hustruer, en
som han elsker, og en som han ikke
syntes om, og han har fått sønner med
dem begge, både med den han elsker og
med den han ikke synes om, og den
førstefødte er sønn til den han ikke synes
om,
16. da skal han, når han deler det han
eier mellom sine sønner, ikke ha lov til å la
sønnen til den han elsker, få første-

fødselsretten fremfor sønnen til den han
ikke synes om; han som er den
førstefødte.
17. Men han skal kjennes ved den
førstefødte, sønnen til den han ikke synes
om, og gi ham en dobbelt del av alt det
han eier, for han er den første frukt av
hans mannlighet; ham tilhører førstefødselsretten.
18. Når en mann har en ustyrlig og
gjenstridig sønn som ikke vil lyde sin far
og mor, og som, endog når de irettesetter
han hardt, er ulydig mot dem,
19. da skal hans far og mor ta å føre
ham ut til de eldste i hans by; til byens
port.
20. Og de skal si til de eldste i byen:
Denne vår sønn er ustyrlig og gjenstridig.
Han vil ikke lyde oss. Han velter seg i
lyster og drikker.
21. Og alle mennene i hans by skal
steine ham til døde. På den måten skal du
rydde det onde bort av ditt samfunn, og
hele Israel skal høre om det og få respekt.
22. Når en mann har en synd på seg
som fortjener døden, og han blir avlivet og
deretter hengt på et tre,
23. så skal hans døde kropp ikke bli
natten over på treet, men du skal begrave
ham samme dag. For forbannet av Gud er
den som blir hengt. Og du skal ikke gjøre
ditt land skittent; det som Herren din Gud
gir deg til arv.
KAP. 22

Forskjellige regler

1. Dersom du ser din brors okse eller
lam fare vill, skal du ikke dra deg unna. Du
skal føre dem tilbake til din bror.
2. Men dersom din bror ikke bor i
nærheten av deg, eller du ikke vet hvem
det er, da skal du ta dem hjem til deg. Og
de skal være hos deg til din bror spør etter
dem. Da skal du gi ham dem tilbake.
3. Det samme skal du gjøre med hans
esel, med hans klær, og alt hva din bror
har tapt; det som kommer bort for ham og
du finner. Du har ikke lov til å dra deg
unna.
4. Dersom du ser din brors esel eller

Femte Mosebok
okse ligger over ende på veien, skal du
ikke dra deg unna. Du skal hjelpe ham
med å reise dem opp.
5. En kvinne skal ikke ha mannsklær på
seg, og en mann skal ikke kle seg i
kvinneklær. Hver den som gjør så, er en
vederstyggelighet for Herren din Gud.
6. Når du på veien treffer på et fuglereir i
et tre eller på jorden, med unger eller egg
i, og moren ligger på ungene eller på
eggene, da skal du ikke ta både moren og
ungene.
7. Du skal la moren fly, men ungene kan
du ta. Da skal det gå deg vel, og du skal
leve lenge.
8. Når du bygger et nytt hus, så skal du
gjøre et rekkverk om taket, forat du ikke
skal føre blodskyld over ditt hus om noen
faller ned derfra.
9. Du skal ikke så noe i din vingård, forat
ikke hele avlingen, både det du har sådd
og frukten av vingården, skal henfalle til
helligdommen.
10. Du skal ikke pløye med en okse og
et esel for samme plog.
11. Du skal ikke gå med klær av ulikt
tøy; ull og lin sammen.
12. Du skal gjøre deg dusker på de fire
kanter av din kappe, som du dekker deg
med.
Utroskap, hor, og voldtekt
13. Når en mann tar seg en hustru og
går inn til henne, men siden får motvilje
mot henne
14. og beskylder henne for skammelige
ting og setter ut ondt rykte om henne og
sier: Denne kvinne tok jeg til ekte og
hadde samleie med henne, men fant at
hun ikke var jomfru,
15. da skal jentas far og mor ta tegnet
på hennes jomfrustann og ha det med seg
ut til porten; til byens eldste.
16. Og jentas far skal si til de eldste: Jeg
gav denne mann min datter til hustru, men
nå har han fått motvilje mot henne.
17. Og så beskylder han henne for
skammelige ting og sier: "Jeg fant at din
datter ikke var jomfru". Men her er tegnet
på min datters jomfrustann. Så skal de bre
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ut lakenet for byens eldste.
18. Og de eldste i byen skal ta mannen
og gi ham slag
19. og ilegge ham en bot på hundre
sekel (1,2kg) sølv og gi dem til jentas far,
fordi han førte ut et ondt rykte om en
jomfru i Israel, og hun skal være hans
hustru. Han må ikke skille seg fra henne
så lenge han lever.
20. Men var det sant, var jenta ikke
jomfru,
21. da skal de føre henne ut foran døren
til hennes fars hus, og mennene i hennes
by skal steine henne til døde, fordi hun har
gjort en skammelig gjerning i Israel og
drevet hor i sin fars hus. På den måte skal
du rydde det onde bort av ditt samfunn.
22. Når en mann gripes i å ligge hos en
gift kvinne, så skal de begge dø; både
mannen som lå hos kvinnen, og kvinnen
selv. På den måte skal du rydde bort det
onde av ditt samfunn.
23. Når ei jente som er jomfru, er
trolovet med en mann, og en annen mann
treffer henne i byen og ligger hos henne,
24. så skal dere føre dem begge ut til
byens port og steine dem til døde; jenta,
fordi hun ikke skrek om hjelp i byen, og
mannen fordi han skamførte sin nestes
hustru. På den måten skal du rydde det
onde bort fra ditt samfunn.
25. Men dersom en mann treffer ei
trolovet jente ute på marken, og han
holder fast på henne og ligger med henne,
da skal bare mannen som lå hos henne,
dø.
26. Men piken skal du ikke gjøre noe,
hun har ingen dødsskyld. For med denne
sak har det seg på samme måte som når
en overfaller sin neste og slår ham i hjel.
27. Han traff den trolovede jente ute på
marken, hun skrek, men der var ingen til å
hjelpe henne.
28. Når en mann treffer ei jente som er
jomfru og ikke trolovet, og han tar fatt på
henne og ligger med henne, og noen
kommer over dem,
29. da skal den mann som lå hos henne,
gi jentas far femti sekel (0,6kg) sølv, og
hun skal være hans hustru, fordi han
besmittet henne. Han må ikke skille seg
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fra henne så lenge han lever.
30. Ingen må ekte sin stemor eller søke
seng med henne.
KAP. 23
Ikke alle får komme inn i Herrens
menighet
1. Ingen som er blitt kastrert, enten ved
knusing eller ved å skjæres, skal være
med i Herrens menighet.
2. Ingen som er født i hor, skal være
med i Herrens menighet; enn ikke hans
ætt i tiende ledd skal være med i Herrens
menighet.
3. Ingen Ammonitt eller Moabitt skal
være med i Herrens menighet; enn ikke
deres ætt i tiende ledd skal noensinne
være med i Herrens menighet.
4. Fordi de ikke kom dere i møte med
brød og vann på veien, da dere drog ut av
Egypten, og fordi han leide Bileam, Beros
sønn, fra Petor i Mesopotamia, imot deg til
å forbanne deg.
5. Men Herren din Gud ville ikke høre på
Bileam, og Herren din Gud vendte
forbannelsen til velsignelse for deg, fordi
Herren din Gud hadde deg kjær.
6. Du skal aldri i dine levedager søke
deres velferd og lykke.
7. Men du skal ikke avsky Edomitten, for
han er din bror. Og du skal ikke avsky
Egypteren, for du har levd som fremmed i
hans land.
8. Deres ætt i tredje ledd kan få være
med i Herrens menighet.
Du skal ha renhet i din krigsleir
9. Når du drar ut mot dine fiender og slår
leir, da skal du vokte deg for alt som er
skittent.
10. Er noen blant dere skitne etter noe
som har hendt ham om natten, så skal
han gå utenfor leiren. Han skal ikke
komme inn i leiren.
11. Mot kvelden skal han bade seg i
vann, og når solen går ned, kan han
komme inn i leiren.
12. Du skal ha et sted utenfor leiren som
du går avsides til.

13. Og mellom dine redskaper skal du
ha en spade. Med den skal du grave et
hull når du setter deg der ute, og så skal
du dekke over det som er din uttømning.
14. For Herren din Gud vandrer midt i
din leir for å befri deg og gi deg dine
fiender i din vold. Og din leir skal være
hellig forat han ikke skal se noe
motbydelig hos deg og vende seg bort fra
deg.
Forskjellige regler
15. Du skal ikke sende en slave tilbake
til hans herre når han har rømt fra sin
herre og flyktet til deg.
16. Han skal bli hos deg i ditt land på det
sted han velger seg ut i en av dine byer;
hvor det syntes ham best. Du skal ikke
være hard imot ham.
17. Der skal ikke være noen tempelhore
blant Israels døtre, og der skal ikke være
noen tempelhorkar blant Israels sønner.
18. Du skal ikke komme med horelønn
eller kjeltringpenger inn i Herrens, din
Guds, hus; om du skulle ha gjort noe
sådant løfte. For begge deler er en
vederstyggelighet for Herren din Gud.
19. Du skal ikke ta rente av din bror;
verken av penger, eller av matvarer, eller
av noen annen ting som der tas rente av.
20. Av utlendingen kan du ta rente, men
av din bror må du ikke ta rente. Da skal
Herren din Gud velsigne deg i alt det du
tar deg fore i det land du kommer inn i for
å ta det i eie.
21. Når du gjør Herren din Gud et løfte,
da skal du ikke vente med å holde det, for
Herren din Gud vil kreve det av deg, og du
vil få synd på deg.
22. Men om du lar være å gjøre noe
løfte, vil det ikke hvile synd på deg.
23. Hva dine lepper har talt, skal du
holde og gjøre, fordi du frivillig med din
egen munn har gitt Herren din Gud ditt
løfte.
24. Når du kommer inn i din nestes
vingård, da kan du ete druer, så mye du
vil, til du er mett, men du må ikke sanke
noe i ditt spann.
25. Når du kommer inn i din nestes
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kornåker, da kan du plukke aks med din
hånd, men sigd må du ikke bruke på din
nestes kornåker.
KAP. 24
Behandling av hustruen
1. Dersom en mann tar seg en hustru og
ekter henne, og hun ikke behager ham
lenger, fordi han har funnet noe hos
henne som byr ham imot, og han da
skriver henne et skilsmisse brev og gir
henne det i hånden og sender henne bort
fra sitt hus,
2. og hun, etter å ha flyttet fra ham, går
bort og ekter en annen mann,
3. og denne andre mann får motvilje mot
henne og skriver henne et skilsmisse brev
og gir henne det i hånden og sender
henne bort fra sitt hus, eller dersom den
andre mann som har tatt henne til hustru,
dør,
4. da må ikke hennes første mann som
sendte henne fra seg, ta henne til hustru
igjen etterat hun er blitt skitten, for det er
en vederstyggelighet for Herrens åsyn. Og
du skal ikke føre synd over det land
Herren din Gud gir deg til arv.
5. Når en mann nylig har tatt seg en
hustru, da skal han ikke dra ut i strid;
heller ikke skal det legges noen annen
byrde på ham. Han skal være fri 1 år til
beste for sitt hus og til glede for hustruen
som han har ektet.
Regler for arbeidsgivere
6. Ingen må ta en håndkvern eller en
kvernstein i pant, for da tar han livet i pant.
7. Kommer du over en mann som stjeler
noen av sine brødre blant Israels barn og
gjør ham til slave eller selger ham, da skal
denne kidnapper dø. På den måte skal du
rydde det onde bort fra ditt samfunn.
8. Ta deg i akt for spedalskhetsjukdommen, så du nøye ivaretar og gjør
alt det de Levittiske prester lærer dere!
Slik som jeg har befalt dem, skal dere gi
akt på å gjøre.
9. Kom i hu hva Herren din Gud gjorde
med Mirjam på veien, da dere drog ut av
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Egypten!
10. Når du låner din neste noe, skal du
ikke gå inn i hans hus for å hente det pant
han skal gi.
11. Du skal bli stående utenfor, og den
mann du låner til, skal komme ut til deg
med pantet.
12. Og dersom det er en fattig mann, så
skal du ikke legge deg til å sove med hans
pant.
13. Du skal gi ham pantet tilbake når
solen går ned, forat han kan legge seg i
sin kappe og velsigne deg. Og det skal
tjene deg til rettferdighet for Herrens, din
Guds, åsyn.
14. Du skal ikke gjøre urett mot en
nødlidende og fattig dagarbeider, enten
han er en av dine brødre eller en av de
fremmede som bor i ditt land, rundt om i
dine byer.
15. På dagen skal du gi ham hans lønn;
før solen går ned. For han er fattig og
lengter etter sin lønn. Ellers kunne han
rope over deg til Herren, og du får synd
på deg.
16. Foreldrene skal ikke lide døden for
sine barns skyld, og barn skal ikke lide
døden for sine foreldres skyld. Enhver
skal lide døden for sin egen skyld.
17. Du skal ikke bøye retten for en
fremmed eller en farløs, og du skal ikke ta
enkers klær i pant.
18. Du skal komme i hu at du var slave i
Egypten, og at Herren din Gud fridde deg
ut derfra. Derfor byder jeg deg å gjøre slik.
19. Når du høster inn kornet på din åker
og du glemmer et kornband på åkeren, da
skal du ikke vende tilbake for å hente det.
Den fremmede, den farløse, og enken,
skal ha det. Så skal Herren din Gud
velsigne deg i alt det du tar deg fore.
20. Når du slår ned dine oliven, skal du
ikke baketter gjennomsøke grenene. Den
fremmede, den farløse, og enken, skal ha
det.
21. Når du høster din vingård, skal du
ikke holde ettersanking. Den fremmede,
den farløse, og enken, skal ha det.
22. Du skal komme i hu at du var slave i
Egyptens land. Derfor byder jeg deg å
gjøre slik.
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KAP. 25
Rettsordninger og straffer
1. Når det er krangel mellom menn, og
de trer frem for retten, og deres sak blir
pådømt, så skal du dømme den som har
rett til å ha rett, og den som har urett til å
ha urett.
2. Og dersom da den skyldige skal
straffes med slag, så skal dommeren la
dem legge ham ned og i sitt påsyn la dem
gi ham så mange slag som svarer til hans
ugjerninger.
3. Førti slag kan han la dem gi ham,
men ikke flere, forat din bror ikke skal bli
respektløst behandlet i dine øyne ved å få
ennå mange flere slag.
4. Du skal ikke binde munnen til på en
okse som tresker.
5. Når brødre bor sammen, og en av
dem dør og ikke har noen sønn, så skal
en avdødes hustru ikke ekte en fremmed
mann utenfor ætten. Hennes manns bror
skal gå inn til henne og ta henne til hustru
og på den måten ekte henne i sin brors
sted.
6. Og den første sønn hun får, skal
kalles sønn av hans avdøde bror, forat
den avdødes navn ikke skal utslettes av
Israel.
7. Men dersom mannen ikke har lyst til å
gifte seg med sin brors hustru, da skal hun
gå opp til porten til de eldste og si: Min
manns bror nekter å reise opp sin bror et
navn i Israel. Han vil ikke ekte meg i sin
brors sted.
8. Og de eldste i hans by skal kalle ham
for seg og tale til ham. Holder han da fast
ved sitt og sier: Jeg har ikke lyst til å gifte
meg med henne,
9. da skal hans brors hustru tre frem til
ham for de eldstes øyne og dra skoen av
hans fot og spytte ham i ansiktet. Og hun
skal ta til orde og si: Slik skal det gjøres
med den mann som ikke vil bygge opp
igjen sin brors hus.
10. Og hans ætt skal siden i Israel kalles
barfotenes hus.
11. Når menn er i strid med hverandre,
og den enes hustru kommer til og vil

hjelpe sin mann mot den som slår ham, og
hun rekker ut hånden og griper om hans
organer,
12. da skal du hugge av hennes hånd.
Du skal ikke spare henne.
13. Du skal ikke ha to slags vektsteiner i
din pung; en stor og en liten.
14. Du skal ikke ha to slags efa i ditt
hus; en stor og en liten
15. Hele og rette vektsteiner, hel og rett
efa, skal du ha. Så skal du leve lenge i det
land Herren din Gud gir deg.
16. For hver den som gjør slikt, hver den
som gjør urett, er en vederstyggelighet for
Herren din Gud.
17. Kom i hu hva Amalek gjorde mot deg
på veien, da dere drog ut av Egypten.
18. Hvordan han kom imot deg på veien
mens du var trett og utmattet, og slo din
baktropp; alle de utmattede som var blitt
liggende etter. Han hadde ikke respekt for
Gud.
19. Og når Herren din Gud gir deg ro for
alle dine fiender rundt om i det land
Herren din Gud gir deg til arv og eie, da
skal du utslette minnet om Amalek over
hele Jorden. Glem ikke det!
KAP. 26
Husk å komme med dine gaver til
Herren
1. Når du kommer inn i det land Herren
din Gud gir deg til arv, og du tar det i eie
og bor der,
2. da skal du ta første-innhøstingen av
alle jordens frukter som du innhøster av
det land Herren din Gud gir deg, og legge
det i en korg og gå til det sted Herren din
Gud velger ut for å la sitt navn bo der.
3. Og du skal gå til den som er prest på
den tid, og si til ham: Jeg vitner i dag for
Herren din Gud at jeg er kommet inn i det
land Herren har sverget våre fedre å ville
gi oss.
4. Og presten skal ta korgen av din hånd
og sette den ned foran Herrens, din Guds,
alter.
5. Da skal du ta til orde og si for
Herrens, din Guds, åsyn: Min far var en
omvandrende Aramèer, og han drog ned
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til Egypten og bodde der som en fremmed
med en liten flokk. Og der ble han til et
stort, sterkt, og tallrikt, folk.
6. Men Egypterne fór ille med oss og
plaget oss, og la hardt slavearbeid på oss.
7. Da ropte vi til Herren; våre fedres
Gud. Og han hørte vår røst og så vår
lidenskap; vårt slit og vår undertrykkelse.
8. Og Herren førte oss ut av Egypten
med sterk hånd og med utrakt arm, og
med store dramatiske gjerninger, med
tegn og under.
9. Og han førte oss til dette sted og gav
oss dette land; et land som flyter med
melk og honning.
10. Og her kommer jeg nå med første
innhøstingen av det lands frukter som du,
Herre, har gitt meg. Så skal du legge det
ned for Herrens, din Guds, åsyn, og tilbe
for Herrens, din Guds, åsyn.
11. Og du skal glede deg over alt det
gode Herren din Gud har gitt deg og ditt
hus; både du, Levitten, og den fremmede
som bor i ditt land.
12. Når du i det 3. år, tiende året, er blitt
ferdig med å klargjøre hele tienden av din
avkastning, og du har gitt Levitten, den
fremmede, den farløse, og enken, så de
kan ete seg mette i sine byer,
13. da skal du si for Herrens, din Guds,
åsyn: Nå har jeg båret det hellige ut av
huset og gitt det til Levitten, og til den
fremmede, til den farløse, og til enken,
akkurat helt etter det bud som du har gitt
meg. Jeg har ikke overtrådt noen av dine
bud og ikke glemt noe.
14. Jeg har ikke ett noe av tienden mens
jeg hadde sorg, og ikke båret bort noe av
den mens jeg var skitten, og jeg har ikke
brukt noe av den for en død. Jeg har vært
Herrens, min Guds, røst, lydig. Jeg har i
ett og alt gjort slik som Herren har befalt
meg.
15. Se ned fra din hellige bolig, fra
himmelen, og velsign ditt folk Israel og det
land du har gitt oss, slik som du med ed
har lovet våre fedre; et land som flyter
med melk og honning!
16. På denne dag byder Herren din Gud
deg å holde disse lover og bud. Og du
skal akte vel på at du holder dem av alt
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ditt hjerte og av all din sjel.
17. Du har i dag gitt Herren ditt ord at
han skal være din Gud, og at du skal
vandre på hans veier, ta vare på hans
lover, hans bud, hans forskrifter, og lyde
hans røst.
18. Og Herren har i dag gitt deg sitt ord
at du skal være hans eiendoms-folk, slik
som han har sagt til deg. Og at han,
dersom du holder alle hans bud,
19. vil heve deg høyt over alle de folk
han har skapt, til pris, til rykte, til pryd, og
at du skal være et hellig folk for Herren din
Gud, slik som han har sagt.
KAP. 27
Skriv Guds lov på stein-alteret på
andre siden
1. Og Moses og de eldste i Israel bød
folket og sa: Ta vare på alle de bud jeg gir
deg i dag!
2. Og når dere kommer over Jordan til
det land Herren din Gud gir deg, da skal
du reise opp noen store steiner og stryke
kalk over dem.
3. På dem skal du, når du er kommet
over, skrive alle ordene i denne lov, forat
du kan komme inn i det land Herren din
Gud gir deg; et land som flyter med melk
og honning, slik som Herren, dine fedres
Gud, har sagt til deg.
4. Så snart dere er kommet over Jordan,
skal dere reise opp disse steiner som jeg i
dag gir dere befaling om, på Ebal-fjellet,
og du skal stryke kalk over dem.
5. Og du skal bygge Herren din Gud et
alter der; et alter av steiner. Du skal ikke
bruke jern på dem.
6. Av hele steiner skal du bygge
Herrens, din Guds, alter. Og du skal ofre
Herren din Gud brennoffer på det.
7. Og du skal ofre takkoffer og ete dem
der og være glad for Herrens, din Guds,
åsyn.
8. Og du skal skrive på steinene alle
ordene i denne lov; klart og tydelig.
9. Og Moses og de Levittiske prester
talte til hele Israel og sa: Gi akt og hør,
Israel! På denne dag er du blitt Herrens,
din Guds, folk.
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10. Så lyd da Herrens, din Guds, røst,
og hold hans bud og hans lover som jeg
gir deg i dag!
Forbannelsen som skulle utlyses når
de kom over
11. Samme dag bød Moses folket og sa:
12. Når dere er kommet over Jordan, da
skal disse stå på fjellet Garisim og
velsigne folket: Simeom, Levi, Juda,
Issakar, Josef, og Benjamin.
13. Og disse skal stå på fjellet Ebal og
utlyse forbannelse: Ruben, Gad, Asjer,
Sebulon, Dan, og Naftali.
14. Og Levittene skal ta til orde og si
med høy røst til hver mann i Israel:
15. Forbannet være den mann som gjør
et utskåret eller støpt bilde, en
vederstyggelighet for Herren, et verk av
en kunstners hender, og stiller det opp i
hemmelighet! Og alt folket skal svare og
si: Amen.
16. Forbannet være den som nedverdsetter sin far eller mor! Og alt folket
skal si: Amen.
17. Forbannet være den som flytter på
merkesteinene mellom seg og sin neste!
Og alt folket skal si: Amen.
18. Forbannet være den som får en
blind til å fare vill på veien! Og alt folket
skal si: Amen.
19. Forbannet være den som bøyer
retten for en fremmed, en farløs, og en
enke! Og alt folket skal si: Amen.
20. Forbannet være den som ligger hos
sin fars hustru, for han har ikke respektert
sin fars leie! Og alt folket skal si: Amen.
21. Forbannet være den som har
omgang med noe dyr! Og alt folket skal si:
Amen.
22. Forbannet være den som ligger hos
sin søster, sin fars eller sin mors datter!
Og alt folket skal si: Amen.
23. Forbannet være den som ligger hos
sin hustrus mor! Og alt folket skal si:
Amen.
24. Forbannet være den som slår sin
neste i hjel i hemmelighet! Og alt folket
skal si: Amen.
25. Forbannet være den som tar imot

bestikkelser for å slå noen i hjel og utøser
uskyldig blod! Og alt folket skal si: Amen.
26. Forbannet være den som ikke holder
ordene i denne lov og ikke gjør etter dem!
Og alt folket skal si: Amen.
KAP. 28
Velsignelsen ved å følge Guds bud
1. Dersom du hører på Herrens, din
Guds, røst, så du akter vel på å holde alle
hans bud som jeg gir deg i dag, da skal
Herren din Gud heve deg høyt over alle
folkene på Jorden.
2. Og alle disse velsignelser skal komme
over deg og nå deg, så sant du hører på
Herrens, din Guds, røst:
3. Velsignet være du i byen, og velsignet
være du på marken!
4. Velsignet være ditt livs frukt, frukten
av din jord, frukten av ditt fe, det som
faller av ditt storfe, og det som fødes av
ditt småfe!
5. Velsignet være din korg og ditt
deigtrau!
6. Velsignet være du i din inngang, og
velsignet være du i din utgang!
7. Herren skal la dine fiender som reiser
seg mot deg, ligge under for deg. På èn
vei skal de dra ut mot deg, og på sju veier
skal de flykte fra deg.
8. Herren skal byde velsignelsen å være
hos deg på dine lagerplasser og å følge
deg i alt det du tar deg fore, og han skal
velsigne deg i det land Herren din Gud gir
deg.
9. Herren skal gjøre deg til et hellig folk
for seg som han har sverget til deg,
såfremt du tar vare på Herrens, din Guds,
bud og vandrer på hans veier.
10. Og alle folkene på Jorden skal se at
du er kalt med Herrens navn, og de skal
ha respekt for deg.
11. Herren skal gi deg overflod på alt
som godt er, både av din livs frukt, frukten
av ditt fe, og av frukten av din jord i det
land som Herren sverget til dine fedre å
ville gi deg.
12. Herren skal lukke opp for deg sitt
rike forrådshus, himmelen, og gi ditt land
regn i rette tid, og velsigne alt dine
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henders arbeid. Og du skal låne til mange
folk, men selv skal du ikke behøve å låne
av noen.
13. Herren skal gjøre deg til hode og
ikke til hale. Og du skal alltid være ovenpå
og aldri være under, såfremt du hører på
Herrens, din Guds, bud som jeg idag
byder deg å ta vare på og holde,
14. og såfremt du ikke viker av fra noen
av de ord jeg legger frem for dere i dag,
verken til høyre eller til venstre, så du
følger andre guder og dyrker dem.
Forbannelsen ved å ikke følge Guds
bud
15. Men dersom du ikke hører på
Herrens, din Guds, røst, så du akter vel
på å holde alle hans bud og hans lover
som jeg gir deg i dag, da skal alle disse
forbannelser komme over deg og nå deg:
16. Forbannet være du i byen, og
forbannet være du på marken!
17. Forbannet være din korg og ditt
deigtrau!
18. Forbannet være din livs frukt, din
jords frukt, det som faller av ditt storfe, og
det som fødes av ditt småfe!
19. Forbannet være du i din inngang, og
forbannet være du i din utgang!
20. Herren skal sende forbannelse,
skrekk, og trussel, mot deg i alt det du
rekker din hånd ut til og tar deg fore, inntil
du blir ødelagt og hastig går til grunne for
dine onde gjerningers skyld, fordi du forlot
meg.
21. Herren skal la pesten henge fast ved
deg til han har utryddet deg av det land du
kommer inn i og skal ta i eie.
22. Herren skal slå deg med tærende
sjukdom og betennelse, med feber og
verk, med tørke, kornbrann, og rust, og de
skal forfølge deg til du går til grunne.
23. Himmelen over ditt hode skal være
som kobber, og jorden under deg som
jern.
24. Herren skal la støv og sand bli det
regn han gir ditt land. Det skal komme ned
over deg fra himmelen, til du blir ødelagt.
25. Herren skal la deg ligge under for
dine fiender. På èn vei skal du dra ut mot
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dem, og på sju veier skal du flykte fra
dem. Og du skal bli mishandlet av alle
riker på Jorden.
26. Dine døde kropper skal bli til føde for
alle himmelens fugler og for Jordens dyr,
og ingen skal jage dem bort.
27. Herren skal slå deg med Egyptens
byller, med svulster, skabb, og utslett, så
du ikke skal kunne gjøres frisk.
28. Herren skal slå deg med vanvidd,
med uforståelse, og med sinns-forvirring.
29. Og du skal famle deg frem midt på
dagen som den blinde famler seg frem i
mørket. Du skal ingen lykke ha på dine
veier, og det skal ikke være noe annet enn
konstant undertrykkelse og utplyndring
alle dager, og det skal ikke være noen
som befrir deg.
30. Du skal trolove deg med en kvinne,
og en annen skal ligge hos henne. Du skal
bygge et hus og ikke bo i det. Du skal
plante en vingård og ikke ta den i bruk.
31. Din okse skal slaktes for dine øyne,
og du skal ikke ete av den. Ditt esel skal
røves så du ser på det, og ikke komme
tilbake til deg. Ditt småfe skal gis til dine
fiender, og ingen skal hjelpe deg.
32. Dine sønner og dine døtre skal
overgis til et fremmed folk, og dine øyne
skal se på det og fortviles av lengsel etter
dem hele dagen, og din hånd skal være
maktesløs.
33. Frukten av din jord og av alt ditt
arbeid skal fortæres av et folk du ikke
kjenner. Og det skal ikke være noe annet
enn konstant vold og undertrykkelse alle
dager.
34. Og du skal bli vanvittig av det syn
som dine øyne må se.
35. Herren skal slå deg med onde byller
på knær og legger, så du ikke skal kunne
gjøres frisk; fra fotsåle til hodetopp.
36. Herren skal føre deg og din konge,
som du setter over deg, bort til et folk som
verken du eller dine fedre har kjent. Og
der skal du dyrke andre guder; stokk og
stein.
37. Og du skal bli til et forbilde på
skrekk, til et ordtak, og til jykleri blant alle
de folk Herren fører deg til.
38. Mye frø skal du føre ut på marken,
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og lite skal du samle inn; for gresshoppen
skal gnage det ned.
39. Vingårder skal du plante og dyrke,
men vin skal du ikke drikke og ikke kunne
oppbevare; for makk skal ete den opp.
40. Oljetrær skal du ha i hele ditt land,
men med olje skal du ikke salve deg; for
ditt oljetre skal kaste karten av.
41. Sønner og døtre skal du få, men du
skal ikke beholde dem, for de skal gå i
fangenskap.
42. Alle dine trær og din jords frukt skal
gresshoppen ta i eie.
43. Den fremmede som bor i ditt land,
skal opphøyes over deg, høyere og
høyere, men du skal synke dypere og
dypere.
44. Han skal låne til deg, men du skal
ikke kunne låne til ham. Han skal være
hode, og du skal være hale.
45. Alle disse forbannelser skal komme
over deg, forfølge deg, og nå deg, til du
blir ødelagt, fordi du ikke hørte på
Herrens, din Guds, røst, og ikke tok vare
på hans bud og hans lover som jeg gav
deg.
46. Og de skal være til et tegn og et
under som skal henge ved deg og din ætt
til evig tid.
47. Fordi du ikke tjente Herren din Gud
med glede og av hjertes lyst, selv om du
hadde overflod på alt,
48. så skal du tjene dine fiender som
Herren skal sende mot deg; i hunger og
tørst, i nakenhet, og i mangel på alt. Og
han skal legge et jernåk på din hals til han
har ødelagt deg.
49. Herren skal føre et folk over deg
langt borte fra, fra Jordens ende, et folk
som kommer lik en flygende ørn, et folk
hvis språk du ikke forstår,
50. et folk med hardt ansikt som ikke har
respekt for den gamle og ikke har medynk
med den unge.
51. Og det skal fortære frukten av ditt fe
og frukten av din jord til du blir ødelagt,
fordi det ikke etterlater deg korn, eller
juice, eller olje, det som faller av ditt
storfe, eller det som fødes av ditt småfe,
inntil det har gjort ende på deg.
52. Det skal omringe alle dine byer, inntil

dine høye og faste murer som du setter
din lit til, faller i hele ditt land; det som
Herren din Gud har gitt deg.
53. Da skal du ete din livs frukt, kjøttet
av dine sønner og døtre, som Herren din
Gud gir deg. Så stor er den trengsel og
angst som din fiende skal føre over deg.
54. Den mest kosete og stasligste av
dine menn skal se med onde øyne på sin
bror, på hustruen i sin favn, og på de barn
han ennå har tilbake,
55. og ikke unne noen av dem det
minste grann av sine barns kjøtt som han
eter, fordi ingenting annet ble etterlatt
ham. Så stor er den trengsel og angst
som din fiende skal føre over deg i alle
dine byer.
56. Den mest kosete og stasligste av
dine kvinner, som aldri prøvde å sette sin
fot på jorden for bare sin pyntelighet og
kosetehet, skal se med onde øyne på
mannen i sin favn, på sin sønn, og sin
datter,
57. og ikke unne dem sin avføring som
går fra henne, eller de barn hun får. For i
mangel på alt, skal hun fortære dem i
hemmelighet. Så stor er den trengsel og
angst som din fiende fører over deg og
dine byer.
58. Dersom du ikke gir akt på å holde
alle ordene i denne lov, de som står
skrevet i denne bok, dersom du ikke har
respekt for dette herlige og dramatiske
navn: "Herren din Gud",
59. da skal Herren sende ukjente plager
over deg, og ukjente plager over din ætt;
store og langvarige plager, og onde og
langvarige sjukdommer.
60. Han skal la alle Egyptens
sjukdommer, som du grøsser for, komme
over deg, og de skal henge fast ved deg.
61. Og alle de andre sjukdommer og alle
andre plager, som der ingenting står
skrevet om i denne bok, skal Herren la
komme over deg til du er ødelagt.
62. Bare en liten fokk skal bli tilbake av
dere, dere som var så tallrike som
himmelens stjerner, fordi du ikke hørte på
Herrens, din Guds, røst.
63. Og liksom Herren gledet seg ved å
gjøre vel mot dere og gjøre dere tallrike,
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slik skal Herren nå glede seg ved å
oppråtne dere og ødelegge dere. Og dere
skal rykkes opp av det land du kommer
inn i og skal ta i eie.
64. Herren skal spre deg blant alle
folkene, fra Jordens ene ende til den
andre, og der skal du dyrke andre guder
som verken du eller dine fedre har kjent;
stokk og stein.
65. Og blant disse folk skal du aldri ha
ro, og der skal ingen hvile være for din fot.
Herren skal der gi deg et urolig hjerte,
uttærte øyne, og en fortvilende sjel.
66. Ditt liv skal henge i en tynn trå. Du
skal engstes natt og dag, og aldri være
sikker for ditt liv.
67. Om morgenen skal du si: Var det
bare kvelden! Og om kvelden skal du si:
Var det bare morgen!, på grunn av den
angst du kjenner i ditt hjerte, og for det
syn du ser med dine øyne.
68. Herren skal føre deg tilbake til
Egypten på skiper; den vei som jeg sa at
du aldri mere skulle se. Der skal dere bli
auksjonert bort til dine fiender som slaver
og slavinner, men der er ingen som
kjøper.
KAP. 29
Pass nå på at du følger Herrens pakt
1. Dette er den pakts ord som Herren
bød Moses å gjøre med Israels barn i
Moabs land, foruten den pakt han hadde
gjort med dem på Horeb.
2. Moses kalte hele Israels til seg og sa
til dem: Dere har sett alt det Herren gjorde
for deres øyne i Egyptens land med
Farao, alle hans tjenere, og hele hans
land;
3. de store plager som du så for dine
øyne, de store tegn og under.
4. Men like til i dag har Herren ikke gitt
dere et hjerte til å forstå, eller øyne til å
se, eller ører til å høre, med.
5. Jeg lot dere vandre i 40 år i ørkenen.
Deres klær ble ikke utslitt, og skoen ble
ikke utslitt på din fot.
6. Brød fikk dere ikke å ete, og vin og
sterk drikk fikk dere ikke drikke, forat dere
skulle erfare at "Jeg" er Herren deres
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Gud.
7. Og da dere kom til dette sted, drog
Sihon, kongen i Hesbon, og Og, kongen i
Basan, ut imot oss til strid, og vi slo dem.
8. Og vi tok deres land og lot
Rubenittene, Gadittene, og den halve
Manasses stamme, få det til arv.
9. Så ta da vare på denne pakts ord og
hold dem, så dere farer klokt frem i alt det
dere gjør!
10. Dere står idag alle for Herrens,
deres Guds, åsyn, deres høvdinger, deres
stammer, deres eldste, deres tilsynsmenn,
hver mann i Israel,
11. deres barn, deres hustruer, den
fremmede som bor i din leir, både din
vedhugger og din vannbærer,
12. forat du skal gå inn i pakten med
Herren din Gud og i eds-forbindelsen med
ham; det som Herren din Gud gjør med
deg i dag.
13. For han vil i dag gjøre deg til sitt folk,
og selv vil han være din Gud, som han har
sagt til deg, og som han har sverget til
dine fedre Abraham, Isak, og Jakob.
14. Og ikke bare med dere gjør jeg
denne pakt og denne eds-forbindelse,
15. men både med dem som står her
idag sammen med oss for Herrens, vår
Guds, åsyn, og med dem som ikke er her
sammen med oss i dag.
16. For dere vet selv hvordan vi bodde i
Egyptens land, og hvordan vi drog midt
igjennom de folk som dere har dratt
igjennom,
17. og dere så deres vederstyggelige og
motbydelige avguder, de guder av tre og
stein, av sølv og gull, som de hadde.
18. La det ikke være hos dere noen
mann eller kvinne, eller ætt eller stamme,
hvis hjerte i dag vender seg fra Herren vår
Gud, så han går bort og dyrker disse folks
guder! La det ikke være hos dere noen rot
til trollaktighet og malurt,
19. noen som, når han hører dette edsforbundets ord, priser seg lykkelig og
tenker at det skal gå ham vel om han enn
følger sitt eget harde hjerte. For da
kommer det vannrike land til å gå til
grunne sammen med det som tørster.
20. Herren vil ikke tilgi ham. Nei, da skal
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Herrens vrede og nidkjærhet være så som
en røyk mot den mann, og alle de
forbannelser som er skrevet i denne bok,
skal hvile på ham, og Herren skal utslette
hans navn under himmelen.
21. Herren skal skille ham ut fra alle
Israels stammer til fordervelse etter alle
forbannelsene i denne pakt som er
skrevet i denne lovens bok.
22. Og når den kommende slekt, og
deres barn som vokser opp etter dere, og
den fremmede som kommer fra et fjernt
land, ser de plager som har rammet dette
land, og de sykdommer som Herren har
hjemsøkt det med,
23. svovel og salt, hele dets jord er
oppbrent, så den ikke kan såes til og ikke
gi avkastning, og ingen plante kan vokse
der, en ødeleggelse som Sodomas,
Gomorras, Admas, og Sebo'ims, den
gang Herren ødela dem i sin vrede og
harme, da skal de si,
24. ja, alle folkene skal si: Hvorfor har
Herren gjort slik mot dette land? Hva er
dette for en svær brennende vrede?
25. Og de skal få til svar: Fordi de forlot
den pakt som Herren, deres fedres Gud,
gjorde med dem da han førte dem ut av
Egyptens land,
26. og de gikk bort og dyrket andre
guder og tilbad dem, guder som de ikke
kjente, og som han ikke hadde gitt dem
lov til å dyrke
27. derfor ble Herrens vrede opptent mot
dette land, så han førte over det alle de
forbannelser som er skrevet i denne bok.
28. Herren rykket dem opp av deres
land i vrede og harme, og stor arghet, og
kastet dem bort til et fremmed land som
det kan sees på denne dag.
29. Det skjulte tilhører Herren vår Gud,
men det åpenbare er for oss og for våre
barn til evig tid, forat vi skal holde alle
ordene i denne lov.
KAP. 30
Herren skal gjøre ende på ditt
fangenskap når du lyder hans bud
1. Når da alle disse ting kommer over
deg, velsignelsen og forbannelsen som

jeg har lagt frem for deg, og du tar det til
hjerte ute blant alle de folk som Herren din
Gud har drevet deg bort til,
2. og du av alt ditt hjerte og all din sjel
omvender deg til Herren din Gud og hører
på hans røst i alt det som jeg byder deg i
dag, både du og dine barn,
3. da skal Herren din Gud gjøre ende på
ditt fangenskap og vise godhet mot deg,
og han skal igjen samle deg fra alle de
folk som Herren din Gud hadde spredt
deg iblant.
4. Om dere enn er drevet bort til
himmelens ende, skal Herren din Gud
samle deg og hente deg derfra.
5. Og Herren din Gud skal føre deg til
det land dine fedre eide, og du skal ta det i
eie. Og han skal gjøre vel imot deg og
gjøre deg tallrikere enn dine fedre.
6. Og Herren din Gud skal omskjære ditt
hjerte og dine etterkommeres hjerte, så du
elsker Herren din Gud av alt ditt hjerte og
av all din sjel, og da skal du få leve.
7. Og Herren din Gud skal legge alle
disse forbannelser på dine fiender og på
dem som har hatet og forfulgt deg.
8. Men du skal igjen høre på Herrens
røst og holde alle hans bud, som jeg gir
deg i dag.
9. Og Herren din Gud skal gi deg
overflod på alt som godt er, i alt det du tar
deg fore, både av din livsfrukt, av frukten
av ditt fe, og av frukten av din jord. For
Herren skal igjen glede seg over deg og
gjøre vel imot deg, liksom han gledet seg
over dine fedre,
10. så sant du hører på Herrens, din
Guds, røst, så du tar vare på hans bud og
hans lover, det som er skrevet i denne
bok, og så sant du omvender deg til
Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all
din sjel.
11. For dette bud som jeg gir deg i dag,
er ikke for stort for deg, og det er ikke for
fjernt.
12. Det er ikke oppe i himmelen, så du
måtte si: Hvem vil fare opp til himmelen
for å hente det ned til oss og la oss høre
det, så vi kan gjøre etter det?
13. Det er heller ikke på den andre side
av havet, så du måtte si: Hvem vil fare
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over havet for oss og hente det til oss og
la oss høre det, så vi kan gjøre etter det?
14. Men ordet er deg meget nær, i din
munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter
det.
15. Se, jeg har i dag lagt frem for deg
livet og det gode, og døden og det onde
16. idet jeg i dag byder deg å elske
Herren din Gud, å vandre på hans veier
og ta vare på hans bud, hans lover, og
hans forskrifter, så du kan leve og bli
tallrik, og Herren din Gud kan velsigne
deg i det land du kommer inn i og skal ta i
eie.
17. Men dersom ditt hjerte vender seg
bort og du ikke vil lyde, men lar deg
forføre og tilber andre guder og dyrker
dem,
18. da forkynner jeg dere i dag at dere
skal gå til grunne. Dere skal ikke leve
lenge i det land som du nå drar til over
Jordan for å komme inn i og ta det i eie.
19. Jeg tar i dag himmelen og Jorden til
vitne mot dere: Livet og døden har jeg lagt
f rem f o r d e g ; ve l sig n elsen o g
forbannelsen. Velg da livet, så skal du få
leve; du og din ætt!
20. Elsk Herren din Gud. Hør på hans
røst og hold fast ved ham! For dette er ditt
liv, og da skal du nå en høy alder og få bli
i det land som Herren sverget til dine fedre
Abraham, Isak, og Jakob, å ville gi dem.
KAP. 31
Vær frimodige, innta landet, og hold
budene
1. Og Moses gikk frem og talte disse ord
til hele Israel.
2. Han sa til dem: Jeg er i dag 120 år
gammel. Jeg kan ikke mere gå ut og inn
som før. Og Herren har sagt til meg: Du
skal ikke komme over Jordan her.
3. Herren din Gud vil selv dra foran deg.
Han vil utrydde disse folk for deg, så du
kan ta deres land i eie. Josva, han skal
dra frem foran dere, slik som Herren har
sagt.
4. Og Herren skal gjøre med dem som
han gjorde med Sihon og Og, Amorittenes
konger, den gang han gjorde ende på

Side 271

dem og ødela deres land.
5. Og Herren skal gi dem i deres vold,
og dere skal gjøre med dem akkurat slik
som jeg har befalt dere.
6. Vær frimodige og sterke. Frykt ikke og
engstes ikke for dem! For Herren din Gud
går selv med deg. Han skal ikke slippe
deg og ikke forlate deg.
7. Og Moses kalte til seg Josva og sa til
ham så hele Israel hørte det: Vær frimodig
og sterk! For du skal dra inn med dette
folk i det land som Herren sverget til deres
fedre å ville gi dem. Og du skal skilledele
det ut til arv mellom dem.
8. Og Herren, han som drar foran deg,
han skal være med deg. Han skal ikke
slippe deg og ikke forlate deg. Du skal
ikke frykte og ikke engstes.
9. Så skrev Moses opp denne lov og
overgav den til prestene, Levis sønner,
som bar Herrens pakts ark, og til alle de
eldste i Israel.
10. Og Moses bød dem og sa: Hvert 7.
år, i ettergivelse-året, på løvhyttens
høytid,
11. når hele Israel møter frem for å vise
seg for Herrens, din Guds, åsyn, på det
sted han velger ut, da skal du lese opp
denne lov for hele Israel så de hører på
det.
12. Kall folket sammen, mennene,
kvinnene, barna, og den fremmede som
bor i dine byer, så de kan høre det og
lære å respektere Herren deres Gud og
akte vel på å holde alle ordene i denne
lov,
13. og deres barn som ikke kjenner den,
kan få høre den og lære å respektere
Herren deres Gud alle de dager de lever i
det land som dere nå drar til over Jordan
og skal ta i eie.
Herren taler til Josva og Moses om
Israels senere tider
14. Og Herren sa til Moses: Se, nå lider
det mot den dag du skal dø. Kall på Josva
og still ham frem ved møteteltet forat jeg
kan gi ham mine befalinger. Og Moses og
Josva gikk frem og stilte seg ved
møteteltet.

Side 272

Femte Mosebok

15. Da åpenbarte Herren seg ved teltet i
en skystøtte, og skystøtten stod ved
inngangen til teltet.
16. Og Herren sa til Moses: Når du
hviler hos dine fedre, da skal dette folk
komme til å holde seg med de fremmede
guder i det land de kommer inn i, og de vil
forlate meg og bryte min pakt som jeg har
gjort med dem.
17. Den dag skal min vrede opptennes
mot dem, og jeg vil forlate dem og skjule
mitt åsyn for dem, så deres livsverk raser
sammen til grunnen og mange ulykker og
trengsler kommer over dem. Og de skal si
på den dag: Er det ikke fordi min Gud ikke
er med meg at disse ulykker er kommet
over meg?
18. Men jeg vil på den dag skjule mitt
åsyn for dem, fordi de har gjort så mye
ondt og vendt seg til andre guder.
19. Så skriv nå opp for dere denne sang
og lær Israels barn den. Legg den i deres
munn, så den kan være et vitne for meg
mot Israels barn.
20. For jeg vil føre dem inn i det land
som jeg har sverget til deres fedre, et land
som flyter av melk og honning, og når de
har ett og blitt mette og fete, da skal de
vende seg til andre guder og dyrke dem
og forakte meg og bryte min pakt.
21. Når da mange ulykker og trengsler
kommer over dem, da skal denne sang
lyde for dem som et vitne. Den skal ikke
glemmes hos dem som kommer etter, og
ikke dø i deres munn. For jeg kjenner de
tanker som de går med allerede nå, før
jeg fører dem inn i det land jeg har sverget
til dem.
22. Samme dag skrev Moses opp denne
sang og lærte Israels barn den.
23. Og Han bød Josva, Nuns sønn, og
sa: Vær frimodig og sterk! For du skal føre
Israels barn inn i det land jeg har sverget
til dem, og jeg skal være med deg.
Moses legger boken i arken og kaller
sammen folket igjen
24. Da Moses var ferdig med å skrive
denne lovs ord i en bok helt til enden,
25. bød han Levittene, som bar Herrens

pakts ark, og sa:
26. Ta denne loven og legg den ved
siden av Herrens, deres Guds, pakts ark!
Der skal den ligge som et vitne mot deg,
27. for jeg kjenner din gjenstridighet og
din stive nakke. Se, ennå i dag mens jeg
lever og er iblant dere, har dere vært
gjenstridige mot Herren. Hvor mye mere
da etter min død!
28. Kall nå sammen til meg alle de
eldste i deres stammer og deres
tilsynsmenn, så vil jeg tale disse ord for
dem og ta himmelen og Jorden til vitne
mot dem.
29. For jeg vet at etter min død vil dere
demoralisere deres vei og vike av fra den
vei jeg har befalt dere å vandre. Og
ulykken skal komme over dere i de siste
dager, fordi dere gjør det som er ondt i
Herrens øyne, og provoserer ham til vrede
med deres henders verk.
30. Deretter sa Moses frem denne sang,
fra begynnelsen til enden, for hele Israels
menighet.
KAP. 32
En sang av Herren som skal vitne
mot Israel
1. Lytt, dere himler, jeg vil tale, og
Jorden skal høre min munns ord!
2. Som regnet sildrer min lære, som
duggen drypper mine ord, som regnskur
på grønne spirer, som regnbyge på
planter og gress,
3. for Herrens navn vil jeg forkynne! Gi
vår Gud ære!
4. Klippen! Fullkomment er hans verk,
for rettferd er alle hans veier; en trofast
Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.
5. Skulle han ha ført demoralisering over
sitt folk? Nei, hans barn, de har skammen;
en forgjengelig-lystende og vrang slekt.
6. Lønner dere Herren på den måten, du
dårlige og uvise folk? Er han ikke din far,
som gjorde deg til sin eiendom? Han
skapte deg og dannet deg.
7. Kom de eldgamle dager i hu. Gi akt
på årene fra slekt til slekt! Spør din far,
han vil kunngjøre deg det; dine gamle, de
vil si deg det.
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8. Da Den Høyeste gav folkene arv, da
han skilte menneskers barn, satte han
folkenes landemerker etter tallet på Israels
barn.
9. For Herrens del, er hans folk. Jakob
er hans arvelagnad.
10. Han fant ham i et øde land; i
villmarken blant ørkenens hyl. Han vernet
om ham. Han våket over ham. Han voktet
ham som sin øyenstein.
11. Som ørnen vekker sitt reir og svever
over sine unger, slik bredte han ut sine
vinger, tok ham opp, og bar ham på sine
slagfjær.
12. Det var Herren alene som førte ham,
og ingen fremmed gud var med ham.
13. Han lot ham fare frem over Jordens
høyder, og han åt markens avling. Han lot
ham suge honning av klippen og olje av
den hardeste stein;
14. rømme av kyr og melk av får og fett
av lam og av vær fra Basan, og av bukker,
og hvetens feteste marg, og druers blod
drakk du; skummende vin.
15. Da ble Jesurun (Den rettskafne) feit
og bakket ut. Du ble feit, tykk, og stinn.
Han forlot Gud som hadde skapt ham, og
foraktet sin forløsers klippe.
16. De vakte hans nidkjærhet ved
fremmede guder. Ved vederstyggelige
avguder vakte de hans harme.
17. De ofret til kreftene som ikke er Gud,
til guder som de ikke kjente, nye og
nettopp oppkommet, som deres fedre ikke
hadde respekt for.
18. Klippen, ditt opphav, brydde du deg
ikke om. Du glemte Gud, han som fødte
deg.
19. Og Herren så det og forkastet dem.
Han harmedes over sine sønner og sine
døtre.
20. Og han sa: Jeg vil skjule mitt åsyn
for dem. Jeg vil se hva ende det vil ta med
dem; for en vrang slekt er de, barn i hvem
det ingen troskap er.
21. De vakte min nidkjærhet ved dem
som ikke er Gud. De vakte min harme ved
sine tomme avguder. Også jeg vil vekke
deres nidkjærhet med det som ikke er et
folk. Ved et uforstandig folk vil jeg vekke
deres harme.
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22. For en brann er opptent i min vrede
og brenner til dypeste dødsrike. Den
fortærer landet og dets avling, og setter
fjellenes grunnvoller i brann.
23. Jeg vil samle ulykker over dem. Alle
de piler jeg har, vil jeg bruke imot dem.
24. De skal utsuges av sult, og fortæres
av brennende feber og smertelig pest.
Villdyrs tenner vil jeg sende imot dem og
gift av ormen som kryper i støvet.
25. Ute skal sverdet, og inne i rommene
skal angst, rive bort både unge menn og
jomfruer, spedbarnet og den gråhårede
mann.
26. Jeg ville ha sagt: Jeg vil blåse dem
bort. Jeg vil utslette minnet om dem blant
menneskene,
27. dersom jeg ikke hadde uroet meg for
at fiendene skulle hånliggjøre meg og at
deres motstandere skulle mistyde det og
si: Det var vår hånd som var så sterk. Det
var ikke Herren som gjorde alt dette.
28. For de er et folk uten visdom. Det er
ikke forstand hos dem.
29. Dersom de var vise, ville de forstå
dette og skjønne hva ende det ville ta med
dem.
30. Hvordan kunne èn forfølge tusen, og
to drive ti tusen på flukt, hvis ikke deres
klippe hadde solgt dem, og Herren overgitt
dem?
31. For deres klippe er ikke som vår
klippe. Det kan våre fiender selv bevitne.
32. For deres vintre er et utskudd av
Sodomas vintre og fra Gomorras marker.
Deres druer er giftige druer. De har beske
klaser.
33. Deres vin er slangers brennende gift
og ormers fryktelige dødsgift.
34. Er ikke dette gjemt hos meg, under,
forseglet i mine forrådsrom?
35. Meg hører hevn og gjengjeldelse til
på den dag deres fot vakler. For deres
undergang er nær, og hastig kommer det
som venter dem.
36. For Herren skal dømme sitt folk, og
det skal gjøre ham ondt for sine tjeneres
skyld, når han ser deres styrke blir borte,
og at det er ute med både store og små.
37. Og han skal si: Hvor er deres guder?
Klippen som de satte sin lit til?
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38. De som åt deres slaktofferfett og
drakk deres drikkoffers vin? La dem reise
seg og hjelpe dere! La dem være deres
vern!
39. Nå ser dere at det er meg, og at der
er ingen Gud foruten meg. Jeg gjør død
og jeg gjør levende, jeg sårer og jeg leger,
og det er ingen som kan reddes av min
hånd.
40. For jeg løfter min hånd mot
himmelen og sier: "Så sant jeg lever!", til
evig tid.
41. Når jeg kvesser mitt lynende sverd
og tar dommen i min hånd, da vil jeg føre
hevn over mine fiender og gjengjelde dem
som hater meg.
42. Jeg vil gjøre mine piler drukne av
blod, og mitt sverd skal ete kjøtt; blod av
falne og fangne, av fiendtlige høvdingers
hode.
43. Bli begeistret, dere hedninger, over
hans folk, for han hevner sine tjeneres
blod. Over sine fiender fører han hevn og
gjør soning for sitt land, og for sitt folk.
44. Så kom da Moses og sa frem hele
denne sang for folket; han og Hosea,
Nuns sønn.
45. Og da Moses var ferdig med å tale
alle disse ord til hele Israel,
46. sa han til dem: Akt på alle de ord
som jeg idag gjør til et vitne mot dere, og
byd deres barn å ta vare på dem, så de
holder alle ordene i denne lov.
47. For dette er ikke noe tomt ord for
dere, men det er deres liv. Og ved dette
ord skal dere leve lenge i det land dere nå
drar til over Jordan og skal ta i eie.
Herren taler om at Moses nå skal dø
48. Samme dag talte Herren til Moses
og sa:
49. Gå opp på Abarim-fjellet her, på
Nebo-fjellet i Moabs land midt imot Jeriko,
og se ut over Kana'ans land som jeg gir
Israels barn til eiendom.
50. Og der på fjellet som du går opp på,
skal du dø og samles til dine fedre,
akkurat som Aron, din bror, døde på fjellet
Hor og ble samlet til sine fedre,
51. fordi dere syndet mot meg blant

Israels barn ved Meribas vann i Kades i
ørkenen Sin og ikke helliget meg blant
Israels barn.
52. Du skal få se landet midt foran deg,
men du skal ikke komme inn i det land
som jeg gir Israels barn.
KAP. 33
Moses utlyser sin siste velsignelse
over Israel
1. Dette er den velsignelse som Moses,
den Guds mann, utlyste over Israels barn
før sin død.
2. Han sa: Herren kom fra Sinai. Han
steg opp for dem fra Se'ir. Han strålte
frem fra Parans fjell og kom fra hellige
titusener. Ved hans høyre hånd lyste
lovens ild for dem.
3. Ja, han elsker sitt folk. Alle dine
hellige er i din hånd. De ligger for din fot.
De tar imot dine ord.
4. En lov gav Moses oss, en arvedel for
Jakobs menighet.
5. Og han ble konge i Jesurun, da
folkets høvdinger samlet seg; Israels
stammer alle sammen.
6. Måtte Ruben leve og aldri dø, men
hans menn bli få i tall!
7. Og dette sa han om Juda: Hør, Herre,
Judas røst, og før ham hjem til sitt folk!
Med sine hender strider han for det, og du
skal være hans hjelp mot hans fiender.
8. Og om Levi sa han: Dine tummim og
urim tilhører din gudfryktige mann. Han
som du utprøvde ved Massa, som du
trettet med ved Meribas vann.
9. Han som sa om sin far og sin mor:
Jeg ser dem ikke, og som ikke kjentes ved
sine brødre og ikke viste av sine barn,
fordi han tok vare på ditt ord og aktet vel
på din pakt.
10. Han skal lære Jakob dine bud og
Israel din lov. Han skal legge røkelse for
ditt ansikt og heloffer på ditt alter.
11. Velsign, Herre, hans kraft, og la
hans henders gjerning behage deg! Knus
hoftene på hans motstandere og på dem
som hater ham, så de ikke reiser seg
mere!
12. Om Benjamin sa han: Herrens
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elskede er han. Trykt bor han hos ham.
Hele dagen holder han sin hånd over
ham. Han hviler mellom hans skuldrer.
13. Og om Josef sa han: Velsignet av
Herren være hans land med himmelens
ypperste gaver, med dugg og med vann
fra det store dyp der nede,
14. med det ypperste av det som solen
oppfostrer, med det ypperste av det som
månedskiftene driver frem,
15. med de herligste fra de eldgamle fjell
og det ypperste fra de evige hauger,
16. med det ypperste av jorden og dens
fylde, og med nåde fra ham som bodde i
tornebusken. Det komme over Josefs
hode, over hans hodetopp, som er fyrste
blant sine brødre.
17. Herlig er den førstefødte av hans
okser, og hans horn er som villoksens
horn. Med dem stanger han alle folkene
like til jordens ender. Det er Efra'ims
titusener. Det er Manasses titusener.
18. Og om Sebulon sa han: Gled deg,
Sebulon, i din ferd ut, og du, Issakar, i
dine telt!
19. Folkeslag kaller de til sine fjell. Der
ofrer de rettferdighets offere. For havets
overflod og sannens skjulte skatter suger
de inn.
20. Og om Gad sa han: Lovet være ham
som gir Gad vidt rom! Som en løvinne har
han lagt seg ned, og han sønder-river
både arm og hodetopp.
21. Han så seg ut den fremste
arvelagnad, for der er den del gjemt som
lovgiveren har tiltenkt ham. Og så drog
han frem foran folket det som var rett for
Herren. Det som han hadde fastsatt,
gjorde han, sammen med Israel.
22. Og om Dan sa han: Dan er en
løveunge som springer frem fra Basan.
23. Og om Naftali sa han: Naftali, mettet
med nåde og fylt med Herrens
velsignelse. Vesten og Syden skal han ta i
eie!
24. Og om Asjer sa han: Velsignet
fremfor sønner være Asjer! Han være den
kjæreste blant sine brødre og dyppe sin
fot i olje!
25. Av jern og kobber være din lås, og
din hvile så lang som dine dager!

26. Det er ingen som Gud, Jesurun! Han
farer frem over himmelen med hjelp for
deg, og i sin høyhet på skyene.
27. En tilflukts-bolig er den eldgamle
Gud, og her nede er hans evige armer.
Han driver fienden bort for deg og sier:
Utrydd!
28. Og Israel bor trygt for seg selv.
Jakobs øye er vendt mot et land med korn
og juice, ja, himmelen drypper av dugg.
29. Salig er du, Israel! Hvem er som du.
Et folk som har sin forløsning i Herren; ditt
hjelpende skjold og ditt høyre sverd! Dine
fiender hykler for deg, mens du skrider
frem over deres høyder.
KAP. 34
Moses dør
1. Så gikk Moses fra Moabs ødemarker
opp på Nebo-fjellet, på Pisgas topp, som
ligger midt imot Jeriko. Og Herren lot ham
se ut over hele landet Gilead og like til
Dan,
2. og hele Naftalis, Efra'ims, og
Manasses, land, og hele Judas land like til
havet i vest,
3. og sørlandet og Jordan-sletten, dalen
ved Jeriko, Palmestaden, og like til Soar.
4. Og Herren sa til ham: Dette er det
land jeg har sverget til Abraham, Isak, og
Jakob, idet jeg sa: Din ætt vil jeg gi det.
Nå har jeg latt deg skue det med dine
øyne, men du skal ikke få komme inn i
det.
5. Så døde Moses, Herrens tjener, der i
Moabs land etter Herrens ord.
6. Og han begravde ham i dalen i Moabs
land midt imot Bet-Peor, og ingen kjenner
til denne dag hans grav.
7. Moses var 120 år gammel da han
døde. Hans øye var ikke sløvet, og hans
kraft var ikke veket bort.
8. Og Israels barn gråt over Moses på
Moabs ødemarker i 30 dager, og da var
gråtens dager til ende; sorgen over
Moses.
9. Og Josva, Nuns sønn, var fylt med
visdoms ånd, for Moses hadde lagt sine
hender på ham. Og Israels barn var lydige
mot ham og gjorde som Herren hadde
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befalt Moses.
10. Men det stod ikke mere frem noen
profet i Israel som Moses, han som
Herren kjente åsyn til åsyn,
11. når en kommer i hu alle de tegn og
under Herren hadde sendt ham til gjøre i

Egyptens land, med Farao og alle hans
tjenere, og hele hans land,
12. og hele den veldige kraft, og alle de
store dramatiske gjerninger, som Moses
gjorde for hele Israels øyne.

Josvas bok
24 kapitler
KAP. 1
Herren taler til Josva om å innta
landet og å følge budene
1. Etter Moses', Herrens tjeners, død sa
Herren til Josva, Nuns sønn, Moses'
tjener:
2. Moses, min tjener, er død, så gjør deg
nå klar og dra over Jordan med hele dette
folk til det land som jeg vil gi Israels barn!
3. Hvert sted dere setter deres fot på, gir
jeg dere. Som jeg sa til Moses:
4. Fra ørkenen og Libanon der nord, like
til den store elv, elven Frat, over hele
Hetittenes land og helt til det store hav i
vest skal deres land nå.
5. Ingen skal kunne stå seg mot deg alle
ditt livs dager. Liksom jeg var med Moses,
vil jeg være med deg. Jeg vil ikke slippe
deg og ikke forlate deg.
6. Vær frimodig og sterk! For du skal
skilledele ut til arv blant dette folk det land
som jeg sverget til deres fedre å ville gi
dem.
7. Vær du bare frimodig og sterk, så du
akter vel på å gjøre etter hele denne lov
som Moses, min tjener, lærte deg! Vik ikke
av fra den, verken til høyre eller til venstre,
så skal du gå viselig frem i alt det du tar
deg fore!
8. Denne lovens bok skal ikke vike fra
din munn, men du skal grunne på den dag
og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt
det som står skrevet i den. Da skal du ha

lykke på alle dine veier, og da skal du gå
viselig frem.
9. Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig
og sterk, frykt ikke og engstes ikke? For
Herren din Gud er med deg i alt du tar deg
fore.
10. Da bød Josva folkets tilsynsmenn og
sa:
11. Gå midt igjennom leiren og byd
folket og si: Lag i stand reise-mat for dere!
For om 3 dager skal dere gå over Jordan
her, så dere kan komme og innta det land
som Herren deres Gud gir dere til eie.
12. Og til Rubenittene, Gadittene, og
den halve Manasses stamme, sa Josva:
13. Kom i hu det som Moses, Herrens
tjener, bød dere da han sa: Herren deres
Gud lar dere nå komme til ro og gir dere
dette land.
14. Deres hustruer, deres barn, og deres
fe, skal bli i det land Moses har gitt dere
østenfor Jordan, men selv skal dere, så
mange av dere som er djerve stridsmenn,
dra fullt utrustet frem foran deres brødre
og hjelpe dem,
15. inntil Herren lar deres brødre komme
til ro liksom dere, og at de også har tatt
det land i eie som Herren deres Gud gir
dem. Da skal dere vende tilbake og
bosette dere i deres eget land, det som
Moses, Herrens tjener, gav dere på
østsiden av Jordan.
16. Da svarte de Josva og sa: Alt det du
har befalt oss, vil vi gjøre. Og hvor du
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sender oss, vil vi gå.
17. Akkurat som vi lød Moses, vil vi lyde
deg; bare Herren din Gud må være med
deg, liksom han var med Moses.
18. Enhver som er gjenstridig mot din
befaling og ikke lyder dine ord i alt det du
byder ham, han skal dø. Vær bare frimodig
og sterk!
KAP. 2
Josva sender to speidere til Jeriko
1. Josva, Nuns sønn, sendte hemmelig
to speidere fra Sittim og sa: Gå av sted og
se dere om i landet og spesielt i Jeriko! De
gikk av sted og kom inn i huset til ei hore
som hette Rahab, og de lå der om natten.
2. Da ble det meldt til kongen i Jeriko:
Noen menn av Israels barn er kommet hit i
natt for å speide ut landet.
3. Så sendte kongen i Jeriko bud til
Rahab og lot si: Kom hit med de menn
som kom til deg og tok inn i ditt hus! De er
kommet for å speide ut hele landet.
4. Men kvinnen tok å skjulte de to menn,
og så sa hun: Det er så at disse menn kom
til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra.
5. Og i skumringsmørke da porten skulle
lukkes, gikk mennene ut. Jeg vet ikke hvor
de tok veien. Skynd dere å sett etter dem,
så når dere dem nok igjen.
6. Men hun hadde latt dem stige opp på
taket og skjult dem under linplantene som
hun hadde liggende utbredt der på taket.
7. Så satte mennene etter dem på veien
til Jordan; til vadestedene. Og porten ble
lukket, så snart de som satte etter dem,
var gått ut.
8. Før speiderne hadde lagt seg, gikk
hun opp til dem på taket,
9. og hun sa til dem: Jeg vet at Herren
har gitt dere landet, og at frykt for dere et
falt på oss, og at alle landets innbyggere
forgår av angst for dere.
10. For vi har hørt at Herren tørket ut
vannet i Det Røde Hav foran dere da dere
drog ut av Egypten, og vi har hørt hva dere
gjorde med begge Amoritter-kongene på
andre siden av Jordan, Sihon og Og, som
dere slo med bann.
11. Da vi hørte det, ble vårt hjerte fylt av
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angst. Og nå er det ikke mere noen som
har mot til å møte dere, for Herren deres
Gud, han er Gud både i himmelen der
oppe og på Jorden her nede.
12. Så sverg nå til meg, ved Herren,
siden jeg har vist barmhjertighet mot dere,
at også dere vil vise barmhjertighet mot
min fars hus. Og gi meg på en måte et
tegn på deres ærlighet,
13. og la min far og min mor, mine
brødre og mine søstre, og alle som hører
dem til, leve, og fri vårt liv fra døden!
14. Da sa mennene til henne: Med vårt
eget liv skal vi svare for deres liv! Så sant
dere ikke lar noen få vite noe om vårt
oppdrag, skal vi, når Herren gir oss landet,
vise barmhjertighet og trofasthet mot deg.
15. Så firte hun dem ned gjennom
vinduet med et tau; for hennes hus lå ved
by muren, så hun bodde like ved selve
muren.
16. Og hun sa til dem: Gå opp i fjellene,
så de som forfølger dere, ikke treffer på
dere, og hold dere skjult i 3 dager, til
forfølgerne kommer tilbake. Siden kan
dere gå hvor dere vil.
17. Mennene svarte: Vi holder oss for å
være løst fra denne ed som du tok av oss,
18. hvis du ikke, når vi kommer inn i
lan d et , b i n d e r d e n n e s n o r av
skarlagenfargede tråd i det vindu som du
firte oss ned igjennom, og så samler din
far, din mor, dine brødre, og hele din slekt,
i huset hos deg.
19. Enhver som går ut av din husdør,
hans blod komme over hans eget hode,
og vi er skyldfri. Men enhver som er hos
deg i huset, hans blod komme over vårt
hode, dersom der blir lagt hånd på ham.
20. Og dersom du lar noen få vite noe
om vårt oppdrag, så er vi løst fra den ed
du tok av oss.
21. Hun sa: La det være som dere sier!
Så lot hun dem gå, og de drog av sted.
Siden bandt hun den skarlagenfargede
snor i vinduet.
22. De gikk til de kom opp i fjellene. Der
ble de i 3 dager, inntil de som forfulgte
dem, var vendt tilbake. Og forfølgerne
lette på hele veien, men fant dem ikke.
23. Så vendte de to menn om og gikk
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ned fra fjellene, satte over elven og kom til
Josva, Nuns sønn, og fortalte ham alt det
som hadde hendt dem.
24. Og de sa til Josva: Herren har gitt
oss hele landet i vår hånd. Alle landets
innbyggere holder endog på å forgå av
angst for oss.
KAP. 3
Jordan deler seg og folket drar over
1. Morgenen etter stod Josva tidlig opp
og tok ut fra Sittim med alle Israels barn og
kom til Jordan. Der ble de en tid før de
gikk over.
2. Og da 3 dager var til ende, gikk
tilsynsmennene gjennom leiren,
3. og de bød folket og sa: Når dere ser
Herrens, deres Guds, pakts-ark, og de
Levittiske prester i ferd med å bære den,
så skal dere bryte opp fra deres sted og
følge etter den,
4. -dog skal det være en avstand mellom
dere og den, omkring to tusen alen
(890m), og dere må ikke komme den for
nær-, så dere kan vite hva vei dere skal
gå, for dere har ikke gått den vei før.
5. Da sa Josva til folket: Hellige dere!
For i morgen vil Herren gjøre et under
iblant dere.
6. Og til prestene sa Josva: Ta paktens
ark og gå frem foran folket! Og de tok
paktens ark og gikk frem foran folket.
7. Og Herren sa til Josva: På denne dag
vil jeg begynne å gjøre deg stor for hele
Israels øyne, forat de skal vite at liksom
jeg var med Moses, vil jeg også være med
deg.
8. Og du skal byde prestene som bærer
denne paktens ark, og si: Når dere
kommer til kanten av Jordans vann, så
skal dere bli stående der ved Jordan.
9. Og Josva sa til Israels barn: Kom hit
og hør Herrens, deres Guds, ord!
10. Og Josva sa: På dette skal dere
erfare at den levende Gud er midt iblant
dere og bestemt skal drive bort for dere
Kana'anittene, Hetittene, Hevittene,
Ferisittene, Girgasittene, Amorittene, og
Jebusittene.
11. Se, han som er all Jordens Herre,

hans pakt går foran dere ut i Jordan.
12. Så velg nå ut tolv menn av Israels
stammer; èn mann for hver stamme!
13. Og så snart prestene som bærer
Herrens, all Jordens Herres, ark, står stille
med sine føtter i Jordans vann, da skal
Jordans vann, det vann som kommer
ovenfra, demmes opp, så det står som en
vegg.
14. Da nå folket brøt opp fra sine telt for
å gå over Jordan, og prestene bar paktens
ark foran folket,
15. og de som bar arken, kom til Jordan,
og de prester som bar arken, rørte med
sine føtter ved den ytterste kant av
vannet, og Jordan gikk over alle sine
bredder hele høst-tiden igjennom,
16. da stanset det vann som kom
ovenfra, og stod som en vegg langt borte,
ved byen Adam, som ligger tett ved
Sartan, og det vann som rant ned til
ødemarkens hav, Salthavet, svant helt
bort, og folket gikk over midt imot Jeriko.
17. Men prestene som bar Herrens
pakts-ark, stod på tørr grunn midt i Jordan
uten å røre seg. Og hele Israel gikk
tørrskodd over, inntil hele folket var
kommet vel over Jordan.
KAP. 4
De tar med tolv steiner og Jordan
vender tilbake
1. Da nå hele folket var kommet vel over
Jordan, sa Herren til Josva:
2. Velg ut tolv menn av folket; èn mann
av hver stamme.
3. Og byd dem og si: Ta opp her fra
Jordans bunn tolv steiner, fra det sted
hvor prestenes føtter står, hold dem
ferdige og bær dem med dere over og
legg dem ned på det sted hvor dere blir
denne natt over!
4. Da lot Josva de tolv menn kalle som
han hadde valgt blant Israels barn; èn
mann for hver stamme.
5. Og Josva sa til dem: Gå foran
Herrens, deres Guds, ark ut i Jordan og ta
hver sin stein opp på skulderen, etter tallet
på Israels barns stammer.
6. Disse steiner skal være et tegn blant
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dere. Når deres barn i fremtiden spør: Hva
er dette for steiner?
7. Da skal dere si til dem: Jordans vann
delte seg foran Herrens pakts ark. Da den
drog ut i Jordan, delte Jordans vann seg,
og disse stener skal være et evig minne
om dette for Israels barn til evig tid.
8. Israels barn gjorde som Josva bød, og
tok tolv steiner opp av Jordan, Slik som
Herren hadde sagt til Josva, etter tallet på
Israels barns stammer. Og de bar dem
med seg over til det sted hvor de ble
natten over, og la dem ned der.
9. Og ute i Jordan, på det sted hvor de
prester som bar paktens ark, stod med
sine føtter, reiste Josva opp tolv steiner,
og de står der den dag i dag.
10. Prestene, som bar paktens ark, ble
stående ute i Jordan til det var skjedd alt
det som Herren hadde befalt Josva å si til
folket; etter alt det som Moses hadde
befalt Josva. Og folket skyndte seg og gikk
over.
11. Og da hele folket var kommet vel
over, drog Herrens ark og prestene frem
foran folket.
12. Og Rubens barn, Gads barn, og den
halve Manasses stamme, drog fullt
utrustet frem foran Israels barn, slik som
Moses hadde sagt til dem.
13. Det var omkring førti tusen mann
som væpnet til strid drog frem for Herrens
åsyn til kamp på Jerikos ødemarker.
14. Den dag gjorde Herren Josva stor for
hele Israels øyne. Og de hadde respekt for
ham, liksom de hadde respekt for Moses,
alle hans livs dager.
15. Og Herren sa til Josva:
1 6 . B yd p rest en e so m bæ rer
vitneutsagnets ark, at de skal stige opp av
Jordan!
17. Og Josva bød prestene og sa: Stig
opp av Jordan!
18. Da nå prestene, som bar Herrens
pakts ark, steg opp av Jordan og satte
sine føtter på det tørre land, da vendte
Jordans vann tilbake til sitt leie og gikk
over alle sine bredder som før.
19. Det var den 10. dag i den 1. måned
at folket steg opp av Jordan, og de leiret
seg ved Gilgal, lengst i øst, i landet
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omkring Jeriko.
20. Og der i Gilgal reiste Josva opp de
tolv steiner som de hadde tatt opp av
Jordan.
21. Og han sa til Israels barn: Når deres
barn i fremtiden spør sine fedre: Hva er
dette for steiner?
22. Da skal dere fortelle deres barn det
og si: Israel gikk tørrskodd over Jordan
her,
23 fordi Herren deres Gud lot Jordans
vann tørke bort foran dere til dere kom
over, liksom Herren deres Gud gjorde
med det Røde Hav som han lot tørke bort
foran oss til vi kom over,
24. forat alle folk på Jorden skal bli kjent
med at Herrens hånd er sterk, og forat
dere alle dager skal ha respekt for Herren
deres Gud.
KAP. 5
Josva omskar folket og holdt påske
1. Da nå alle Amoritter-kongene som
bodde på vestsiden av Jordan, og alle
Kana'anitter-kongene som bodde ved
havet, hørte at Herren hadde latt Jordans
vann tørke bort foran Israels barn inntil vi
var kommet over, da ble deres hjerte fylt
av angst, og de hadde ikke lenger mot til å
møte Israels barn.
2. På den dag sa Herren til Josva: Gjør
deg steinkniver og omskjær igjen Israels
barn for andre gang.
3. Da gjorde Josva seg steinkniver og
omskar Israels barn ved Ha'aralothaugen.
4. Grunnen til at Josva omskar dem, var
denne: Alt det folk som drog ut av
Egypten, alle mennene, alle krigsfolkene,
var død i ørkenen på veien fra Egypten.
5. Alt det folk som drog ut, var omskåret.
Men alt det folk som var født i ørkenen på
veien fra Egypten, var ikke blitt omskåret.
6. For i 40 år vandret Israels barn i
ørkenen, inntil alt folket, krigsfolkene som
drog ut av Egypten, var utdødd. De hørte
ikke på Herrens røst. Derfor sverget
Herren at han ikke ville la dem se det land
Herren hadde sverget til deres fedre å ville
gi oss; et land som flyter med melk og
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honning.
7. Men deres barn, som han hadde latt
vokse opp i deres sted, dem omskar
Josva; for de hadde forhud, da de ikke var
blitt omskåret på veien.
8. Da hele folket på den måten var blitt
omskåret, holdt de seg i ro der hvor de var
i leiren til de ble friske igjen.
9. Og Herren sa til Josva: Idag har jeg
veltet av dere hånliggjørelsen fra Egypten.
Siden har dette sted vært kalt Gilgal
(avrulling) like til denne dag.
10. Mens Israels barn lå i leir ved Gilgal,
holdt de påske den 14. dag i måneden om
kvelden på Jerikos ødemarker.
11. Og dagen etter påsken åt de av
landets avlinger; ugjæret brød og ristet
korn åt de den dag.
12. Og mannaen opphørte dagen etter,
for nå åt de av landets avling. Israels barn
fikk ikke mere manna, men de åt det år av
det som var avlet i Kana'ans land.
Josva møter høvdingen over Herrens
hær
13. Mens Josva var ved Jeriko, hendte
det at han løftet opp sine øyne og fikk se
en mann som stod foran ham med løftet
sverd i sin hånd. Og Josva gikk bort til
ham og sa: Tilhører du oss eller våre
fiender?
14. Han svarte: Nei, jeg er høvdingen
over Herrens hær. Nå er jeg kommet. Da
falt Josva på sitt ansikt til jorden og tilbad
og sa til ham: Hva har min herre å si til sin
tjener?
15. Og høvdingen over Herrens hær sa
til Josva: Dra skoen av din fot! For det sted
du står på, er hellig. Og Josva gjorde så.
KAP.6
1. Jeriko holdt sine porter stengt og var
fast lukket til for Israels barns skyld; ingen
gikk ut og ingen kom inn.
2. Da sa Herren til Josva: Se, jeg har gitt
Jeriko med kongen og de djerve
stridsmenn i din hånd.
3. La nå alle krigerne gå omkring byen;
rundt om den èn gang! Slik skal du gjøre i

6 dager,
4. og sju prester skal bære sju
alarmbasuner foran arken. Men den 7.
dag skal dere gå sju ganger rundt byen,
og prestene skal støte i basunene.
5. Og når de blåser i alarmhornet med
lange toner og dere hører basunlåten, skal
folket sette i et stort skrik. Da skal byens
mur falle ned der hvor den står, så folket
kan stige inn over den; enhver rett frem for
seg.
Josva inntar Jeriko
6. Da kalte Josva, Nuns sønn, til seg
prestene og sa til dem: Dere skal bære
paktens ark, og sju prester skal bære sju
alarmbasuner foran Herrens ark.
7. Og til folket sa han: Dra frem og gå
omkring byen, og de væpnede menn skal
dra frem foran Herrens ark.
8. Da Josva hadde sagt dette til folket,
gikk de sju prester frem, som bar de sju
alarmbasuner, for Herrens åsyn. De støtte
i basunene og Herrens pakts ark fulgte
etter dem.
9. Og de væpnede menn gikk foran
prestene som støtte i basunene. Og de
som var togets bakdel, gikk etter arken;
mens der ustanselig støttes i basunene.
10. Og Josva bød folket og sa: Dere
skal ikke løfte opp noe krigsrop og ikke la
deres røst høre. Det skal ikke gå et ord ut
av deres munn før den dag jeg sier til
dere: Rop nå! Da skal dere rope.
11. Så gikk Herrens ark omkring byen,
rundt om den èn gang. Deretter drog de
inn i leiren og ble der natten over.
12. Morgenen etter stod Josva tidlig opp,
og prestene bar Herrens ark.
13. Og sju prester, som bar de sju
alarmbasuner foran Herrens ark, gikk og
støtte ustanselig i basunene, og de
væpnede menn gikk foran dem. Og de
som var togets bakdel, gikk etter Herrens
ark, mens der ustanselig støttes i
basunene.
14. På den måten gikk de den 2. dag èn
gang omkring byen og vendte så tilbake til
leiren. Dette gjorde de i 6 dager.
15. Den 7. dag stod de tidlig opp, med
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det samme det tok til å lysne, og de gikk
sju ganger rundt byen. De bar seg at på
samme vis som før; bare at de denne dag
gikk sju ganger rundt byen.
16. Og da prestene den sjuende gang
støtte i basunene, da sa Josva til folket:
Rop nå! For Herren har gitt dere byen.
17. Og byen med alt det som i den er,
skal være vidd til Herren og bannlyst; bare
hora Rahab skal få leve med alle som er i
huset hos henne, fordi hun skjulte de
menn vi hadde utsendt.
18. Men ta dere vel i vare for det som er
bannlyst, at dere ikke først slår med bann
og så tar noe av det som er bannlyst, og
på den måten legger Israels leir under
bann og fører den i ulykke.
19. Men alt sølv og gull og alle ting som
er av kobber, skal være helliget til Herren
og komme i Herrens skattelager.
20. Så ropte folket, og de støtte i
basunene. Og det skjedde da folket hørte
basunlåten, og de satte i et stort rop, da
falt muren helt sammen, og folket steg rett
inn i byen og inntok den.
21. Og de slo alt det som var i byen med
bann; både menn og kvinner, både unge
og gamle, storfe og småfe og esler slo de
med det kvasse sverd.
22. Men til de to menn som hadde
speidet ut landet, sa Josva: Gå inn i horas
hus og før kvinnen og alle dem som
tilhører henne ut derfra; slik som dere har
lovet henne.
23. De unge menn, som hadde vært
speidere, gikk da inn og førte Rahab ut av
huset og likedan hennes far, mor, brødre,
og alle som tilhørte henne. Hele hennes
slekt førte de ut og lot dem få oppholde
seg et sted utenfor Israels leir.
24. Men byen med alt det som var i den,
brente de opp med ild; bare sølvet og
gullet og alle de ting som var av kobber og
jern, la de ned i skattelageret i Herrens
hus.
25. Men hora Rahab og hennes fars
slekt og alle dem som tilhørte henne, lot
Josva leve. Hun ble boende blant Israels
folk inntil denne dag, fordi hun skjulte de
menn som Josva hadde sendt for å speide
ut Jeriko.
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26. Den gang lot Josva folket sverge
denne ed: Forbannet for Herrens åsyn
være den mann som tar seg fore å bygge
opp igjen denne by, Jeriko! Når han legger
dens grunnvoll, skal de koste ham hans
førstefødte sønn. Og når han setter opp
dens porter, skal det koste ham hans
yngste.
27. Og Herren var med Josva, og ryktet
om ham kom ut over hele landet.
KAP. 7
Akab tar seg bannlyst gods
1. Men Israels barn bar seg troløst at
med det bannlyste gods. Akan, sønn av
Karmi, som var sønn av Sabdi og
sønnesønn av Serah, av Juda stamme,
tok noe av det som var bannlyst. Da
opptentes Herrens vrede mot Israels barn.
2. Fra Jeriko sendte Josva noen menn til
Ai, som ligger ved Bet-Aven, østenfor
Bet-El, og sa til dem: Dra opp og speid ut
landet! Så drog mennene opp og speidet
ut Ai.
3. Og da de kom tilbake til Josva, sa de
til ham: Omkring to eller tre tusen mann
kan dra opp og ta Ai. Du behøver ikke å
bry hele folket dit, for de er ikke mange.
4. Så drog omkring tre tusen mann av
folket opp der, men de flyktet for mennene
i Ai.
5. Og Ai-mennene slo i hjel omkring
trettiseks mann av dem og forfulgte dem
fra porten like til steinbruddene og hugg
dem ned i bakken. Da ble folkets hjerte fylt
av engstelse, og deres mot rant bort som
vann.
6. Og Josva sønderrev sine klær og falt
ned på sitt ansikt til jorden foran Herrens
ark og ble liggende der helt til om kvelden,
både han og Israels eldste, og de strødde
jordstøv på sitt hode.
7. Og Josva sa: Ak, HERRE ! Hvorfor
førte du dette folk over Jordan når du ville
gi oss i Amorittenes hånd og la oss gå til
grunne? Gid vi hadde latt oss nøye med å
bli på andre siden av Jordan!
8. Hør meg, Herre! Hva skal jeg nå si,
etterat Israel har vendt sine fiender
ryggen?
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9. Når Kana'anittene og alle landets
innbyggere får høre det, vil de omringe oss
og utrydde vårt navn av verden. Og hva vil
de da gjøre med ditt store navn?
10. Da sa Herren til Josva: Stå opp!
Hvorfor ligger du her på ditt ansikt?
11. Israel har syndet og brutt min pakt
som jeg har opprettet med dem. De har
tatt av det bannlyste gods. De har stjålet
og skjult det stjålne. De har gjemt det blant
sine egne ting.
12. Derfor kan ikke Israels barn stå seg
mot sine fiender, men må flykte for dem,
for de er selv kommet under bann. Skiller
dere dere ikke helt av med det bannlyste,
vil jeg ikke lenger være med dere.
13. stå opp og la folket hellige seg, og si:
Hellige dere til i morgen! For så sier
Herren, Israels Gud: Der er bannlyst gods
hos deg, Israel! Du kan ikke stå deg mot
dine fiender før dere skiller dere helt av
med det bannlyste.
14. I morgen tidlig skal dere tre frem ætt
for ætt. Og den ætt som Herren tar ut, skal
tre frem hus for hus. Og det hus som
Herren tar ut, skal tre frem mann for mann.
15. Og den som det bannlyste blir funnet
hos, han skal brennes opp med ild, både
han og alt som hans er, fordi han har brutt
Herrens pakt og gjort en straffskyldig
gjerning i Israel.
16. Morgenen etter stod Josva tidlig opp
og lot Israel tre frem stamme for stamme.
Og Juda stamme ble tatt ut.
17. Så lot han ættene i Juda tre frem, og
Serahitt-ætten ble tatt ut. Så lot han
Serahitt-ætten tre frem mann for mann, og
Sabdi ble tatt ut.
18. Så lot han hans hus tre frem mann
for mann. Og Akan, sønn av Karmi, som
var sønn av Sabdi og sønnesønn av
Serah, av Juda stamme, ble tatt ut.
19. Da sa Josva til Akan: Min sønn! Gi
Herren, Israels Gud, respekt og opphøy
han og si meg hva du har gjort. Skjul det
ikke for meg!
20. Og Akan svarte Josva og sa: Det er
sant. Jeg har syndet mot Herren Israels
Gud. Slik har jeg gjort:
21. Jeg så blant krigsfangsten en
kostelig babylonsk kappe, to hundre sekel

(2,4kg) sølv, og en gullstang som veide
femti sekel (0,6kg). Disse ting fikk jeg lyst
på og tok dem. De ligger nedgravd i
jorden under mitt telt; sølvet underst.
22. Da sendte Josva noen menn dit. Og
de løp til teltet, og der fant de tingene
nedgravd i hans telt; sølvet underst.
23. De tok dem ut av teltet og bar dem
med seg til Josva, og alle Israels barn, og
la dem frem for Herrens åsyn.
24. Og Josva og hele Israel med ham,
tok Akan, Serahs sønn, og sølvet,
kappen, gullstangen, hans sønner, døtre,
hans storfe, esler, småfe, hans telt, og alt
det han hadde, og førte det opp i Akordalen.
25. Og Josva sa: For en ulykke du har
ført over oss! I dag skal Herren føre
ulykke over deg! Og hele Israel steinet
ham. Og de brente dem opp med ild og
steinet dem.
26. Deretter kastet de en stor steinrøys
sammen over ham, som er der den dag
idag. Og Herren vendte om fra sin
brennende vrede. Derfor kaltes dette sted
Akor-dalen (ulykkens dal). Det navn har
det den dag idag.
KAP. 8
Josva inntar Ai
1. Og Herren sa til Josva: Frykt ikke og
vær ikke redd. Ta med deg alt krigsfolket,
gjør deg klar og dra opp mot Ai! Se, jeg
har gitt kongen i Ai, hans folk, denne by,
og hans land, i din hånd.
2. Og du skal gjøre med Ai og dets
konge som du gjorde med Jeriko og dets
konge. Bare krigsfangsten og buskapen
der kan dere ta for dere selv. Legg nå et
bakhold mot byen; på vestsiden!
3. Da gjorde Josva og alt krigsfolket seg
klar til å dra opp mot Ai. Og Josva valgte
ut tretti tusen mann, og sendte dem av
sted om natten.
4. Og han bød dem og sa: Nå skal dere
legge dere i bakhold mot byen, på
vestsiden, ikke så langt fra byen. Og hold
dere klar alle sammen!
5. Men jeg og alt det folk som er med
meg, vil dra nær inn mot byen. Og når de
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da drar ut mot oss liksom første gang, vil
vi flykte for dem.
6. Og de vil dra ut etter oss til vi får
lokket dem bort fra byen. For de vil tenke:
De flykter for oss liksom første gang. Men
mens vi flykter for dem,
7. skal dere reise dere fra bakholdet og
innta byen. Og Herren deres Gud skal gi
den i deres hånd.
8. Og når dere har inntatt byen, skal
dere sette brann på den. Dere skal gjøre
etter Herrens ord. Se, jeg har nå sagt dere
hva dere skal gjøre.
9. Så sendte Josva dem av sted, og de
gikk å la seg i bakhold mellom Bet-El og
Ai; vestenfor Ai. Men Josva selv ble den
natt midt iblant folket.
10. Morgenen etter stod Josva tidlig opp
og mønstret folket. Og han og Israels
eldste drog foran folket og opp til Ai.
11. Og alt krigsfolket som var med ham,
drog opp og rykket frem til de kom midt
foran byen. Og de slo leir nordafor Ai med
dalen i mellom seg og Ai.
12. Så tok han omkring fem tusen mann
og la dem i bakhold mellom Bet-El og Ai;
vestenfor byen.
13. Og de fylket krigsfolket, både hele
leiren som var nordafor byen og den del
som lå i bakhold vesten for byen. Og
Josva gikk samme natt midt ned i dalen.
14. Da kongen i Ai så dette, skyndte
hans menn seg, han selv og hele hans
folk, og drog tidlig om morgenen ut til strid
mot Israel til det fastsatte sted foran
ødemarken. Men han viste ikke at det lå et
bakhold mot ham vestenfor byen.
15. Og Josva og hele Israel lot seg slå
av dem og flyktet bort imot ørkenen.
16. Da ble alt folket som var i byen ropt
sammen til å forfølge dem, og de forfulgte
Josva og kom på den måten lenger og
lenger bort fra byen.
17. Det ble ikke èn mann tilbake i Ai og
Bet-El, for de drog alle ut etter Israel. De
lot byen ligge åpen etter seg og forfulgte
Israel.
18. Da sa Herren til Josva: Rekk spydet
som du har i din hånd, ut imot Ai! For jeg
vil gi byen i din hånd. Så rakte Josva
spydet som han hadde i sin hånd, ut mot
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byen.
19. Og med det samme han rakte ut sin
hånd, reiste bakholdet fra sin plass og
sprang avsted. Og de kom inn i byen og
inntok den, og de skyndte seg og satte ild
på byen.
20. Da nå Ai-mennene vendte seg om,
ble de oppmerksom på røyken fra byen
som steg opp mot himmelen. Og de var
ikke i stand til å flykte verken hit eller dit,
fordi de krigsfolk som var flyktet til
ørkenen, vendte seg nå mot forfølgerne.
21. For da Josva og hele Israel så at
bakholdet hadde inntatt byen, og at
røyken steg opp fra byen, vendte de om
og slo Ai-mennene.
22. Og de andre drog ut av byen imot
dem, så de kom midt imellom Israelittene
og de fikk dem omkring seg på begge
sider. Så slo de dem og etterlot dem ikke
noen som slapp unna eller ble befridd.
23. Men kongen i Ai ble tatt levende og
ført til Josva.
24. Og da Israel hadde slått i hjel alle
Ais innbyggere på slagmarken ute i
ørkenen, dit de hadde forfulgt dem, og de
alle sammen var falt for det skarpe sverd
til siste mann, da vendte hele Israel tilbake
til Ai og slo alle som var der med det
skarpe sverd.
25. Og de som falt på den dag, menn og
kvinner, var tolv tusen; alle Ais
innbyggere.
26. Josva tok ikke til seg igjen hånden
som han hadde rakt ut med spydet, før
han hadde slått alle Ais innbyggere med
bann.
27. Bare feet og krigsfangsten i denne
by tok Israel for seg selv etter Herrens
ord, som han hadde talt til Josva.
28. Og Josva brente opp Ai og gjorde
den til en grushaug for alle tider. Til et øde
sted, som den har vært til denne dag.
29. Og kongen i Ai lot han henge opp på
et tre, og der ble han hengende til om
kvelden. Men da solen var gått ned, bød
Josva dem å ta hans døde legeme ned av
treet og kaste det ved inngangen til byens
port. Og de kastet en stor steinrøys
sammen over ham. Den er der den dag i
dag.
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30. Ved denne tid bygget Josva et alter
for Herren Israels Gud på Ebal-fjellet,
31. slik som Moses, Herrens tjener,
hadde befalt Israels barn, etter det som
stod skrevet i Mose lovbok; et alter av hele
steiner som det ikke var brukt jern på. Og
på det ofret de brennoffer for Herren og
slaktet takkoffer.
32. Og han skrev der på steinene en
avskrift av Mose lov; den lov som Moses
hadde skrevet for Israels barns åsyn.
33. Og hele Israel med sine eldste,
tilsynsmenn, og sine dommere, stod på
begge sider av arken midt imot de
Levittiske prester som bar Herrens pakts
ark, hele Israel, både de fremmede og de
innfødte, den ene halvdel av dem mot
Garisim-fjellet, og den andre halvdel mot
Ebal-fjellet, på den måten som Moses,
Herrens tjener, før hadde befalt å velsigne
Israels folk.
34. Deretter leste han opp alle lovens
ord, velsignelsen og forbannelsen, i ett og
alt slik som skrevet er i lovens bok.
35. Det var ikke et ord av alt det Moses
hadde befalt, som Josva ikke leste opp for
hele Israels menighet med kvinner og
barn, og for de fremmede som fulgte med
dem.
KAP. 9
Gibeonittene lurer Josva til en pakt
med dem
1. Da de nå fikk høre dette alle kongene
som bodde vestenfor Jordan, i fjellbygdene og i lavlandet, og på hele kysten
av det store hav til midt for Libanon,
Hetittene, Amorittene, Kana'anittene,
Ferisittene, Hevittene, og Jebusittene,
2. da samlet de seg alle som èn for å
stride mot Josva og Israel.
3. Men da innbyggerne i Gibeon hørte
hva Josva hadde gjort med Jeriko og Ai,
4. da gikk de på sin side frem med list:
De tok avsted og gav seg ut for
budbringere. De la utslitte sekker på sine
esler og utslitte, sprukne, og reparerte,
vinsekker.
5. De tok utslitte og lappete sko på sine
føtter og de hadde utslitte klær på seg, og

alt brødet de hadde til reisemat, var tørt
og smuldret.
6. Slik drog de til Josva i leiren ved
Gilgal og sa til ham og Israels menn: Vi
kommer fra et land langt borte. Gjør nå en
pakt med oss!
7. Da sa Israels menn til Hevittene:
Kanskje dere bor her midt iblant oss.
Hvordan kan vi da gjøre noen pakt med
dere?
8. Da sa de til Josva: Vi vil være dine
tjenere. Og Josva sa til dem: Hvem er
dere, og hvor kommer dere fra?
9. De svarte: Dine tjenere kommer fra et
land LANGT borte, for Herrens, din Guds
navns, skyld. Vi har hørt ryktet om ham og
alt det han har gjort i Egypten,
10. og alt det han har gjort med begge
Amoritter-kongene østenfor Jordan,
Sihon, kongen i Hesbon, og Og, kongen i
Basan, som bodde i Astarot.
11. Derfor sa våre eldste og alle vårt
lands innbyggere til oss: Ta reisemat med
dere og gå dem i møte og si til dem: Vi vil
være deres tjenere. Gjør nå en pakt med
oss!
12. Her er vårt brød. Det var varmt da vi
tok det med oss hjemme fra til reisemat
den dag vi drog av sted til dere. Men se
nå hvor tørt og smuldret det er!
13. Og her ser dere våre vinsekker. De
var helt nye da vi fylte dem, men nå er de
sprukket! Og her ser dere våre klær og
våre sko. De er blitt utslitt på den LANGE
reise.
14. Da tok mennene å smakte på deres
reisemat, men Herren spurte de ikke til
råds.
15. Og Josva godkjente dem fred og
gjorde en pakt med dem om at de skulle
få leve. Og menighetens høvdinger
sverget til dem det.
16. Men da 3 dager var gått etterat de
hadde gjort pakt med dem, fikk de vite at
de hørte hjemme der i nærheten og bodde
midt iblant dem.
17. For da Israels barn brøt opp, kom de
den 3. dag til deres byer; det var Gibeon,
Hakkefira, Be'erot, og Kirjat-Jearim.
18. Men Israels barn slo dem ikke i hjel,
fordi menighetens høvdinger hadde
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sverget til dem fred ved Herren Israels
Gud. Da knurret hele menigheten mot
høvdingene.
19. Men alle høvdingene sa til
menigheten: Vi har sverget til dem fred
ved Herren Israels Gud, og nå kan vi ikke
legge hånd på dem.
20. Slik vil vi gjøre med dem: Vi vil la
dem få leve, forat det ikke skal komme
vrede over oss for den eds skyld som vi
har sverget dem.
21. Høvdingene sa altså til dem: De skal
få leve. Så ble de vedhuggere og
vannbærere for hele menigheten, slik som
høvdingene hadde sagt til dem.
22. Da kalte Josva dem for seg og sa til
dem: Hvorfor narret dere oss og sa: Vi bor
LANGT borte fra dere, og så bor dere midt
iblant oss?
23. Derfor skal dere nå være forbannet.
Ingen av dere skal slippe for å være slave,
hugge ved, og bære vann, til min Guds
hus.
24. Da svarte de Josva og sa: Dine
tjenere hadde fått vite at Herren din Gud
hadde sagt til Moses, sin tjener, at han
ville gi dere hele landet og utrydde alle
landets innbyggere for dere. Da ble vi så
redde for at dere skulle ta vårt liv. Derfor
gjorde vi dette.
25. Men nå er vi i din hånd. Gjør med
oss som det er godt og rett i dine øyne!
26. Og han gjorde slik med dem. Han
reddet dem fra Israels barns hånd, så de
ikke slo dem i hjel.
27. Men Josva gjorde dem på den
samme dag til vedhuggere og vannbærere
for menigheten og for Herrens alter; på det
sted han ville velge ut. Og det har de vært
til denne dag.
KAP. 10
Fem konger drar i strid mot Josva og
taper
1. Da Adoni-Sedek, kongen i Jerusalem,
fikk høre at Josva hadde inntatt Ai og slått
det med bann og gjort likedan med Ai og
kongen der som han hadde gjort med
Jeriko og dets konge, og at innbyggerne i
Gibeon hadde gjort fred med Israel og
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bodde midt iblant dem,
2. ble de meget redde. For Gibeon var
en stor by, som en av kongebyene, og
større enn Ai, og alle mennene der var
djerve stridsmenn.
3. Så sendte Adoni-Sedek, kongen i
Jerusalem, bud til Hoham, kongen i
Hebron, og til Piream, kongen i Jarmut, og
til Jafia, kongen i Lakis, og til Debir,
kongen i Eglon, og lot si:
4. Kom opp til meg og hjelp meg, så vi
kan slå Gibeon! For de har gjort fred med
Josva og Israels barn.
5. Og de fem Amorittiske konger,
kongen i Jerusalem, kongen i Hebron,
kongen i Jarmut, kongen i Lakis, kongen i
Eglon, slo seg sammen og drog opp med
alle sine hærer. Og de omringet Gibeon
og stred mot den.
6. Da sendte innbyggerne i Gibeon bud
til Josva i leiren ved Gilgal og lot si: Slå
ikke hånden av dine tjenere. Kom opp til
oss så fort du kan og berg oss og hjelp
oss! For alle Amoritter-kongene som bor i
fjellbygdene, har slått seg sammen mot
oss.
7. Så drog Josva opp fra Gilgal med alt
sitt krigsfolk og alle sine djerve
stridsmenn.
8. Og Herren sa til Josva: Vær ikke redd
dem! Jeg har gitt dem i dine hender. Ikke
èn av dem skal kunne stå seg mot deg.
9. Så kom Josva brått over dem; han
brøt opp fra Gilgal og marsjerte hele
natten.
10. Og Herren slo dem med panikk for
Israel, og Josva påførte dem et stort
mannefall ved Gibeon. Og han forfulgte
dem på veien opp til Bet-Horon og hugg
dem ned; helt til Aseka og Makkeda.
11. Som de nå flyktet for Israel og var på
veien ned fra Bet-Horon, da lot Herren
store hagelsteiner falle ned over dem fra
himmelen helt til Aseka, så de døde. Det
omkom flere ved hagelsteinene enn
Israels barn slo i hjel med sverdet.
12. Og Josva talte til Herren på den dag
Herren gav Amorittene i Israels barns
vold, og han sa så hele Israel hørte det:
Stå stille, sol, i Gibeon, og du måne, i
Ajalons dal!
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13. Og solen stod stille, og månen ble
stående inntil folket hadde fått hevn over
sine fiender. Slik står det jo skrevet i Den
Rettskafnes Bok: Solen ble stående midt
på himmelen og drøyde nesten en hel dag,
før den gikk ned.
14. Og aldri mere har det vært noen dag
som denne, verken før eller siden, da
Herren hørte på en manns røst. For
Herren stred for Israel.
15. Så vendte Josva med hele Israel
tilbake til leiren ved Gilgal.
16. Men de fem konger flyktet og skjulte
seg i hulen ved Makkeda.
17. Da ble det meldt Josva: De fem
konger er funnet. De hadde skjult seg i
hulen ved Makkeda.
18. Josva sa: Velt store steiner for
inngangen til hulen og sett folk der til å
vokte på dem!
19. Men selv må dere ikke stanse.
Forfølg deres fiender og hugg ned deres
baktropp. La dem ikke komme inn i sine
byer! For Herren deres Gud har gitt dem i
deres hånd.
20. Da nå Josva og Israels barn hadde
påført et meget stort mannefall blant dem
og rent gjort ende på dem, så bare noen få
av dem kom seg unna og slapp inn i de
faste byer,
21. da vendte hele folket i fred tilbake til
Josva i leiren ved Makkeda. Og ingen
våget mere å uttrykke seg mot noen av
Israels barn.
22. Da sa Josva: Åpne inngangen til
hulen og før de fem konger ut til meg!
23. De gjorde slik og førte de fem konger
ut til ham fra hulen; kongen i Jerusalem,
kongen i Hebron, kongen i Jarmut, kongen
i Lakis, og kongen i Eglon.
24. Og da de hadde ført disse konger ut
til Josva, kalte Josva alle Israels menn til
seg og sa til førerne for de stridsmenn som
hadde dratt med ham: Kom hit og sett
foten på nakken av disse konger! Og de
trådde frem og satte foten på deres nakke.
25. Og Josva sa til dem: Frykt ikke og
engstes ikke. Vær frimodige og sterke! For
slik skal Herren gjøre med alle fiender som
dere kommer i strid med.
26. Deretter hugg Josva dem ned og

drepte dem, og hengte dem opp på fem
trær. Og de ble hengende på trærne helt
til om kvelden.
27. Men på den tid solen gikk ned, bød
Josva sine folk å ta dem ned av trærne og
kaste dem i den hule de hadde skjult seg
i. Og for inngangen til hulen, la de store
steiner som ligger der den dag i dag.
28. Samme dag inntok Josva Makkeda
og slo byen med kvast sverd. Og kongen
der slo han med bann; og hver sjel som
var der. Han lot ikke noen bli i live eller
slippe unna. Han gjorde med kongen i
Makkeda som han hadde gjort med
kongen i Jeriko.
29. Fra Makkeda drog Josva med hele
Israel til Libna og stred mot Libna.
30. Og Herren gav også denne by med
dens konge i Israels hånd. Og han slo den
med det kvasse sverd og hugg ned hver
sjel som var der. Han lot ingen bli i live
eller slippe unna. Han gjorde med kongen
der som han hadde gjort med kongen i
Jeriko.
31. Så drog Josva med hele Israel fra
Libna til Lakis. Og han beleiret seg mot
byen og stred mot den.
32. Og Herren gav Lakis i Israels hånd.
Den 2. dag inntok han byen og slo den
med det kvasse sverd og hugg ned hver
sjel som var der; akkurat som han hadde
gjort i Libna.
33. Da drog Horam, kongen i Geser, opp
for å hjelpe Lakis, men Josva slo ham og
hans folk og lot ikke noen av dem bli i live
eller slippe unna.
34. Fra Lakis drog Josva med hele Israel
til Eglon. Og de beleiret seg mot byen og
stred mot den.
35. Og de inntok byen samme dag og
slo den med det kvasse sverd. Og hver
sjel som var der slo de med bann samme
dag; akkurat som han hadde gjort med
Lakis.
36. Så drog Josva med hele Israel fra
Eglon og opp til Hebron. Og de stred mot
byen,
37. og inntok den, og slo den med det
kvasse sverd, både den og dens konge og
alle småbyer som lå under den, og hugg
ned hver sjel som var der. Han lot ikke
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noen bli i live eller slippe unna; akkurat
som han hadde gjort med Eglon. Han slo
byen og hver sjel som var der, med bann.
38. Deretter vendte Josva seg med hele
Israel mot Debir og stred mot byen.
39. Og han tok den og dens konge og
alle småbyer som lå under den, og de slo
dem med det kvasse sverd. Og hver sjel
som var der, slo de med bann. Han lot ikke
noen bli i live eller slippe unna. Som han
hadde gjort med Hebron og som han
hadde gjort med Libna, og kongen der, slik
gjorde han med Debir og kongen der.
40. Slik tok Josva hele landet, både
fjellbygdene, sørlandet, lavlandet, og liene,
og slo alle kongene der. Han lot ikke noen
bli i live eller slippe unna. Og alt som drog
ånde, slo han med bann, slik som Herren,
Israels Gud, hadde befalt.
41. Alt som fantes mellom Kades-Barnea
og Gasa, og hele Gosen-området like til
Gibeon slo han under seg.
42. Og alle disse konger og deres land
tok Josva på èn gang. For Herren, Israels
Gud, stred for Israel.
43. Deretter vendte Josva med hele
Israel tilbake til leiren ved Gilgal.
KAP. 11
Jabin og alle de konger som var med
ham
1. Da Jabin, kongen i Hasor, hørte dette,
sendte han bud til Jobab, kongen i
Magdon, kongen i Simron, kongen i Aksaf,
2. og til de konger som bodde mot nord, i
fjellbygdene og på ødemarken sør for
Kinneret, og i lavlandet, og på Dorhøydene ved havet,
3. til Kana'anittene i øst og i vest, til
Amorit t en e, H et ittene, Ferisittene,
Jebusittene i fjellbygdene, og Hevittene
ved foten av Hermon i Mispa-området.
4. Og de drog ut med alle sine hærer, en
mengde så tallrik som havets bredd, og
hester og vogner i hopetall.
5. Alle disse konger hadde sitt
sammentreff, og de leiret seg sammen ved
Merom-vannet for å stride mot Israel.
6. Da sa Herren til Josva: Vær ikke redd
dem! For i morgen ved denne tid legger
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jeg dem alle sammen i hjelslått for Israels
åsyn. Deres hester skal du skjære over
fotsenene på, og deres vogner skal du
brenne opp med ild.
7. Og Josva med alt sitt krigsfolk kom
brått på dem ved Merom-vannet og
overfalt dem.
8. Og Herren gav dem i Israels hånd. De
slo dem og forfulgte dem like til det store
Sidon og til Misrefot-Ma'im og i øst like til
Mispe-dalen. De slo dem og lot ingen bli i
live eller slippe unna.
9. Og Josva gjorde med dem som
Herren hadde sagt til ham. Deres hester
skar han over fotsenene på, og deres
vogner brente han opp med ild.
10. Straks etter vendte Josva tilbake og
inntok Hasor, og kongen der slo han i hjel
med sverdet, for Hasor var før i tiden
hovedstaden for alle disse kongeriker.
11. Og hver sjel som var der, slo han
med det kvasse sverd, og byen slo han
med bann. Det ble ikke noen igjen som
drog ånde. Og Hasor brente han opp med
ild.
12. Og alle de andre kongebyer med alle
deres konger tok Josva og slo dem med
det kvasse sverd. Han slo dem med bann,
slik som Moses, Herrens tjener, hadde
befalt.
13. Men ingen av byene som lå der på
sine hauger, brente Israels opp. Det var
bare Hasor Josva brente opp.
14. Og all krigsfangsten i disse byer, og
feet, tok Israels barn for seg selv. Men alt
folket slo de med det kvasse sverd inntil
de hadde utryddet dem. De lot ingen som
drog ånde bli igjen.
15. Det som Herren hadde pålagt
Moses, sin tjener, det hadde Moses pålagt
Josva, og det gjorde Josva. Han lot ikke
noe bli ugjort av alt det Herren hadde
pålagt Moses.
16. På denne måte inntok Josva hele
dette land, både fjellbygdene, hele
sørlandet, hele Gosen-området, lavlandet,
ødemarken, fjellbygdene i Israel og
lavlandet der,
17. fra det nakne fjell som strekker seg
opp imot Se'ir, til Ba'al-Gad i Libanondalen ved foten av Hermon-fjellet. Og alle
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kongene der tok han til fange, og hugg
dem ned, og drepte dem.
18. I lang tid førte Josva krig med alle
disse konger.
19. Det var ikke noen by som med det
gode overgav seg til Israels barn, uten
Hevittene som bodde i Gibeon. De tok alt
med strid.
20. For Herren laget det så at de
forherdet sitt hjerte og drog i krig mot
Israel, forat de skulle bli slått med bann og
ingen nåde få, men ødelegges, slik som
Herren hadde befalt Moses.
21. På samme tid kom Josva og utryddet
Anakittene i fjellbygdene, i Hebron, i Debir,
i Anab, og i alle fjellbygdene både i Juda
og i Israel. Josva slo dem og deres byer
med bann.
22. Det ble ingen Anakitter igjen i Israels
barns land; bare i Gasa, i Gat, og i Asdod,
ble det etterlatt noen.
23. På den måten inntok Josva hele
landet, akkurat som Herren hadde sagt til
Moses, og Josva gav Israel det til arv etter
deres ættgrener i deres stammer. Og
landet hadde nå ro for krig.
KAP. 12
Oppsummering av alle konger de slo
1. Dette var de konger i landet som
Israels barn slo, og hvis land de tok i eie
på østsiden av Jordan, fra Arnon-elva til
Hermon-fjellet, og hele ødemarken i øst:
2. Sihon, Amoritter-kongen, som bodde i
Hesbon og rådet over landet fra Aroer ved
bredden av Arnon-elva, fra midten av elva,
og over halvdelen av Gilead til Jabbokelva, som er grensen til Ammons barn,
3. og over ødemarken inntil østsiden av
Kinneret-sjøen og til østsiden av
ødemarkens hav eller Salthavet, bortimot
Bet-Hajesimot og i sør til foten av Pisgaliene.
4. Likedan inntok de det land som
tilhørte Og, kongen i Basan, en av dem
som var tilbake av kjempe-folket. Han
bodde i Asterot og Edre'i
5. og rådet over Hermon-fjellet, over
Salka, og over hele Basan, inntil
Gesurittene og Ma'akaittenes land, og

over halvdelen av Gilead, til det land som
tilhørte Sihon, Kongen i Hesbon.
6. Dem hadde Moses, Herrens tjener, og
Israels barn slått. Og deres land hadde
Moses, Herrens tjener, gitt Rubenittene og
Gadittene, og halvdelen av Manasses
stamme, til eiendom.
7. Og dette var de konger i landet som
Josva og Israels barn slo på vestsiden av
Jordan, fra Ba'al-Gad i Libanon-dalen til
det nakne fjell som strekker seg opp mot
Se'ir, det land som Josva gav Israels
stammer til eiendom etter deres
ættgreiner,
8. i fjellbygdene, i lavlandet, i
ødemarken, i liene, i ørkenen, i sørlandet,
Hetittenes land, Amorittenes land,
Kana'anittenes land, Ferisittenes land,
Hevittenes land, og Jebusittenes land:
9. Kongen i Jeriko, èn, kongen i Ai som
ligger ved siden av Bet-El, èn,
10. kongen i Jerusalem, èn, kongen i
Hebron, èn,
11. kongen i Jarmut, èn, kongen i Lakis,
èn,
12. kongen i Eglon, èn, kongen i Geser,
èn,
13. kongen i Debir, èn, kongen i Geder,
èn,
14. kongen i Horma, èn, kongen i Arad,
èn,
15. kongen i Libna, èn, kongen i
Adullam, èn,
16. kongen i Makkeda, èn, kongen i
Bet-El, èn,
17. kongen i Tappuah, èn, kongen i
Hefer, èn,
18. kongen i Afek, èn, kongen i
Lassaron, èn,
19. kongen i Madon, èn, kongen i Hasor,
èn,
20. kongen i Simron-Meron, èn, kongen i
Aksaf, èn,
21. kongen i Ta'anak, èn, kongen i
Megiddo, èn,
22. kongen i Kedes, èn, kongen i
Jokneam ved Karmel, èn,
23. kongen i Dor på Dor-høydene, èn,
kongen over Gojim ved Gilgal, èn,
24. kongen i Tirsa, èn, i alt trettien
konger.
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KAP. 13
Josva skilledeler ut landet til folket
1. Da nå Josva var blitt gammel og
kommet langt ut i årene, sa Herren til ham:
Nå er du blitt gammel og kommet langt ut i
årene, men ennå står det en meget stor
del av landet igjen som skal inntas.
2. Dette er det land som står igjen: Alle
Filisternes bygder og hele Gesuritterområdet.
3. For alt som ligger mellom Sihor
østenfor Egypten og Ekrons landemerke i
nord, skal regnes til Kana'anittene; både
de fem Filister-fyrster i Gasa, Asdod,
Askalon, Gat, Ekron, og Avittnen.
4. Og videre i sør hele Kana'anittenes
land, Meara, som tilhører Sidoniernes land
like til Afek, til Amorittenes landemerker,
5. og Giblittenes land, hele Libanon mot
øst, fra Ba'al-Gad ved foten av Hermonfjellet like til Hamat-veien,
6. alle de som bor i fjellbygdene fra
Libanon til Misrefot-Ma'im, alle Sidonierne.
Jeg vil drive dem bort for Israels barn, men
skilledel du nå ut landet ved loddkasting til
arv for Israel; slik som jeg har befalt deg!
7. Så skilledel nå ut dette land til arv for
de ni stammer og den halve del av
Manasse stamme!
8. Sammen med Manasse hadde
Rubenittene og Gadittene fått sin arv som
Moses gav dem på østsiden av Jordan, så
som Moses, Herrens tjener, gav dem den:
9. Fra Aroer som ligger ved bredden av
Arnon-elva og fra den by som ligger midt i
dalen, og hele sletten ved Medba like til
Dibon.
10. Og alle de byer som tilhørte Sihon,
Amoritter-kongen, som regjerte i Hesbon
og like til Ammons barns landemerke.
11. Og Gilead, Gesurittenes og
Ma'akatittenes land, og hele Hermonfjellet, og hele Basan like til Salka.
12. Hele det rike som tilhørte Og i
Basan. Han som regjerte i Astarot og
Edre'i. Han var den siste som var tilbake
av Refa'ittene. Og Moses slo dem og drev
dem bort.
13. Men Israels barn drev ikke bort
Gesurittene og Ma'akaittene, og Gesur og
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Ma'aka er blitt boende blant Israel til
denne dag.
14. Bare Levis stamme gav han ingen
arv. Herrens, Israels Guds, ildoffer er hans
arv, slik som han hadde sagt til ham.
15. Først gav Moses Rubens barns
stamme arv etter deres ætter.
16. De fikk landet fra Aroer som ligger
ved bredden av Arnon-elva, og fra den by
som ligger midt i dalen og hele sletten ved
Medba,
17. Hesbon og alle tilhørende byer, som
ligger på sletten: Dibon, Bamot-Ba'al, BetBa'al-Meon,
18. Jahsa, Kedemot, Mefa'at,
19. Kirjata'im, Sibma, Seret-Hassahar
på fjellet i dalen,
2 0. Bet-Peor, Pisga-liene, B at Hajesimot,
21. og alle byene på sletten. Og hele det
rike som tilhørte Sihon, Amoritter-kongen,
som regjerte i Hesbon. Det var han som
Moses slo på samme tid som han slo
Midianitter-fyrstene Evi, Rekem, Sur, Hur,
og Reba, som var Sihons under-konger og
bodde der i landet.
22. Også Bileam, Beros sønn, profeten,
slo Israels barn i hjel med sverdet
sammen med de andre som de slo i hjel.
23.Og Rubens barns grense var Jordan
og hele landet langs med den. Dette var
Rubens barns arv etter deres ætter; byene
med tilhørende landsbyer.
24. Så gav Moses Gads stamme, Gads
barn, arv etter deres ætter.
25. Det land de fikk var: Jaser og alle
byene i Gilead, halvparten av Ammons
barns land helt til Aroer som ligger imot
Rabba,
26. fra Hesbon til Ramat-Hammispe og
Betonim, og fra Mahana'im til Debirs
landemerke,
27. og i dalen fikk de Bet-Haram, BetNimra, Sukkot, og Safon, resten av det
rike som hadde tilhørt Sihon, kongen i
Hesbon, med Jordan og landområdet
langs med den inntil enden av KinneretSjøen, på østsiden av Jordan.
28. Dette var Gads barns arv etter deres
ætter; byene med tilhørende landsbyer.
29. Så gav Moses den halve Manasses
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stamme arv, så at de også, den ene
halvdel av Manasses barns stamme, fikk
arv etter sine ætter.
30. Det land de fikk strakte seg fra:
Mahana'im og over hele Basan, hele det
rike som hadde tilhørt Og, kongen i Basan,
både alle Ja'irs teltbyer som ligger i Basan,
seksti byer,
31. og halvdelen av Gilead, og Astarot
og Edre'i, byer i det rike som hadde tilhørt
Og i Basan. Alt dette fikk Manasses sønn
Makirs barn, den ene halvdel av Makirs
barn, etter sine ætter.
32. Dette var det som Moses delte ut til
arv på Moabs ødemarker på østsiden av
Jordan; midt imot Jeriko.
33. Men til Levis stamme gav Moses
ingen arv. Herren, Israels Gud, er deres
arv, slik som han hadde sagt til dem.
KAP. 14
Kaleb får Hebron til arv
1. Og dette er de arvelagnad som Israels
barn fikk i Kana'ans land, og som presten
E leasar, Josva, Nuns sønn, o g
overhodene for familiene i Israels barns
stammer, delte ut iblant dem
2. ved loddkasting, så de fikk hver sin
arv, slik som Herren hadde befalt ved
Moses. Det var ni og en halv stamme som
dengang fikk arv.
3. For de to og en halv stamme hadde
Moses gitt arv på andre siden av Jordan;
men Levittene hadde han ikke gitt arv
iblant dem.
4. For Josefs barn utgjorde to stammer:
Manasse og Efra'im. Og Levittene fikk ikke
noen del i landet, men bare noen byer til å
bo i med tilhørende jorder for deres
buskap og husdyr.
5. Som Herren hadde befalt Moses, slik
gjorde Israels barn det og skilledelte ut
landet.
6. Da trådde Judas barn frem for Josva i
Gilgal, og Kaleb, Jefunnes sønn,
Kenisitten, sa til ham: Du vet hva Herren
sa til Moses, den Guds mann, om meg og
om deg i Kades-Barnea.
7. Jeg var 40 år gammel da Moses,
Herrens tjener, sendte meg fra Kades-

Barnea for å speide ut landet. Og jeg kom
tilbake til ham med svar, etter min beste
vurdering.
8. Mine brødre, som hadde dratt opp
med meg, gjorde folket motløst, men jeg
holdt meg trofast til Herren.
9. Den dag sverget Moses og sa: I
sannhet, det land du setter din fot på, skal
være ditt og dine barns arv til evig tid fordi
du trofast holdt deg til Herren min Gud.
10. Og nå ser du at Herren har gjort
med meg som han sa, og latt meg leve i
45 år fra den dag Herren talte disse ord til
Moses, all den tid vi vandret i ørkenen. Og
idag er jeg 85 år gammel.
11. Jeg er ennå like sterk som jeg var
den dag Moses sendte meg ut. Min styrke
er den samme nå som den var dengang;
både i strid og til å gå ut og inn.
12. Så gi meg nå denne fjellbygd som
Herren den dag talte om. For du hørte
selv dengang at Anakittene bor der, og at
der er store faste byer. Kanskje Herren er
med meg, så jeg får drevet dem bort, slik
som Herren har sagt.
13. Da velsignet Josva ham, og gav
Kaleb, Jefunnes sønn, Hebron til arv.
14. På den måten fikk Kaleb, Jefunnes
sønn, Kenisitten, Hebron til arv, som det
er den dag idag, fordi han trofast holdt seg
til Herren, Israels Gud.
15. Men Hebrons navn var før KirjatArba. Arba var den største mann blant
Anakittene. Og landet hadde nå ro for krig.
KAP. 15
Judas stammes grenser
1. Den lagnad som tilfalt Judas barns
stamme etter deres ætter, strakte seg bort
imot Edoms landemerke til ørkenen Sin;
lengst mot sør.
2. Og deres grense mot sør gikk ut fra
enden av Salthavet, fra den bukt som
vender mot sør og
3. bøyde sør om Skorpion-høyden, så
tok den over til Sin og oppetter i sør for
Kades-Barnea og gikk så over til Hesron
og opp til Adar. Der svinget den bort til
Karka,
4. og tok så bortetter til Asmon, gikk
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frem til Egyptens bekk, og endte ute ved
havet.
5. Grensen mot øst var Salthavet inntil
Jordans utløp. På nordsiden gikk grensen
fra den bukt av Salthavet hvor Jordan
renner ut.
6. Derfra drog den seg opp til Bet-Holga
og videre nord for Bet-Ha'araba, opp til
den stein som har navn etter Bohan,
Rubens sønn.
7. Så gikk grensen fra Akor-dalen opp til
Debir og vendte seg nord over til Gilgal
som ligger midt i mellom Abdummimshøyden sør for bekken, og deretter gikk
den over til vannet ved En-Semes og frem
til En-Rogel.
8. Derfra gikk grensen opp til Hinnoms
sønns dal til sørsiden av Jebus, det er
Jerusalem, og gikk så videre opp til toppen
av det fjell som ligger rett i vest for
Hinnoms dal ved nordenden av Refa'imdalen.
9. Fra denne fjelltopp strakte grensen
seg bort til Neftoah-vannets kilde og holdt
frem til byene i Efrons fjellbygd, og tok så
bortetter til Ba'ala, det er Kirjat-Jearim.
10. Fra Ba'ala svinget den vestover til
Se'ir-fjellet og tok over til nordsiden av
Jearim-fjellet, det er Kesalon, og gikk så
videre ned til Bet-Semes og frem til Timna.
11. Deretter gikk grensen nordover til
Ekrons fjellrygg. Der svinget den bort til
Sikron, og tok så over til Ba'ala-fjellet, gikk
frem til Jabne'el og endte ute ved havet.
12. Grensen mot vest var det store hav
og landet langs med det. Dette var Judas
barns grense på alle kanter, etter deres
ætter.
Kaleb inntar Hebron
13. Men Kaleb, Jefunnes sønn, fikk sin
del midt iblant Judas barn etter Herrens
ord til Josva. Det var, Anaks far, Arbas by,
som nå kalles Hebron.
14. Og Kaleb drev bort derfra de tre
Anakitter Sesai, Akiman, og Talmai;
etterkommere av Anak.
15. Derfra drog han opp mot
innbyggerne i Debir. Debirs navn var før
Kirjat-Sefer.
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16. Og kaleb sa: Den som vinner over
Kirjat-Sefer og inntar den, ham vil jeg gi
min datter Aksa til hustru.
17. Og Kenisitten Otniel, Kalebs bror,
inntok den. Og han gav ham sin datter
Aksa til hustru.
18. Og da hun kom til ham, talte hun
pågående til ham om å be hennes far om
en jordeiendom, og hun sprang ned av
eslet. Da sa Kaleb til henne: Hva vil du?
19. Hun svarte: Gi meg en avskjedsgave! Du har giftet meg bort til dette tørre
sørlandet. Gi meg nå vannkilder! Så gav
han henne de øvre og de nedre kilder.
Judas barns byer
20. Dette var Judas barns stammes arv
etter deres ætter.
21. Byene ved den ytterste grense av
Judas barns stamme mot Edoms
landemerke, i sørlandet, var: Kabse'el,
Eder, Jagur,
22. Kina, Dibmona, Adada,
23. Kedes, Hasor, Jitnan,
24. Sif, Telem, Bealot,
25. Hasor-Hadatta, Kerijot, Hesron, det
er Hasor,
26. Amam, Sema, Molada,
27. Hasur-Gadda, Hesmon, Bet-Pelet,
28. Hasar-Sual, Be'er-sjeba, Bisjotja
29. Ba'ala, Ijim, Esem,
30. Eltolad, Kesil, Horma,
31. Siklag, Madmanna, Sansanna,
32. Lebot, Silhim, Ajin, og Rimmon. I alt
tjugeni byer med tilhørende landsbyer.
33. I lavlandet: Estaol, Sora, Asna,
34. Sanoah, En-Gannim, Tappuah,
Haenam,
35. Jarmut, Adullam, Soko, Aseka,
36. Sa'ara'im, Adita'im, Haggedera, og
Gederota'im, fjorten byer med tilhørende
landsbyer.
37. Senan, Hadasa, Migdal-Gad,
38. Dilan, Mispe, Jokte'el,
39. Lakis, Boskat, Eglon,
40. Kabbon, Lahmas, Kitlis,
41. Gederot, Bet-Dagon, Na'ama, og
Makkeda, seksten byer med tilhørende
landsbyer.
42. Libna, Eter, Asan,
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43. Jifah, Asna, Nesib,
44. Ke'ila, Aksib, Maresa, ni byer med
tilhørende landsbyer.
45. Ekron med tilhørende byer og
landsbyer.
46. Fra Ekron og vestover alt som lå på
Asdod-siden, med tilhørende landsbyer.
47. Asdod med tilhørende byer og
landsbyer, Gasa med tilhørende byer og
landsbyer, inntil Egyptens bekk og det
store hav og landet langs med det.
48. Og i fjellbygdene: Samir, Jattir, Soko,
49. Danna, Kirjat-Sanna, det er Debir
50. Anab, Estemo, Anim,
51. Gosen, Holon, og Gilo, elleve byer
med tilhørende landsbyer.
52. Arab, Duma, Esan,
53. Janim, Bet-Tappuah, Afeka,
54. Humta, Kirjat-Arba, det er Hebron,
og Sior, ni byer med tilhørende landsbyer.
55. Maon, Karmel, Sif, Juta,
56. Jisre'el, Jokdeam, Sanoah,
57. Hakka'in, Gibea, og Timna, ti byer
med tilhørende landsbyer.
58. Halhul, Bet-Sur, Gedor,
59. Ma'arat, Bet-Anot, og Eltekon, seks
byer med tilhørende landsbyer.
60. Kirjat-Ba'al, det er Kirjat-Jearim, og
Harabba, to byer med tilhørende
landsbyer.
61. I ørkenen: Bet-Ha'araba, Middin,
Sekaka,
62. Hannibsan, Ir-Hammelah, og EnGedi, seks byer med tilhørende landsbyer.
63. Men Jebusittene som bodde i
Jerusalem, kunne Judas barn ikke drive
bort. Og Jebusittene ble boende sammen
med Judas barn i Jerusalem, og der bor
de den dag idag.
KAP. 16
Josefs barns arv
1. Den lagnad som tilfalt Josefs barn,
gikk fra Jordan ved Jeriko, og østenom
vannet ved Jeriko gjennom ørkenen som
stiger fra Jeriko og oppover fjellene til
Bet-El.
2. Fra Bet-El gikk grensen frem til Luz og
videre til Arkittenes land, til Atarot,
3. så tok den vestover ned til

Jafletittenes land, til Nedre Bet-Horons
landemerke og til Geser, og endte ute ved
havet.
4. Dette var den arv som Josefs barn,
Manasse og Efra'im, fikk.
5. Efra'ims land etter deres ætter lå slik
til: Mot øst gikk grensen for deres arvelagnad over Atrot-Addar frem til øvre BetHoron
6. og endte ute ved havet. Mot nord gikk
grensen over Mikmetat og bøyde seg mot
øst til Ta'anat-Sjilo og holdt frem østover
til Janoah.
7. Fra Janoah tok den så ned til Atarot
og Na'ara, rørte ved Jeriko og endte ved
Jordan.
8. Fra Tappuah gikk grensen vestover til
Kana-bekken og endte ute ved havet.
Dette var den arvelagnad som Efra'ims
barns stamme fikk etter sine ætter,
9. dessuten de byer som ble utskilt for
Efra'ims b arn in n e i M an asses
arvelagnad; både byene og tilhørende
landsbyer.’
10. Men de drev ikke bort de
Kana'anitter som bodde i Geser.
Kana'anittene bodde blant Efra'ims barn,
som de gjør den dag i dag, men ble
arbeidspliktige slaver.
KAP. 17

Manasses barns arv

1. Så fikk Manasses stamme sin
arvelagnad, for h an var J o sefs
førstefødte. Makir, Manasses førstefødte
sønn, Gileadittenes stamfar, fikk Gilead og
Basan, fordi han var en stridsmann.
2. Manasses andre barn fikk også
arvelodd etter sine ætter: Abiesers barn,
Heleks barn, Asriels barn, Sekems barn,
Hefers barn, og Semidas barn. Dette var
Manasses, Josefs sønns, barn på mannssiden etter sine ætter.
3. Men Selofhad, en sønn av Hefer, som
var sønn av Gilead og sønnesønn av
Makir, Manasses sønn, hadde ikke
sønner, men bare døtre. Og dette er
navnene på hans døtre: Mahla, Noa,
Holga, Milka, og Tirsa.
4. De gikk frem for presten Eleasar, for
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Josva, Nuns sønn, og for høvdingene, og
sa: Herren bød Moses at han skulle gi oss
arv midt iblant våre brødre. Så fikk de etter
Herrens ord arv midt iblant sin fars brødre.
5. Slik falt det ti deler på Manasse,
foruten Gilead og Basan områdene på
andre siden av Jordan.
6. For Manasses døtre fikk arv iblant
hans sønner, og Gilead-området hadde
Manasses andre barns fått.
7. Og Manasses grense gikk fra Aser til
Mikmetat, som ligger midt imot Sikem, så
tok grensen til høyre til En-Tappuahbygden.
8. Manasse fikk Tappuah-området, men
Tappuah selv, på grensen av Manasse,
tilfalt Efra'ims barn.
9. Så gikk grensen ned til Kana-bekken;
sørafor bekken. Men byene der tilfalt
Efra'im, enda de lå mellom Manasses
byer. Derfra gikk Manasses grense
nordenfor bekken og endte ute ved havet.
10. Alt som lå sørafor, tilfalt Efra'im, og
det som lå nordafor tilfalt Manasse, og
havet ble hans grense. Og i nord støtte de
opp til Asjer og i øst til Issakar.
11. I Issakar og i Asjer fikk Manasse BetSean med tilhørende småbyer, Jibleam
med tilhørende småbyer, innbyggerne i
Dor med tilhørende småbyer, innbyggerne
i En-Dor med tilhørende småbyer,
innbyggerne i Ta'anak med tilhørende
småbyer, og innbyggerne i Megiddo med
tilhørende småbyer; de tre høydenes
områder.
12. Men Manasses barn maktet ikke å
innta disse byer, og det lyktes
Kana'anittene å bli boende der i landet.
13. Da Israels barn ble sterkere, gjorde
de Kana'nittene arbeidspliktige, men de
drev dem ikke bort.
14. Og Josefs barn talte til Josva og sa:
Hvorfor har du gitt meg bare èn lagnad og
én arvedel, enda jeg er et stort folk, fordi
Herren hittil har velsignet meg?
15. Da sa Josva til dem: Er du så stort et
folk, så gå opp i skogen og rydd deg jord
der i Ferisittenes og Refa'ittenes land,
siden Efra'ims fjellbygd er for trang for
deg.
16. Men Josefs barn sa: Fjellbygden
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strekker ikke til for oss. Og Kana'anittene
som bor i dalbygdene, har alle sammen
jernvogner; både de som bor i Bet-Sean
med tilhørende småbyer, og de som bor i
Jisre'els dal.
17. Da sa Josva til Josefs hus, til Efra'im
og Manasse: Du er et stort folk og har stor
styrke. Du skal ikke ha bare én lagnad,
18. men en fjellbygd skal du få, og da
det er skog der, skal du hugge den ned,
så endog dens utkanter skal tilhøre deg,
for du skal drive bort Kana'anittene om de
enn har jernvogner og er sterke.
KAP. 18
Josva setter opp grenser i Sjilo
1. Og hele Israels barns menighet
samlet seg i Sjilo og reiste der møteteltet.
Og landet lå undertvunget foran dem.
2. Men det var ennå sju stammer tilbake
blant Israels barn som ikke hadde delt sin
arv.
3. Da sa Josva til Israels barn: Hvor
lenge vil dere ennå drøye før dere drar av
sted og inntar det land Herren, deres
fedres Gud, har gitt dere?
4. Kom nå med tre menn for hver
stamme! Så vil jeg sende dem ut. Og de
skal gjøre seg klar og gå gjennom landet
og skrive opp det de ser, for
skilledelingens skyld, og så komme til
meg.
5. Del det så mellom dere i sju deler!
Juda skal bli i sitt land mot sør, og Josefs
hus skal bli i sitt land mot nord.
6. Og dere skal skrive opp alt det som er
i landet, i sju deler, og komme hit til meg
med det som dere har skrevet. Så vil jeg
kaste lodd for dere her, for Herrens, vår
Guds, åsyn.
7. For Levittene får ingen del blant dere,
men Herrens prestedømme er deres arv.
Og Gad og Ruben og den halve
Manasses stamme har fått sin arv på
østsiden av Jordan; den arv som Moses,
Herrens tjener, gav dem.
8. Så gjorde mennene seg klar og gikk.
Og da de drog avsted, bød Josva dem å
skrive opp alt det de så i landet. Han sa:
Gå avsted og dra omkring i landet og skriv
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opp alt det dere ser der, og kom så tilbake
til meg! Så vil jeg kaste lodd for dere for
Herrens åsyn her i Sjilo.
9. Så gikk da mennene avsted og drog
igjennom landet og skrev opp det de så
der; by for by, en bok i sju deler. Deretter
kom de tilbake til Josva i leiren ved Sjilo.
10. Og Josva kastet lodd for dem i Sjilo
for Herrens åsyn. Der skilledelte Josva
landet mellom Israels barn etter deres
ættgrener.
Benjamins barns arv
11. Først kom loddet ut for Benjamins
barns stamme etter deres ætter. Og det
land som ble deres lagnad, kom til å ligge
mellom Judas barn og Josefs barn.
12. Og deres grense på nordsiden gikk
ut fra Jordan og drog seg oppover til
fjellryggen i nord for Jeriko og deretter
vestover opp i fjellet og frem til ørkenen
ved Bet-Aven.
13. Derfra gikk grensen over til Luz, til
fjellveggen sør for Luz, det er Bet-El. Og
så gikk grensen ned til Atrot-Addar over
det fjell som ligger sørafor Nedre BetHoron.
14. Så gjorde grensen en sving og
bøyde seg på vestsiden mot sør fra det
fjell som ligger rett i sør for Bet-Horon, og
den endte ved Kirjat-Ba'al, det er KirjatJearim; en by som tilhørte Judas barn.
Dette var vestsiden.
15. På sørsiden gikk grensen fra enden
av Kirjat-Jearim, der var det grensen
begynte i vest, og frem til Neftoah-vannets
kilde.
16. Så gikk grensen ned til enden av det
fjell som ligger midt imot Hinnom sønns
dal, nordafor Refa'im-dalen, og så ned i
Hinnoms dal, i sør for Jebusittenes
fjellrygg, og deretter ned til En-Rogel.
17. Så svinget den mot nord og gikk
frem til En-Semes og videre til Gelilot, som
ligger midt imot Adummim-høyden, og så
ned til den stein som har navn etter
Bohan, Rubens sønn.
18. Der tok den over til den fjellrygg som
ligger rett i nord for Ha'araba, og gikk
deretter ned til Ha'araba.

19. Så tok grensen over til nordsiden av
fjellryggen ved Bet-Hogla og endte ved
den nordlige bukt av Salthavet, ved
Jordans sørlige ende. Dette var
sørgrensen.
20. På østsiden var Jordan grensen.
Dette var Benjamins arvelagnad med
dens grenser rundt omkring; etter deres
ætter.
21. Og de byer som tilfalt Benjamins
barns stamme etter deres ætter, var:
Jeriko, Bet-Hogla, Emek-Kesis,
22. Bet-Ha'araba, Semara'im, Bet-El,
23. Ha'avvim, Happara, Ofra,
24. Kefar-Ha'ammoni, Haofni, og Geba,
tolv byer med tilhørende landsbyer.
25. Gibeon, Rama, Be'erot,
26. Mispe, Hakkefira, Hammosa,
27. Rekem, Jirpe'el, Tarala,
28. Sela, Haelef, Jebus, det er
Jerusalem, Gibat, og Kirjat, fjorten byer
med tilhørende landsbyer. Dette var
Benjamins barns arvelagnad etter deres
ætter.
KAP. 19

Simeons barns arv

1. Det andre lodd kom ut for Simeon; for
Simeons barns stamme. Den arvelagnad
de fikk, lå inne i Judas barns arvedel.
2. Til deres arvelagnad tilhørte: Be'erSjeba, Seba, Molada,
3. Hasar-Sual, Bala, Esem,
4. Eltolad, Betul, Horma,
5. Siklag, Bet-Hammarkabot, HasarSusa,
6. Bet-Lebaot, og Saruhen, tretten byer
med tilhørende landsbyer.
7. A'in, Rimmon, Eter, og Asan, fire byer
med tilhørende landsbyer.
8. Og alle de landsbyer som lå rundt
omkring disse byer inntil Ba'alat-Be'er, det
sørlige Rama. Dette var den arvelagnad
som Simeons barns stamme fikk etter sine
ætter.
9. Av den del som ble tilmålt Judas barn,
fikk Simeons barn sin arvelagnad; for
Judas barns del var for stor for dem.
Derfor fikk Simeons barn sin arvelagnad
inne i deres arvelagnad.
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Sebulons barns arv
10. Det tredje lodd kom ut for Sebulons
barn etter deres ætter. Grensen for deres
arvelagnad gikk til Sarid.
11. Deres grense gikk i vest opp til
Marala, støtte på Dabbeset, og nådde den
bekk som løper østenfor Jokneam.
12. Mot øst, mot solens oppgang, bøyde
den seg fra Sarid bort til Kislot-Tabors
områdemerker og gikk frem til Haddaberat
og opp til Jafia.
13. Derfra gikk den mot øst, mot solens
oppgang, over til Gat-Hefer og Et-Kasin,
og frem til Rimmon, som strekker seg bort
til Hannea.
14. Så svinget grensen omkring dette
sted nordover til Hannaton og endte i
Jiftah-El-dalen.
15. Dessuten fikk de Kattat, Nahalal,
Simron, Jidala, og Betlehem. I alt tolv byer
med tilhørende landsbyer.
16. Dette var Sebulons barns arvelagnad
etter deres ætter; disse byer med
tilhørende landsbyer.
Issakars barns arv
17. For Issakar, kom det fjerde loddet ut;
for Issakars barn etter deres ætter.
18. I deres land lå: Jisre'ela, Hakkesullot,
Sunem,
19. Hafara'im, Sion, Anaharat,
20. Harabbit, Kisjon, Ebes,
21. Remet, En-Gannim, En-Hadda, BetPassas,
22. og grensen støtte til Tabor,
Sahasuma, og Bet-Semes, og den endte
ved Jordan; seksten byer med tilhørende
landsbyer.
23. Dette er den arvelagnad som
Issakars barns stamme fikk etter sine
ætter; byene med tilhørende landsbyer.
Asjers barns arv
24. Det femte lodd som kom ut, var for
Asjers barns stamme etter deres ætter.
25. I deres land lå Helkat, Hali, Beten,
Aksaf,
26. Allammelek, Amad, Misal, og

grensen støtte mot vest til Karmel, og
Sihor-Libnat.
27. Så vendte den seg østover til BetDagon, støtte til Sebulon og Jiftah-Eldalen, nordenfor Bet-Haemek og Ne'iel,
og gikk så frem til Kabul i nord.
28. Dessuten fikk de Ebron, Rehob,
Hammon, Kana, helt til det store Sidon.
29. Så vendte grensen seg mot Harama
og holdt frem til den faste by Tyrus,
vendte seg deretter mot Hosa og endte
ute ved havet, ikke langt fra Aksib.
30. Dessuten fikk de Umma, Afek, og
Rehob, i alt tjue byer med tilhørende
landsbyer.
31. Dette var den arvelagnad som
Asjers barns stamme fikk etter sine ætter;
disse byer med tilhørende landsbyer.
Naftalis barns arv
32. For Naftalis barn, kom det sjette lodd
ut; for Naftalis barn etter deres ætter.
33. Deres grense gikk fra Helef, fra eika
ved Sa'anannim, om Adami-Hannekeb og
Jabne'el, frem til Lakkum og endte ved
Jordan.
34. Så vendte grensen seg vestover til
Asnot-Tabor og holdt frem til Hukkot, og
støtte i sør til Sebulon og i vest til Asjer og
i øst til Juda ved Jordan.
35. Av faste byer var der: Hassiddim,
Ser, Hammat, Rakkat, Kinneret,
36. Adama, Harama, Hasor,
37. Kedes, Edre'i, En-Hasor,
38. Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat,
og Bet-Semes, i alt nitten byer med
tilhørende landsbyer.
39. Dette var den arvelagnad som
Naftalis barns stamme fikk etter sine
ætter; byene med tilhørende landsbyer.
Dans barns arv
40. For Dans barns stamme etter deres
ætter, kom det sjuende lodd ut.
41. I det land de fikk til arvelagnad, lå:
Sora, Estaol, Ir-Semes,
42. Sa'alabbin, Ajalon, Jitla,
43. Elon, Timnata, Ekron,
44. Elteke, Gibbeton, Ba'alat,
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45. Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,
46. Me-Hajarkon, og Harakkon med
bygdene bortimot Joppe.
47. Men Dans barns landområde ble for
trangt for dem, og Dans barn drog opp og
førte krig mot Lesem. De inntok det og slo
det med det kvasse sverd, og tok det i eie
og bodde der. Og de kalte Lesem Dan
etter sin stamfar Dan.
48. Dette var den arvelagnad som Dans
barns stamme fikk etter sine ætter; disse
byer med tilhørende landsbyer.
49. Så var de da ferdig med å skilledele
ut landet etter dets grenser. Og Israels
barns gav Josva, Nuns sønn, en arvedel
mellom seg.
50. Etter Herrens befaling gav de ham
den by han ba om, Timnat-Serah på
Efra'im-fjellet, og han bygget opp byen og
bosatte seg der.
51. Dette var de arvelagnader som
presten Eleasar og Josva, Nuns sønn, og
overhodene for familiene i Israels barns
stammer, skilledelte ut ved loddkasting i
Sjilo for Herrens åsyn, ved inngangen til
møteteltet. Så var de ferdige med å
skilledele ut landet.
KAP. 20
Tilfluktsbyer for manndraperne
1. Og Herren talte til Josva og sa:
2. Tal til Israels barn og si: Avgi nå de
tilfluktssteder som jeg talte til dere om ved
Moses,
3. så en manndraper som av
uforsiktighet, uten å ville det, slår noen i
hjel, kan flykte dit. Dere skal ha dem til
tilfluktssteder for manndraperen, når han
flykter for blodhevneren.
4. Han skal flykte til en av disse byer og
stille seg til inngangen til byens port og
legge sin sak frem for de eldste i byen. Så
skal de ta ham inn til seg i byen og gi ham
et sted hos seg hvor han kan bo.
5. Og når blodhevneren forfølger ham,
da skal de ikke overgi manndraperen i
hans hånd, fordi han slo sin neste i hjel i
vanvare og uten før å ha båret hat til ham.
6. Og han skal bli boende der i byen til
han har stått til doms for menigheten, og til

den yppersteprest, som da lever, er død.
Deretter kan manndraperen vende tilbake
til sin by og sitt hus; til den by han rømte
fra.
7. Så helliget de Kedes i Galilea i
Naftali-fjellene, Sikem i Efra'im-fjellene,
Kirjat-Arba, det er Hebron, i Juda-fjellene.
8. Og på østsiden av Jordan, som flyter
forbi Jeriko, avgav de: Av Rubens stamme
Beser i ørkenen, på sletten, og av Gads
stamme Ramot i Gilead, og av Manasses
stamme Galon i Basan.
9. Dette var de byer som ble fastsatt til
tilfluktssteder for alle Israels barn og for
den fremmede som oppholder seg iblant
dem, så hver den som av uforsiktighet slår
noen i hjel, kan flykte dit og ikke skal dø
for blodhevnerens hånd, før han er blitt
stilt frem for menigheten.
KAP. 21
Israels barn gir Levittene byer
1. Overhodene for Levittenes familier
trådde frem for presten Eleasar og Josva,
Nuns sønn, og for familie-overhodene i
Israels barns stammer
2. og talte til dem i Sjilo i Kana'ans land
og sa: Herren bød Moses at der skulle gis
oss byer å bo i med marken omkring for
vårt fe.
3. Da gav Israels barn, etter Herrens
befaling av sine arvedeler, disse byer med
tilhørende marker:
4. Først så kom loddet ut for
Kahatittenes ætter, og blant disse Levitter
f ik k presten Arons sø n n er ved
loddkastingen tretten byer av Juda
stamme, av Simeonittenes stamme, og av
Benjamins stamme,
5. og de andre Kahats barn fikk ved
loddkastingen ti byer av Efra'ims stammes
ætter, av Dans stamme, og av den halve
Manasses stamme.
6. Gersons barn fikk ved loddkastingen
tretten byer av Issakars stammes ætter,
av Asjers stamme, av Naftalis stamme, og
av den halve Manasses stamme i Basan.
7. Meraris fikk etter sine ætter tolv byer
av Rubens stamme, av Gads stamme, og
av Sebulons stamme.
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8. Disse byer med tilhørende jorder gav
Israels barn Levittene ved loddkasting, slik
som Herren hadde befalt ved Moses.
9. Av Judas barns stamme og av
Simeons barns stamme avgav de de byer
som nå skal nevnes:
10. Arons sønner av Kahatittenes ætter,
de Levis barn som loddet først kom ut for,
11. fikk: Arbas, Anakittenes stamfars by,
det er Hebron, i Juda-fjellene med
tilhørende Jorder rundt omkring,
12. men byens mark og dens landsbyer
gav de Kaleb, Jefunnes sønn, til eiendom.
13. Presten Arons sønner fikk både
Hebron, som var en tilfluktsby for
manndrapere, med tilhørende marker, og
Libna med marker,
14. Jattir med marker, Estemoa med
marker,
15. Holon med marker, Debir med
marker,
16. A'in med marker, Jutta med marker,
og Bet-Semes med marker, ni byer av
disse to stammer.
17. Og av Benjamins stamme: Gibeon
med marker, Geba med marker,
18. Anatot med marker, Almon med
marker, fire byer.
19. På den måten fikk Arons sønner,
prestene, i alt tretten byer med tilhørende
marker.
20. Og Kahats barns ætter av Levittene,
de andre av Kahats barn, fikk fra Efra'ims
stamme disse byer, som utgjorde deres
del:
21. De fikk Sikem, som var en tilfluktsby
for manndrapere, med tilhørende marker, i
Efra'im-fjellene, Geser med marker,
22. Kibsa'im med marker, og Bet-Horon
med marker, fire byer.
23. Og av Dans stamme: Elteke med
marker, Gibbeton med marker,
24. Ajalon med marker, Gat-Rimmon
med marker, fire byer.
25. Og av den halve Manasses stamme:
Ta'anak med marker, og Gat-Rimmon med
marker, to byer.
26. Det var i alt ti byer med tilhørende
marker som de andre Kahatitters ætter
fikk.
27. Og Gersons barn av Levittenes ætter

Side 297

fikk av den halve Manasses stamme:
Golan i Basan, som var en tilfluktsby for
manndrapere, med tilhørende marker, og
Be'estera med marker, to byer.
28. Og av Issakars stamme: Kisjon med
marker, Daberat med marker,
29. Jarmut med jorder, En-Gannim med
marker, fire byer.
30. Og av Asjers stamme: Misal med
marker, Abdon med jorder,
31. Helkat med marker, og Rehob med
marker, fire byer.
32. Og av Naftalis stamme: Kedes i
Galilea, som var en tilfluktsby for
manndrapere, med tilhørende marker,
Hammot-Dor med marker, og Kartan med
marker, tre byer.
33. Gersonittenes byer etter deres ætter
utgjorde på den måten i alt tretten byer
med tilhørende marker.
34. Og Meraris barns ætter, resten av
Levittene, fikk av Sebulons stamme:
Jokneam med marker, Karta med jorder,
35. Dimna med marker, Nahalal med
marker, fire byer.
36. Og av Rubens barns stamme: Beser
med marker, Jahsa med marker,
37. Kedemot med marker, og Mefa'at
med marker, fire byer.
38. Og av Gads stamme: Ramot i
Gilead, som var en tilfluktsby for
manndrapere, med tilhørende marker,
Mahana'im med jorder,
39. Hesbon med marker, og Jaser med
marker, i alt fire byer.
40. De byer som Meraris barn, resten av
Levittenes ætter, fikk som arvelagnad
etter sine ætter, var i alt tolv byer.
41. I alt utgjorde Levittenes byer i Israels
barns eiendoms land førtiåtte byer med
tilhørende jorder.
42. Disse byer hadde hver for seg
marker rundt omkring seg. Så var det med
alle disse byer.
43. På den måten gav Herren Israel hele
det land han hadde sverget å ville gi deres
fedre. Og de inntok det og bosatte seg
der.
44. Og Herren lot dem ha ro på alle
kanter, akkurat slik som han hadde
sverget til deres fedre. Og ingen av alle
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deres fiender kunne stå seg imot dem. Alle
deres fiender gav Herren i deres hånd.
45. Ikke et ord ble til overs av alle de
gode ord Herren hadde talt til Israels hus.
Det ble oppfylt alt sammen.
KAP. 22
Ruben, Gad, og Manasse, stamme får
vende tilbake
1. Da kalte Josva til seg Rubenittene,
Gadittene, og den halve Manasses
stamme,
2. og sa til dem: Dere har holdt alt det
Moses, Herrens tjener, bød dere, og dere
har vært lydige mot meg i alt det jeg har
befalt dere.
3. Dere har ikke sviktet deres brødre i
denne lange tid, like til denne dag, men
dere har tatt vare på alt det Herren deres
Gud har befalt dere å vareta.
4. Og nå har Herren deres Gud gitt
deres brødre ro, slik som han har sagt til
dem. Så vend nå om og dra til deres telt, til
deres eget land, det som Moses, Herrens
tjener, gav dere på andre siden av Jordan.
5. Men gi nøye akt på å holde det bud og
den lov Moses, Herrens tjener, gav dere: Å
elske Herren deres Gud og å vandre på
alle hans veier, holde hans bud, holde fast
ved ham, og tjene ham av alt deres hjerte
og av all deres sjel.
6. Så velsignet Josva dem og lot dem
fare, og de drog til sine telt.
7. Den ene halvdel av Manasses
stamme hadde Moses gitt arvedel i Basan,
og den andre halvdel hadde Josva gitt
arvedel sammen med deres brødre på den
andre siden av Jordan, på vestsiden. Da
Josva nå lot dem fare til sine telt, velsignet
ham dem også
8. og sa til dem: Vend nå tilbake til deres
telt med deres store rikdommer, med store
mengder av fe, med sølv, gull, kobber,
jern, og med klær i stor mengde! Del med
deres brødre deres krigsfangst dere har
tatt fra deres fiender!
9. Så vendte Rubens barn, Gads barn,
og den halve Manasses stamme, tilbake.
De skiltes fra Israels barn og brøt opp fra
Sjilo, som ligger i Kana'ans land, for å dra

til Gilead, sitt eget land, hvor de hadde fått
sin eiendom etter den befaling Herren
hadde gitt ved Moses.
10. Og da de kom til landområdet ved
Jordan, den del som derav tilhører
Kana'ans land, bygget Rubens barn, Gads
barn, og den halve Manasses stamme, et
alter der ved Jordan, et stort alter, som
såes lang vei.
11. Da hørte Israels barn at folk sa: Se,
Rubens barn, Gads barn, og den halve
Manasses barns stamme, har bygget seg
et alter lengst fremme ved Kana'ans land,
i landområdet ved Jordan, midt imot
Israels barn.
12. Og da Israels barn hørte dette,
samlet hele Israels barns menighet seg i
Sjilo for å dra opp til strid mot dem.
13. Og Israel sendte Pinehas, presten
Eleasars sønn, til Rubens barn, Gads
barn, og den halve Manasses stamme i
Gileads land,
14. og sammen med ham, ti høvdinger,
èn familie høvding for hver av Israels
stammer, og hver av dem var overhode
for sin familie blant Israels tusener.
15. Og da de kom til Rubens barn, Gads
barn, og den halve Manasses stamme i
Gileads landområde, talte de til dem og
sa:
16. Slik sier hele Israels menighet: Hva
er dette for en troløshet dere har gjort mot
Israels Gud, at dere i dag har vendt dere
bort fra Herren og bygget dere et alter, at
dere i dag har satt dere opp mot Herren?
17. Var det ikke nok med den ugjerning
vi gjorde da vi holdt oss til Peor, en
ugjerning som vi like til den dag i dag ikke
har renset oss fra, og hvis skyld
hj em sø k elsen kom over Herrens
menighet?
18. Og dere vender dere i dag bort fra
Herren! Sannelig, setter dere dere i dag
opp mot Herren, så vil han i morgen la sin
vrede bryte løs mot hele Israels menighet.
19. Og synes dere deres eiendomsland
er skittent, så bare kom over til Herrens
eiendomslan d , d er hvor Herrens
tabernakel står, og få dere eiendom midt
iblant oss, men sett dere ikke opp mot
Herren og sett dere ikke opp mot oss ved
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å bygge dere et alter foruten Herrens, vår
Guds, alter!
20. Bar ikke Akan, Serahs sønn, seg
troløst at med det bannlyste gods? Og de
kom vrede over hele Israels menighet, og
han var ikke den eneste som omkom for
hans ugjernings skyld.
21. Da svarte Rubens barn, Gads barn,
og den halve Manasses barn, og sa til
høvdingene for Israels tusener:
22. GUD, Herren, ja, GUD, Herren, han
vet det, og Israel skal vite det: I sannhet,
det er ikke i trass eller i troløshet mot
Herren, da behøver du ikke å befri oss i
dag,
23. at vi bygget oss et alter, som om vi
ville vende oss bort fra Herren. Og
sannelig, ikke for å ofre brennoffer og
matoffer på det, og i sannhet, ikke for å
bære frem takkoffer på det, da straffe
Herren oss selv,
24. men i sannhet, vi gjorde det av uro
for hva som kunne hende. For vi tenkte at
deres barn engang kunne komme til å si til
våre barn: Hva har dere å gjøre med
Herren, Israels Gud?
25. Herren har jo satt Jordan til grense
imellom oss og dere, Rubens barn og
Gads barn. Dere har ingen del i Herren.
På den måten kunne deres barn få våre
barn til å holde opp med å ha respekt for
Herren.
26. Derfor sa vi: La oss ta oss fore å
bygge et alter, ikke til brennoffer eller til
slaktoffer,
27. men det skal være et vitne mellom
oss og dere, mellom våre etterkommere
om at vi vil tjene Herren for hans åsyn med
brennoffer, slaktoffer, og takkoffer, forat
ikke deres barn engang skal si til våre
barn: Dere har ingen del i Herren.
28. Og vi sa: Hvis de engang skulle si
noe slikt til oss og våre etterkommere, da
vil vi svare: Se på den etterligning av
Herrens alter som våre fedre gjorde, ikke
til brennoffer eller til slaktoffer, men til et
vitne mellom oss og dere!
29. Det være langt fra oss å sette oss
opp mot Herren og i dag vende oss bort
fra Herren ved å bygge et alter til
brennoffer eller matoffer eller slaktoffer
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foruten Herrens, vår Guds, alter, som står
foran hans tabernakel.
30. Da presten Pinehas og menighetens
høvdinger, og overhodene for Israels
tusener, som var med ham, hørte de ord
Rubens barn, Gads barn, og Manasses
barn, talte, syntes de godt om det.
31. Og Pinehas, presten Eleasars sønn,
sa til Rubens barn, Gads barn, og
Manasses barn: Idag skjønner vi at
Herren er midt iblant oss, siden dere ikke
har gjort denne troløshet mot Herren.
Dermed har dere frelst Israels barn av
Herrens hånd.
32. Så skiltes Pinehas, presten Eleasars
sønn, og høvdingene fra Rubens barn og
Gads barn i Glieads land-område og
vendte tilbake til Kana'ans land, til Israels
barn, og kom tilbake med svar til dem.
33. Og Israels barn syntes godt om
svaret. De priste Gud og tenkte ikke mere
på å dra opp til strid mot dem og ødelegge
det land hvor Rubens barn og Gads barn
bodde.
34. Og Rubens barn og Gads barn gav
alteret navn og sa: Et vitne er det mellom
oss om at Herren er Gud.
KAP. 23
Josva taler og formaner folket
1. Da det nå var gått lang tid etterat
Herren hadde gitt Israel ro for alle dets
fiender rundt om, og Josva var blitt
gammel og kommet langt ut i årene,
2. da kalte Josva til seg hele Israel, dets
eldste, dets høvdinger, dets dommere, og
dets tilsynsmenn, og sa til dem: Nå er jeg
blitt gammel og kommet langt ut i årene,
3. og dere har sett alt hva Herren deres
Gud har gjort med alle disse folk som han
drev ut for dere, for det var Herren deres
Gud som stred for dere.
4. Nå har jeg ved loddkasting tildelt dere
de folk som ennå er tilbake, som
arvelagnad etter deres stammer, og likeså
alle de folk som jeg har utryddet fra
Jordan til det store hav i vest.
5. Og Herren deres Gud skal selv støte
dem ut og drive dem bort for dere, og dere
skal ta deres land i eie; slik som Herren
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deres Gud har sagt til dere.
6. Så vær nå standhaftig i å holde og å
gjøre alt det som står skrevet i Mose
lovbok, så dere ikke viker derfra verken til
høyre eller til venstre,
7. og ikke gir dere i lag med disse folk,
de som ennå er tilbake hos dere. Deres
guders navn skal dere ikke nevne og ikke
la noen sverge ved dem, ikke dyrke dem,
og ikke tilbe dem,
8. men Herren deres Gud skal dere
holde fast ved, slik som dere har gjort til
denne dag.
9. Derfor har Herren drevet store og
sterke folk bort for dere, og ingen har holdt
stand mot dere til denne dag.
10. En mann av dere drev tusen på flukt,
for det var Herren deres Gud som stred for
dere, slik som han hadde sagt til dere.
11. Ta dere da nøye i vare, så sant dere
har deres liv kjært, og elsk Herren deres
Gud!
12. For dersom dere vender dere bort fra
ham og holder dere til disse folk, de som
ennå er tilbake hos dere, og inngår
svogerskap med dem og gir dere i lag med
dem, og de med dere,
13. da skal dere bestemt vite at Herren
deres Gud ikke mere skal drive disse folk
bort for dere, men de skal bli en snare og
en felle for dere, til en pisk for deres rygg,
og til torner i deres øyne, inntil dere er
utryddet av dette gode land som Herren
deres Gud har gitt dere.
14. Se, jeg går nå all Jordens vei. Så
skal dere da av alt deres hjerte og av all
deres sjel erfare at ikke et eneste ord er
blitt uoppfylt av alle de gode ord Herren
deres Gud har talt over dere. De er alle
sammen oppfylt for dere, ikke et eneste
ord av dem er blitt uoppfylt.
15. Men liksom alle de gode ord Herren
deres Gud har talt til dere, er oppfylt på
dere, slik skal Herren la alle de onde ord
oppfylles på dere, inntil han har utryddet
dere av dette gode land som Herren deres
Gud har gitt dere.
16. Når dere bryter Herrens, deres
Guds, pakt, som han har opprettet med
dere, og hengir dere til å dyrke andre
guder og tilbe dem, da skal Herrens vrede

opptennes mot dere. Og dere skal hastig
bli utryddet av det gode land han har gitt
dere.
KAP. 24
Josva profeterer og folket
underordner seg Gud
1. Og Josva samlet alle Israels stammer
i Sikem. Og han kalte til seg Israels eldste,
dets høvdinger, dets dommere, og dets
tilsynsmenn, og de trådde frem for Guds
åsyn.
2. Og Josva sa til hele folket: Så sier
Herren, Israels Gud: På andre siden av
elven bodde fra gammelt av deres fedre,
blant dem Tarah, Abraham og Nakors far,
og de dyrket fremmede guder.
3. Og jeg tok deres far Abraham fra
andre siden av elven og lot ham vandre
om i hele kana'ans land. Og jeg gjorde
hans ætt tallrik og gav ham Isak.
4. Og Isak gav jeg Jakob og Esau. Og
jeg gav Esau Se'ir-fjellene til eie, men
Jakob og hans barn drog ned til Egypten.
5. Siden sendte jeg Moses og Aron, og
jeg slo Egypten med straffedommer, slik
som dere vet jeg gjorde der. Og deretter
førte jeg dere ut.
6. Da jeg nå førte deres fedre ut av
Egypten, kom dere til havet. Men
Egypterne forfulgte deres fedre med
vogner og hestfolk til det Røde Hav.
7. Da ropte de til Herren, og han satte et
mørke mellom dere og Egypterne og lot
havet slå sammen over dem, så det
skjulte dem. Med egne øyne så dere hva
jeg gjorde i Egypten. Siden bodde dere en
lang tid i ørkenen.
8. Så førte jeg dere inn i Amorittenes
land; de som bodde på andre siden av
Jordan. De førte krig mot dere, men jeg
gav dem i deres hånd, så dere tok deres
land i eie, og jeg utryddet dem for dere.
9. Da stod Balak, Sippors sønn, Moabs
konge, opp og stred mot Israel. Og han
sendte bud etter Bileam, Beros sønn, forat
han skulle forbanne dere.
10. Men jeg ville ikke høre på Bileam, og
han måtte velsigne dere, og jeg befridde
dere av hans hånd.
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11. Så gikk dere over Jordan og kom til
Jeriko. Innbyggerne i Jeriko stred mot
dere, likeså Amorittene, Ferisittene,
Kana'anittene, Hetittene, Girgasittene,
Hevittene, og Jebusittene, og jeg gav dem
i deres hånd.
12. Og jeg sendte vepser foran dere, og
de drev dem ut for dere liksom også begge
Amoritter-kongene. Det var ikke med ditt
sverd og ikke med din bue de ble drevet
ut.
13. Og jeg gav dere et land som du ikke
har hatt strev med, og byer som du ikke
har bygget, og dere bosatte dere i dem.
Dere eter av vingårder og oljetrær som
dere ikke har plantet.
14. Så ha nå respekt for Herren og tjen
ham i oppriktighet og troskap. Og skill dere
av med de guder som deres fedre dyrket
på andre siden av elven og i Egypten, og
tjen Herren!
15. Men synes dere ikke om å tjene
Herren, så velg idag hvem dere vil tjene;
enten de guder som dere fedre dyrket på
andre siden av elven, eller Amorittenes
guder, i hvis land dere bor! Men jeg og mitt
hus, vi vil tjene Herren.
16. Da svarte folket og sa: Det være
langt fra oss å forlate Herren for å dyrke
fremmede guder!
17. For Herren vår Gud, han var det som
førte oss og våre fedre opp av Egyptens
land, av slavehuset, og som gjorde disse
store tegn for våre øyne og voktet oss på
hele den vei vi gikk, og blant alle de folk
hvis land vi drog gjennom.
18. Og Herren drev ut for oss alle disse
folk og de Amoritter som bodde i landet.
Også vi vil tjene Herren, for han er vår
Gud.
19. Og Josva sa til folket: Dere kan ikke
tjene Herren, for han er en hellig Gud. En
nidkjær Gud er han. Han vil ikke bære
over med deres overtramp og synder.
20. Når dere forlater Herren og dyrker
fremmede guder, da vil han vende seg
bort og la det gå dere ille og tilintetgjøre
dere; etterat han, som før, har gjort vel
mot dere.
21. Men folket svarte Josva: Nei, Herren

vil vi tjene.
22. Da sa Josva til folket: Så er dere da
selv vitner imot dere at dere har valgt
Herren og vil tjene ham. De sa: Ja, det er
vi vitner på!
23. Josva sa: Så skill dere nå av med de
fremmede guder som dere har hos dere,
og bøy deres hjerte til Herren, Israels
Gud!
24. Og folket sa til Josva: Herren vår
Gud vil vi tjene, og hans ord vil vi lyde.
25. Den dag gjorde Josva en pakt med
folket, i Sikem, og fastsatte lov og rett for
dem.
26. Og Josva skrev opp alle disse ord i
Guds lovbok. Og han tok en stor stein og
reiste den der under den eika som stod
ved Herrens helligdom.
27. Og Josva sa til hele folket: Se,
denne stein skal være et vitne mot oss, for
den har hørt alle de ord som Herren har
talt med oss. Og den skal være et vitne
mot dere, forat dere ikke skal fornekte
deres Gud.
28. Så lot Josva folket fare, hver til sin
arvelagnad.
Josva dør
29. Noen tid etter dette døde Josva,
Nuns sønn, Herrens tjener, 110 år
gammel.
30. Og de begravde ham på hans
arvedels grunn i Timnat-Serah, som ligger
i Efra'im-fjellene, nordenfor Ga'as-fjellet.
31. Og Israel tjente Herren så lenge
Josva levde, og så lenge alle de eldste
levde som overlevde Josva, og som kjente
til alle de gjerninger som Herren hadde
gjort for Israel.
32. Og Josefs bein, som Israels barn
hadde ført opp fra Egypten, begravde de
ved Sikem på det jordstykke som Jakob
hadde kjøpt av Hemors, Sikems fars,
sønner for hundre kesitter. Og Josefs barn
fikk det til arvedel.
33. Og Eleasar, Arons sønn, døde, og
de begravde ham på den haug som hans
sønn Pinehas hadde fått i Efra'im-fjellene.
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21 kapitler
KAP. 1
Israels barn fører krig mot
innbyggerne
1. Etter Josvas død spurte Israels barn
Herren: Hvem av oss skal dra først opp
mot Kana'anittene og stride mot dem?
2. Og Herren sa: Juda skal dra opp. Jeg
har gitt landet i hans hånd.
3. Da sa Juda til sin bror Simeon: Dra
opp med meg til min arvedel og la oss
stride mot Kana'anittene! Så skal jeg dra
med deg til din arvedel. Og Simeon drog
med ham.
4. Så drog Juda opp, og Herren gav
Kana'anittene og Ferisittene i deres hånd.
De slo dem i Besek; ti tusen mann.
5. I Besek traff de på Adoni-Besek og
stred mot ham. De slo Kana'anittene og
Ferisittene,
6. men Adoni-Besek flyktet. Og de
forfulgte ham og grep ham, og hugg av
hans tommelfingrer og stortær.
7. Da sa Adoni-Besek: Sytti konger med
avhugget tommelfingrer, og stortær,
sanket smuler under mitt bord. Som jeg
gjorde, har Gud gjort mot meg igjen. Og
de førte ham til Jerusalem, og der døde
han.
8. Og Judas barn stred mot Jerusalem
og inntok det. Og de slo det med det
kvasse sverd, og de satte ild på byen.
9. Siden drog Judas barn ned for å krige
mot de Kana'anitter som bodde i
fjellbygdene, i sørlandet, og i lavlandet.
10. Og Juda drog imot de Kana'anitter
som bodde i Hebron, Hebrons navn var
før Kirjat-Arba, og de slo Sesai, Akiman,
og Talmai.
11. Derfra drog han mot innbyggerne i
Debir; Debirs navn var før Kirjat-Sefer.
12. Og Kaleb sa: Den som vinner over

Kirjat-Sefer og inntar det, ham vil jeg gi
min datter Aksa til hustru.
13. Og Kenisitten Otniel, Kalebs yngre
bror, inntok det. Og han gav ham sin
datter Aksa til Hustru.
14. Og da hun kom til ham, talte hun
pågående til ham om å be hennes far om
en jordeiendom; og hun sprang ned av
eslet. Da sa Kaleb til henne: Hva vil du?
1 5 . H u n svart e: G i m e g en
avskjedsgave! Du har giftet meg bort til
dette tørre sørlandet, gi med nå
vannkilder! Så gav Kaleb henne de øvre
og de nedre kilder.
16. Etterkommerne av Kenitten Moses'
svoger, drog med Judas barn fra
Palmebyen opp i Juda ørkenen, som
ligger sørafor Arad. Og de kom og bosatte
seg blant folket der.
17. Siden drog Juda ut med sin bror
Simeon, og de slo Kana'anittene som
bodde i Sefat. De slo byen med bann.
Derfor kalte de den Horma.
18. Og Juda inntok Gasa med tilhørende
bygder, Askalon med tilhørende bygder,
og Ekron med tilhørende bygder.
19. Og Herren var med Juda, så han tok
fjellbygdene i eie. Men han var ikke i stand
til å drive bort innbyggerne i dalen, for de
hadde jernvogner.
20. Og de gav Hebron til Kaleb, slik som
Moses hadde sagt, og han drev de tre
Anaks sønner bort derfra.
21. Men Jebusittene, som bodde i
Jerusalem, fikk Benjamins barn ikke
drevet bort. Og Jebusittene ble boende
sammen med Benj amins barn i
Jerusalem, og har bodd der til denne dag.
22. Josefs barn drog også ut. De gikk
imot Bet-El, og Herren var med dem.
23. Og Josefs barn sendte speidere til
Bet-El, byen hette før Luz,
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24. og speiderne fikk se en mann som
gikk ut av byen, og de sa til ham: Vis oss
hvor vi kan komme inn i byen! Så skal vi
vise barmhjertighet mot deg.
25. Og han viste dem hvor de kunne
komme inn i byen, og de slo byen med det
kvasse sverd. Men mannen og hele hans
slekt lot de gå.
26. Og mannen drog til Hetittenes land,
og han bygget en by og kalte den Luz. Det
navn har den hatt til denne dag.
27. Men Manasse drev ikke bort
innbyggerne i Bet-Sean med tilhørende
småbyer, eller Tana'ak med tilhørende
småbyer, eller innbyggerne i Dor med
tilhørende småbyer, eller innbyggerne i
Jibleam med tilhørende småbyer, eller
innbyggerne i Megiddo med tilhørende
småbyer, og det lyktes Kana'anittene å bli
boende der i landet.
28. Men da Israel ble sterkt, gjorde de
Kana'anittene arbeidspliktige, med de drev
dem ikke bort.
29. Og Efra'im drev ikke bort de
Kana'anitter som bodde i Geser, men
Kana'anittene ble boende midt iblant dem i
Geser.
30. Sebulon drev ikke bort innbyggerne i
Kitron og innbyggerne i Nahalol, men
Kana'anittene ble boende midt iblant dem
og ble arbeidspliktige.
31. Asjer drev ikke bort innbyggerne i
Akko, innbyggerne i Sidon, Ahlab, Aksib,
Helba, Afik, Rehob,
32. men Asjerittene bosatte seg midt
iblant Kana'anittene som bodde i landet.
De drev dem ikke bort.
33. Naftali drev ikke bort innbyggerne i
Bet-Semes, og innbyggerne i Bet-Anat,
men bosatte seg midt iblant Kana'anittene
som bodde i landet, og innbyggerne i BetSemes og Bet-Anat ble arbeidspliktige
under dem.
34. Og Amorittene presset Dans barn
opp i fjellene. De lot dem ikke få komme
ned i dalen.
35. Det lyktes Amorittene å bli boende i
Har-Heres, i Ajalon og i Sa'albim, men
Josefs barns hånd lå tungt på dem, og de
ble arbeidspliktige.
36. Amorittenes grense gikk fra

Skorpionhøyden, fra Hassela, og oppover.
KAP. 2

Frafall i Israel

1. Og Herrens engel kom fra Gilgal opp
til Bokim. Og han sa: Jeg hentet dere opp
fra Egypten og førte dere til det land jeg
sverget til deres fedre, og sa: Aldri i
evighet vil jeg bryte min pakt med dere,
2. men dere skal ikke gjøre pakt med
dette lands innbyggere. Deres altere skal
dere rive ned. Men dere hørte ikke på
mine ord. Hva har dere gjort?
3. Jeg sa også: Jeg vil ikke drive dem ut
for dere, men de skal bli til brodd-stikk i
deres sider. Og deres guder skal bli en
snare for dere.
4. Og da Herrens engel talte disse ord til
alle Israels barn, gråt folket høyt.
5. Derfor kalte de dette sted Bokim, og
de ofret der til Herren.
6. Da Josva hadde latt folket fare, og
Israels barn hadde dratt hver til sin arv for
å ta landet i eie,
7. tjente folket Herren så lenge Josva
levde, og så lenge alle de eldste levde
som overlevde Josva og hadde sett de
store gjerninger Herren hadde gjort for
Israel.
8. Men da Josva, Nuns sønn, Herrens
tjener, var død, 110 år gammel,
9. og de hadde begravet ham på hans
arvedels grunn i Timnat-Heres i Efra'imfjellene, nordafor Ga'as-fjellet,
10. og da hele denne generasjon var
samlet til sine fedre, og det etter dem
hadde vokst opp en annen generasjon
som ikke kjente Herren, og heller ikke de
gjerninger han hadde gjort for Israel,
11. da gjorde Israels barn det som var
ondt i Herrens øyne, og dyrket Ba'alene.
12. De forlot Herren, deres fedres Gud,
som hadde ført dem ut av Egyptens land.
Og de fulgte andre guder, av de folks
guder som bodde rundt omkring dem, og
de tilbad dem og vakte Herrens harme.
13. De forlot Herren og dyrket Ba'al og
Astarte-Bildene.
14. Da opptentes Herrens vrede mot
Israel, og han gav dem i røveres hånd,
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som plyndret dem. Han solgte dem til
deres fienders hånd, de som bodde rundt
omkring dem, og de kunne ikke mere stå
seg imot sine fiender.
15. Overalt hvor de drog ut, var Herrens
hånd imot dem, så det gikk dem ille, slik
som Herren hadde sagt til dem og som
Herren hadde sverget. Og deres trengsel
var stor.
16. Da reiste Herren opp dommere, og
de frelste dem fra røvernes hånd.
17. Men de var heller ikke lydige mot
sine dommere. De strekte seg etter andre
avguder og tilbad dem. De vek snart av fra
den vei deres fedre hadde vandret i
lydighet mot Herrens bud, og de gjorde
ikke som de.
18. Og når Herren reiste opp dommere
for dem, så var Herren med dommeren og
befridde dem av deres fienders hånd så
lenge dommeren levde. For Herren
ynkedes over dem når de klynket på
grunn av de som plaget og undertrykte
dem.
19. Men når så dommeren døde, falt de
igjen tilbake og fór verre fram enn sine
fedre. De fulgte andre guder, dyrket dem,
og tilbad dem. De avstod ikke fra noen av
sine gjerninger eller fra sin gjenstridige
ferd.
20. Så opptentes Herrens vrede mot
Israel, og han sa: Fordi dette folk har brutt
min pakt som jeg opprettet med deres
fedre, og ikke har hørt på min røst,
21. så vil jeg heller ikke mere drive bort
for dem noen av de folk som Josva lot bli
tilbake da han døde.
22. Ved dem skulle Israel settes på
prøve, om de ville ta vare på Herrens vei
og vandre på den, som deres fedre
gjorde, eller ikke.
23. Så lot da Herren disse folk bli og
forhastet seg ikke med å drive dem bort.
Han gav dem ikke i Josvas hånd.

som ikke selv hadde vært med i noen av
Kana'ans-krigene;
2 . b are f o r a t d e k o m m e n d e
generasjoner i Israel skulle få erfaring
med krig og bli opplært i det, alle de som
ikke før hadde vært med.
3. Filisternes fem fyrster og alle
Kana'anittene, Sidonierne, Hevittene, som
bodde på Libanon-fjellene, fra Ba'alHermon-fjellet til der hvor veien går til
Hamat.
4. Ved dem var det Israel skulle testes,
så det kunne merkes om de ville være
lydhøre til Herrens bud som han hadde
gitt deres fedre ved Moses.
5. Men da Israels barn nå bodde midt
i b l a n t K a n a' a n i t t e n e , H e t i t t e n e ,
Amorittene, Ferisittene, Hevittene, og
Jebusittene,
6. tok de deres døtre til hustruer og gav
sine døtre til deres sønner, og dyrket
deres guder.
7. Israels barn gjorde det som var ondt i
Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud
og dyrket Ba'alene og Astarte-bildene.
8. Da opptentes Herrens vrede mot
Israel, og han solgte dem til KusanRisata'ims hånd som var konge i
Mesopotamia. Og Israels barn tjente
Kusan-Risata'im i 8 år.
9. Da ropte Israels barn til Herren, og
Herren reiste opp en befrier for Israels
barn, og han befridde dem. Det var
Kenisitten Otniel, Kalebs yngre bror.
10. Og Herrens Ånd kom over ham. Han
ble dommer i Israel og drog ut i strid. Og
Herren gav Kusan-Risata'im, kongen i
Mesopotamia, i hans hånd, så han vant
over Kusan-Risata'im.
11. Og landet hadde ro i 40 år; da døde
Otniel, Kenas' sønn.

KAP. 3
Mesopotamias konge får overmakten,
men Otniel befrir dem

12. Men Israels barn gjorde igjen det
som var ondt i Herrens øyne. Og Herren
gav Eglon, kongen i Moab, makt over
Israel, fordi de gjorde det som var ondt i
Herrens øyne.
13. Han fikk med seg Ammons barn og

1. Dette er de folk som Herren lot bli for,
ved dem, å teste Israel, alle de Israelitter

Kongen i Moab, hersker over Israel,
men Ehud befrir dem
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Amalek, og drog ut og slo Israel, og de
inntok Palmebyen.
14. Og Israel måtte tjene Eglon, kongen
i Moab, i 18 år.
15. Da ropte Israels barn til Herren, og
Herren reiste opp for dem en befrier,
Benjamitten Ehud, Geras sønn; en
keivhendt mann. Israel barn sendte ham
engang med en gave til Eglon; kongen i
Moab.
16. Da gjorde Ehud seg et tveegget, en
alen (~0,45m) langt, sverd, og bandt det
om seg under sine klær ved sin høyre
hofte.
17. Så førte han gaven frem til Eglon,
kongen i Moab. Men Eglon var en meget
feit mann.
18. Og da han hadde gitt gaven fra seg,
lot han folkene som hadde båret gaven,
dra hjem.
19. Men selv vendte han tilbake fra
steinbruddene ved Gilgal og lot si: Jeg har
et hemmelig beskjed til deg, konge! Da sa
kongen: Hysj! Så gikk de ut alle de som
stod omkring ham.
20. Og Ehud kom inn til ham mens han
satt alene i sin kjølige sal, og Ehud sa:
Jeg har et ord fra Gud til deg. Da reiste
han seg opp fra sin stol.
21. Men Ehud rakte ut sin venstre hånd
og tok sverdet fra sin høyre hofte og stakk
det i magen hans.
22. Håndtaket gikk med knivbladet inn,
og fettet lukket seg om bladet, for han
drog ikke sverdet ut av hans mage. Det
gikk ut på baksiden.
23. Og Ehud gikk ut i buegangen, og
han lukket døren til salen hvor han var, og
låste den.
24. Og da han var gått ut, kom tjenerne
inn. Og da de så at døren var låst, sa de:
Han er vist et ærend i det kjølige rommet.
25. Og de ventet veldig lenge, men han
lukket ikke opp døren til salen. Da tok de
nøkkelen og lukket opp. Og se, deres
herre lå død på gulvet.
26. Mens de gav seg tid, slapp Ehud
bort. Han var allerede kommet forbi
steinbruddene og kom frem til Se'ira.
27. Da han kom dit, støtte han i basunen
på Efra'im-fjellet. Og Israels barn drog ned
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med ham fra fjellene, og han foran dem.
28. Og han sa til dem: Skynd dere etter
meg, for Herren har gitt deres fiender,
Moabittene, i deres hånd. Så drog de ned
etter ham, og de satte folk ved
vadestedene over Jordan til Moab og lot
ingen komme over.
29. Dengang slo de omkring ti tusen
mann av Moab som alle var sterke og
djerve menn. Ikke èn slapp bort.
30. Så ble da Moab på den dag ydmyket
under Israels hånd, og landet hadde ro i
80 år.
31. Etter ham kom Samgar, Anats sønn.
Han slo seks hundre mann av Filisterne
med en oksedrivers stav. Også han
befridde Israel.
KAP. 4
Kana'ans konge hersker over dem, og
Debora og, Barak befrir dem
1. Da Ehud var død, gjorde Israels barn
igjen det som var ondt i Herrens øyne.
2. Og Herren solgte dem til Jabins,
Kana'ans konges, hånd. Han regjerte i
Hasor. Hans hærfører var Sisera, som
bodde i Haroset-Haggojim.
3. Og Israels barn ropte til Herren, for
han hadde ni hundre jernvogner, og han
presset Israels barn hardt i 20 år.
4. Og Debora, en profetinne, Lappidots
hustru, dømte Israel på denne tid.
5. Hun satt under Deboras palmetre
mellom Rama og Bet-El på Efra'im-fjellet,
og Israels barn gikk opp til henne forat
hun skulle skille rett og galt mellom dem.
6. Hun sendte bud og tilkalte Barak,
Abinoams sønn, fra Kedes i Naftali og sa
til ham: Hør hva Herren, Israels Gud, har
befalt: Gå avsted og dra opp på Taborfjellet og ta med deg ti tusen mann av
Naftalis barn og av Sebulons barn!
7. Og jeg vil dra Sisera, Jabins hærfører,
og hans vogner, og hans hær, bort til deg,
til Kison-bekken, og gi ham i din hånd.
8. Da sa Barak til henne: Hvis du går
med meg, vil jeg gå. Men hvis du ikke går
med meg, så går heller ikke jeg.
9. Og hun sa: Gå med deg skal jeg, men
æren skal dog ikke bli din på den vei du
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går, for i en kvinnes hånd skal Herren
selge Sisera. Så gjorde Debora seg klar
og gikk med Barak til Kedes.
10. Og Barak kalte sammen Sebulon og
Naftali til Kedes, og ti tusen mann drog
opp etter ham. Og Debora gikk med ham.
11. Men Kenitten Heber hadde skilt seg
fra Kenittene, fra, Hobabs, Moses'
svogers, barn. Og han flyttet med sine telt
like til Sa'ana'im-eika ved Kedes.
12. Da Sisera fikk spurt at Barak,
Abinoams sønn, hadde dratt opp på
Tabor-fjellet,
13. kalte ham sammen alle sine vogner,
ni hundre jernvogner, og alt det folk som
var med ham, at de skulle komme fra
Haroset-Haggojim til Kison-bekken.
14. Da sa Debora til Barak: Opp! Dette
er den dag da Herren har gitt Sisera i din
hånd. Drar ikke Herren ut foran deg? Så
drog Barak ned fra Tabor-fjellet, og ti
tusen mann fulgte ham.
15. Da slo Herren Sisera og alle
vognene og hele hæren med skrekk, så
de ikke kunne stå seg for Baraks sverd.
Og Sisera steg ned av vognen og rømte til
fots.
16. Men Barak forfulgte vognene og
hæren til Haroset-Haggojim, og hele
Siseras hær falt for det kvasse sverd. Det
ble ikke en eneste tilbake.
17. Sisera flyktet til fots til Jaels telt. Hun
var Kenitten Hebers hustru, og der var
fred mellom Jabin, kongen i Hasor, og
Kenitten Hebers hus.
18. Da gikk Jael ut mot Sisera og sa til
ham: Kom inn, herre, kom inn til meg, og
frykt ikke! Og han gikk inn i teltet til henne,
og hun gjemte ham under teppet.
19. Og han sa til henne: Kjære, gi meg
litt vann å drikke! Jeg er tørst. Da åpnet
hun melkeflasken og lot ham drikke, og
dekket ham til.
20. Og han sa til henne: Stå i teltdøren,
og dersom det kommer noen og spør deg:
Er det noen her? Da svar: Nei!
21. Men Jael, Hebers hustru, tok en
teltplugg og gikk sakte inn til ham med en
hammer i hånden og slo pluggen gjennom
tinningen på ham, så den gikk ned i
jorden. For trett som han var, var han falt i

tung søvn. På den måten døde han.
22. Da nå Barak forfulgte Sisera, gikk
Jael ut imot ham og sa til ham: Kom, så
skal jeg vise deg den mann du søker etter.
Og han gikk inn til henne, og se, der lå
Sisera død med pluggen gjennom
tinningen.
23. Så ydmyket Gud på den dag Jabin,
Kana'ans konge, for Israels barns øyne.
24. Og Israels barns hånd lå tyngre og
tyngre på Jabin, Kana'ans konge, til de
helt hadde gjort ende på Jabin, Kana'ans
konge.
KAP. 5
Debora og Barak sang denne sang
1. Dengang sang Debora og Barak,
Abinoams sønn, denne sang:
2. Lov Herren, fordi fyrstene i Israel gikk
først i striden, fordi folket møtte villig frem!
3. Hør, dere konger! Lytt nøye etter,
dere høvdinger! JEG vil synge om Herren.
Jeg vil lovsynge Herren, Israels Gud.
4. Herre, da du gikk ut fra Se'ir, da du
gikk frem fra Edoms mark, da skalv jorden
og himlene dryppet; skyene dryppet av
vann.
5. Fjellene skalv for Herrens åsyn. Sinai
der borte skalv for Herrens, Israels Guds,
åsyn.
6. I Samgars, Anats sønns, dager, i
Jaels dager, var stiene øde. De veifarende
gikk på krokete veier.
7. Det fantes ingen fører i Israel, nei,
ingen før jeg, Debora, stod frem; før jeg
stod frem, en mor i Israel.
8. De valgte nye guder, da var der kamp
ved portene. Ei såes skjold, ei heller spyd,
blant førti tusen i Israel.
9. Mitt hjerte slår for Israels høvdinger
og for dem som villig møtte frem blant
folket. Pris Herren!
10. Syng, dere som rir på lyse eselinner.
Dere som sitter på deres tepper, og dere
som vandrer på veien!
11. Bueskytterens røst lyder ved
brønnene; der de deler sin fangst. Der
priser de Herrens rettferdige verk, hans
regjerende og rettferdige verk i Israel.
Dengang steg de ned til portene, Herrens
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12. VÅKN OPP, Debora, VÅKN OPP, og
stem i en sang! Stå opp, Barak, og før
dine fanger i fangenskap, du Abinoams
sønn!
13. Dengang lød det: Stig ned, du lille
flokk. Stig ned til heltene, du folk! Herre,
stig ned og strid for meg blant kjempene!
14. Av Efra'im steg de ned, de som har
sine røtter på Amaleks fjell. Etter deg kom
Benjamin blant dine folk. Av Makir steg
høvdinger ned, og av Sebulon; de som
drar frem med hærførers stav.
15. Og fyrster i Issakar sammen med
Debora, og som Issakar, så også Barak. I
dalen styrter de avsted i hans følge. Ved
Rubens bekker ble det holdt store
rådføringer.
16. Hvorfor ble du sittende mellom feinnhegningene og hørte på hyrdefløytene?
Ved Rubens bekker ble det holdt store
rådføringer.
17. Gilead, på andre siden av Jordan,
ble stille-værende. Og Dan, hvorfor
drøyde du ved skipene? Asjer ble sittende
ved havets bredd, og ved sine bukter ble
han i ro.
18. Sebulon er et folk som fornedrer sitt
liv, inntil døden, og likeså Naftali på sine
fjell.
19. Konger kom, de stred, dengang
stred Kana'ans konger ved Ta'anak, ved
Megiddos vann. Krigsfangst av sølv fikk
de ikke.
20. Fra himmelen stred de, stjernene fra
sine felt. De stred mot Sisera.
21. Kisons bekk rev dem bort, den
eldgamle bekk; Kisons bekk. Gå frem, min
sjel, med kraft!
22. Da trampet hestenes hover, under
kjempene, i RASENDE, fart.
23. Forbann Meros, sa Herrens engel,
FORBANN dets folk, fordi de ikke kom
HERREN TIL HJELP; blant kjempene.
24. Priset fremfor kvinner være Jael,
Kenitten Hebers hustru! Fremfor kvinner i
telt, være hun priset!
25. Vann bad han om, men melk gav
hun ham. I prektig skål bar hun frem fløte.
26. Sin hånd rekker hun ut etter
teltpluggen og sin høyre hånd etter
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arbeidshammeren. Hun slår Sisera med
hammeren, knuser hans hode, sønderslår
og gjennomborer hans tinning.
27. For hennes føtter sèg han ned. Han
falt overende og ble liggende. For hennes
føtter sèg han ned, og han falt overende.
Der han sèg ned, der lå han felt.
28. Gjennom vinduet skuer hun og
roper, Siseras mor, ut gjennom gitteret:
Hvorfor venter hans vogn med å komme?
Hvorfor drøyer hans travers steg?
29. De klokeste av hennes fruer svarer
henne, og selv gir hun seg svar på sine
ord:
30. For de finner absolutt krigsfangst og
deler ut: En kvinne, to kvinner til manns,
krigsfangst av fargede klær for Sisera,
krigsfangst av fargede klær, broderte klær,
èn farget kledning, to broderte halsduker
for hver av de krigs-tatte kvinner!
31. Måtte alle dine fiender omkomme
slik Herre, og de som elsker ham, være
som solen når den går frem i sin kraft! Og
landet hadde ro i 40 år.
KAP. 6
Midianittene herjer over Israel, og
Herren kaller Gideon
1. Og Israels barn gjorde det som var
ondt i Herrens øyne, og Herren gav dem i
Midianittenes hånd i 7 år.
2. Og Midianittene ble overmektig for
Israel. Det var for Midianittenes skyld at
Israels barn gjorde seg de huler som
finnes i fjellene, og grotter og fjellborger.
3. Hver gang Israel hadde sådd, kom
Midianittene, Amalekittene, og Østens
barn, og drog opp mot dem.
4. De leiret seg mot dem og ødela
landets avling like til Gasa, og etterlot ikke
noe å leve av i Israel; heller ikke småfe,
storfe, og esler.
5. For de drog opp med sine feflokker og
sine telt. De kom som gresshopper i
mengde. Det var ikke tall på dem og deres
kameler, og de kom inn i landet og herjet
det.
6. Og Israel ble reint utsugd til fattigdom
ved Midianittene. Da ropte Israels barn til
Herren.
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7. Og da Israels barn ropte til Herren for
Midianittenes skyld,
8. da sendte Herren en profet til Israels
barn og sa til dem: Så sier Herren Israels
Gud: Jeg førte dere opp fra Egypten og
hentet dere ut av slavehuset.
9. Jeg befridde dere av Egypternes hånd
og av alle deres hånd som undertrykte
dere. Jeg drev dem bort for dere og gav
dere deres land.
10. Og jeg sa til dere: Jeg er Herren
deres Gud. Dere skal ikke ha respekt for
de guder som dyrkes av Amorittene, i hvis
land dere bor. Men dere hørte ikke på min
røst.
11. Og Herrens engel kom å satte seg
under den eik som står i Ofra; der hvor
Joas av Abiesers ætt rådet. Gideon, hans
sønn, stod da og tresket hvete i
vinpressen for å berge den for
Midianittene.
12. Og Herrens engel åpenbarte seg for
ham og sa til ham: Herren er med deg, du
djerve kjempe!
13. Men Gideon sa til ham: Hør på meg,
herre! Er Herren med oss, hvorfor har da
alt dette rammet oss? Og hvor er hans
undergjerninger som våre fedre har fortalt
oss om, idet de sa: Førte ikke Herren oss
opp av Egypten? Men nå har Herren
forlatt oss og gitt oss i Midianittenes hånd.
14. Da vendte Herren seg til ham og sa:
Gå avsted, så sterk som du er, så skal du
frelse Israel av Midianittenes hånd. Har
ikke jeg sendt deg?
15. Men han sa til ham: Hør på meg,
Herre! Hvordan skal jeg befri Israel? Min
ætt er jo den laveste i Manasse, og jeg er
den yngste i min fars hus.
16. Da sa Herren til ham: Jeg vil være
med deg, og du skal slå Midianittene ned
som èn mann.
17. Da sa Gideon til ham: Dersom jeg
har funnet godvilje for dine øyne, da gi
meg et tegn på at det er du som taler med
meg!
18. Gå ikke herfra før jeg kommer ut til
deg med min gave og legger den frem for
ditt åsyn! Og han sa: Jeg skal bli her til du
kommer tilbake.
19. Så gikk Gideon inn og laget til et kje

og en efa (22L) mjøl til ugjærede kaker.
Kjøttet la han i en korg og suppen hadde
han i en krukke, og bar det ut til ham som
satt under eika, og satte det frem.
20. Da sa Guds engel til ham: Ta kjøttet
og de ugjærede kaker og legg det på
steinen der, og hell suppen over! Og han
gjorde så.
21. Og Herrens engel rakte ut staven
han hadde hånden, og rørte ved enden av
det kjøttet og de ugjærede kaker. Da steg
det en ild opp fra steinen, og fortærte
kjøttet og de ugjærede kaker, mens
Herrens engel fòr bort for hans øyne.
22. Da så Gideon at det var Herrens
engel, og han sa: Stakkars meg, HERRE,
jeg har sett Herrens engel åsyn til åsyn!
23. Men Herren sa til ham: Fred være
med deg! Frykt ikke! Du skal ikke dø.
24. Da bygget Gideon et alter der for
Herren og kalte det: Herren er fred. Det
står ennå den dag idag i Abieser ættens
Ofra.
25. Samme natt sa Herren til ham: Ta
din fars okse, den andre sju-års gamle
okse, og du skal rive ned det Ba'als-alter
som din far har, og hugge ned det Astartebilde som står ved siden av det.
26. Og du skal bygge et alter for Herren
din Gud øverst på denne faste plass og
legge alt til rette. Så skal du ta den andre
okse og ofre den som brennoffer med
veden av Astarte-bilde som du skal hugge
ned.
27. Da tok Gideon ti av sine tjenere med
seg og gjorde som Herren hadde sagt til
ham. Og da han av frykt for sin slekt og
for mennene i byen ikke turte å gjøre det
om dagen, gjorde han det om natten.
28. Da mennene i byen stod opp tidlig
om morgenen, fikk de se at deres Ba'alsalter var nedrevet. Og at Astarte-bilde som
stod ved siden av, var hugget ned. Og at
den andre okse var ofret på det alter som
var bygget.
29. Da sa de seg imellom: Hvem har
gjort dette? Og de spurte og ransaket, og
de sa: Gideon, Joas' sønn, har gjort det.
30. Da sa mennene i byen til Joas: Før
din sønn ut! Han skal dø! Han har revet
ned Ba'als-alter, og han har hugget ned
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Astarte-bilde som stod ved siden av.
31. Men Joas sa til alle dem som stod
omkring ham: Vil dere stride for Ba'al? Vil
dere hjelpe ham? Den som strider for ham
skal miste livet innen i morgen. Er han
Gud, da la ham stride for seg selv; siden
de har revet ned hans alter.
32. Den dag fikk Gideon navnet
Jerubba'al, fordi de sa: La Ba'al stride mot
ham, fordi han har revet ned hans alter.
33. Og alle Midianittene, Amalekittene,
og Østens barn, slo seg sammen og drog
over Jordan. Og de leiret seg i Jisre'eldalen.
34. Men Herrens Ånd kom over Gideon.
Han støtte i basunen, og Abieser-ætten
samlet seg, og fulgte ham.
35. Og han sendte bud omkring i Hele
Manasse, og de samlet seg også, og
fulgte ham. Og han sendte bud til Asjer, til
Sebulon, og til Naftali, og de drog dem i
møte.
36. Da sa Gideon til Gud: Dersom du vil
frelse Israel ved min hånd som du har
sagt,
37. så legger jeg nå denne avklipte ull
på treskeplassen. Dersom de da kommer
dugg på ullen alene og hele marken er
tørr, da vet jeg at du vil befri Israel ved
min hånd; som du har sagt.
38. Og slik ble det. Da han den neste
morgen stod tidlig opp og klemte ullen,
klemte han ut av den en skål full av vann.
39. Og Gideon sa til Gud: La ikke din
vrede opptentes mot meg om jeg taler
ennå en gang! Jeg ville bare få gjøre èn
prøve til med ullen! La ullen alene være
tørr, og la det være dugg på hele marken!
40. Og natten etter gjorde Gud det på
den måten. Ullen alene var tørr, men over
hele marken var det dugg.
KAP. 7

Gideon går til angrep på
herjeflokkene

1. Og Jerubba'al, det er Gideon, og alt
folket som var med ham, tok tidlig ut og
leiret seg ved Harod-kilden. Men
Midianittenes leir lå nordafor, fra Morehøyden og ned i dalen.
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2. Da sa Herren til Gideon: Du har for
mange folk med deg til at jeg skulle gi
Midianittene i deres hånd. For da kunne
Israel skryte av seg mot meg og si: Min
egen hånd har frelst meg.
3. La nå utrope for folket: Den som er
feig og redd, kan vende om og fare hjem
igjen fra Gilead-fjellet. Da vendte tjueto
tusen av folket om, og ti tusen ble igjen.
4. Men Herren sa til Gideon: Ennå er det
for mange folk. La dem gå ned til vannet,
så vil jeg teste dem for deg der. Og den
som jeg sier skal gå med deg, han skal gå
med deg. Men hver den som jeg sier ikke
skal gå med deg, skal ikke gå.
5. Så lot han folket gå ned til vannet, og
Herren sa til Gideon: Alle som lepjer
vannet i seg med tungen liksom hunden,
skal du stille for seg selv, og likedan alle
som legger seg på kne for å drikke.
6. Og tallet på dem som lepjet med
hånden til munnen, var tre hundre. Men
resten av hele folket la seg på kne og
drakk av vannet.
7. Da sa Herren til Gideon: Med de tre
hundre mann, som lepjet, vil jeg befri
dere, og gi Midianittene i din hånd. Men
resten av folket kan gå hver til sitt.
8. Så tok de til seg folkets matforråd og
deres basuner, og alle de andre Israels
menn lot han fare hver til sitt telt; men tre
hundre mann lot han bli igjen hos seg. Og
Midianittenes leir var nede i dalen.
9. Og samme natt sa Herren til ham: Stå
opp og dra ned imot leiren! Jeg har gitt
den i din hånd.
10. Men er du redd for å dra ned, så gå
med din tjener Pura ned til leiren
11. og hør etter hva de sier, så skal du
kjenne deg så sterk at du tør å dra ned
imot leiren. Og han og hans tjener Pura
gikk ned til de krigsfolk som holdt vakt
ytterst i leiren.
12. Men Midianittene, Amalekittene, og
Østens barn, lå der i dalen så tett som
gresshopper, og der var ikke tall på deres
kameler. De var tallrike som sanden på
havets bredd.
13. Med det samme Gideon kom, var
det en mann som fortalte en annen en
drøm og sa: Jeg hadde en drøm. Og se,
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et byg g b rø d k o m ru llende mot
Midianittenes leir. Og da det kom til teltet,
støtte det til det, så det falt. Det kastet det
overende, og teltet lå der.
14. Da svarte den andre og sa: Dette er
ikke noe annet enn Israelitten Gideons,
Joas' sønns, sverd. Gud har gitt
Midianittene og hele leiren i hans hånd.
15. Og da Gideon hørte denne drøm
fortalt og hvordan den ble tydet, tilbad
han. Og han vendte tilbake til Israels leir
og sa: Stå opp! Herren har gitt
Midianittenes leir i deres hånd.
16. Og han delte de tre hundre mann i
tre flokker, og gav dem alle sammen
basuner i hendene og tomme krukker. Og
inne i krukkene var det fakler.
17. Og han sa til dem: Dere skal se på
meg og gjøre som jeg. Når jeg kommer til
utkanten av leiren, så skal dere gjøre som
jeg gjør.
18. Når jeg støter i basunen, jeg og alle
de som er med meg, da skal også dere
støte i basunene rundt omkring hele leiren
og rope: For Herren og for Gideon!
19. Så kom Gideon, og hundre mann
som var med ham, til utkanten av leiren
ved begynnelsen av den mellomste
nattevakt. De hadde akkurat satt ut
vaktpostene. Og de støtte i basunene og
slo i stykker krukkene som de hadde i
hånden.
20. Og alle de tre flokker støtte i
basunene og slo i stykker krukkene. Med
venstre hånd grep de faklene og med
høyre hånd basunene, og støtte i dem og
ropte: Til sverd for Herren og for Gideon!
21. Og de ble stående hver på sitt sted
rundt omkring leiren. Da begynte alle i
leiren å løpe og skrike, og flykte.
22. Og de støtte i tre hundre basuner,
og Herren vendte den enes sverd imot
den andre i hele leiren. Og de som var i
leiren, flyktet til Bet-Hasitta bort imot
Serera, til elvebredden ved Abel-Mehola
forbi Tabbat.
23. Og Israels menn av Naftali, av Asjer,
og av hele Manasse, ble kalt til våpen og
forfulgte Midianittene.
24. Og Gideon sendte bud omkring på
hele Efra'im fjellet og lot si: Dra ned mot

Midianittene og avsteng dem fra
vannkildene like til Bet-Bara og Jordan! Så
ble da hver mann i Efra'im kalt til våpen,
og de stengte veien til vannkildene like til
Bet-Bara og Jordan.
25. De tok to av Midianittenes fyrster;
Oreb og Se'eb. Og de drepte Oreb på
Orebs klippe, og Se'eb drepte de i Se'ebs
vinpresse. Så forfulgte de Midianittene.
Orebs og Se'ebs hoder hadde de med seg
til Gideon på den andre siden av Jordan.
KAP. 8
Opprør imot Gideon
1. Og Efra'ims barn sa til ham: Hva har
du gjort imot oss! Hvorfor sendte du ikke
bud etter oss da du drog ut i strid mot
Midianittene? Og de gikk sterkt i rette med
ham.
2. Men han sa til dem: Hva har jeg gjort
her som kan sammenlignes med det dere
har gjort? Er ikke Efra'ims etterhøst bedre
enn Abiesers vinhøst?
3. I deres hånd gav Gud Midianittenes
fyrster; Oreb og Se'eb. Og hva har jeg
maktet å gjøre som kan sammenlignes
med dere har gjort? Da han talte slik, la
deres vrede seg, og de lot ham være i
fred.
4. Gideon kom til Jordan og gikk over,
han og de tre hundre mann som var med
ham, trette som de var blitt ved å forfølge
fienden.
5. Da sa han til mennene i Sukkot:
Kjære, gi de folk som følger meg noen
brød! De er trette, og jeg holder på å
fo rfø lg e S e b ah o g S alm u n n a;
Midianittenes konger.
6. Men høvdingene i Sukkot sa: Har du
da alt Sebahs og Salmunnas hender i din
hånd, så vi skulle gi din hær brød?
7. Da sa Gideon: Nåvel, når Herren gir
Sebah og Salmunna i min hånd, da skal
jeg treske deres kjøtt med ørkenens torner
og med tistler.
8. Og han drog derfra opp til Pnuel og
talte til dem på samme måte, men
mennene i Pnuel svarte ham som
mennene i Sukkot hadde svart.
9. Da sa han til dem også: Når jeg
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kommer vel hjem igjen, vil jeg rive ned
dette torn.
10. Men Sebah og Salmunna lå i Karkor
med sine hærer; omkring femten tusen
mann. Det var alt som var igjen av hele
østerlendingenes hær. De falne var
hundre og tjue tusen mann som kunne dra
sverd.
11. Og Gideon drog opp på karavaneveien østenfor Nobah og Jogbea. Og han
slo hæren mens den var trygg.
12. Sebah og Salmunna flyktet, og han
forfulgte dem. Og han tok begge
M id ian ittenes konger, Seb ah o g
Salmunna, til fange og skremte fra
hverandre hele hæren.
13. Og Gideon, Joas' sønn, vendte
tilbake fra striden; fra Heres-høyden.
14. Og han tok fatt på en ung mann som
hørte hjemme i Sukkot, og spurte ham ut.
Og han skrev opp for ham høvdingene og
de eldste i Sukkot; syttisju mann.
15. Og han kom til mennene i Sukkot og
sa: Se, her er Sebah og Salmunna, for
hvis skyld dere hånte meg og sa: Har du
da alt Sebahs og Salmunnas hender i din
hånd, så vi skulle gi dine trette menn
brød?
16. Og han grep byens eldste, og han
tok ørkenens torner og tistler, og banket
med dem mennene i Sukkot.
17. Og tornet i Pnuel rev han ned og slo
i hjel byens menn.
18. Og han sa til Sebah og Salmunna:
Hvordan så de ut de menn som dere slo i
hjel på Tabor? Og de sa: De var som du,
hver av dem som en kongesønn å se til.
19. Da sa han: Det var mine brødre, min
mors sønner. Så sant Herren lever,
dersom dere latt dem leve, skulle jeg ikke
slått dere i hjel.
20. Og han sa til Jeter, sin førstefødte
sønn: Kom og slå dem i hjel! Men gutten
drog ikke sitt sverd. Han var redd, fordi
han ennå bare var en gutt.
21. Da sa Serah og Salmunna: Kom selv
og hugg oss ned! For som mannen er, så
er hans styrke. Så gikk Gideon frem og slo
Sebah og Salmunna i hjel, og han tok de
halvmåner som deres kameler hadde om
halsen.
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22. Da sa Israels menn til Gideon: Hersk
over oss; både du og din sønn, og din
sønnesønn! For du har befridd oss av
Midianittenes hånd.
23. Men Gideon sa til dem: Jeg vil ikke
herske over dere, og min sønn skal ikke
herske over dere. Herren skal herske over
dere.
24. Og Gideon sa til dem: Jeg vil be
dere om noe: At dere alle vil gi meg de
ringer dere har tatt i krigsfangst! For
Midianittene gikk med gullringer. De var
Ismaelitter.
25. Og de sa: Vi vil gjerne gi deg dem.
Og de bredte ut et tøystykke, og på det
kastet hver av dem de ringer han hadde
tatt som krigsfangst.
26. Og vekten av de gullringer han
hadde bedt om, var ett tusen sju hundre
sekel (20,4kg) gull foruten de halvmåner,
øresmykker, og pu rp u rk læ r som
Midianittenes konger hadde på seg, og
foruten de kjeder som deres kameler
hadde om halsen.
27. Og Gideon gjorde en livkjortel av
gullet og stilte den opp i sin by i Ofra. Og
hele Israel drev avgudsdyrkelse med den.
Og den ble en snare for Gideon og hans
hus.
28. På den måten ble Midianittene
ydmyket under Israels barn, og de løftet
ikke mere sitt hode, og landet hadde ro i
40 år; så lenge Gideon levde.
29. Så drog Jerubba'al, Joas' sønn,
hjem til sitt hus og ble boende der.
30. Gideon hadde sytti sønner som var
kommet av hans organer; for han hadde
mange hustruer.
31. Og han hadde en medhustru som
bodde i Sikem. Med henne fikk han også
en sønn og kalte ham Abimelek.
32. Og Gideon, Joas' sønn, døde i høy
alder og ble begravet i sin far Joas' grav i
Ofra, som tilhørte Abiesers ætt.
33. Men da Gideon var død, begynte
Israels barn igjen å drive avgudsdyrkelse
med Ba'alene, og de tok seg Ba'al-Berit til
gud.
34. Israels barn kom ikke i hu Herren sin
Gud som hadde befridd dem av alle deres
fienders hånd rundt omkring,
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35. og heller ikke viste de Jerubba'als,
Gideons, hus noen kjærlighet til gjengjeld
for alt det gode han hadde gjort mot Israel.
KAP. 9
Abimelek gjorde seg til konge
1. Og Abimelek, Jerubba'als sønn, drog
til Sikem, til sin mors brødre. Og han talte
til dem og hele sin morfars slekt og sa:
2. Tal til alle Sikems menn og si: Hva er
best for dere? At sytti menn, alle
Jerubba'als sønner, hersker over dere,
eller at èn mann hersker over dere? Og
kom i hu at jeg er av samme kjøtt og blod
som dere!
3. Da sa hans mors brødre alt dette om
ham til alle Sikems menn. Og deres sinn
vendte seg til Abimelek, for de tenkte: Han
er jo vår bror.
4. Så gav de han sytti sekel (0,84kg)
sølv fra Ba'al-Berits tempel. For dem leide
Abimelek noen løse og frekke menn, og
de fulgte ham.
5. Og han kom til sin fars hus i Ofra og
slo i hjel sine brødre, Jerubba'als sønner,
sytti mann på èn stein. Men Jotam,
Jerubba'als yngste sønn, ble igjen for han
hadde skjult seg.
6. Da samlet alle Sikems menn seg og
alle som bodde i deponiet, og de gikk
avsted og gjorde Abimelek til konge ved
minnemerkets eik i Sikem
7. Da Jotam fikk vite dette, gikk han opp
på toppen av Garisim-fjellet. Der stod han
og ropte høyt og sa til dem: Hør på meg,
dere Sikems menn! Så skal Gud høre på
dere.
8. Det hendte en gang at trærne ville
salve seg en konge, og de sa til oljetreet:
Vær konge over oss!
9. Men oljetreet sa til dem: Skulle jeg gi
avkall på min fedme, som både Gud og
mennesker ærer meg for, og gi meg til å
svaie over trærne?
10. Da sa trærne til fikentreet: Kom du
og vær konge over oss!
11. Men fikentreet sa til dem: Skulle jeg
gi avkall på min sødme og min gode frukt
og gi meg til å svaie over trærne?
12. Da sa trærne til vintreet: Kom og

vær konge over oss!
13. Men vintreet sa til dem: Skulle jeg gi
avkall på min juice, som gleder både Gud
og mennesker, og gi meg til å svaie over
trærne?
14. Da sa alle trærne til tornebusken:
Kom og vær konge over oss!
15. Og tornebusken sa til trærne:
Dersom det er deres oppriktige mening at
dere vil salve meg til konge over dere, da
kom og søk ly i min skygge! Men hvis
ikke, da skal det gå ild ut fra tornebusken
og fortære Libanons sedertrær.
16. Så hør nå: Dersom dere har gått
oppriktig og ærlig frem ved å gjøre
Abimelek til konge, og dersom dere har
gjort vel imot Jerubba'al og hans hus, og
dersom dere har gjengjeldt ham det han
gjorde,
17. dengang min far stred for dere og
vågde sitt liv og befridde dere av
Midianittenes hånd,
18. men dere har i dag reist dere imot
min fars hus og slått i hjel hans sønner,
sytti mann på èn stein, og gjort hans
slavinnes sønn, Abimelek, til konge over
Sikems menn, fordi han er deres bror,
19. dersom dere nå idag har gått
oppriktig og ærlig frem imot Jerubba'al og
hans hus, da gled dere over Abimelek, og
da skal han glede seg over dere!
20. Men hvis ikke, da gå ut ild fra
Abimelek og fortær Sikems borgere og
dem som bor i deponiet, og ild fra Sikems
menn og fra dem som bor i deponiet, og
fortær Abimelek.
21. Så tok Jotam på flukten og han kom
seg unna, og drog til Be'er. Der slo han
seg ned, så han kunne være i sikkerhet
for sin bror Abimelek.
22. Abimelek regjerte over Israel i 3 år.
Jotams forbannelse går i oppfyllelse
23. Da sendte Gud en straffeånd som
satte splid mellom Abimelek og Sikems
menn, og Sikems menn falt fra Abimelek.
24. Dette skjedde forat volden mot
Jerubba'als sytti sønner skulle komme
over Abimelek og deres blod hevnes på
ham, deres bror, som hadde slått dem i
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hjel, og på Sikems menn, som hadde
støttet ham, så han kunne slå sine brødre
i hjel.
25. Og Sikems menn la folk på lur mot
ham øverst oppe i fjellene, og de plyndret
enhver som drog forbi dem på veien.
Dette ble sagt til Abimelek.
26. Så kom Ga'al, Ebeds sønn, og hans
brødre, og drog inn i Sikem. Og Sikems
menn satte sin lit til ham.
27. De gikk ut på marken, høstet sine
vingårder, presset druene, og holdt et
jubelkalas. Så gikk de inn i sin guds hus
og åt og drakk, og forbannet Abimelek.
28. Og Ga'al, Ebeds sønn, sa: Hvem er
Abimelek. Og hva er Sikem, at vi skulle
tjene ham? Er han ikke Jerubba'als sønn,
og Sebul hans oppsynsmann? Tjen de
menn som stammer fra Hemor, Sikems
far! Men hvorfor skulle dere tjene denne?
29. Hadde jeg bare dette folk i min hånd,
så skulle jeg nok få Abimelek bort. Og han
sa: Øk din hær, Abimelek, og dra ut!
30. Da Sebul, byens leder, hørte hva
Ga'al, Ebeds sønn, hadde sagt, ble han
rasende sint.
31. Og han sendte et hemmelig bud til
Abimelek og lot si: Ga'al, Ebeds sønn, og
hans brødre er kommet til Sikem, og han
opphisser byen imot deg.
32. Bryt nå opp ved nattetid med de folk
du har hos deg, og legg deg i bakhold på
marken,
33. og tidlig om morgenen, så snart
solen står opp, bryt da frem og overfall
byen! Da vil han og de folk han har hos
seg, dra ut mot deg. Og du kan gjøre med
ham som tilfellet gir deg.
34. Så brøt Abimelek opp om natten
med alle de folk som han hadde hos seg,
og de la seg i bakhold mot Sikem i fire
flokker.
35. Nå kom Ga'al, Ebeds sønn, ut og
stilte seg i byporten, og Abimelek og de
folk som han hadde hos seg, brøt frem fra
bakholdet.
36. Da Ga'al så folkene, sa han til Sebul:
Se, det kommer folk ned fra fjelltoppene!
Men Sebul sa til ham: Det er skyggen av
fjellene du tar for folk.
37. Men Ga'al sa igjen: Jo, det kommer
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folk ned fra midtfjellet, og èn flokk kommer
på veien som fører til trollmanns-eika.
38. Da sa Sebul til ham: Hvor er nå dine
store ord? Du som sa: Hvem er Abimelek,
at vi skulle tjene ham? Der er jo de folk du
foraktet! Gå nå ut og strid mot dem!
39. Da drog Ga'al ut, og Sikems menn
fulgte ham, og de stred mot Abimelek.
40. Men Abimelek slo ham på flukt og
forfulgte ham. Og det ble et stort
mannefall helt bort til byporten.
41. Og Abimelek gav seg i vei til Aruma.
Og Sebul drev Ga'al og hans brødre bort,
så de ikke ble boende lenger i Sikem.
42. Den neste dag gikk folket ut på
marken. Det fikk Abimelek vite.
43. Da tok han å delte sine folk i tre
flokker og la seg i bakhold på marken. Og
da han så at folket kom ut av byen, rykket
han imot dem og slo dem.
44. Abimelek og de flokker som var med
ham, overfalt byen og stilte seg i porten.
Og de to flokker, overfalt alle dem som var
på marken, og slo dem.
45. Og Abimelek stred mot byen hele
den dag og inntok byen. Og folket som var
der, slo han i hjel. Og han rev byen ned og
strødde salt over den.
46. Da mennene i Sikems borg hørte
det, gikk de alle inn i tårnet som tilhørte
El-Berits tempel.
47. Så snart det ble meldt Abimelek at
alle mennene i Sikems borg hadde samlet
seg,
48. gikk han opp på Salmon-fjellet med
alle de folk han hadde hos seg. Han tok
en øks i hånden og hugg grener av
trærne, tok dem opp, og la dem på
skulderen og sa til de folk som var med
ham: Skynd dere og gjør likedan som dere
så jeg gjorde!
49. Da hugg alle folkene også hver sin
haug med grener og gikk etter Abimelek.
Så la de grenene oppetter tårnet og satte
med dem ild på tårnet. På den måten
omkom alle innbyggerne i Sikems borg;
omkring tusen menn og kvinner.
50. Deretter drog Abimelek til Tedes, og
omringet byen, og inntok den.
51. Men midt i byen var det et fast tårn.
Dit flyktet alle menn og kvinner, alle
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borgerne i byen, og de stengte etter seg
og steg opp på tårnets tak.
52. Så kom Abimelek til tårnet og
omringet det. Han gikk nær til tårnets
inngang for å sette ild på det.
53. Da var det en kvinne som kastet en
kvernstein ned på hans hode og knuste
hans hjerneskalle.
54. Abimelek ropte i hast på
våpenbæreren som bar hans våpen, og sa
til ham: Dra ditt sverd og drep meg, så de
ikke skal si om meg: En kvinne slo ham i
hjel! Så stakk bæreren sverdet igjennom
ham, og han døde.
55. Da nå Israels menn så at Abimelek
var død, gikk de hjem hver til sitt.
56. På den måte gjengjeldte Gud all den
ondskap som Abimelek gjorde mot sin far
dengang han slo sine sytti brødre i hjel.
57. Og all den ondskap som Sikems
menn hadde gjort, lot Gud komme tilbake
over deres hode, og Jotams, Jerubba'als
sønns, forbannelse rammet dem.
KAP. 10
Israelittene synder igjen og dyrker
andre guder
1. Etter Abimelek stod Tola frem og
befridde Israel. Han var sønn av Pua,
Dodos sønn, av Issakars stamme, og
bodde i Samir på Efra'im-fjellet.
2. Han dømte Israel i 23 år. Og han
døde og ble begravet i Samir.
3. Etter ham stod Gileaditten Ja'ir frem
og dømte Israel i 22 år.
4. Han hadde tretti sønner som red på
tretti eselfoler og hadde tretti byer. Disse
kalles den dag idag Ja'irs byer. De ligger i
Gileads land.
5. Og Ja'ir døde og ble begravet i
Kamon.
6. Og Israels barn gjorde igjen det som
var ondt i Guds øyne, og dyrket Ba'alene,
Astarte-bildene, Arams guder, Sidons
guder, Moabs guder, Ammonittenes
guder, og Filisternes guder. De forlot
Herren og tjente ikke ham.
7. Da opptentes Herrens vrede mot
Israel, og han solgte dem i Filisternes
hånd og i Ammonittenes hånd.

8. Og de begynte i samme år å presse
og undertrykke Israels barn. I 18 år
presset de Israels barn som bodde på
andre siden av Jordan, i Amorittenes land,
i Gilead.
9. Og Ammons barn satte også over
Jordan for å stride mot Juda, mot
Benjamin, og mot Efra'ims hus. Og Israel
kom i stor trengsel.
10. Da ropte Israels barn til Herren og
sa: Vi har syndet mot deg. Vi har forlatt
vår Gud og dyrket Ba'alene.
11. Og Herren sa til Israels barn: Har jeg
ikke befridd dere fra Egypterne,
Amorittene, Ammons barn, og Filisterne?
12. Og da Sidonierne, Amalek, og Maon,
undertrykte dere og dere ropte til meg,
befridde jeg dere av deres hånd.
13. Men dere forlot meg og dyrket andre
guder. Derfor vil jeg ikke frelse dere mere.
14. Gå bort og rop på de guder dere har
valgt dere! La dem frelse dere, nå da dere
er i en slik trengsel!
15. Da sa Israels barn til Herren: Vi har
syndet! Gjør med oss hva du får lyst til,
bare du vil frelse oss denne gang!
16. Og de hadde de fremmede guder
bort fra seg og tjente Herren. Da kunne
han ikke orke å se på Israels nød.
17. Og Ammons barn ble kalt til våpen
og leiret seg i Gilead. Og Israels barn
samlet seg og leiret seg i Mispa.
18. Da sa krigsfolket, høvdingene i
Gilead, til hverandre: Hvor er den mann
som vil gå først i striden mot Ammons
barn? Han skal være høvding over alle
som bor i Gilead.
KAP. 11
Jefta blir høvding over Israels hærer
1. Gileaditten Jefta var en veldig
krigsmann, men han var sønn av ei hore.
Hans far var Gilead.
2. Med sin hustru hadde Gilead også
sønner. Og da hustruens sønner ble store,
jaget de Jefta bort og sa til ham: Du skal
ikke ha noen arvedel i vår fars hus, for du
er sønn av ei fremmed kvinne.
3. Da flyktet Jefta for sine brødre og
bosatte seg i landområdet Tob. Og der
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samlet seg en flokk løse menn om Jefta
og var med ham på hans streiftog.
4. Noen tid etter begynte Ammons barn
krig mot Israel.
5. Og da Ammons barn bar våpen mot
Israel, gikk de eldste i Gilead avsted for å
hente Jefta fra landområdet Tob.
6. Og de sa til Jefta: Kom og bli vår
fører, så vil vi stride mot Ammons barn.
7. Men Jefta sa til de eldste i Gilead: Var
det ikke dere som hatet meg og jaget meg
bort fra min fars hus? Hvorfor kommer
dere da til meg, nå når dere er i trengsel?
8. De eldste i Gilead svarte: Derfor er
det jo vi kommer til deg igjen. Du må gå
med oss og stride mot Ammons barn, så
skal du være høvding over oss og over
alle som bor i Gilead.
9. Da sa Jefta til de eldste i Gilead:
Dersom dere nå får meg med dere tilbake
for å stride mot Ammons barn, og Herren
gir dem i min vold, så er det jeg som skal
være deres høvding!
10. Og de eldste i Gilead sa til Jefta:
Herren skal være vitne mellom oss. Må
han straffe oss dersom vi ikke gjør som du
sier!
11. Så gikk Jefta med de eldste i Gilead
og folket gjorde ham til sin høvding og
fører. Og Jefta gjentok i Mispa alle sine
ord for Herrens åsyn.
12. Så sendte Jefta bud til Amonittenes
konge og lot si: Hva vil du meg, siden du
kommer til meg og fører krig mot mitt
land?
13. Da sa Ammonittenes konge til Jeftas
sendebud: Fordi Israel, da de drog opp fra
Egypten, tok mitt land like fra Arnon til
Jabbok og til Jordan. Gi det nå tilbake i
godhet!
14. Men Jefta sendte igjen bud til
Amonittenes konge
15. og lot si til ham: Så sier Jefta: Israel
har ikke tatt Moabs land eller Amonittenes
land.
16. For da de drog opp fra Egypten,
vandret Israel i ørkenen til det Røde Hav
og kom til Kades.
17. Da sendte Israel bud til Edoms
konge og lot si: La meg få dra igjennom
ditt land! Men Edoms konge hørte ikke på

Side 315

dem. Også til Moabs konge sendte de
bud, men han ville heller ikke. Så ble
Israel i Kades.
18. Siden vandret de i ørkenen og drog
utenom Edoms land og Moabs land, og
kom frem østenfor Moabs land og leiret
seg på andre siden av Arnon. Men de kom
ikke inn i Moabs land, for Arnon er Moabs
grense.
19. Så sendte Israel bud til Sihon,
Amorittenes konge, kongen i Hesbon, og
Israel lot si til ham: La oss få dra gjennom
ditt land, så vi kan komme dit vi skal!
20. Men Sihon hadde ikke så god tro til
Israel at han torde la dem dra gjennom sitt
land. Han samlet alt sitt folk, og de leiret
seg i Jahsa, og han angrep Israel.
21. Og Herren, Israels Gud, gav Sihon
og alt hans folk i hans hånd, og de slo
dem. Og Israel inntok hele det land som
tilhørte Amorittene, det folk som bodde
der.
22. Hele Amorittenes land inntok de like
fra Arnon til Jabbok og fra ørkenen til
Jordan.
23. Så har nå Herren, Israels Gud,
drevet Amorittene bort for sitt folk Israel,
og nå vil du ta dets land i eie?
24. Er det ikke så at hva din gud,
Kamos, lar deg få, det tar du i eie. Og alt
hva Herren vår Gud rydder for oss, det tar
vi i eie?
25. Er da du bedre enn Balak, Sippors
sønn, Moabs konge? Kranglet han vel
med Israel eller førte krig mot dem?
26. Nå har Israel bodd 300 år i Hesbon
og de byer som hører til, og i Aroer med
alle tilhørende byer, og i alle byer som
ligger ved Arnons bredder. Hvorfor har
dere da ikke tatt dem igjen i all denne tid?
27. Jeg har ikke gjort deg noe ondt, men
du gjør nå urett mot meg ved å angripe
meg. Herren, han som er dommer, han
skal dømme i dag mellom Israels barn og
Ammons barn.
28. Men Ammonittenes konge hørte ikke
på de ord som Jeftas budbringere bar
frem til ham.
29. Da kom Herrens Ånd over Jefta, og
de drog gjennom Gilead og Manasse. Så
drog han frem til Mispa i Gilead. Og fra
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Mispa drog han frem mot Ammons barn.
30. Og Jefta gjorde et løfte til Herren:
Dersom du gir Ammons barn i min hånd,
31. da skal den som går ut av døren til
mitt hus og møter meg, når jeg kommer
uskadd tilbake fra Ammons barn, da skal
den tilhøre Herren. Jeg skal ofre ham til
brennoffer.
32. Så drog Jefta frem mot Ammons
barn og stred mot dem, og Herren gav
dem i hans hånd.
33. Han slo dem og tok fra dem landet
fra Aroer til bortimot Minnit, tjue byer, og
like til Abel-Keramim. Det ble et stort
mannefall, og Ammons barn ble ydmyket
under Israels barn.
34. Da Jefta kom hjem til sitt hus i
Mispa, da gikk hans datter ut imot ham
med trommer og dans. Hun var hans
eneste barn, foruten henne hadde han
verken sønn eller datter.
35. Med det samme han fikk se henne,
sønderrev han sine klær og sa: Å nei, min
datter, hvilken sorg du påfører meg!
Hvilken ulykke du fører over meg! Jeg har
gjort et løfte til Herren, og jeg kan ikke ta
det tilbake.
36. Da sa hun til ham: Min far! Har du
gjort et løfte til Herren, så gjør med meg
som du har lovet, siden Herren lot deg få
hevn over dine fiender, Ammons barn!
37. Så sa hun til sin far: Bare èn ting vil
jeg be deg om: La meg være fri to
måneder, så jeg kan gå ned på fjellene og
gråte over min jomfrustand sammen med
mine venninner.
38. Og han sa: Gjør så! Så lot han
henne være fri to måneder. Og hun gikk
avsted med sine venninner og gråt over
sin jomfrustand på fjellene.
39. Og da to måneder var til ende, kom
hun tilbake til sin far. Og han gjorde med
henne etter det løfte han hadde gjort. Og
hun hadde ikke vært sammen med en
mann. Så ble det skikk i Israel:
40. År for år går Israels døtre avsted for
å prise Jeftas, Gileadittens, datter fire
dager om året.
KAP. 12
Efra'im gjør opprør mot Jefta

1. Efra'ims menn ble kalt til våpen og
drog ut mot nord. Og de sa til Jefta:
Hvorfor sendte du ikke bud etter oss da du
drog avsted for å stride mot Ammons
barn? Nå vil vi sette ild på huset du bor i.
2. Da sa Jefta til dem: Jeg og mitt folk lå
i hard strid med Ammons barn. Da kalte
jeg på dere, men dere hjalp meg ikke mot
dem.
3. Og da jeg så at dere ikke ville hjelpe,
satte jeg mitt liv på spill og drog avsted
mot Ammons barn, og Herren gav dem i
min hånd. Hvorfor kommer dere da
farende mot meg idag og vil stride mot
meg?
4. Deretter samlet Jefta alle Gileads
menn og stred mot Efra'im, og Gileads
menn slo Efra'im. For de hadde sagt: Dere
Gileaditter er rømlinger fra Efra'im midt i
Efra'im og midt i Manasse.
5. Og Gileadittene stengte vadestedene
over Jordan for Efra'im. Og hver gang det
kom en Efra'imitt som hadde flyktet fra
slaget og sa: La meg slippe over, da sa
Gileads menn til ham: Er du Efra'imitt?
Han svarte: Nei.
6. Da sa de til ham: Si sjibbolet! Men
han sa: Sibbolett! For han kunne ikke
uttale det riktig. Så grep de ham og slo
ham i hjel ved Jordans vadesteder. Og det
falt dengang førtito tusen av Efra'im.
7. Jefta dømte Israel i 6 år. Og
Gileaditten Jefta døde og ble begravet i en
av Gileads byer.
8. Etter ham var Ibsan fra Bet-Lehem
dommer i Israel.
9. Han hadde tretti sønner. Tretti døtre
giftet han bort, og tretti svigerdøtre førte
han hjem som hustruer for sine sønner.
Og han dømte Israel i 7 år.
10. Og Ibsan døde og ble begravet i
Bet-Lehem.
11. Etter ham var Sebulonitten Elon
dommer i Israel. Han dømte Israel i 10 år.
12. Og Sebulonitten Elon døde og ble
begravet i Ajalon i Sebulons land.
13. Etter ham var Piratonitten Abadon,
Hillels sønn, dommer i Israel.
14. Han hadde førti sønner og tretti
sønnesønner som red på sytti eselfoler.
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Han dømte Israel i 8 år.
15. Og Piratonitten Abadon, Hillels sønn,
døde og ble begravet i Piraton i Efra'ims
land, på Amalekitter-fjellet.
KAP. 13

Samson blir født

1. Men Israels barn gjorde igjen det som
var ondt i Herrens øyne. Og Herren gav
dem i Filisternes hånd i 40 år.
2. Der var en mann fra Sora av
Danittenes ætt, og han hette Manoah.
Hans hustru var ufruktbar og hadde aldri
hatt barn.
3. Og Herrens engel åpenbarte seg for
kvinnen og sa til henne: Se, du er
ufruktbar og har aldri hatt barn. Men du
skal bli gravid og føde en sønn.
4. Så ta deg nå i vare og drikk ikke vin
eller sterk drikk, og et ikke noe skittent!
5. For nå skal du bli gravid og føde en
sønn, og det skal ikke komme en rakekniv
på hans hode, for barnet skal være en
Guds nasireer fra mors liv. Og han skal
begynne å frelse Israel fra Filisternes
hånd.
6. Og Kvinnen kom og sa til sin mann:
En Guds mann kom til meg. Han var å se
til som Guds engel, inderlig urovekkende.
Men jeg spurte ikke hvor han var fra, og
han sa meg ikke sitt navn.
7. Men sa han til meg: Nå skal du bli
gravid og føde en sønn. Drikk nå ikke vin
eller sterk drikk, og et ikke noe skittent!
For barnet skal være en Guds nasireer fra
mors liv og til sin dødsdag.
8. Da bad Manoah til Herren og sa: Hør
meg, Herre! La den Guds mann som du
sendte, komme til oss og lære oss hva vi
skal gjøre med det barn som skal fødes!
9. Og Gud hørte Manoshs bønn. Og
Guds engel kom igjen til kvinnen mens
hun var ute på marken, og Manoah,
hennes mann, var ikke med henne.
10. Da skyndte kvinnen seg og løp hjem
og fortalte det til sin mann og sa: Nå har
han vist seg for meg igjen; den mann som
kom til meg her om dagen.
11. Manoah stod opp og fulgte etter sin
hustru. Og da han kom til mannen, sa han
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til ham: Er du den mann som talte til min
kone? Han svarte: Ja.
12. Og Manoah sa: Når nå dine ord går i
oppfyllelse, hvordan skal vi da bære oss
at med barnet, og hva skal vi gjøre med
ham?
13. Da sa Herrens engel til Manoah: Alt
det som jeg har nevnt for kvinnen, skal
hun ta seg i vare for.
14. Hun skal ikke ete noe av det som
kommer av vintreet, og ikke drikke vin
eller sterk drikk, og ikke ete noe skittent.
Alt det som jeg har pålagt henne, skal hun
holde seg etter.
15. Da sa Manoah til Herrens engel: Kan
vi ikke få deg til å bli en stund her, så vi
kan lage til et kje for deg!
16. Men Herrens engel sa til Manoah:
Om du får meg til å bli, så eter jeg allikevel
ikke av din mat. Men vil du stelle til et
brennoffer, så skal du ofre det til Herren.
For Manoah viste ikke at det var Herrens
engel.
17. Da sa Manoah til Herrens engel: Hva
er ditt navn? Så vi kan ære deg når dine
ord går i oppfyllelse.
18. Men Herrens engel sa til ham:
Hvorfor spør du om mitt navn? Det er et
underlig navn!
19. Så tok Manoah kjeet og matofferet
og ofret det på berget til Herren. Da lot
han et under skje mens Manoah og hans
hustru så på det.
20. Da flammen steg opp fra alteret mot
himmelen, fór Herrens engel opp i alterets
flamme mens Manoah og hans hustru så
på det. Og de falt på sitt ansikt til jorden.
21. Siden viste Herrens engel seg ikke
mere for Manoah og hans hustru. Da
forstod Manoah at det var Herrens engel.
22. Og Manoah sa til sin hustru: Nå må
vi absolutt dø. Vi har sett Gud.
23. Men hans hustru sa til ham: Dersom
Herren hadde lyst til å drepe oss, så
hadde han ikke tatt imot brennoffer og
matoffer av vår hånd og ikke latt oss få se
alt dette, og ikke nå latt oss høre slikt!
24. Og kvinnen fødte en sønn og gav
ham navnet Samson. Og gutten vokste
opp, og Herren velsignet ham.
25. Og Herrens Ånd begynte å drive
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ham, mens han var i Dans leir mellom
Sora og Estaol.
KAP. 14

Samsons bryllup

1. Engang gikk Samson ned til Timnata.
Der så han ei kvinne; en av Filisternes
døtre.
2. Da han kom tilbake derfra, fortalte
han det til sin far og mor og sa: Jeg så en
kvinne i Timnata; en av Filisternes døtre.
Henne må dere la meg få til hustru!
3. Da sa hans far og mor til ham: Er det
da ikke noen kvinne blant dine
slektningers døtre eller i hele mitt folk
siden du vil avsted og ta en hustru blant
de uomskårne Filisterne? Men Samson sa
til sin far: Henne må du la meg få! Det er
henne jeg synes om.
4. Hans far og mor visste ikke at dette
kom fra Herren. For han søkte tilfelle til
strid med Filisterne. På den tid hersket
Filisterne over Israel.
5. Så gikk Samson og hans far og mor
ned til Timnata. Og da de kom til
vingårdene ved Timnata, da fór en ung
løve brølende mot ham.
6. Da kom Herrens Ånd over ham, og
han slet den i stykker som om det skulle
være et kje; enda han ikke hadde noe i
hånden. Men han fortalte ikke sin mor
eller far hva han hadde gjort.
7. Så gikk han ned og talte med kvinnen,
og Samson syntes godt om henne.
8. Noen dager etter drog han ned for å
gifte seg med henne. Så tok han av veien
og ville se etter løvens likrest. Da var der
en bisverm i løvens kropp, og honning.
9. Han tok honningen ut og holdt den i
sine hender, og åt mens han gikk. Og da
han kom til sin far og mor, delte han med
dem og de åt. Men han fortalte dem ikke
at det var av løvens kropp han hadde tatt
honningen.
10. Da nå hans far var kommet ned til
kvinnen, gjorde Samson et selskap der.
For slik brukte de unge menn å gjøre.
11. Og så snart de så ham, hentet de
tretti bryllupsvenner. De var stadig om
ham.

12. En dag sa Samson til dem: La meg
sette frem en gåte for dere! Dersom dere i
løpet av de 7 selskapsdager kan si meg
løsningen på den, og dere gjetter riktig, så
vil jeg gi dere tretti fine skjorter og tretti
festklær.
13. Men kan dere ikke si meg løsningen,
så skal dere gi meg tretti fine skjorter og
tretti festklær. Og de sa til ham: Sett frem
din gåte, så vi får høre den!
14. Da sa han til dem: Av den som eter
kom det mat, av den sterke kom det søtt.
Men det gikk 3 dager uten at de kunne
løse gåten.
15. På den 7. dag sa de til Samsons
hustru: Lokk din mann til å si oss
løsningen på gåten! Ellers brenner vi opp
både deg og din fars hus. Er det da for å
plyndre oss dere har innbudt oss?
16. Da hang Samsons hustru over ham
med gråt og sa: Du hater meg og elsker
meg ikke. Du har satt frem en gåte for
mine landsmenn, men til meg har du ikke
sagt løsningen på den. Han svarte: Jeg
har ikke sagt det til min mor eller far.
Skulle jeg da si det til deg?
17. Men hun hang over ham med gråt i
de 7 dager selskapet varte, og på den 7.
dag sa han henne løsningen, fordi hun
plaget ham så. Og hun sa det til sine
landsmenn.
18. Og på den 7. dag, før solen gikk
ned, sa mennene i byen til ham: Hva er
søtere enn honning, og hva er sterkere
enn en løve? Men han svarte dem: Hadde
dere ikke pløyd min kalv, så hadde dere
ikke gjettet min gåte.
19. Og Herrens Ånd kom over ham. Han
gikk ned til Askalon og slo i hjel tretti mann
der, tok deres klær, og lot dem som hadde
løst gåten, få dem til festklær. Og hans
vrede opptentes, og han drog hjem til sin
fars hus.
20. Men Samsons hustru ble gitt til den
av hans bryllupsvenner som han hadde
valgt seg til følgesvenn.
KAP. 15
Samson brenner opp åkerne til
Filisterne
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1. Noen dager etter, i hvetehøstens
dager, ville Samson se til sin hustru og
hadde meg seg et kje, og sa: La meg få
komme inn i rommet til min hustru! Men
hennes far ville ikke gi ham lov til å gå inn
2. og sa: Jeg tenkte at du hadde lagt
henne for hat, og så gav jeg henne til din
bryllupsvenn. Er ikke hennes yngre søster
vakrere enn hun? Ta henne istedenfor.
3. Da sa Samson til dem: Denne gang
har jeg ingen skyld på meg mot Filisterne
om jeg gjør dem noe ondt.
4. Så gikk Samson avsted og fanget tre
hundre rever. Og han tok fakler, vendte
hale mot hale, og satte en fakkel mellom
to og to av halene.
5. Så tente han ild på faklene og slapp
revene inn i Filisternes åkrer. Og han
brente opp både kornband og uskåret
korn, og oljehager.
6. Da sa Filisterne: Hvem har gjort
dette? Folk svarte: Samson, svigersønn til
Timnitten, fordi han tok hans hustru og
gav henne til hans bryllupsvenn. Så drog
Filisterne opp og brente inne både henne
og hennes far.
7. Da sa Samson til dem: Gjør dere slikt,
så vil jeg ikke hvile før jeg har hevnet meg
på dere.
8. Og han slo dem både på bein og lår,
så det ble et stort mannefall. Så drog han
ned og gav seg til i fjellkløften ved Etam.
9. Da drog Filisterne opp og leiret seg i
Juda, og de spredte seg utover i Leki.
10. Og Judas menn sa: Hvorfor har dere
dratt opp mot oss? De svarte: Vi har dratt
opp for å binne Samson og gjøre mot ham
det han har gjort mot oss.
11. Da drog tre tusen menn av Juda ned
til fjellkløften ved Etam, og sa til Samson:
Vet du ikke at Filisterne hersker over oss?
Hvorfor har du da gjort dette mot oss?
Men han sa til dem: Som de har gjort mot
meg, så har jeg gjort mot dem.
12. Da sa de til ham: Vi har dratt ned for
å binne deg og gi deg i Filisternes hånd.
Og Samson sa til dem: Sverg til meg at
dere ikke vil slå meg i hjel!
13. Da sa de til ham: Nei, vi vil bare
binde deg og så gi deg i deres hånd. Men
drepe deg vil vi ikke. Så bandt de ham
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med to nye tau og førte ham opp av
fjellkløften.
14. Da han kom til Leki, sprang
Filisterne imot ham med jubelrop. Men
Herrens Ånd kom over ham og tauene om
hans armer ble som brente tråder, og
båndene falt smuldrende av hans hender.
15. Så fant han et friskt kjevebein av et
esel. Han rakte ut hånden og slo i hjel
tusen mann med det.
16. Da sa Samson: Med et esels
kjevebein slo jeg èn flokk, ja to, med et
esels kjevebein slo jeg tusen mann.
17. Og da han hadde sagt dette, kastet
han kjevebeinet fra seg. Og siden kalte de
dette sted Kjevebeins-haugen.
18. Men da han var brennende tørst,
ropte han til Herren og sa: Du har gitt meg
denne store frelse ved din tjeners hånd,
og så skal jeg nå dø av tørst og falle i de
uomskårnes hender.
19. Da lot Gud det hull åpne seg som er
i Leki. Og det rant ut av den, og han
drakk. Hans livsånd vendte tilbake, og han
kviknet til. Derfor ble denne kilde kalt den
ropendes kilde. Den er i Leki den dag i
dag.
20. Han var dommer i 20 år i Israel i
Filisternes dager.
KAP. 16

Samson og Dalila

1. Engang drog Samson til Gasa. Der
fikk han se ei hore og gikk inn til henne.
2. Da folkene i Gasa fikk høre at
Samson var kommet dit, omringet de ham
og lurte på ham hele natten ved byporten,
men holdt seg ellers rolig og sa: Når det
lysner mot dag, vil vi slå ham i hjel.
3. Samson ble liggende til midnatt. Ved
midnatts tid stod han opp. Han grep fatt i
byportens dører, og begge portstolpene,
og rykket dem opp sammen med
bommen, la dem på sine skuldrer, og bar
dem opp på toppen av det fjell som ligger
midt imot Hebron.
4. Siden fattet han kjærlighet til ei kvinne
i Sorek-dalen, som hette Dalila.
5. Da kom Filisternes høvdinger opp til
henne og sa til henne: Lokk ham til å si
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deg hvor i hans store styrke ligger! Og
Hvordan vi kan rå med ham og binde
ham, så vi får makt over ham! Så skal vi gi
deg elleve hundre sekel (13,2 kg) sølv.
6. Så sa Dalila til Samson: Kjære, la
meg få vite hvor i din styrke ligger. Og
hvordan du kan bindes, så en får makt
over deg!
7. Samson svarte: Dersom en binder
meg med sju friske sene-strenger som
ikke er blitt tørre, så blir jeg svak og er
som et annet menneske.
8. Da kom Filisternes høvdinger til
henne med sju friske sene-strenger som
ikke var blitt tørre. Dem bandt hun ham
med,
9. og i rommet ved siden hadde hun folk
sittende og lure. Så sa hun til ham:
Filisterne er over deg, Samson! Da
sønderrev han sene-strengene som en
tråd av hamp brister når den kommer ilden
for nær, og ingen fikk vite hvordan det
hadde seg med hans styrke.
10. Da sa Dalila til Samson: Du har lurt
meg og løyet for meg! Kjære, la meg nå
vite hvordan du kan bindes!
11. Han svarte: Dersom en binder meg
med nye tau som aldri har vært brukt til
noe, så blir jeg svak og er som et annet
menneske.
12. Da tok Dalila nye tau og bandt ham
med dem og sa til ham: Filisterne er over
deg, Samson! Og i rommet ved siden lå
det folk og lurte. Men han rev tauene av
sine armer som tråder.
13. Da sa Dalila til Samson: Til nå har
du lurt meg og løyet for meg! La meg få
vite hvordan du kan bindes! Han svarte
henne: Når du vever sju fletter på mitt
hode sammen med renningen i veven.
14. Så slo hun dem fast med vevnaglen
og sa til ham: Filisterne er over deg,
Samson! Og han våknet av sin søvn og
rev ut både vevnaglen og renningen.
15. Da sa hun til ham: Hvordan kan du si
at du elsker meg når du ikke har noen
tiltro til meg? Nå har du lurt meg tre
ganger og ikke sagt meg hvor i din styrke
ligger.
16. Da hun nå hver dag plaget ham med
sine ord og presset hardt inn på ham, ble

han så lei at han nesten kunne dø,
17. og så åpnet han hele sitt hjerte for
henne og sa til henne: Det har ikke
kommet en rakekniv på mitt hode, for jeg
er en Guds nasireer fra mors liv. Dersom
jeg blir raket, viker min styrke fra meg. Jeg
blir svak og er som alle andre mennesker.
18. Da skjønte Dalila at han hadde
åpnet hele sitt hjerte for henne. Hun
sendte bud etter Filisternes høvdinger og
lot si: Kom nå opp, for han har åpnet sitt
hjerte for meg. Da kom Filisternes
høvdinger opp til henne og hadde
pengene med seg.
19. Så lot hun ham sovne inn på sine
knær og kalte på en mann og lot rake av
det syv fletter på hans hode. Og hun
begynte å få makt over ham, og hans
styrke vek fra ham.
20. Og han sa: Filisterne er over deg,
Samson! Da våknet han opp av sin søvn
og sa: Jeg skal nok gjøre meg fri denne
gang som før og slite meg løs. Men han
viste ikke at Herren var veket fra ham.
21. Da grep Filisterne ham og stakk ut
hans øyne. Og de førte han til Gasa og
bandt ham med to kobberlenker, og han
malte korn i fangehuset.
22. Med det samme han var raket,
begynte håret på hans hode å vokse.
23. Så samlet Filisternes høvdinger seg
for å bære frem et stort slaktoffer for sin
gud, Dagon, og for å holde fest. For de sa:
Vår gud har gitt Samson, vår fiende, i vår
hånd.
24. Og da folket fikk se ham, lovpriste
de sin gud og sa: Vår gud har gitt vår
fiende i vår hånd, han som herjet i vårt
land og slo mange av oss i hjel.
25. Mens de nå var glade og vel til mote,
sa de: Hent Samson hit forat vi kan ha det
moro med ham! Da hentet de Samson ut
av fangehuset, og han var deres
underholdning, og de stilte ham mellom
stolpene.
26. Da sa Samson til den gutt som holdt
ham i hånden: Slipp meg, og la meg få ta i
stolpene som huset hviler på, og støtte
meg til dem!
27. Men huset var fullt av menn og
kvinner, alle Filisternes høvdinger var der,

Dommernes bok
og på taket var det omkring tre tusen
menn og kvinner, som så på Samsons
underholdning.
28. Da ropte Samson til Herren og sa:
HERRE ! Kom meg i hu og styrk meg bare
denne ene gang, min Gud, så jeg får
hevnet meg på Filisterne for ett av mine to
øyne!
29. Så grep Samson de to mellomste
stolper, som huset hvilte på, og trykte seg
inn til dem. Den ene grep han med sin
høyre hånd, og den andre grep han med
sin venstre hånd.
30. Og Samson sa: La meg dø sammen
med Filisterne! Så bøyde han seg
fremover av all sin makt. Da falt huset
sammen over høvdingene og over alt
folket som var der inne. Og de som han
drepte i sin død, var flere enn de han
hadde drept i sitt liv.
31. Men hans brødre og hele hans fars
hus drog ned og tok ham og førte ham
hjem og la ham i Manoahs, hans fars,
grav mellom Sora og Estaol. Han hadde
da vært dommer i Israel i 20 år.
KAP. 17
Mika fra Efra'im og Levitten
1. Det var en mann fra Efra'im-fjellene
som hette Mika.
2. Han sa til sin mor: De elleve hundre
sekel (13,2kg) sølv som ble tatt fra deg,
og som du har uttalt forbannelse over, så
også jeg hørte på det, disse penger er hos
meg. Det er jeg som har tatt dem. Da sa
hans mor: Velsignet være du, min sønn,
av Herren!
3. Så gav han sin mor de elleve hundre
sekel (13,2kg) sølv tilbake. Men hans mor
sa: Disse penger vier jeg nå til Herren og
overgir dem til min sønn, forat han kan
gjøre et utskåret bilde med støpt fotstykke
til. Og nå gir jeg dem tilbake.
4. Han gav da pengene tilbake til sin
mor, og hans mor tok to hundre sekel
(2,4kg) sølv og gav det til den gullsmed.
Og for disse penger gjorde han et utskåret
bilde med støpt fotstykke. Det var siden i
Mikas hus.
5. Og mannen Mika hadde et gudshus.
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Og han hadde gjort seg en livkjortel,
husguder, og innvidd en av sine sønner til
prest for seg.
6. I de dager var det ingen konge i
Israel. Hver mann gjorde hva rett var i
hans egne øyne.
7. Der var en ung mann fra Bet-Lehem i
Juda. Han var en Levitt av dem som hørte
til i Juda stamme, og der bodde han som
fremmed.
8. Denne mann drog bort fra sin by, fra
Bet-Lehem i Judea, for å ta opphold hvor
det kunne falle seg. Og han kom på sin
vandring til Efra'im-fjellene, til Mikas hus.
9. Mika sa til ham: Hvor kommer du fra?
Han svarte: Jeg er en Levitt fra Bet-Lehem
i Juda og er nå på vandring for å ta
opphold hvor jeg finner et tilfelle der det
passer seg.
10. Da sa Mika til ham: Bli hos meg og
vær prest for meg! Så vil jeg gi deg ti
sekel (0,12kg) sølv om året og holde deg
med klær og mat. Da gikk Levitten inn til
ham.
11. Og Levitten samtykket i å bli hos
mannen. Og den unge mann var som en
sønn for ham så som de andre.
12. Mika innvidde Levitten, og den unge
mann ble hans prest, og han ble boende i
Mikas hus.
13. Og Mika sa: Nå vet jeg at Herren vil
gjøre vel imot meg siden jeg har fått en
Levitt til prest.
KAP. 18
Dans barn tok med seg Mikas Levitt
og husguder
1. I de dager var det ingen konge. Og i
de samme dager søkte Danittenes
stamme seg en arvedel til å bo i, for det
var ikke til den dag kommet dem i eie
noen arv blant Israels stammer.
2. Og Dans barn sendte ut fem menn av
hele sin ætt, djerve menn fra Sora og
Estaol, for å speide og utforske
landområdene. Og de sa til dem: Dra
avsted og utforske landområdet! Og de
kom til Efra'im-fjellet, til Mikas hus, og ble
der om natten.
3. Da de var tett ved Mikas hus, kjente
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de igjen den unge manns, Levittens, røst.
Da bøyde de av fra veien og gikk bort til
ham og sa: Hvem har ført deg hit, og
hvordan har du det her?
4. Han svarte: Så og så har Mika gjort
mot meg. Han har leid meg til å være
prest for seg.
5. Da sa de til ham: Kjære, spør Gud for
oss, så vi kan vite om den reise vi nå gjør
vil lykkes!
6. Da sa presten til dem: Dra i fred! Gud
har øye med dere på den reise dere gjør.
7. De fem menn drog nå sin vei om kom
til La'is, og de så at folket der levde
sorgløst på samme måte som Sidonierne;
rolig og sorgløst. Det var ingen
maktperson i landet som gjorde dem
skade. De var langt borte fra Sidonierne
og hadde ingenting å gjøre med andre
mennesker.
8. Da de så kom tilbake til sine brødre i
Sora og Estaol, sa deres brødre til dem:
Hvordan er det gått med dere?
9. De sa: Kom, la oss dra opp mot dem!
Vi har sett landområdet. Det er et ypperlig
landområde. Og dere sitter bare og tier?
Vær ikke sene til å dra avsted, så vi kan
komme dit og innta landet!
10. Når vi kommer dit, kommer dere til
et sorgløst folk, og landet strekker seg vidt
ut. Gud har gitt det i deres hånd; et
landområde som det ikke er mangel på
noe av det jorden bærer.
11. Så brøt seks hundre mann av Dans
ætt fullt væpnet opp derfra; fra Sora og
Estaol.
12. De drog opp og leiret seg i KirjatJearim i Juda. Derfor har folk kalt dette
sted Dans leir til denne dag. Det ligger
vestenfor Kirjat-Jearim.
13. Derfra drog de over til Efra'im-fjellet
og kom til Mikas hus.
14. Og de fem menn som hadde dratt
avsted for å speide ut La'is-området, tok til
orde og sa til sine brødre: Vet dere at i
disse hus er det en livkjortel, husguder, og
et utskåret bilde med støpt fotstykke til?
Så skjønner dere vel hva dere har å
gjøre?
15. Så bøyde de av fra veien og gikk
bort til den unge manns, Levittens, hus, til

Mikas hus, og hilste på ham.
16. Men de seks hundre fullt væpnede
menn av Dans barn stod ved inngangen til
porten.
17. Og de fem menn som hadde dratt
avsted for å speide ut landet, steg opp og
gikk inn og tok det utskårne blide,
Livkjortelen, husgudene, og det støpte
fotstykke, mens presten stod ved
inngangen til porten sammen med de seks
hundre fullt væpnede menn.
18. Da nå de fem menn hadde gått inn i
Mikas hus og hadde tatt det utskårne bilde
med livkjortelen, husgudene, og det støpte
fotstykke, sa presten til dem: Hva er det
dere gjør?
19. De sa til ham: Ti, legg din hånd for
din munn og kom med oss, og vær prest
for oss! Hva er best for deg, å være prest
for èn manns hus eller for en hel stamme
og ætt i Israel?
20. Da ble presten vel til mote. Han tok
livkjortelen, husgudene, og det utskårne
gudebilde og tilsluttet seg folkene.
21. Så vendte de seg og drog bort, og
de lot barna, buskapen, og sine eiendeler
være fremst i toget.
22. Da de var kommet langt fra Mikas
hus, ble mennene i Mikas nabolag kalt
sammen, og de innhentet Dans barn.
23. De ropte etter Dans barn, og disse
vendte seg om og sa til Mika: Hva vil du
siden du har kalt dine folk sammen?
24. Han svarte: Dere har tatt mine guder
som jeg har gjort meg, og presten med, og
dratt bort. Hva har jeg så tilbake? Hvordan
kan dere da spørre meg om hva jeg vil?
25. Da sa Dans barn til ham: La oss ikke
høre et ord mere fra deg, ellers kunne
rasende menn falle over dere, så blir du
årsak til din egen undergang både for deg
og ditt husfolk.
26. Så drog Dans barn sin vei, og da
Mika så at de var sterkere enn han,
vendte han om og drog tilbake til sitt hus.
27. Da de nå hadde tatt de ting som
Mika hadde latt gjøre, og presten som var
hos ham, kom de over La'is; over et folk
som levde rolig og sorgløst. De slo dem
med det kvasse sverd, og byen brente de
opp.
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28. Og der var ingen som kom dem til
hjelp, for de lå langt fra Sidon, og de
hadde ingenting å gjøre med noen andre
mennesker. Den lå i dalen ved Bet-Rehob.
De bygde den opp igjen og bosatte seg
der.
29. Og de kalte byen Dan etter sin
stamfar Dan; Israels sønn. Før het den
La'is.
30. Der satte Dans barn opp det
utskårne bilde. Og Jonatan, sønn av
Gersom, Moses' sønn, og hans
etterkommere var prester for Dans barns
stamme like til den dag da landets
innbyggere ble bortført.
31. Det utskårne bilde som Mika hadde
gjort, hadde de stående hos seg hele den
tid Guds hus var i Sjilo.
KAP. 19
Levittens hustru som ble voldtatt
1. På denne tid da det ingen konge
fantes i Israel, var det en mann av Levis
stamme som oppholdt seg som fremmed
langt inne på Efra'im-fjellet. Han tok seg ei
medhustru fra Bet-Lehem i Juda.
2. Men hans medhustru var utro mot
ham og reiste fra ham, hjem til sin fars hus
i Bet-Lehem i Juda. Der ble hun en tid; en
4 måneder.
3. Da tok hennes mann avsted og reiste
etter henne for å tale kjærlig til henne og
få henne til å komme tilbake. Og han
hadde med seg sin tjenestegutt og et par
esler. Hun førte ham inn i sin fars hus, og
da den unge kvinnes far så ham, gikk han
glad i møte med ham.
4. Og hans svigerfar, den unge kvinnes
far, holdt på ham, så han ble hos ham i 3
dager. Og de åt og drakk, og ble der
natten over.
5. Den 4. dag stod de tidlig opp om
morgenen, og han gjorde seg ferdig til å
reise. Da sa den unge kvinnes far til sin
svigersønn: Få deg først litt mat til å
styrke deg med! Så kan dere siden ta
avsted.
6. De satte seg da begge to og åt og
drakk sammen, og den unge kvinnes far
sa til mannen: Vær nå så snill og bli her
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natten over og kos deg her!
7. Og da mannen reiste seg og ville ta
avsted, nødde svigerfaren ham så han
gav etter og ble der natten over.
8. Den 5. dag stod han igjen tidlig opp
om morgenen og ville reise sin vei. Da sa
den unge kvinnes far: Kjære, få deg først
noe å styrke deg med, og så får dere
vente til det drøyer over middag. Så åt de
begge sammen.
9. Siden gjorde mannen seg ferdig til å
reise med sin medhustru og sin
tjenestegutt. Men hans svigerfar, den
unge kvinnes far, sa til ham: Nå nærmer
det seg kvelden. Bli her natten over! Du
ser dagen ender snart. Bli her i natt og
hygg deg her! Så kan dere tidlig i morgen
gi dere av på veien, så du kan komme
hjem igjen.
10. Men mannen ville ikke bli der natten
over. Han gjorde seg ferdig og drog
avsted, og kom på sin vei til midt imot
Jebus; det er Jerusalem. Han hadde med
seg et par esler med sal på, og hans
medhustru var med ham.
11. Da de var ved Jebus, var det alt
seint på dagen, og tjenestegutten sa til sin
herre: Kom la oss ta inn i Jebusittenes by
og bli der i natt!
12. Men hans herre sa til ham: Vi vil ikke
ta inn i en by hvor det bare bor fremmede
og ikke noen av Israels barn. Vi vil dra
videre til Gibea.
13. Så sa han til tjenestegutten: Kom, la
oss se til å nå en av de andre byer, og bli
natten over i Gibea eller i Rama!
14. Så drog de da videre frem. Og da
solen gikk ned, var de nærme Gibea som
tilhører Benjamin.
15. Der bøyde de av for å gå inn i Gibea
og bli der natten over. Da han kom inn i
byen, ble han på gaten; for det var ingen
som ville ta dem inn i sitt hus for natten.
16. Da kom det, ut på kvelden, en
gammel mann hjem fra sitt arbeid på
marken. Mannen var fra Efra'im-fjellet og
oppholdt seg som fremmed i Gibea, men
folket der på stedet var Benjaminitter.
17. Da han så opp, fikk han øye på den
landeveis-reisende mann på byens gate.
Da sa den gamle mann: Hvor skal du hen,
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og hvor kommer du fra?
18. Han svarte: Vi kommer fra BetLehem i Juda og skal langt inn i Efra'imfjellene. Der er jeg fra, og derfra drog jeg
til Bet-Lehem i Juda. Jeg er nå på vei til
Herrens hus, men det er ingen som vil ta
meg inn i sitt hus.
19. Jeg har både halm og fór til våre
esler, og likedan vin og brød for meg, for
din tjenerinne, og for tjenestegutten, som
dine tjenere har med seg. Vi mangler
ingen ting.
20. Da sa den gamle mann: Fred være
med deg! La bare meg sørge for alt det du
behøver, men på gaten må du ikke bli
natten over.
21. Så førte han ham inn i sitt hus og
blandet fór for eslene. Og de vasket sine
føtter, og de åt og drakk.
22. Mens de nå gjorde seg vennskapelig
kjent med hverandre, kom mennene i
byen, ugudelige folk som de var, og
omringet huset. De banket hardt på døren
og ropte til den gamle mann som eide
huset: La den mann som har tatt inn i ditt
hus, komme ut, så vi kan ha omgang med ham!
23. Men mannen som eide huset gikk ut
til dem og sa: Ikke så, mine brødre! Gjør
ikke så ond en gjerning! Siden denne
mann nå er kommet i mitt hus, så bær
dere ikke skammelig at!
24. Se, her er min datter, som er jomfru,
og hans medhustru. La meg føre dem ut,
så dere kan voldta dem og gjøre med dem
som dere finner for godt! Men mot denne
mann må dere ikke bære dere skammelig
at!
25. Men mennene ville ikke høre på
ham. Da tok mannen sin medhustru og
førte henne ut på gaten til dem. Og de lå
med henne og fòr ille at med henne hele
natten til om morgenen og slapp henne
ikke før det begynte å lysne.
26. Ved daggry kom kvinnen og falt om
ved inngangen til den manns hus hos
hvem hennes herre var. Og der ble hun
liggende til det ble lyst.
27. Da hennes herre stod opp om
morgenen og lukket opp husets dør og
gikk ut for å reise videre, da lå kvinnen,
hans medhustru, ved inngangen til huset

med hendene på dørterskelen.
28. Han sa til henne: Stå opp og la oss
ta avsted! Men det var ingen som svarte.
Da løftet mannen henne opp på eslet og
gav seg av på veien til sitt hjem.
29. Og da han kom til sitt hus, grep han
sin kniv og tok sin medhustru og skar
henne opp, lem for lem, i tolv deler og
sendte henne rundt i hele Israels land.
30. Og hver den som så det, sa: Slikt
har ikke hendt og er ikke sett like fra den
dag Israels barn drog opp fra Egyptens
land, og til denne dag. Tenk over det, hold
rådsamtale, og si deres mening!
KAP. 20
Israel utrydder nesten Benjamins
stamme for sin synd
1. Da tok alle Israels barn ut, og hele
menigheten, like fra Dan og til Be'er-Sjeba
og fra Gileads landområde, og samlet seg
som èn mann for Herren i Mispa.
2. Og høvdingene for hele folket, for alle
Israels stammer, stilte seg frem for Guds
folks forsamling som var fire hundre tusen
mann; fot-folk, væpnet med sverd.
3. Men Benjamins barn fikk høre at
Israels barn hadde dratt opp til Mispa. Da
sa Israels barn: Si fra hvordan det gikk til
med denne ugjerning!
4. Og Levitten, den myrdede kvinnes
mann, tok til orde og sa: Jeg og min
medhustru kom til Gibea i Benjamin for å
bli der natten over.
5. Men mennene i Gibea overfalt meg.
De omringet, om natten, huset jeg var i.
Meg tenkte de å slå i hjel, og min
medhustru voldtok de så hun døde.
6. Da tok jeg min medhustru og skar
henne i deler og sendte henne omkring i
hele Israels land og rike, for de hadde
gjort et grusomt foretagende og en
straffbar gjerning i Israel.
7. Nå er dere samlet her; alle Israels
barn. Si deres mening og gi råd her!
8. Da reiste hele folket seg som èn
mann og sa: Ingen av oss vil dra bort til
sitt telt, og ingen av oss vil dra hjem til vårt
hus.
9. Og på denne måten vil vi gjøre med
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Gibea: Under loddkasting med det!
10. Nå vil vi ta ut ti mann for hvert
hundre av Israels stammer, og hundre for
hver tusen, og tusen for hver titusen. De
skal hente matforråd til folkene, så de, når
de kommer til Gibea i Benjamin, kan
gjengjelde hele den straffbare handling
som er gjort i Israel.
11. Så samlet alle Israels menn seg og
drog imot byen, med samme holdning
som èn mann.
12. Og Israels stammer sendte ut menn
til alle Benjamins ætter og lot si: Hva er
dette for en ugjerning som er gjort hos
dere?
13. Utlever nå de ugudelige menn i
Gibea, så vi kan slå dem i hjel og rydde
det onde ut av Israel! Men Benjamin ville
ikke høre på sine brødres, Israels barns,
ord.
14. Og Benjamins barn kom sammen til
Gibea fra alle sine byer for å dra i krig mot
Israels barn.
15. Samme dag ble Benjamins barn fra
byene mønstret. Det var tjueseks tusen
mann som kunne dra sverd. I denne
mønstring var Gibeas innbyggere, sju
hundre utvalgte menn, ikke medregnet.
16. Blant alle disse folk var det sju
hundre menn som var keivhendte av dem,
og de traff enhver på et hårstrås margin
når han slynget en stein, og feilte ikke.
17. Og da Israels barn, med Benjamin
fraregnet, ble mønstret, utgjorde de fire
hundre tusen mann som kunne dra sverd.
Hver av dem var en krigsmann.
18. De gjorde seg ferdige og drog opp til
Bet-El, og spurte Gud. Israels barn sa:
Hvem av oss skal dra først opp og stride
mot Benjamins barn? Og Herren sa: Juda
skal først.
19. Så brøt Israels barn opp om
morgenen og leiret seg midt imot Gibea.
20. Og Israels menn gikk frem til strid
mot Benjamin, og Israels menn stilte seg i
krigs-stilling mot dem bortimot Gibea.
21. Da drog Benjamins barn ut av Gibea
og slo den dag tjueto tusen mann av Israel
til jorden.
22. Men folket, Israels menn, tok mot til
seg og stilte seg igjen i krigs-stilling på
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samme sted hvor de hadde stilt seg opp
den 1. dag.
23. For Israels barn hadde dratt opp og
grått for Herrens åsyn til om kvelden, og
de spurte Herren og sa: Skal jeg igjen gå
til strid mot min bror Benjamins barn? Og
Herren sa: Dra opp mot ham!
24. Så gikk da Israels barn frem til strid
mot Benjamins barn den 2. dag.
25. Og Benjamin drog ut mot dem fra
Gibea den 2. dag og slo ennå atten tusen
mann av Israels barn til jorden. Alle disse
kunne bruke sverd.
26. Da drog alle Israels barn, hele folket,
opp til Bet-El. Der satt de og gråt for
Herrens åsyn og fastet den dag til om
kvelden. Og de ofret brennoffer og
takkoffer for Herrens åsyn.
27. Og Israels barn spurte Herren; for i
den tid stod Guds pakts ark der,
28. og Pinehas, sønn av Eleasar og
sønnesønn av Aron, gjorde i den tid
tjeneste for hans åsyn. De sa: Skal jeg
ennå en gang dra ut til strid mot min bror
Benjamins barn, eller skal jeg la det
være? Og Herren sa: Dra opp! For i
morgen vil jeg gi ham i din hånd.
29. Så la Israels folk i bakhold rundt
omkring Gibea.
30. Og Israels barn drog opp mot
Benjamins barn den 3. dag og stilte seg
opp bortimot Gibea; liksom de tidligere
ganger.
31. Da drog Benjamins barn ut imot
folket og ble dratt bort fra byen. Og
akkurat som de tidligere ganger felte de i
førstningen noen av folket på hovedveiene
som fører oppover; den ene til Bet-El og
den andre til over marken til Gibea. Det
var omkring tretti mann av Israel de slo i
hjel.
32. Og Benjamins barn sa: De ligger
under for oss, nå som før. Men Israels
barn sa: La oss flykte og dra dem bort fra
byen, ut på hovedveiene!
33. Så brøt alle Israels barn opp fra det
sted hvor de hadde stått, og stilte seg opp
i Ba'al-Tamar, mens Israels bakhold brøt
frem fra sitt sted; fra Geba-sletten.
34. Og titusen utvalgte menn av hele
Israel kom like foran Gibea, og striden ble
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hard. Men Benjamins menn viste ikke at
ulykken var like innpå dem.
35. Og Herren lot Benjamin ligge under
for Israel, og Israels barn felte den dag
tjuefem tusen ett hundre menn av
Benjamin. Alle disse kunne bruke sverdet.
36. Benjamins barn tenkte først at
Israels menn var slått. For de trakk seg
tilbake for Benjamin, idet de satte sin lit til
det bakhold de hadde lagt mot Gibea.
37. Men nå brøt bakholdet opp i full fart
og falt inn i Gibea. Og bakholdet drog frem
og slo hele byen med det kvasse sverd.
38. Og det var gjort en avtale mellom
Israels barn og bakholdet at de skulle la
tett røyk stige opp fra byen.
39. Så vendte da Israels menn seg om i
striden. Benjamin hadde i førstningen felt
noen av Israels menn, omkring tretti
mann, og sa derfor: I sannhet, de ligger
under for oss liksom i det første slag.
40. Og da røyken begynte å stige opp
fra byen som en svær støtte, hadde
Benjamin vendt seg og sett at hele byen
sto i èn flamme som slo opp mot
himmelen.
41. Da nå Israels menn vendte seg om,
ble Benjamin skrekkslagne; for de så at
ulykken var like innpå dem.
42. Og de vendte seg og flyktet for
Israels menn og tok veien til ørkenen. Men
striden fulgte dem i hælene. Og dem som
var kommet fra byene, felte de som var
mellom dem og de andre.
43. De omringet Benjamin, forfulgte ham
og trådde ham ned, hvor han hvilte, til de
var like øst for Gibea.
44. Og det falt av Benjamin atten tusen
mann; alle sammen djerve stridsmenn.
45. Så vendte de seg og flyktet til
ørkenen bortimot Rimmons klippe, og på
hovedveiene holdt de etterdrap blant dem
på fem tusen mann. Og de forfulgte dem
til Gideon og slo to tusen mann av dem.
46. De som falt av Benjamin den dag,
var i alt tjuefem tusen mann som kunne
bruke sverd; alle sammen djerve
stridsmenn.
47. Men seks hundre mann vendte seg
om og flyktet ut i ørkenen, til Rimmons
klippe. Og de ble på Rimmons klippe i 4

måneder.
48. Men Israels barn vendte tilbake til
Benjamins barns område og slo dem med
det kvasse sverd; både byen med alle
sine folk, feet, og alt hva der fantes. Og
alle byene som fantes der, satte de ild på.
KAP. 21
Benjamins stamme unngår å bli
utryddet
1. I Mispa hadde Israels menn sverget:
Ingen av oss skal gi noen i Benjamin sin
datter til hustru.
2. Men da folket kom til Bet-El, satt de
der for Guds åsyn til om kvelden, og de
gråt høyt og lenge.
3. Og sa: Herre, Israels Gud, hvorfor har
dette hendt Israel at det idag mangler en
hel stamme av Israel?
4. Den følgende dag stod folket tidlig
opp og bygget et alter der, og ofret
brennoffer og takkoffer.
5. Og Israels barn sa: Hvem var det
blant alle Israels stammer som ikke kom
opp til Herren med menigheten? For de
hadde sverget en dyr ed at den som ikke
kom opp til Herren i Mispa, han skulle
miste livet.
6. Det gjorde Israels barn ondt for
Benjamin; deres bror. Og de sa: I dag er
det hugget bort en stamme av Israel.
7. Hva skal vi gjøre for dem som er
tilbake, så de kan få seg hustruer, siden vi
har sverget ved Herren at vi ikke vil gi
dem noen av våre døtre til ekte?
8. Så sa de: Var det noen blant Israels
ætter som ikke kom opp til Herren i
Mispa? Da fikk de vite at fra Jabes i
Gilead var ingen kommet til leiren, til
møtet.
9. For da folket ble mønstret, viste det
seg at ingen av innbyggerne i Jabes i
Gilead var der.
10. Da sendte menigheten tolv tusen
mann dit av krigsfolket og bød dem: Dra
avsted og slå innbyggerne i Jabes i Gilead
med det kvasse sverd; også kvinner og
barn!
11. Slik skal dere gjøre: Alt mannkjønn
og enhver kvinne som har hatt samleie
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med noen mann, skal dere slå med bann.
12. Da fant de blant innbyggerne i Jabes
i Gilead fire hundre jomfruer som ikke
hadde vært nær noen mann og hatt
samleie med ham. Dem tok de med seg til
leiren i Sjilo i Kana'ans land.
13. Og hele menigheten sendte bud til
Benjamins barn som var på Rimmons
klippe, og lovet dem fred.
14. Da vendte Benjamin med èn gang
tilbake, og de gav dem de kvinnene som
de hadde latt bli i live blant kvinnene i
Jabes i Gilead, men det var ikke nok for
dem.
15. Og det gjorde folket ondt for
Benjamin. For Herren hadde gjort en
avskjæring blant Israels stammer.
16. Og hele menighetens eldste sa: Hva
skal vi gjøre for dem som ennå er tilbake,
så de kan få seg hustruer, siden alle
kvinner i Benjamin er utryddet?
17. Og de sa: Benjamins arvedel skal
tilhøre de overlevde, så ikke en hel
stamme i Israel skal utslettes.
18. Men vi kan ikke gi dem noen av våre
døtre til ekte. For Israels barn har sverget:
Forbannet være den som gir noen av
Benjamin sin datter til hustru!
19. Så sa de: År for år holdes det jo
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høytid for Herren i Sjilo, som ligger nordafor Bet-El, østafor hovedveien som fører
fra Bet-El opp til Sikem, og sørafor Lebona.
20. Og de sa til Benjamins barn: Gå og
legg dere på lur i vingårdene
21. og pass på. Og når dere ser Sjilos
døtre gå ut til dans, da skal dere springe
frem fra vingårdene og røve dere hver sin
hustru blant Sjilos døtre. Og så dra hjem
til Benjamins landområde.
22. Og når deres fedre og brødre
kommer og vil gå i rette med oss, da skal
vi si til dem: Unn oss dem! For vi har ikke
fått oss hustruer etter krigen. Og dere har
jo ikke selv gitt dem jentene, for da ville
dere jo nå være skyldige.
23. Og Benjamins barn gjorde slik og tok
seg hver sin hustru, så mange som de var
blant de dansende kvinner som de røvet.
Og de drog avsted og vendte tilbake til sin
arvedel og bygget opp igjen byene, og ble
boende der.
24. På samme tid reiste Israels barn
også derfra, hver til sin stamme og sin
ætt. De drog bort derfra, hver til sin
arvedel.
25. I de dager var det ingen konge i
Israel. Hver mann gjorde hva som
behaget hans egne øyne.

Ruts bok
4 kapitler
KAP. 1
No'omi og Rut vender tilbake fra
Moab
1. I de dager da dommerne styrte, ble
det en gang hungersnød i landet. Da drog
en mann med sin hustru og sine to sønner
avsted fra Bet-Lehem i Juda for å
oppholde seg noen tid i Moabs land.
2. Mannen hette Elimelek, hans hustru
No'omi, og hans to sønner Mahlon og

Kiljon. De var Efratitter; fra Bet-Lehem i
Juda. De kom til Moabs land og ble der.
3. Så døde Elimelek, No'omis mann, og
hun ble tilbake med sine to sønner.
4. De tok seg Moabittiske hustruer. Den
ene hette Orpa og den andre hette Rut.
Og de bodde der omkring en 10 års tid.
5. Da døde også begge sønnene,
Mahlon og Kiljon. Og kvinnen var tilbake
etter sine to sønner og etter sin mann.
6. Da brøt hun opp med sine sønne-

Side 328

Ruts bok

koner og vendte tilbake fra Moabs land,
for hun hadde hørt i Moabs land at Herren
hadde sett til sitt folk og gitt dem brød.
7. Hun drog bort fra det sted hvor hun
hadde vært, og begge hennes sønnekoner var med henne. Mens de nå gikk
frem etter veien for å vende tilbake til
Judas landområde,
8. sa No'omi til sine to sønnekoner:
Vend om å gå hjem igjen, hver til sin mors
hus. Måtte Herren vise godhet mot dere,
som dere har gjort mot de døde og mot
meg!
9. Måtte Herren gi dere det slik at dere
finner ro i deres menns hus! Og hun
kysset dem. Men de brast i gråt
10. og sa til henne: Nei, vi vil følge deg
tilbake til ditt folk.
11. Da sa No'omi: Vend om, mine døtre!
Hvorfor vil dere gå med meg? Har jeg da
enda sønner i mitt liv som kunne bli deres
menn?
12. Vend om, mine døtre, og gå hjem!
For jeg er for gammel til å bli en manns
hustru. Om jeg så tenkte: Jeg har ennå
håp. Ja, om jeg så ennå i natt fikk en
mann og så fødte sønner,
13. skulle dere derfor vente til de ble
store? Skulle dere derfor stenge dere inne
og ikke få dere menn? Nei, mine døtre!
For det er mye bitrere for meg enn for
dere, ettersom Herrens hånd har rammet
meg så hardt.
14. Da brast de atter i gråt. Og Orpa
kysset sin svigermor og sa henne farvel,
men Rut ville ikke skilles fra henne.
15. Da sa hun: Du ser sin svigerinne er
vendt tilbake til sitt folk og sin gud. Vend
nå du tilbake og følg din svigerinne!
16. Men Rut sa: Søk ikke å overtale
meg til å forlate deg og vende tilbake! For
dit du går, vil jeg gå. Og hvor du blir, vil
jeg bli. Ditt folk, er mitt folk. Og din Gud, er
min Gud.
17. Hvor du dør, vil jeg dø. Og der vil jeg
begraves. Måtte Herren la det gå meg ille
både nå og siden om noe annet enn
døden skal skille meg fra deg.
18. Da No'omi så at hun var fast i sine
forsett om å gå med henne, holdt hun opp
med å tale til henne om det.

19. Så gikk de begge videre til de kom til
Bet-Lehem. Og da de kom til Bet-Lehem,
kom hele byen i bevegelse for deres
skyld, og kvinnene sa: Er det ikke No'omi?
20. Da sa hun til dem: Kall meg ikke
No'omi (min lykke), kall meg Mara
(bitterhet)! For den Allmektige har gjort det
meget bittert for meg.
21. Med fulle hender drog jeg bort, men
med tomme hender har Herren latt meg
vende tilbake. Hvorfor kaller dere meg
No'omi, når Herren har vitnet imot meg,
og den Allmektige har latt det gå meg ille?
22. Så kom da No'omi tilbake med sin
sønnekone, Moabitt-kvinnen Rut, idet hun
vendte tilbake fra Moabs land. Og de kom
til Bet-Lehem i begynnelsen av
bygghøsten.
KAP. 2

Rut møter Boas

1. No'omi hadde en slektning på sin
manns side, en mektig mann av Elimeleks
slekt, som hette Boas.
2. En dag sa Rut, Moabittkvinnen, til
No'omi: Kjære, la meg få gå ut på åkeren
og sanke aks hos en for hvis øyne jeg
finner nåde! Hun svarte: Gå du, min
datter!
3. Så gikk hun avsted, og hun kom og
sanket aks på åkeren etter høstfolkene.
Og det traff seg så at den åker hun sanket
på, tilhørte Boas som var av Elimeleks
slekt.
4. Da kom Boas nettopp fra Bet-Lehem,
og sa til høstfolkene: Herren velsigne
dere! De svarte: Herren velsigne deg!
5. Og Boas sa til den av sine tjenere
som var sjef over høstfolkene: Hvem
tilhører denne jenta?
6. Tjeneren som var sjef over
høstfolkene, svarte: Det er den unge
Moabittinne som har fulgt No'omi tilbake
fra Moabs land.
7. Hun sa: La meg få sanke opp og
samle aks mellom kornbandene etter
høstfolkene! Så kom hun og har stått her
fra i morges og like til nå. Hun har bare
sittet en liten stund i huset.
8. Da sa Boas til Rut: Hør, min datter!
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Gå ikke bort og sank aks på noen annen
åker, og gå heller ikke herfra, men hold
deg til mine jenter her!
9. Se etter hvor høstfolkene arbeider på
åkeren, og gå etter dem! Jeg har befalt
tjenerne å ikke røre deg. Og blir du tørst,
så gå bort til karene og drikk av det som
tjenerne øser!
10. Da falt hun på sitt ansikt og bøyde
seg til jorden og sa til ham: Hvorfor har jeg
funnet nåde for dine øyne, så du tar deg
av meg, enda jeg er en fremmed?
11. Boas svarte henne: Det er blitt meg
fortalt alt hva du har gjort mot din svigermor etter din manns død. Hvordan du
forlot din far og din mor og ditt fedreland,
og drog til et folk du før ikke kjente.
12. Måtte Herren gjengjelde deg hva du
har gjort! Gid du må få full lønn av Herren,
Israels Gud, til hvem du er kommet for å
søke ly under hans vinger!
13. Hun sa: La meg finne nåde for dine
øyne, min herre, siden du har trøstet meg
og talt vennlig til din tjenerinne, enda jeg
ikke engang er som en av de kvinner som
er i din tjeneste.
14. Da tiden var kommet til å holde
måltid, sa Boas til henne: Kom hit og et av
brødet og dypp ditt brødstykke i vinen! Så
satte hun seg ved siden av høstfolkene,
og han rakte henne ristet korn. Og hun åt
og ble mett, og enda hadde hun til overs.
15. Deretter stod hun opp for å sanke,
og Boas bød sine tjenere og sa: Også
mellom kornbandene kan hun sanke, og
dere skal ikke gjøre henne noen ulempe.
16. Dere skal til og med trekke aks ut av
kornbandene til henne og la dem ligge så
hun kan sanke dem opp. Og dere skal
ikke skjenne på henne.
17. Så sanket hun aks på åkeren like til
kvelden. Og da hun banket det ut det hun
hadde sanket, var det omkring en efa
(22L) bygg.
18. Hun tok det og gikk hjem til byen, og
hennes svigermor fikk se det hun hadde
sanket. Så tok hun frem den mat hun
hadde til overs fra da hun hadde spist seg
mett, og gav henne det.
19. Da sa hennes svigermor til henne:
Hvor har du sanket i dag, og hvor har du
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arbeidet? Velsignet være ham som tok
seg av deg! Og hun fortalte sin svigermor
hvem hun hadde arbeidet hos, og sa: Den
mann jeg har arbeidet hos i dag, heter
Boas.
20. Da sa No'omi til sin sønnekone:
Velsignet være ham. Herren har ikke tatt
sin godhet bort, verken fra de levende
eller fra de døde! Og No'omi sa til henne:
Den mann er en nær slektning av oss.
Han er en av våre løsningsmenn.
21. Da sa Rut, Moabittinnen: Han sa
også til meg: Hold deg til mine folk til de er
ferdig med hele min høst.
22. Og No'omi sa til Rut, sin sønnekone:
Det er godt, min datter, at du går ut med
hans jenter, forat du ikke skal komme til å
lide noe ondt på en annen manns åker.
23. Så holdt hun seg til Boas' jenter, og
sanket aks til både bygghøsten og
hvetehøsten var til ende, men hun bodde
hos sin svigermor.
KAP. 3
Rut går til Boas på kvelden i
høstfesten
1. Og No'omi, hennes svigermor, sa til
henne: Min datter! Jeg vil forsøke å la deg
få et hjem, så du kan ha det godt.
2. Hør nå: Boas, hvis jenter du har hvert
sammen med, er jo vår slektning. Han
kaster i natt sitt bygg på treske-plassen.
3. Nå skal du vaske deg og salve deg, ta
dine klær på, og gå ned til treskeplassen.
Men gi deg ikke til kjenne for mannen før
han er ferdig med å ete og drikke!
4. Når han så legger seg, skal du merke
deg stedet hvor han legger seg. Gå så
bort der og slå opp dekket ved hans føtter
og legg deg. Så vil han si deg hva du skal
gjøre.
5. Hun svarte: Jeg skal gjøre alt det du
sier.
6. Så gikk hun ned til treskeplassen og
gjorde akkurat som hennes svigermor
hadde pålagt henne.
7. Da Boas hadde spist og drukket, og
var blitt vel til mote, gikk han og la seg ved
kanten av kornhaugen. Da kom hun stille
og slo opp dekket ved hans føtter, og la
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seg der.
8. Midt på natten ble mannen
oppskremt. Han bøyde seg frem og fikk se
at der lå en kvinne ved hans føtter.
9. Og han sa: Hvem er du? Hun svarte:
Jeg er Rut, din tjenerinne. Bre dekket over
din tjenerinne for du er min løsningsmann.
10. Da sa han: Velsignet være du av
Herren, min datter! For du har nå lagt en
større kjærlighet frem for dagen enn før,
ved å ikke gå etter unge menn, verken de
fattige eller de rike.
11. Så vær nå ikke redd, min datter! Alt
det du sier, vil jeg gjøre for deg. For alt
folket i min by vet at du er en bra kvinne.
12. Det er sant som du sier: Jeg er din
løsningsmann, men det er en annen
løsningsmann som er nærmere enn jeg.
13. Bli nå her natten over! Vil han da i
morgen ta hånd om deg, godt, så la ham
det! Men har han ikke lyst til å innløse
deg, så løser jeg deg, så sant Herren
lever! Bli liggende til i morgen tidlig!
14. Så ble hun liggende ved hans føtter
til om morgenen, og da stod hun opp før
folk kunne kjenne hverandre. For han sa:
Det må ikke bli kjent at kvinnen er kommet
hit til treskeplassen.
15. Så sa han: Kom hit med den kappe
du har på, og hold i den! Og hun holdt i
den. Han målte opp seks mål bygg og la
det på hennes rygg. Og hun gikk inn til
byen.
16. Da hun kom til sin svigermor, spurte
hun: Hvordan er det gått med deg, min
datter? Og hun fortalte henne alt det
mannen hadde gjort mot henne,
17. og sa: Disse seks mål bygg gav han
meg. For han sa: Du må ikke komme
tomhendt hjem til din svigermor.
18. Men hun sa: Hold deg nå i ro, min
datter, til du får vite hvordan saken faller
ut! For den mann hviler ikke før han får
saken avgjort, og det ennå i dag.
KAP. 4

Rut blir gift med Boas

1. Men Boas var gått opp til byporten og
hadde satt seg der. Da kom løsningsmannen, som Boas hadde talt om, nettopp

forbi og Boas sa: Kom hit og sett deg her,
min venn! Og han kom og satte seg.
2. Så kalte han til seg ti menn av byens
eldste og sa: Sett dere her! Og de satte
seg.
3. Deretter sa han til løsningsmannen:
Den åker som tilhørte vår bror Elimelek,
har No'omi solgt; hun som er kommet
tilbake fra Moabs land.
4. Og jeg tenkte jeg ville la dette komme
til din kunnskap og si: Kjøp den innfor alle
dem som sitter her og mitt folks eldste! Vil
du innløse den, så gjør det. Men hvis ikke,
så si meg det så jeg kan vite det! For det
er ingen til å innløse den uten du og meg
selv etter deg. Han svarte: Jeg vil innløse
den.
5. Da sa Boas: Når du kjøper åkeren av
No'omi, kjøper du også Moabittinnen Rut,
den avdødes hustru, for å reise opp den
avdødes navn på hans arvedel.
6. Løseren svarte: Jeg kan ikke innløse
den for meg, for da ville jeg ødelegge min
egen arvedel. Innløs du for deg, det jeg
skulle ta ansvar om, for jeg kan ikke
innløse det.
7. I gamle dager var det skikk i Israel
ved innløsning og handel at den ene part,
til stadfestelse av saken, drog sin sko av
og gav den til den andre. Dette gjaldt som
bekreftelse i Israel.
8. Derfor sa løsningsmannen til Boas:
Kjøp du det! Og med det samme drog han
sin sko av.
9. Da sa Boas til de eldste og alt folket: I
dag er dere vitner på at jeg har kjøpt av
No'omi alt det som tilhørte Elimelek, og alt
det som tilhørte Kiljon og Mahlon.
10. Dermed har jeg også Kjøpt
Moabittkvinnen Rut, Mahlons enke, for å
reise opp den avdødes navn på hans
arvedel, så den avdødes navn ikke skal bli
utryddet blant hans brødre og i hans hjemsteds port. Det er dere vitner på i dag.
11. Og alt folket som var i porten, og de
eldste sa: Ja, det er vi vitner på. Måtte
Herren la den kvinne, som du drar inn i ditt
hus, bli som Rakel og Lea; de to som
bygget Israels hus. Og gid du måtte bli en
mektig mann i Efrata og bli en berømt
sønn i Bet-Lehem!
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12. Måtte ditt hus bli som Peres' hus,
han som Tamar fødte for Juda, ved de
etterkommere som Herren vil gi dem med
denne unge kvinne!
13. Så tok Boas Rut hjem til seg, og hun
ble hans hustru. Han gikk inn til henne, og
Herren gav henne livsfrukt, og hun fødte
en sønn.
14. Da sa Kvinnene til No'omi: Lovet
være Herren, som ikke lot deg mangle en
løser idag, og måtte han bli navnkjent i
Israel!
15. Han skal bli din sjels trøster. For din
sønnekone som har deg kjær, har født
ham. Hun er mere for deg enn sju sønner.
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16. Og No'omi tok barnet og la ham i sitt
fang, og hun ble hans barnepleierske.
17. Og nabokonene gav ham navn og
sa: No'omi har fått en sønn! De kalte han
Obed. Han ble far til Isai, Davids far.
18. Dette er Peres' etterkommere: Peres
fikk sønnen Hesron,
19. og Hesron fikk sønnen Ram, og
Ram fikk sønnen Amminadab,
20. og Amminadab fikk sønnen Nahson,
og Nahsom fikk sønnen Salma,
21. og Salmon fikk sønnen Boas, og
Boas fikk sønnen Obed,
22. og Obed fikk sønnen Isai, og Isai fikk
sønnen David.

Første Samuels bok
31 Kapitler
KAP. 1
Hanna ba om å få en sønn og fikk
Samuel
1. Det var en mann fra Ramata'im-Sofim
i Efra'im-fjellene. Han hette Elkana og var
sønn av Jeroham, sønn av Elihu, sønn av
Tohu, sønn av Suf, en fra Efra'im.
2. Han hadde to hustruer. Den ene hette
Hanna og den andre hette Peninna. Og
Peninna hadde barn, men Hanna hadde
ikke.
3. Denne mann drog år etter år opp fra
sin by for å tilbe og ofre til Herren,
hærskarenes Gud, i Sjilo. Der var Elis to
sønner Hofni og Pinehas, prester for
Herren.
4. Og når dagen kom da Elkana bar
frem sitt offer, da gav han sin hustru
Peninna og alle hennes sønner og hennes
døtre hvert sitt stykke av offeret.
5. Men Hanna gav han et dobbelt
stykke, for han elsket Hanna, enda Herren
hadde lukket til hennes morsliv,
6. og hennes medgifte plaget henne

også sårt for å opphisse henne til vrede,
fordi Herren hadde lukket til hennes
morsliv.
7. På den måten gjorde han det år etter
år, og så ofte hun drog opp til Herrens hus
plaget Peninna henne på den måten, og
hun gråt og ville ikke ete.
8. Da sa Elkana, hennes mann, til
henne: Hanna, hvorfor gråter du, og
hvorfor eter du ikke? Hvorfor er du så
sorgfull? Er jeg ikke mere for deg en ti
sønner
9. Da de ennå engang hadde spist og
drukket i Sjilo, og mens presten Eli satt på
sin stol ved døråpningen i Herrens tempel,
stod Hanna opp,
10. og i sin hjertesorg bad hun til Herren
og gråt sårt.
11. Og hun gjorde et løfte og sa: Herre,
hærskarenes Gud! Dersom du vil se til din
tjenerinne i hennes nød og komme meg i
hu og ikke glemme din tjenerinne, men la
din tjenerinne få en sønn, så vil jeg gi ham
til Herren for hele hans levetid. Og det
skal ikke komme en rakekniv på hans
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hode.
12. På den måten ba hun lenge for
Herrens åsyn. Og Eli gav akt på hennes
munn,
13. for det var i sitt hjerte Hanna ba;
bare hennes lepper rørte seg, men
hennes røst hørtes ikke. Derfor tenkte Eli
at hun var beruset,
14. og sa til henne: Hvor lenge vil du
ligge å oppføre deg som full? Se til å bli av
med ditt rus!
15. Da svarte Hanna og sa: Nei, min
herre! Jeg er en kvinne som bærer på
tung sorg i sitt hjerte. Vin og sterk drikk
har jeg ikke drukket, men jeg utøste min
sjel for Herrens åsyn.
16. Hold ikke din tjenerinne for en
ryggesløs kvinne! For jeg har hele tiden
talt av min store sorg og nedtrykthet.
17. Da svarte Eli og sa: Gå bort i fred,
og Israels Gud skal gi deg det du har bedt
om.
18. Hun sa: La din tjenerinne finne nåde
for dine øyne! Så gikk hun sin vei. Og nå
åt hun og så ikke mere så sorgfull ut.
19. Morgenen etter stod de tidlig opp og
tilbad for Herrens åsyn. Så vendte de
tilbake og kom hjem igjen til Rama. Og
Elkana kom sammen med Hanna, sin
hustru, og Herren kom henne i hu.
20. Og innen året var omme, ble Hanna
gravid og fødte en sønn, og kalte ham
Samuel (hørt av Gud). For hun sa: jeg har
bedt Herren om ham.
21. Da så mannen, Elkana, drog opp
igjen med hele sitt hus for å ofre til Herren
det årlige offer og sitt løfteoffer,
22. drog Hanna ikke med opp, men sa til
sin mann: Jeg vil vente til gutten er
avvendt. Da vil jeg ta ham med meg, så
han kan stilles frem for Herrens åsyn og
bli der all sin tid.
23. Og Elkana, hennes mann, sa til
henne: Gjør hva du finner for godt. Bli
hjemme til du har avvendt ham så Herren
kan oppfylle sitt ord! Så ble kvinnen
hjemme, og hun gav sin sønn bryst til hun
hadde avvendt ham.
24. Og så snart hun hadde avvendt
ham, reiste hun opp med ham og hadde
med seg tre okser, en efa (22L) mjøl, og

en skinnsekk vin. Og hun bar ham inn i
Herrens hus i Sjilo; han var bare en
ganske liten gutt.
25. Så slaktet de oksen og førte gutten
inn til Eli.
26. Og hun sa: Hør meg, min herre! Så
sant du lever, min herre: Jeg er den
kvinne som stod her hos deg og ba til
Herren.
27. Denne gutt var det jeg ba om, og
Herren har gitt meg det jeg ba ham om.
28. Og nå gir jeg ham tilbake til Herren
for all den tid han lever. Det var for
Herrens skyld jeg ba om ham. Og de
tilbad Herren der.
KAP. 2
Hanna priser Herren
1. Og Hanna ba og sa: Mitt hjerte fryder
seg i Herren, høyt er mitt horn i Herren,
min munn er vid åpen mot mine fiender,
for jeg gleder meg over din frelse.
2. Ingen er hellig som Herren. For det er
ingen foruten deg. Og det er ingen klippe
som vår Gud.
3. Tal ikke så mange store hovmodsord, la ikke frekke ord gå ut av deres
munn! For en allvitende Gud er Herren, og
av ham veies gjerninger.
4. Kjempenes bue brytes, og de
skrekkslagne som snubler omhyller seg
med kraft.
5. De mette lar seg leie for brød, og de
sultne opphører å hungre. Endog den
ufruktbare føder sju barn, og den som er
rik på sønner, visner bort.
6. Herren døder og gjør levende. Han
fører ned i dødsriket og fører opp derfra.
7. Herren gjør fattig og gjør rik. Han
nedbøyer og opphøyer.
8. Han reiser den stakkarslige av støvet,
og løfter den fattige fra sin egen møkk for
å sette ham hos fyrster og gi ham en
ærefull plass. For Jordens grunnfester
hører Herren til, og på dem har han
bygget jorderike.
9. Han verner sine gudfryktiges føtter,
men ugudelige går til grunne i mørket. For
ikke ved egen kraft er mannen sterk.
10. Skrekkslås skal hver den som strider
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mot Herren. Over ham lar han det tordne i
himmelen. Herren dømmer Jordens
ender, og han vil gi sin konge styrke og
opphøye sin salvedes horn.
Elis sønner var onde, men Samuel
tjente Herren
11. Så drog Elkana hjem igjen til Rama,
men gutten tjente Herren under presten
Elis tilsyn.
12. Men Elis sønner var ryggesløse. De
brydde seg ikke om Herren.
13. Slik var det prestene gikk frem mot
folket: Så ofte noen kom med et offer, og
kjøttet ble kokt, kom prestens tjenestegutt
og hadde en gaffel med tre grener i sin
hånd.
14. Den stakk han ned i kjelen, eller i
gryten, eller i pannen, eller i potten, og alt
det som kom opp med gaffelen, tok
presten til seg. På den måten gjorde de
med alle Israelitter som kom der til Sjilo.
15. Endog før de brente fettet kom
prestens tjenestegutt og sa til den mann
som ofret: Kom hit med kjøtt til å steike for
presten! Han tar ikke imot kokt kjøtt av
deg, bare rått.
16. Så sa mannen til ham: Først må
fettet brennes. Siden kan du ta for deg
etter som du har lyst til. Da svarte han:
Nei, nå, straks, skal du komme med det.
Ellers tar jeg det med makt.
17. Og de unge menns synd var meget
stor for Herrens åsyn. For mennene
nedverdiget Herrens offer.
18. Men Samuel tjente for Herrens åsyn;
en ung gutt kledd i en livkjortel av lin.
19. Og hans mor gjorde hvert år en liten
kappe til ham. Den hadde hun med til ham
når hun drog opp med sin mann for å
bære frem det årlige offer.
20. Da velsignet Eli Elkana og hans
hustru og sa: Måtte Herren gi deg barn
igjen med denne kvinne isteden for ham
som hun ba om for Herren! Så drog de
hjem igjen.
21. Og Herren så til Hanna, og hun ble
gravid og fødte tre sønner og to døtre.
Men gutten Samuel vokste opp hos
Herren.
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22. Eli var meget gammel, og når han
hørte om alt det hans sønner gjorde mot
hele Israel, og at de lå hos de kvinner som
gjorde tjeneste ved inngangen til
møteteltet,
23. sa han til dem: Hvorfor gjør dere
slikt? Jeg hører av hele folket her at deres
adferd er ond.
24. Ikke så, mine sønner! Det rykte jeg
hører, er ikke godt. Dere forfører Herrens
folk.
25. Når en mann synder mot en annen
mann, skal Gud dømme ham. Men når en
mann synder mot Herren, hvem kan da be
for ham? Men de hørte ikke på det deres
far sa, for det var Herrens vilje å la dem
dø?
26. Men gutten Samuel gikk frem i alder
og velbehag både hos Herren og hos
mennesker.
En Guds-mann irettesetter Eli ved
profeti
27. Og det kom en Gudsmann til Eli, og
sa til ham: Så sier Herren: Har jeg ikke
åpenbart meg for din fars hus, da jeg var i
Egypten og måtte tjene Faraos hus?
28. Og jeg valgte ham blant alle Israels
stammer til prest for meg, til å ofre på mitt
alter, brenne røkelse, bære livkjortel for
mitt åsyn, og jeg gav din fars hus alle
Israels barns ildoffer.
29. Hvorfor trår dere mitt slaktoffer og
mitt matoffer under deres føtter, og de
offer som jeg har påbudt i min bolig? Og
du respekterer dine sønner mere enn
meg, idet dere boltrer dere med det beste
av hver offergave som mitt folk, Israel,
bærer frem.
30. Derfor lyder ordet fra Herren, Israels
Gud: Vel har jeg sagt: Ditt hus og din fars
hus skal ha adgang for mitt åsyn til evig
tid. Men nå lyder Herrens ord: Det være
langt fra meg! Dem som ærer meg, vil jeg
ære! Og de som nedverdiger meg, skal bli
til skamme.
31. Se, dager skal komme da jeg hugger
av din arm og din fars ætts arm, så ingen i
din ætt skal bli gammel.
32. Og du skal skue trengsel for Guds
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bolig tross alt det gode han gjør mot
Israel. Og det skal aldri finnes noen
gammel i ditt hus.
33. Dog vil jeg ikke utrydde hver mann
av din ætt fra mitt alter, så jeg lar dine
øyne slukne og din sjel fortviles. Men alle
som vokser opp i ditt hus, skal dø i sine
manndomsår.
34. Og til tegn på dette skal du ha det
som skal ramme begge dine sønner; Hofni
og Pinehas. De skal begge dø på èn dag.
35. Og jeg vil reise opp for meg en
trofast prest. Han skal gjøre etter min hu
og min vilje. Og jeg vil bygge ham et hus
som blir stående, og han skal ferdes for
min salvedes åsyn alle dager.
36. Og enhver som er igjen av ditt hus,
skal komme og bøye seg for ham for å få
en sølvpenge og et brød, og si: Kjære,
sett meg i et av preste-embetene, så jeg
kan få et stykke brød å ete!
KAP. 3

Herren kaller på Samuel

1. Gutten Samuel tjente Herren under
Elis tilsyn, og Herrens ord var
sparsommeligt i de dager. Av syner var
det lite.
2. Så var det en dag mens Eli lå i sitt
rom, hans øyne hadde begynt å bli sløve,
så han ikke kunne se,
3. og Guds lampe var ennå ikke slukket,
og Samuel lå i Herrens helligdom, hvor
Guds ark var,
4. da ropte Herren på Samuel, og han
sa: Ja, her er jeg.
5. Og han løp til Eli og sa: Her er jeg. Du
ropte jo på meg. Men han sa: Jeg ropte
ikke. Gå tilbake og legg deg! Og han gikk
og la seg.
6. Men Herren ropte ennå en gang:
Samuel! Og Samuel stod opp og gikk til
Eli og sa: Her er jeg. Du ropte jo på meg.
Men han sa: Jeg ropte ikke, min sønn. Gå
tilbake og legg deg.
7. Samuel kjente ennå ikke Herren, for
Herrens ord var ennå ikke åpenbart for ham.
8. Da ropte Herren tredje gang: Samuel!
Og han stod opp og gikk til Eli og sa: Her
er jeg. Du ropte jo på meg. Da skjønte Eli

at det var Herren som ropte på gutten.
9. Og Eli sa til Samuel: Gå og legg deg.
Og når det blir ropt på deg, så skal du si:
Tal, Herre din tjener hører! Og Samuel
gikk og la seg på sin plass.
10. Da kom Herren og stod der og ropte
nå som før: SAMUEL ! Og Samuel sa:
Tal, Herre din tjener hører!
11. Da sa Herren til Samuel: Nå vil jeg
gjøre noe i Israel så det skal ringe for
begge ørene på hver den som hører det.
12. På den dag vil jeg la komme over Eli
alt det jeg har talt om hans hus, fra først til
sist.
13. For jeg har kunngjort ham at jeg vil
dømme hans hus for alltid for den
ugjernings skyld at han viste at hans
sønner førte forbannelse over seg, men
likevel holdt han ikke orden på dem.
14. Og derfor har jeg sverget Elis ætt:
Aldri i evighet skal Elis ætts ugjerninger
kunne sones ved slaktoffer eller med
matoffer.
15. Samuel ble liggende til om
morgenen, da åpnet han døren til Herrens
hus. Men han våget ikke å fortelle synet til
Eli.
16. Da ropte Eli på Samuel og sa:
Samuel, min sønn! Og han svarte: Ja, her
er jeg.
17. Han sa: Hva var det han sa til deg?
Kjære, skjul det ikke for meg! Måtte Gud
la det gå deg ille både nå og siden om du
skjuler for meg noe av det han sa til deg!
18. Så fortalte Samuel ham alt sammen
og skjulte ikke noe for ham. Da sa han:
Han er Herren. Han gjøre hva som er godt
i hans øyne!
19. Og Samuel vokste til, og Herren var
med ham, og han lot ikke noe av alle sine
ord falle til jorden.
20. Da skjønte hele Israel fra Dan til
Be'er-Sjeba at Samuel var betrodd å være
profet for Herren.
21. Og Herren ble ved å la seg se i Sjilo,
for Herren åpenbarte seg for Samuel i
Sjilo ved Herrens ord.
KAP. 4
Filisterne går til angrep og Elis hus
dømmes
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1. Og Samuels ord kom til hele Israel.
Og Israel drog ut for å stride mot
Filisterne. De leiret seg ved Eben-Eser, og
Filisterne leiret seg i Afek.
2. Og Filisterne stilte seg i krigs-posisjon
mot Israel. Striden utvidet seg, og Israel
ble slått av Filisterne. Og Filisterne felte
omkring fire tusen mann.
3. Og da folket kom til leiren, sa Israels
eldste: Hvorfor har Herren idag latt oss bli
slått av Filisterne? La oss hente Herrens
pakts ark til oss fra Sjilo, så den kan
komme hit iblant oss og frelse oss av våre
fienders hånd.
4. Så sendte hele folket bud til Sjilo, og
de hentet derfra Herrens pakts ark; hans
som troner på kjerubene. Og begge Elis
sønner, Hofni og Pinehas, var med og
fulgte Herrens pakts ark.
5. Med det samme Herrens pakts ark
kom til leiren, satte hele Israel i et stort
fryderop, så jorden ristet.
6. Og da Filisterne hørte lyden av
fryderopet, sa de: Hva er dette for et stort
fryderop i Hebreernes leir? Og de fikk vite
at Herrens pakts ark var kommet til leiren.
7. Da ble Filisterne redde, for de tenkte:
Gud er kommet til leiren. Og de sa:
Stakkars oss! Slikt har ikke hendt før.
8. Stakkars oss! Hvem skal fri oss av
disse veldige Guders hånd? Dette er jo de
Guder som slo Egypten med alle slags
straffedommer i ørkenen.
9. Ta mot til dere og vær menn, dere
Filistrer, forat dere ikke skal komme til å
slave for Hebreerne liksom de har slavet
for dere! Vær menn og strid!
10. Da gikk Filisterne til strid. Israel ble
slått, og de flyktet hver til sitt telt. Og det
ble et meget stort mannefall. Det falt tretti
tusen mann av Israels fotfolk.
11. Og Guds ark ble tatt, og begge Elis
sønner, Hofni og Pinehas, mistet livet.
12. Da løp en mann av Benjamin fra
slagmarken og kom samme dag til Sjilo
med sønderrevne klær og med jord på sitt
hode.
13. Da han kom frem, satt Eli på sin stol
ved siden av veien og så bortover, for
hans hjerte var fult av bekymring for Guds
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ark. Da nå mannen kom til byen med
budskapet, da satte hele byen i et
jammerskrik.
14. Eli hørte skriket og sa: Hva er dette
for et bråk? Da skyndte mannen seg og
kom og fortalte det til Eli.
15. Eli var 98 år gammel, og hans øyne
var stive. Han kunne ikke se.
16. Da nå mannen sa til Eli: Det er jeg
som er kommet fra slagmarken. Jeg
flyktet fra slagmarken idag. Så spurte han:
Hvordan er det gått, min sønn?
17. Den som kom med budskapet,
svarte: Israel har flyktet for Filisterne og
det har vært et stort mannefall blant folket.
Dine to sønner, Hofni og Pinehas, har
mistet livet, og Guds ark er tatt.
18. Med det samme han nevnte Guds
ark, falt Eli baklengs ned fra stolen ved
siden av porten, brakk nakken, og døde;
for mannen var gammel og tung. Han
hadde dømt Israel i 40 år.
19. Hans sønnekone, Pinehas hustru,
var gravid og nær ved å føde. Og da hun
hørte budskapet om at Guds ark var tatt,
og at hennes svigerfar og hennes mann
var død, seig hun i kne og fødte; for veene
kom brått over henne.
20. I hennes dødsstund sa de kvinner
som stod hos henne: Vær ved godt mot!
Du har født en sønn. Men hun svarte ikke
og brydde seg ikke om det.
21. Hun kalte gutten Ikabod (uten
herlighet) og sa: Herligheten er veket bort
fra Israel; fordi Guds ark var tatt, og for
hennes svigerfars, og hennes manns,
skyld.
22. Hun sa: Herligheten er veket bort fra
Israel, for Guds ark er tatt.
KAP. 5
Herren slår ned Filisternes gud
1. Filisterne tok Guds ark og førte den
fra Eben-Eser til Asdod.
2. Der tok Filisterne Guds ark og førte
den inn i Dagons hus, og stilte den opp
ved siden av Dagon.
3. Tidlig den følgende dag fikk
Asdodittene se at Dagon var falt ned med
ansiktet mot jorden foran Herrens ark. Og
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de tok Dagon og satte ham igjen på hans
plass.
4. Men tidlig om morgenen den neste
dag fikk de se at Dagon var falt ned med
ansiktet mot jorden foran Herrens ark, og
at Dagons hode og begge hans hender lå
avhugget på dørterskelen; bare kroppen
var tilbake av Dagon.
5. Derfor er det at Dagons prester og
alle som går inn i Dagons hus, like til
denne dag, ikke trår på Dagons dørterskel
i Asdod.
6. Og Herrens hånd lå tungt på
Asdodittene. Og han gjorde ødleggelse
blant dem og slo dem med byller både i
Asdod selv og de omliggende bygder.
7. Da Asdods menn så at det gikk slik,
sa de: Israels Guds ark skal ikke bli hos
oss, for hans hånd ligger hardt på oss og
på Dagon vår gud.
8. Og de sendte bud og samlet alle
Filisternes høvdinger hos seg og sa: Hva
skal vi gjøre med Israels Guds ark? De
svarte: La Israels Guds ark bli flyttet til
Gat! Så flyttet de Israels Guds ark dit.
9. Men etterat de hadde flyttet den dit,
kom Herrens hånd over byen og voldte
stor skrekk. Og han slo byens folk, både
små og store, så det brøt byller ut på dem.
10. Da sendte de Guds ark til Ekron.
Men da Guds ark kom til Ekron, da skrek
alle Ekronittene: De har flyttet Israels
Guds ark hit til meg for å drepe meg og
mitt folk.
11. Og de sendte bud og samlet alle
Filisternes høvdinger og sa: Send Guds
ark bort og la den komme tilbake til sin
plass, så den ikke skal drepe meg og mitt
folk! For det er kommet en dødsangst
over hele byen. Herrens hånd lå meget
tungt på den.
12. De menn som ikke ble døde, ble
slått med byller. Og skriket fra byen steg
opp til himmelen.
KAP. 6
Filisterne sender Guds ark hjem igjen
1. Herrens ark var i Filisternes land i 7
måneder.
2. Da tilkalte Filisterne prestene og

spåmennene og sa: Hva skal vi gjøre med
Herrens ark? Si oss hvordan vi skal sende
den fra oss tilbake til dens plass!
3. De svarte: Dersom dere sender
Israels Guds ark bort, må dere ikke sende
ham uten gaver, men dere skal gi ham et
skyldoffer og erstatning. Da skal dere bli
legt, og dere skal få vite hvorfor hans
hånd ikke viker fra dere.
4. Da sa de: Hva er det for et skyldoffer
vi skal gi ham til erstatning? De svarte:
Fem byller av gull og fem mus av gull,
etter tallet på Filisternes høvdinger. For
det er en og samme plage som har
rammet alle, også deres høvdinger.
5. Dere skal gjøre avbildninger av deres
byller og avbildninger av musene som
ødlegger deres land, og gi Israels Gud
ære. Kanskje han da tar sin tunge hånd
bort fra dere og fra deres gud, og fra
deres land.
6. Hvorfor vil dere forherde deres hjerte,
liksom Egypterne, og Farao, forherdet sitt
hjerte? Måtte de ikke la dem fare og dra
bort da han hadde latt dem få erfare sin
makt?
7. Ta nå og gjør en ny vogn, og ta så to
kyr som nettopp har født og som det ikke
er kommet åk på, og spenn kyrne for
vognen, men ta kalvene fra dem og før
dem hjem!
8. Så skal dere ta Herrens ark og sette
den på vognen. Og de gullsaker som dere
gir ham til skyldoffer, skal dere legge i et
skrin ved siden av den og så sende den
avsted.
9. Så skal dere se etter om den tar veien
oppover til sitt eget land, til Bet-Semes, for
da er det han som har påført oss denne
store ulykke. Men hvis ikke, så vet vi at
det ikke er hans hånd som har rammet
oss. Da er det bare en tilfeldighet at dette
har hendt oss.
10. Og mennene gjorde slik: De tok to
kyr som akkurat hadde kalvet og spendte
dem for vognen, men kalvene holdt de
tilbake hjemme.
11. Så satte de Herrens ark på vognen,
og likeså skrinet med avbildningene av
musene og byllene.
12. Og kyrne gikk rett frem etter veien
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som førte til Bet-Semes. De holdt stadig
samme vei og rautet i ett sett, og bøyde
ikke av verken til høyre eller til venstre. Og
Filisternes høvdinger gikk etter dem like til
Bet-Semes bygden.
13. Innbyggerne i Bet-Semes var
nettopp i ferd med å høste hveten i dalen.
Og da de så opp, fikk de se arken, og de
ble glade da de så den.
14. Da vognen kom inn på BetSemesitten Josvas mark, stanset den der.
Der lå en stor stein. Da hugg de treverket i
vognen i stykker og ofret kyrne til
brennoffer for Herren.
15. Og Levittene tok ned Herrens ark og
skrinet som stod ved den, det som
gullsakene var i, og satte dem på den
store stein. Og Bet-Semes' menn ofret
samme dag brennoffer og slaktoffer til
Herren.
16. Filisternes fem høvdinger så på
dette og vendte samme dag tilbake til
Ekron.
17. Dette var de byller av gull som
Filisterne gav som skyldoffer til Herren:
For Asdod èn, for Gasa èn, for Askalon
èn, for Gat èn, og for Ekron èn.
18. Og gullmusene svarte til tallet på alle
Filisternes byer som tilhørte de fem
høvdinger; både de faste byer og
landsbyene. Til vitne om dette den dag i
dag er den store stein på Bet-Semesitten
Josvas mark som de satte Herrens ark på.
19. Men Herren slo noen av mennene i
Bet-Semes fordi de hadde sett på Herrens
ark; sytti mann av folket slo han. Og folket
sørget fordi Herren hadde slått så mange
av folket i hjel.
20. Og mennene i Bet-Semes sa: Hvem
kan bestå for Herrens, denne hellige
Guds, åsyn? Og til hvem skal han dra opp
fra oss?
21. Så sendte de bud til innbyggerne i
Kirjat-Jearim og lot si: Filisterne har ført
Herrens ark tilbake. Kom ned og hent den
opp til dere!
KAP. 7
Folket vender om til Herren og han
befrir dem fra Filisterne
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1. Da kom Kirjat-Jearims menn og
hentet Herrens ark og bar den inn i
Abinadabs hus på haugen. Og hans sønn
innvidde de til å ta vare på Herrens ark.
2. Fra den dag arken kom til KirjatJearim, gikk det en lang tid. 20 år gikk det.
Da sukket hele Israels hus etter Herren.
3. Og Samuel sa til hele Israels hus:
Dersom dere vender om til Herren av hele
deres hjerte, så ha de fremmede guder og
Asrarte-bildene bort fra dere og vend
deres hjerte til Herren, og tjen ham alene!
Så skal han fri dere fra Filisternes hånd.
4. Da skilte Israels barn seg av med
Ba'alene og Astarte-bildene og tjente
Herren alene.
5. Og Samuel sa: La hele Israels samle
seg i Mispa! Så vil jeg be til Herren for
dere.
6. Så samlet de seg i Mispa. Og de øste
opp vann og helte det ut for Herrens åsyn.
Og de fastet den dag og bekjente der: Vi
har syndet mot Herren. Og Samuel dømte
Israels barn i Mispa.
7. Da Filisterne hørte at Israels barn
hadde samlet seg i Mispa, drog Filisternes
høvdinger opp mot Israel. Og da Israels
barn hørte det, var de redde for Filisterne.
8. Og Israels barn sa til Samuel: Hold
ikke opp med å rope for oss til Herren vår
Gud at han vil frelse oss av Filisternes
hånd!
9. Da tok Samuel et nyfødt lam og ofret
det som brennoffer til Herren, og Samuel
ropte til Herren for Israel, og Herren svarte
ham.
10. For mens Samuel ofret brennofferet, og Filisterne rykket frem til strid
mot Israel, da sendte Herren samme dag
et sterkt tordenvær over Filisterne og satte
skrekk i dem, så de ble slått av Israel.
11. Da drog Israels menn ut fra Mispa
og forfulgte Filisterne, og hugg dem ned
like til nedenfor Bet-Kar.
12. Og Samuel tok en stein og satte den
imellom Mispa og Sen. Denne stein kalte
han Eben-Eser (hjelpe-stein), og sa: Hittil
har Herren hjulpet oss.
13. På den måten ble Filisterne ydmyket
og kom ikke mere inn i Israels land. Og
Herrens hånd var imot Filisterne alle
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Samuels dager.
14. Og de byer som Filisterne hadde tatt
fra Israel, kom tilbake til Israel igjen, fra
Ekron like til Gat og alt det land som
tilhørte dem, frigjorde Israel av Filisternes
hånd. Og det var fred mellom Israel og
Amorittene.
15. Samuel dømte Israel så lenge han
levde.
16. År etter år drog han omkring til
Bet-El, Gilgal, og Mispa, og dømte Israel
på alle disse steder.
17. Og hver gang vendte han tilbake til
Rama, for der var hans hus. Og der
dømte han Israel, og han bygget et alter
for Herren der.
KAP. 8
Folket krever en konge og Samuel
leser opp for dem skatter og avgifter
1. Da Samuel ble gammel, satte han
sine sønner til dommere over Israel.
2. Hans førstefødte sønn hette Joel og
hans andre sønn hette Abia. De dømte i
Be'er-Sjeba.
3. Men hans sønner vandret ikke på
hans veier, men søkte bare egen vinning
og tok imot bestikkelser, og bøyde retten.
4. Da samlet alle Israels eldste seg og
kom til Samuel i Rama.
5. Og de sa til ham: Nå er du blitt
gammel, og dine sønner vandrer ikke på
dine veier. Så sett nå en konge over oss til
å dømme oss, så som alle folkene har!
6. Men det ord gjorde Samuel ondt, da
de sa: Gi oss en konge til å dømme oss!
Og Samuel ba til Herren.
7. Da sa Herren til Samuel: Lyd folket i
alt hva de sier til deg! For det er ikke deg
de har forkastet, men det er meg de har
forkastet, så jeg ikke skal være konge
over dem.
8. Som de alltid har gjort fra den dag jeg
førte dem opp fra Egypten, til den dag
idag, idet de forlot meg og tjente andre
guder. På samme måte gjør de det nå
også mot meg.
9. Men lyd nå deres ord! Du må bare
alvorlig vitne og forelese for dem hvordan
han skal bære seg at, den konge som

kommer til å råde over dem.
10. Så sa Samuel alle Herrens ord til
folket som krevde en konge av ham.
11. Han sa: På denne måte vil han bære
seg at, den konge som kommer til å råde
over dere: Deres sønner vil han ta, og
sette dem til å stelle med sin vogn og sine
hester. Og de skal løpe foran hans vogn,
12. han vil sette dem til høvdinger over
tusen og høvdinger over femti, til å pløye
hans åker, høste hans avling, og til å kjøre
hans krigsredskaper, og hans kjøretøy.
13. Deres døtre vil han ta, og sette til å
lage salver, og til å koke, og bake for ham.
14. Deres beste jorder, vingårder, og
oljehager, vil han gi sine tjenere.
15. Og av deres åker, og av deres
vingårder, vil han ta tiende, og gi sine
hoffmenn og sine tjenere.
16. Deres slaver og deres slavinner,
deres beste unge menn, og deres esler,
vil han ta og bruke til sitt arbeid.
17. Av deres småfe vil han ta tiende, og
dere selv skal være hans slaver.
18. Da skal dere en dag rope til Herren
for den konges skyld som dere har utvalgt
dere, men den dag skal Herren ikke svare
dere.
19. Men folket ville ikke høre på Samuel,
de sa: Nei, vi vil ha en konge over oss.
20. Vi vil være som alle andre folk. Vår
konge skal dømme oss, og han skal dra ut
foran oss og føre våre kriger.
21. Da Samuel hadde hørt alle folkets
ord, bar han dem frem for Herren.
22. Og Herren sa til Samuel: Lyd deres
ord og sett en konge over dem! Så sa
Samuel til Israels menn: Gå hjem hver til
sin by!
KAP. 9
Saul møter Samuel for første gang
1. Det var en mann av Benjamin som
hette Kis, sønn av Abiel, sønn til Seror,
sønn til Bekorat, sønn til Afiah, sønn til en
Benjamitt. Han var en mektig mann.
2. Han hadde en sønn som hette Saul;
en ung og kjekk mann. Det fantes ingen
menn blant Israels menn som var kjekkere
enn han. Han var et hode høyere enn alt
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3. En dag kom Kis', Sauls fars, eselinner
bort for ham, og Kis sa til sin sønn Saul:
Ta en av tjenesteguttene med deg og dra
avsted, og let etter eselinnene!
4. Så gikk han over Efra'im-fjellet og
gjennom Sa'alim-bygda, men der var de
ikke. Deretter gikk han igjennom hele
Benjamins land, men de fant dem ikke der
heller.
5. Da de kom til Suf-bygda, sa Saul til
tjenestegutten som var med ham: Kom, la
oss gå hjem igjen! Ellers kunne min far bli
urolig for oss istedenfor å tenke på
eselinnene.
6. Men han svarte ham: I denne by er
det en Guds-mann som det går store ord
om. Alt hva han sier, slår til. La oss nå gå
dit! Han kan absolutt si oss noe om det vi
går etter.
7. Da sa Saul til sin tjenestegutt: Men
om vi nå går dit, hva skal vi da ha med
oss til mannen? Vi har ikke mere brød
igjen i våre vesker, og vi har ingen gave
med til Guds-mannen. Hvor mye har vi
med oss?
8. Så tok tjenestegutten igjen til orde og
sa til Saul: Her har jeg hos meg en
fjerdedel sekel (3g) sølv. Den vil jeg gi til
Guds-mannen, så sier han oss nok
hvilken vei vi skal gå.
9. Før i tiden sa folk i Israel når de gikk
avsted for å få vite Guds vilje: Kom, la oss
gå til Seeren! For den som nå kalles
profet, kaltes før i tiden Seer.
10. Saul sa til sin tjenestegutt: Du har
rett. Kom la oss gå! Så gikk de til byen
hvor Guds-mannen var.
11. Da de gikk opp bakken som førte til
byen, møtte de noen jenter som kom ut
for å hente vann. Og de sa til dem: Er
Seeren her?
12. De svarte dem og sa: Ja, akkurat nå
er han her. Skynd deg nå! I dag er han
kommet til byen fordi folket holder en
offerfest på haugen.
13. Når dere kommer inn i byen, finner
dere han straks før han går opp på
haugen til måltidet. For folket går ikke til
bords før han kommer, fordi han skal
velsigne offeret. Først deretter setter de
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innbudte seg til bords. Gå bare opp, for
akkurat nå kan dere treffe ham.
14. Så gikk de opp til byen. Og med det
samme de kom inn i byen, kom Samuel ut
imot dem for å gå opp på haugen.
15. Men dagen før Saul kom, hadde
Herren varslet Samuel og sagt:
16. På denne tid i morgen vil jeg sende
en mann fra Benjamins land til deg. Ham
skal du salve til fyrste over hele mitt folk
Israel. Og han skal frelse mitt folk av
Filisternes hånd, for jeg har sett til mitt
folk, fordi deres rop er steget opp til meg.
17. Da nå Samuel så Saul, sa Herren til
ham: Se, det er den mann om hvem jeg
har sagt til deg: Han skal styre mitt folk.
18. Så gikk Saul frem til Samuel midt i
porten og sa: Si meg hvor Seeren bor!
19. Samuel svarte Saul og sa: Jeg er
Seeren. Gå foran meg opp på haugen!
Dere skal ete med meg i dag. I morgen
tidlig når jeg lar deg fare, skal jeg si deg
alt det du tenker på.
20. Og eselinnene som kom bort for deg
i dag for 3 dager siden, dem skal du ikke
være urolig for. De er funnet. Og hvem
tilhører alt det beste i Israel om ikke deg
og hele din fars hus?
21. Saul svarte og sa: Er jeg ikke en
Benjamitt? Tilhører jeg ikke en av de
minste blant Israels stammer? Og er ikke
min ætt den nedverdigeste av alle ætter i
Benjamins stamme? Hvorfor taler du da
på denne måten til meg?
22. Men Samuel tok Saul og hans
tjenestegutt og førte dem til festplassen,
og lot dem sette seg øverst blant de
innbudte. Det var omkring tretti menn.
23. Og Samuel sa til den mann som
kokte maten: Kom hit med det stykke jeg
gav deg og sa du skulle gjemme!
24. Da kom mannen frem med låret og
fettet som var på det, og satte det foran
Saul. Og Samuel sa: Se, her er det som
var gjemt, satt frem for deg. Et nå! For til
denne stund ble det gjemt for deg,
dengang jeg sa: Jeg har innbydd folket.
Så åt Saul den dag sammen med Samuel.
25. Deretter gikk de ned fra haugen og
inn i byen, og han satt og talte med Saul
på taket.
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26. Tidlig om morgenen, med det
samme det tok til å bli dag, kalte Samuel
Saul opp på taket og sa: Gjør deg klar, så
vil jeg følge deg på veien. Så gjorde Saul
seg klar, og de gikk ut sammen; han og
Samuel.
27. Da de nå kom ned til utkanten av
byen, sa Samuel til Saul: Si til
tjenestegutten at han skal gå foran oss, og
han gikk, men stå du nå her! Så vil jeg la
deg få høre hva Gud har sagt.
KAP. 10
Herrens Ånd kommer over Saul og
han blir uttatt til konge
1. Og Samuel tok en oljekrukke og helte
den over hans hode, og han kysset ham
og sa: Nå har Herren salvet deg til fyrste
over sin arv.
2. Når du idag går fra meg, skal du møte
to menn ved Rakels grav på grensen av
Benjamin i Selsah. Og de skal si til deg:
Eselinnene som du gikk ut for å lete etter,
er funnet. Din far tenker ikke mere på
dem, men er urolig for dere, og sier: Hva
skal jeg gjøre for å få min sønn igjen?
3. Og når du går videre og kommer til
Tabors eik, skal du der møte tre menn
som er på vei opp til Gud i Bet-El. En som
bærer tre kje, en som bærer tre brød, og
en som bærer en skinnsekk med vin.
4. De skal hilse på deg og gi deg to
brød, og dem skal du ta imot.
5. Deretter kommer du til Guds Gibea,
hvor Filisterne har sine vaktposter. Og når
du kommer der til byen, skal du treffe en
flokk profeter som kommer ned fra haugen
med harpe, tromme, fløyte, og sitar, foran
seg, og selv er de i en profetisk
henrykkelse.
6. Og Herrens Ånd skal komme over
deg, så du skal gripes av profetisk
henrykkelse liksom de og bli til et annet
menneske.
7. Når du ser at disse tegn inntreffer, da
gjør hva du får tilfelle til! For Gud er med
deg.
8. Gå du før meg ned til Gilgal, så skal
jeg komme ned til deg for å ofre
brennoffer og slaktoffer. 7 dager skal du

vente, inntil jeg kommer til deg, og da skal
jeg la deg få vite hva du skal gjøre.
9. Da Saul vendte seg og gikk sin vei fra
Samuel, da gav Gud ham et annet hjerte.
Og samme dag inntraff alle disse tegn.
10. Da de kom til Gibea, kom en flokk
profeter dem i møte. Da kom Guds Ånd
over ham, og han ble grepet av profetisk
henrykkelse midt iblant dem.
11. Og da alle de som kjente ham fra før
av, så at han var grepet av henrykkelse
liksom profetene, sa da folkene til
hverandre: Hva er det som har hendt med
Kis' sønn? Er også Saul blant profetene?
12. Da svarte mannen derfra og sa:
Hvem er da far til disse? Derfor er det blitt
til et ordtak: Er også Saul blant profetene?
13. Da hans profetiske henrykkelse
hadde opphørt, kom han til offerhaugen.
14. Og Sauls farbror sa til ham og hans
tjenestegutt: Hvor har dere vært? Han
svarte: Vi har vært ute og lett etter
eselinnene. Og da vi ikke så noe til dem,
gikk vi til Samuel.
15. Da sa Sauls farbror: Kjære, fortell
meg hva Samuel sa til dere!
16. Saul svarte sin farbror: Han fortalte
oss at eselinnene var funnet. Men det som
Samuel hadde sagt om kongedømmet,
fortalte han ham ikke.
17. Så kalte Samuel sammen folket til
Herren, til Mispa.
18. Og han sa til Israels barn: Så sier
Herren Israels Gud: Jeg førte dere opp fra
Egypten og befridde dere ut fra
Egypterne, og fra alle de riker som
undertrykte dere.
19. Men dere har nå forkastet deres
Gud, han som befridde dere ut av deres
ulykker og trengsler, og sagt til ham: Nei,
en konge skal du sette over oss! Så still
dere nå frem for Herrens åsyn etter deres
stammer og ætter!
20. Så lot Samuel alle Israels stammer
tre frem, og loddet falt på Benjamins
stamme.
21. Så lot han Benjamins stamme tre
frem etter sine ætter, og loddet falt på
Matris ætt, og deretter falt loddet på Saul,
Kis' sønn. Og de lette etter ham, men
kunne ikke finne ham.

Første Samuels bok
22. Da spurte de Herren igjen: Er det
kommet noen annen hit? Herren svarte:
Han holder seg skjult på redskapsplassen.
23. Da sprang de avsted og hentet ham
derfra, og han gikk frem midt blant folket,
og han var et hode høyere enn alt folket.
24. Og Samuel sa til alt folket: Her ser
dere ham som Herren har utvalgt! Det er
ingen som han blant alt folket. Da jublet
hele folket og ropte: kongen leve!
25. Så talte Samuel til folket om
kongedømmets rett og skrev det opp i en
bok. Den la han ned for Herrens åsyn.
Deretter lot Samuel alt folket fare, hver til
sitt hjem.
26. Saul drog hjem til Gibea, og med
han fulgte den flokk hvis hjerte Gud hadde
rørt ved.
27. Men noen ugudelige mennesker sa:
Hva hjelp skal denne kunne gi oss? Og de
nedverdiget ham, og kom ikke med gaver
til ham. Men han lot som han ikke merket
det.
KAP. 11
Saul samler folket sammen for krig
1. Så drog Ammonitten Nahas opp og
omringet Jabes i Gilead, og alle Jabes'
menn sa til Nahas: Gjør fred med oss, så
vil vi tjene deg.
2. Men Amonitten Nahas svarte dem: På
det vilkår vil jeg gjøre fred med dere, at
det høyre øye skal stikkes ut på dere alle.
Den vanære vil jeg gi hele Israel.
3. Da sa Jabes' eldste til ham: Gi oss
frist på 7 dager, så vi kan sende bud
omkring i hele Israels land! Er det da
ingen som hjelper oss, så vil vi overgi oss
til deg.
4. Da budbringerne kom til Sauls Gibea
og bar frem sitt ærend for folket, brast alt
folket i gråt.
5. I samme stund kom Saul gående
hjem fra marken baketter sine okser. Og
Saul sa: Hva er det i veien med folket
siden de gråter? Og de fortalte ham hva
mennene fra Jabes hadde sagt.
6. Da Saul hørte dette, kom Guds Ånd
over ham, og hans vrede opptentes
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høylytt.
7. Og han tok et par okser og hugg dem
i stykker og sendte stykkene om i hele
Israels land med budbringerne og lot si:
Den som ikke drar ut etter Saul og
Samuel, med hans okser skal det gjøres
likedan. Da falt det en respekt fra Herren
over folket, og de drog ut som én mann.
8. Han mønstret dem i Besek. Og
Israels barn var tre hundre tusen, og
Judas menn var tretti tusen.
9. Og de sa til budbringerne som var
kommet: Så skal dere si til mennene i
Jabes i Gilead: I morgen når solen
brenner hett, skal det komme hjelp til
dere. Da budbringerne kom og meldte
dette til mennene i Jabes, ble de glade.
10. Og de sa Ammorittene: I morgen vil
vi overgi oss til dere, så dere kan gjøre
med oss akkurat slik som dere finner for
godt!
11. Dagen etter skilte Saul folket i tre
flokker, og i morgenvakten brøt de seg
midt inn i leiren og hugg Ammorittene ned,
til dagen ble heit. Og de som ble tilbake,
ble spredt, så det ikke ble to sammen
tilbake av dem.
12. Da sa folket til Samuel: Hvem var
det som sa: Skal Saul være konge over
oss? La oss få tak i disse menn, så vi kan
drepe dem.
13. Da sa Saul: På denne dag skal
ingen drepes, for i dag har Herren hjulpet
Israel til seier.
14. Og Samuel sa til folket: Kom, la oss
gå til Gilgal for å stadfeste kongedømmet
der!
15. Da gikk alt folket til Gilgal, og der i
Gilgal gjorde de Saul til konge for Herrens
åsyn. Og de ofret der takkoffer for Herrens
åsyn. Og Saul og alle Israels menn gledet
seg voldsomt der.
KAP. 12
Samuel taler om den synd de gjorde
med å ta seg en konge
1. Da sa Samuel til hele Israel: Nå har
jeg adlydt dere i alt hva dere har sagt til
meg, og satt en konge over dere.
2. Så har dere nå kongen til fører for
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dere. Men jeg er gammel og grå, så har
dere nå mine sønner iblant dere. Jeg har
vært fører for dere fra min ungdom og like
til denne dag.
3. Her står jeg! Vitne nå mot meg for
Herren og hans salvede: Er det noen jeg
har fratatt hans okse eller hans esel? Er
det noen jeg har gjort urett mot eller
undertrykt? Er det noen jeg har tatt imot
bestikkelser av, så jeg skulle lukke mine
øyne til for noe? Om så er, vil jeg gi dere
erstatning for det.
4. De svarte: Du har ikke gjort urett mot
oss og ikke undertrykt oss, og ikke tatt
imot noe av noen.
5. Da sa han til dem: Herren er vitne mot
dere, og hans salvede er vitne på denne
dag at det ikke er funnet noe hos meg.
Folket svarte: Ja, han er vitne.
6. Da sa Samuel til folket: Ja, Herren er
vitne, han som lot Moses og Aron stå
frem, og som førte deres fedre opp fra
Egyptens land.
7. Kom nå frem her, så vil jeg gå i rette
med dere for Herrens åsyn om alle
Herrens rettferdige gjerninger som han
har gjort mot dere og deres fedre.
8. Da Jakob var kommet til Egypten,
ropte deres fedre til Herren, og han sendte
Moses og Aron. Og de førte deres fedre ut
av Egypten og lot dem bosette seg i dette
land.
9. Men de glemte Herren sin Gud, og
han solgte dem til Siseras, Hasors
hærførers, hånd, i Filisternes hånd, og i
Moabs konges hånd. Alle disse stred mot
dem.
10. Da ropte de til Herren og sa: Vi har
syndet! Vi har forlatt Herren og tjent
Ba'alene og Astarte-blidene. Men redd
oss nå av våre fienders hånd, så vil vi
tjene deg!
11. Så sendte Herren Jerubba'al,
dommerens underordnede (Barak), Jefta,
og Samuel, og reddet dere av deres
fienders hånd rundt omkring, så dere
kunne bo trygt.
12. Men da dere så at Nahas, Ammons
barns konge, kom imot dere, sa dere til
meg: Nei, en konge skal råde over oss;
enda Herren deres Gud var deres konge.

13. Her er nå kongen som dere har
valgt, som dere har bedt om. Herren har
satt en konge over dere.
14. Dersom dere nå har respekt for
Herren og tjener ham, lyder ham, og ikke
er gjenstridige mot Herrens ord, men
følger Herren deres Gud, både dere og
kongen som råder over dere, så skal
Herren være med dere.
15. Men dersom dere ikke lyder Herren,
men er gjenstridige mot Herrens ord, så
skal Herrens hånd være mot dere som
mot deres fedre.
16. Kom nå frem da og se den store
gjerning som Herren vil gjøre for deres
øyne!
17. Er det ikke nå hvetehøstens tid? Jeg
vil rope til Herren, og han skal sende
torden og regn. Så skal dere da kjenne at
deres ondskap er stor, den som dere har
gjort for Herrens øyne ved å kreve en
konge!
18. Så ropte Samuel til Herren, og
samme dag sendte Herren torden og
regn. Da ble alt folket grepet av respekt
for Herren og for Samuel.
19. Og alt folket sa til Samuel: Be for
dine tjenere til Herren din Gud, så vi ikke
skal dø fordi vi har lagt denne ugjerning til
våre andre synder ved å kreve en konge!
20. Da sa Samuel til folket: Frykt ikke!
Dere har gjort alt dette onde. Men vik nå
bare ikke av fra Herren, men tjen Herren
av hele deres hjerte!
21. Vik ikke av! For da måtte dere følge
de tomme avguder som ikke kan gagne
og ikke redde, fordi de er bare tomhet.
22. For Herren vil, for sitt store navns
skyld, ikke forlate sitt folk, siden Herren
har funnet for godt å gjøre dere til sitt folk.
23. Men jeg, det være langt fra meg å
synde mot Herren ved å holde opp med å
be for dere. Og jeg vil lære dere den gode
og rette vei.
24. Ha bare respekt for Herren og tjen
ham i sannhet, av hele deres hjerte! Se
hvor store ting han har gjort for dere!
25. Men gjør dere det som er ondt, da
skal både dere og deres konge bli revet
bort.
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KAP. 13
Filisterne angriper og Saul synder
1. I 1 år hadde Saul dengang vært
konge. Og da han hadde vært konge over
Israel i 2 år,
2. valgte han seg tre tusen mann av
Israel. Av dem to tusen med Saul i
Mikmas og i Bet-El-fjellene, og tusen
mann var med Jonatan i Gibea, i
Benjamin. Resten av folket lot han fare
hjem hver til sitt.
3. Og Jonatan slo det krigsmannskap
som Filisterne hadde i Geba. Det fikk
Filisterne høre, men Saul lot basunen lyde
rundt omkring i hele landet og sa:
Hebreerne skal høre det.
4. Og hele Israel fikk høre nyheten om
at Saul hadde slått Filisternes krigsmannskap, og at Filisterne hadde lagt
Israel for hat. Og folket ble kalt til våpen
for å følge Saul til Gilgal.
5. Filisterne samlet seg for å stride mot
Israel; tretti tusen vogner og seks tusen
hestfolk, og fotfolk så mange som sanden
ved havets bredde. Og de drog opp og
leiret seg i Mikmas østenfor Bet-Aven.
6. Da nå Israels menn så hvilken fare de
var i fordi folket ble hardt angrepet, skjulte
folket seg da i huler, tornebusker,
fjellkløfter, tårner, og brønner.
7. Noen av Hebreerne gikk over Jordan
til Gads og Gileads land, men Saul var
ennå i Gilgal, og alt folket fulgte ham
skjelvende.
8. Han ventet 7 dager, til den dag
Samuel hadde fastsatt. Men Samuel kom
ikke til Gilgal, og folket spredte seg og
forlot ham.
9. Da sa Saul: Kom hit til meg med
brennofferet og slaktofferne! Og så ofret
han brennofferet.
10. Men da han hadde ofret
brennofferet, da kom Samuel. Og Saul
gikk ut imot ham for å hilse på ham.
11. Da sa Samuel: Hva har du gjort?
Saul svarte: Da jeg så at folket spredte
seg og forlot meg, og du ikke kom til den
fastsatte tid, og Filisterne samlet seg ved
Mikmas,
12. så tenkte jeg: Nå drar Filisterne ned
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mot meg til Gilgal. Og jeg har ennå ikke
bønnfalt Herren, og jeg tok mot til meg og
ofret brennofferet.
13. Da sa Samuel til Saul: Du har båret
deg dårlig at. Du har ikke holdt det bud
som Herren din Gud gav deg. Ellers
hadde Herren nå stadfestet ditt
kongedømme over Israel for all tid.
14. Men nå skal ditt kongedømme ikke
stå ved makt. Herren har søkt seg ut en
mann etter sitt hjerte, og ham har Herren
utsett til fyrste over sitt folk, for du har ikke
holdt hva Herren bød deg.
15. Så gjorde Samuel seg klar og drog
fra Gilgal opp til Gibea i Benjamin, og Saul
mønstret dem menn han hadde hos seg;
omkring seks hundre mann.
16. Og Saul og hans sønn Jonatan, og
de folk de hadde hos seg, lå i Geba i
Benjamin. Og Filisterne hadde leiret seg i
Mikmas.
17. Da drog det en flokk ut fra Filisternes
leir for å herje. Den var delt i tre flokker.
Den ene flokk tok veien til Ofra, til Sualbygden.
18. Og den andre flokk tok veien til BetHoron, og den tredje flokk tok veien til den
bygd forhøyer seg opp over Sebo'imdalen bortimot ørkenen.
19. Dengang fantes det ikke en smed i
hele Israels land. For Filisterne tenkte som
så: Hebreerne kunne gjøre seg sverd eller
spyd.
20. Og hele Israel måtte gå ned til
Filisterne for å få smidd sine plogjern og
sine hakker, sine økser og sine plogskjær,
21. og når eggen var sløvet på
plogskjærene, hakkene, greipene, og
øksene, eller for å få en pigg påsatt.
22. På den måten gikk det til at på den
dag da striden stod, fantes det ikke sverd
eller spyd hos noen av alle de folk som
var med Saul og Jonatan; bare Saul og
hans sønn Jonatan hadde disse våpen.
23. Filisternes forpost rykket frem til
passet ved Mikmas.
KAP. 14
Saul slår Filisterne og Jonatan
påfører seg forbannelse
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1. Så hendte det en dag at Jonatan,
Sauls sønn, sa til sin våpenbærer: Kom, la
oss gå over til Filisternes forpost der borte
på den andre side! Men han sa ikke noe
om det til sin far.
2. Saul lå dengang i utkanten av Gibea
under granateple-treet ved Migron. Og
krigsfolket som han hadde hos seg, var
omkring seks hundre mann.
3. Der var også Akia, sønn av Akitub
som var bror til Ikabod, sønn av Pinehas,
sønn av Eli, Herrens prest i Sjilo. Han bar
dengang livkjortelen. Men folket visste
ikke at Jonatan var gått bort.
4. Mellom passet der som Jonatan søkte
å komme frem igjennom for å nå til
Filisternes forpost, var det en bratt klippe
på hver side. Den ene hette Boses og den
andre hette Sene.
5. Den ene klippe reiser seg bratt i nord
imot Mikmas, og den andre i Sør midt imot
Geba.
6. Så sa Jonatan til sin våpenbærer:
Kom, la oss gå over til disse uomskårnes
forpost! Kanskje Herren gjør noe for oss,
for det er ingenting som hindrer Herren fra
å frelse; enten det er ved mange eller ved
få.
7. Hans våpenbærer svarte ham: Gjør
alt hva du har i sinne! Gå du bare! Jeg
skal følge deg hvor du vil.
8. Da sa Jonatan: Nå går vi over til
mennene der, og de vil få se oss.
9. Hvis de da sier til oss: Stå stille til vi
kommer bort til dere! Så blir vi stående
hvor vi er, og går ikke opp til dem.
10. Men hvis de sier: Kom opp til oss!
Så går vi opp! For da har Herren gitt dem i
vår hånd. Dette skal vi ha til tegn.
11. Da de nå begge var kommet så langt
at de kunne sees fra Filisternes forposter,
sa Filisterne: Se, der kommer Hebreerne
ut fra hulene som de har skjult seg i.
12. Og mennene på forposten ropte til
Jonatan og hans våpenbærer, og sa: Kom
opp til oss, så skal vi si dere noe! Da sa
Jonatan til sin våpenbærer: Stig opp etter
meg, for Herren har gitt dem i Israels
hånd.
13. Så klatret Jonatan opp på hender og
føtter, og hans våpenbærer etter ham. Og

de falt for Jonatan, og hans våpenbærer
gikk etter ham og slo dem i hjel.
14. Ved det første angrep Jonatan og
hans våpenbærer gjorde, falt omkring tjue
mann på en strekning som halvparten av
den mark som pløyes på én dag.
15. Da ble det skrekk i leiren, på marken
omkring og blant alt folket; også forposten
og herjeflokken ble grepet av skrekk.
Jorden skalv, og det kom en skrekk fra
Gud.
16. Og da Sauls vakter i Gibea, i
Benjamin, fikk se at flokken oppløste seg,
og at de holdt på å dytte og trenge seg
frem på hverandre,
17. sa Saul til de folk han hadde hos
seg: Tell etter og se hvem som er gått fra
oss! Så tellet de etter, og de viste seg at
Jonatan og hans våpenbærer ikke var der.
18. Da sa Saul til Akia: Kom hit med
Guds ark! Guds ark var på den tid der
blant Israels barn.
19. Men mens Saul talte med presten,
ble bråket i Filisternes leir større og større.
Da sa Saul til presten: La det være!
20. Og Saul og alt folket som han hadde
hos seg, samlet seg. Og da de kom dit
hvor striden stod, fikk de se at den ene
hadde løftet sverdet mot den andre, og at
alt var i ei eneste røre.
21. Også de Hebreerne, som nå liksom
før, var med Filisterne, og som hadde
dratt med dem, og som var rundt om i
deres leir, slo seg sammen med de
Israelitter som var med Saul og Jonatan.
22. Og da de Israelitter som hadde skjult
seg i Efra'im-fjellene, hørte at Filisterne
flyktet, satte også alle de etter dem og
stred mot dem.
23. På den måten hjalp Herren Israel
den dag, og striden drog seg bortover
forbi Bet-Aven.
24. Mens nå Israels menn var hardt
anstrengt den dag, lot Saul folket sverge:
Forbannet være den mann som nyter
noen mat innen kvelden, før jeg får hevnet
meg på mine fiender! Og det var ingen av
folket som smakte mat.
25. Så kom alt folket inn i skogen. Der
var det honning på marken,
26. og med det samme folket kom inn i
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skogen, fikk de se en hel strøm av
honning. Men ingen av folket førte sin
hånd til munnen av respekt for eden.
27. Men Jonatan hadde ikke hørt på at
hans far lot folket sverge. Han rakte ut
staven han hadde i hånden, og dyppet
den i enden av honningen og førte så
hånden til munnen igjen. Da ble hans
øyne klare.
28. Da tok en mann av folket og sa: Din
far har latt folket sverge og sagt:
Forbannet være den mann som nyter mat
idag! Og på den måten er folket blitt
utmattet.
29. Jonatan svarte: Min far har ført
ulykke over landet. Se bare hvor klare
mine øyne er blitt fordi jeg har smakt litt av
denne honning.
30. Hvor mye større ville ikke
mannefallet blant Filisterne være blitt
dersom folket idag hadde fått ete av den
krigsfangst de hadde tatt fra sine fiender.
31. Den dag slo de Filisterne og forfulgte
dem fra Mikmas til Ajalon. Og folket ble
meget utmattet
32. og de tok straks fatt på krigsfangsten. De tok Småfe, storfe, og kalver,
og slaktet dem på marken og åt kjøttet
med blodet i.
33. Så kom det noen og fortalte det til
Saul og sa: Folket synder mot Herren og
eter kjøtt med blodet i. Han sa: Dere har
båret dere troløst at. Velt nå en stor stein
hit til meg!
34. Så sa Saul: Gå omkring blant folket
og si til dem at hver av dem skal komme
hit til meg med sin okse og sitt lam, og
slakte dem her og så ete; forat de ikke
skal synde mot Herren og ete kjøttet med
blodet i. Da førte hver mann av folket med
egen hånd sin okse frem om natten og
slaktet dem der.
35. Og Saul bygget et alter for Herren.
Det var det første alter han bygget for
Herren.
36. Deretter sa Saul: La oss i natt dra
nedover og sette etter Filisterne, og
plyndre blant dem til morgenen lyser frem,
og ikke la en eneste blant dem bli i live.
De svarte: Gjør akkurat som du synes! Da
sa presten: La oss tre frem for Gud!
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37. Så spurte Saul Gud: Skal jeg dra
nedover og sette etter Filisterne? Vil du gi
dem i Israels hånd? Men han svarte ham
ikke den dag.
38. Da sa Saul: Tre hit alle høvdinger
blant folket, så dere han få vite og se
hvordan det har seg med den synd som er
gjort i dag!
39. For så sant Herren lever, han som
frelser Israel: Om så skylden er hos
Jonatan, min sønn, skal han sannelig dø!
Men ingen av hele folket svarte ham.
40. Så sa han til hele folket: Stå på den
ene side! Så skal jeg og Jonatan, min
sønn, stå på den andre side. Folket svarte
Saul: Gjør som du synes.
41. Da sa Saul til Herren, Israels Gud:
La sannheten komme frem! Og loddet falt
på Jonatan og Saul, men folket gikk fri.
42. Så sa Saul: Kast lodd mellom meg
og Jonatan, min sønn! Og loddet falt på
Jonatan.
43. Da sa Saul til Jonatan: Si meg hva
du har gjort! Jonatan fortalte ham det og
sa: Jeg tok litt honning på enden av
staven jeg hadde i min hånd, og smakte
på den. Her står jeg, og nå må jeg dø?
44. Da sa Saul: Gud la det gå meg ille
både nå og siden om du ikke nå skal dø,
Jonatan!
45. Men folket sa til Saul: Skulle Jonatan
dø? Han som har vunnet den store seier i
Israel? Langt derifra! Så sant Herren
lever, skal det ikke falle et hår av hans
hode til jorden, for med Guds hjelp har
han gjort sin gjerning i dag. På den måten
befridde folket Jonatan fra døden.
46. Men Saul holdt opp med å forfølge
Filisterne og drog hjem. Og Filisterne drog
tilbake til sitt land.
47. Da Saul hadde tatt kongedømmet
over Israel, førte han krig mot alle sine
fiender rundt omkring. Mot Moab, mot
Ammons barn, mot Edom, mot kongene i
Soba, og mot Filisterne, og overalt hvor
han vendte seg hen, seiret han.
48. Og han vant seg makt og slo
Amalekittene, og befridde Israel av deres
hånd som plyndret dem.
49. Sauls sønner var: Jonatan, Jisvi, og
Malkisua. Og av hans to døtre hette den
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førstefødte Merab og den yngste Mikal.
50. Saul hustru hette Akinoam. Hun var
datter til Akima'as. Hans hærfører hette
Abner. Han var sønn til Ner, som var
farbror til Saul.
51. For Kis, Sauls far, og Ner, Abners
far, var sønner av Abiel.
52. Krigen mot Filisterne var hard alle
Sauls dager. Og hvor Saul så en sterk og
krigsdyktig mann, tok han ham i sin
tjeneste.
KAP. 15
Saul strider mot Amalekittene og tar
av bannlyst gods
1. Samuel sa til Saul: Det var meg
Herren sendte for å salve deg til konge
over hans folk, over Israel. Så lyd nå
Herrens ord!
2. Så sier Herren hærskarenes Gud: Jeg
vil hjemsøke Amalek for det han gjorde
mot Israel, at han la seg i veien for ham
da han drog opp fra Egypten.
3. Gå nå avsted og slå Amalek, og slå
med bann alt hva hans er. Spar ham ikke,
men drep både mann og kvinne, både
barn og spedbarn, både okse og får, både
kamel og esel.
4. Så kalte Saul til våpen og mønstret
dem i Tela'im. Det var to hundre tusen
mann fotfolk og ti tusen mann fra Juda.
5. Da Saul kom til Amalekittenes by, la
han et bakhold i dalen.
6. Og Saul sa til Kenittene: Gå bort og
skill dere fra Amalekittene og dra ned, så
vi ikke skal ødelegge dere sammen med
dem, for dere gjorde vel imot Israels barn
da de drog opp fra Egypten. Så skilte
Kenittene lag med Amalekittene.
7. Saul slo Amalekittene og forfulgte
dem fra Havila og bortimot Sur, som ligger
østenfor Egypten.
8. Og han tok Agag, Amaleks konge,
levende til fange, og alt folket slo han med
bann og drepte dem med det kvasse
sverd.
9. Men Saul og folket sparte Agag og
det beste, og det nest beste, av småfeet,
storfeet, og lammene, alt som så godt ut,
og ville ikke slå det med bann. Men alt det

fe som var dårligst og usselt, det slo de
med bann.
10. Da kom Herrens ord til Samuel, og
det lød slik:
11. Jeg angrer at jeg har gjort Saul til
konge. For han har vendt seg bort fra meg
og ikke holdt seg etter mine ord. Da
opptentes Samuels vrede, og han ropte til
Herren hele natten.
12. Morgenen etter stod Samuel tidlig
opp for å møte Saul. Da kom noen og sa
til Samuel: Saul er kommet til Karmel, og
der har han reist seg et minnesmerke.
Siden vendte ham om og drog videre til
Gilgal.
13. Da nå Samuel kom til Saul, sa Saul
til ham: Velsignet være du av Herren! Jeg
har holdt meg etter Herrens ord.
14. Men Samuel sa: Hva er da dette for
ei bræking av småfe som lyder for mine
ører? Og hva er det for brøl av storfe jeg
hører?
15. De har ført dem med fra
Amalekittene, for folket sparte det beste
av småfeet og av storfeet for å ofre det til
Herren din Gud, men resten har vi slått
med bann.
16. Da sa Samuel til Saul: Hold opp, så
vil jeg forkynne deg hva Herren har talt til
meg i natt! Han sa til han: Tal!
17. Samuel sa: Da du var nedverdiget i
dine egne øyne, ble du hode for Israels
stammer, og Herren salvet deg til konge
over Israel.
18. Og Herren sendte deg avsted og sa:
Gå og slå disse syndere, Amalekittene,
med bann og strid mot dem til du får gjort
ende på dem!
19. Hvorfor lød du da ikke Herrens ord,
men kastet deg over krigsfangsten og
gjorde hva ondt var i Herrens øyne?
20. Da sa Saul til Samuel: Jeg har lydt
Herrens ord og gått den vei Herren sendte
meg. Jeg har ført Agag, Amaleks konge,
hit og slått Amalek med bann.
21. Men folket tok av krigsfangsten
småfe og storfe, det mest kvalitetsfulle av
det bannlyste, for å ofre det til Herren din
Gud i Gilgal.
22. Da sa Samuel: Har vel Herren like
så mye behag i brennoffer og slaktoffer
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som i lydighet mot Herrens ord? Nei,
lydighet er bedre enn slaktoffer.
Oppmerksomhet er bedre enn fettet av
værer.
23. For gjenstridighet er ikke bedre enn
trolldoms-synd, og opprør er som
avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet
Herrens ord, har han forkastet deg, så du
ikke skal være konge.
24. Da sa Saul til Samuel: Jeg har
syndet. Jeg har overtrådt Herrens bud og
dine ord, for jeg var redd for folket og gav
etter for dem.
25. Men forlat meg nå min synd og vend
tilbake med meg, forat jeg kan tilbe
Herren!
26. Samuel sa til Saul: Jeg vil ikke
vende tilbake med deg, for du har
forkastet Herrens ord. Og så har Herren
forkastet deg, så du ikke skal være konge
over Israel.
27. Dermed vendte Samuel seg og ville
gå. Men Saul grep fatt i kanten av hans
kappe, så den ble revet av.
28. Da sa Samuel til ham: Herren har i
dag revet kongedømmet over Israel fra
deg og gitt det til en annen, som er bedre
enn du.
29. Og Israels trofaste Gud lyver ikke og
rygger ikke. For han er ikke et menneske,
så at han skulle rygge.
30. Saul svarte: Jeg har syndet, men vis
meg allikevel nå ære for mitt folks eldste
og for Israel, og vend tilbake med meg! Så
vil jeg tilbe Herren din Gud.
31. Da fulgte Samuel Saul tilbake, og
Saul tilbad Herren.
32. Så sa Samuel: Før Agag, Amaleks
konge, hit til meg! Glad til sinns gikk Agag
bort til ham, og Agag sa: Absolutt, dødens
bitterhet er veket bort.
33. Men Samuel sa: Akkurat som ditt
sverd har gjort kvinner barnløse, så skal
nå din mor bli barnløs fremfor andre
kvinner. Så hugg Samuel Agag ned for
Herrens åsyn i Gilgal.
34. Deretter drog Samuel opp til Rama,
men Saul fòr opp til sitt hus i Sauls Gibea.
35. Og Samuel så ikke Saul mere helt til
sin dødsdag, for Samuel sørget over Saul.
Men Herren angret at han hadde gjort
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Saul til konge over Israel.
KAP. 16
Samuel salver David til konge
1. Herren sa til Samuel: Hvor lenge vil
du sørge over Saul, enda jeg har forkastet
ham, så han ikke skal være konge over
Israel? Fyll ditt horn med olje og gå
avsted! Jeg sender deg til Bet-Lehemitten
Isai, for blant hans sønner har jeg utsett
meg en til konge.
2. Men Samuel sa: Hvordan kan jeg
gjøre en slik ferd? Får Saul høre det, slår
han meg i hjel. Da sa Herren: Ta med deg
en kalv av buskapen og si: Jeg er kommet
for å ofre til Herren.
3. Og Innby Isai til ofringen, så vil jeg la
deg få vite hva du skal gjøre. Og du skal
salve for meg den jeg sier deg.
4. Samuel gjorde som Herren sa. Da
han kom til Bet-Lehem, gikk byens eldste
ham i møte og sa: Kommer du med fred?
5. Han svarte: Ja, jeg kommer med fred.
Jeg er kommet for å ofre til Herren. Hellige
dere og kom med meg til ofringen! Og han
lot Isai og hans sønner hellige seg, og
innbød dem til ofringen.
6. Da de kom og han fikk se Eliab,
tenkte han: Absolutt, her står for Herren
hans salvede.
7. Men Herren sa til Samuel: Se ikke på
hans utseende, og på hans høye vekst,
for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på
hva menneske ser på. For mennesket ser
på det utvendige, men Herren ser på
hjertet.
8. Så kalte Isai på Abinadab og lot ham
tre frem for Samuel. Men han sa: Heller
ikke ham har Herren utvalgt.
9. Så lot Isai Samma tre frem. Men han
sa: Heller ikke ham har Herren utvalgt.
10. På den måten lot Isai sju sønner tre
frem for Samuel. Men Samuel sa til Isai:
Herren har ikke utvalgt noen av disse.
11. Og Samuel sa til Isai: Var dette alle
de gutter du har? Han svarte: Ennå er den
yngste tilbake. Han vokter småfeet. Da sa
Samuel til Isai: Send bud etter ham! Vi
setter oss ikke til bords før han kommer.
12. Så sendte han bud etter ham. Han
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var rødkinnet og hadde vakre øyne, og
han var sjarmerende av utseende. Da sa
Herren: Stå opp og salv ham! For han er
det.
13. Da tok Samuel oljehornet og salvet
ham midt iblant hans brødre. Og Herrens
Ånd kom over David fra den dag og
fremover. Så brøt Samuel opp og gikk til
Rama.
David møter Saul for første gang
14. Men Herrens Ånd vek fra Saul, og
en ond ånd fra Herren skrekkslo ham.
15. Da sa Sauls tjenere til ham: Vi ser at
en ond ånd fra Gud skrekkslår deg.
16. Herre, byd bare dine tjenere som
står for ditt ansikt, å oppsøke en kyndig i å
spille på harpe. Når da den onde ånd fra
Gud kommer over deg, skal han spille på
sin harpe. Da skal det bli bedre med deg.
17. Da sa Saul til sine tjenere: Ja, finn
en mann for meg som spiller godt, og før
ham hit til meg!
18. En av de unge menn svarte og sa:
Jeg har sett en sønn av Bet-Lehemitten
Isai som er kyndig i å spille; en djerv mann
og en stridsmann, god til å tale for seg og
en sjarmerende mann, og Herren er med
ham.
19. Da sendte Saul bud til Isai og lot si:
Send hit til meg din sønn David, han som
er med småfeet!
20. Så tok Isai et esel som han lesset
brød på, en skinnsekk med vin, og et kje,
og sendte det med sin sønn David til Saul.
21. På den måten kom David til Saul, og
han ble i hans tjeneste. Og Saul fikk ham
meget kjær, og han ble hans våpenbærer.
22. Og Saul sendte bud til Isai og lot si:
Kjære, la David bli i min tjeneste, for han
har funnet nåde for mine øyne.
23. Når da den onde ånd fra Gud kom
over Saul, tok David harpen og spilte på
den. Og Saul fikk lindring og det ble bedre
med ham, og den onde ånd vek fra ham.
KAP. 17
David vant over kjempen Goliat
1. Filisterne samlet sine hærer til strid og

kom sammen i Sokko, som tilhører Juda.
Og de slo leir mellom Sokko og Aseka ved
Efes-Dammin.
2. Og Saul og Israels menn samlet seg
også. Og de leiret seg i Terebintedalen og
inntok krigsposisjon mot Filisterne.
3. Filisterne stod ved fjellet på den ene
side, og Israelittene stod ved fjellet på den
andre side, så de hadde dalen imellom
seg.
4. Da gikk en tvekjemper ut av
Filisternes leir. Han hette Goliat og var fra
Gat. Han var seks alen og et spann
(~2,95m) høy.
5. På hode hadde han en kobberhjelm
og han var kledd i en skjellbrynje.
Brynjens vekt var fem tusen sekel (60kg)
kobber.
6. Han hadde kobberskinner på leggene
og kastespyd av kobber på ryggen.
7. Skaftet på hans spyd var som en
vevstang, og spissen på spydet hans
veide seks hundre sekel (7,2kg) jern. Og
hans sjoldbærer gikk foran ham.
8. Han stod frem og ropte til Israels
krigsoppstilling og sa til dem: Hvorfor drar
dere ut og stiller dere opp til strid? Er ikke
jeg Filisteren og dere Sauls slaver? Velg
dere en mann og la han komme ned til
meg!
9. Hvis han kan kjempe med meg og
felle meg, så skal vi være deres slaver.
Men hvis jeg får overmannet ham og feller
ham, så skal dere være våres slaver og
tjene oss.
10. Så sa Filisteren: I dag har jeg hånet
Israels krigsoppstilling. Kom hit med en
mann, så vi kan stride med hverandre!
11. Da Saul og hele Israel hørte disse
ord, ble de skrekkslagne og fryktet
voldsomt.
12. David var en sønn av den før
omtalte Efratitt fra Bet-Lehem i Juda som
hette Isai, og som hadde åtte sønner.
Denne mann var i Sauls dager gammal og
svekket.
13. Isais tre eldste sønner hadde dratt ut
og fulgt Saul i krigen. Og av disse tre
sønner som hadde dratt ut i krigen, hette
den førstefødte Eliab, den andre
Abinadab, og den tredje Samma.

Første Samuels bok
14. David var den yngste. De tre eldste
hadde fulgt Saul,
15. men David gikk noen ganger hjem
igjen fra Saul for å vokte sin fars småfe i
Bet-Lehem.
16. Filisteren gikk frem både morgen og
kveld. I 40 dager stilte han seg frem.
17. Så sa Isai til sin sønn David: Kjære,
ta en efa (22L) av dette ristetde korn og
disse ti brød til dine brødre, og skynd deg
til leiren med det til dine brødre!
18. Men disse ti skiver fersk ost skal du
ha med til den øverste øverstkommanderende. Så skal du se til dine
brødre om det går dem vel, og ta med et
pant fra dem.
19. Saul er med dem og alle Israels
menn i terebintedalen og strider med
Filisterne.
20. Morgenen etter stod David tidlig opp
og overlot småfeet til en gjeter. Så tok han
det han skulle ha med og gikk avsted,
som Isai hadde befalt ham. Da han kom til
vognborgen, drog hæren nettopp ut for å
stille seg opp til strid og oppløftet
krigsropet.
21. Og Israel og Filisterne stilte seg opp,
slagordning mot slagordning.
22. David la de ting han hadde med seg
ned hos dem som hadde tilsyn med
redskapene, og han sprang frem til krigsoppstillingen. Og da han kom dit, hilste
han på sine brødre.
23. Mens han talte med dem, kom
tvekjempen, Filisteren Goliat fra Gat,
nettopp frem fra Filisterenes slagordning
og ropte de samme ord som før, og David
hørte det.
24. Og alle Israels menn holdt seg unna
den mannen da de så ham, og var meget
redde.
25. Og en mann av Israel sa: Ser dere
den mann som kommer frem der? Han
kommer for å håne Israel. Den mann som
feller ham, han vil kongen gi stor rikdom
og la ham få sin datter, og gjøre hans hus
skattefritt i Israel.
26. Da sa David til de menn som stod
tett ved ham: Hva skal han få den mann
som feller denne Filister og tar skammen
bort fra Israel? For hvem er denne
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uomskårne Filister, at han har hånet den
levende Guds hær?
27. Og folket gjentok for ham de samme
ord og sa: Det og det skal den mann få
som feller ham.
28. Eliab, hans eldste bror, hørte hva
han talte med mennene om. Da opptentes
hans vrede mot David, og han sa: Hvorfor
er du kommet ned her, og til hvem har du
overlatt de to-tre får der i ørkenen? Jeg
kjenner ditt overmot og ditt hjertes
ondskap. Det er for å se på striden du er
kommet ned her.
29. Men David sa: Hva har jeg gjort nå
da? Det var jo bare et spørsmål.
30. Så vendte han seg fra ham og
spurte om det samme. Og folket svarte
ham som første gang.
31. Det kom ut hva David hadde sagt,
og Saul fikk høre det. Han lot ham hente,
32. og David sa til Saul: Ingen må tape
motet! Din tjener vil gå og stride med
denne Filister.
33. Men Saul sa til David: Du kan ikke
gå mot denne Filister og stride med ham,
for du er ung, og han er en kriger fra sin
ungdom av.
34. Men David sa til Saul: Din tjener har
voktet småfeet hos sin far. Kom det da en
løve eller en bjørn og tok et får av flokken,
35. sprang jeg etter den og slo den, og
rev fåret ut av gapet på den. Og reiste den
seg imot meg, tok jeg fatt i dens skjegg og
slo den, og drepte den.
36. Både løve og bjørn har din tjener
slått i hjel. Og det skal gå denne
uomskårne Filister som dem, fordi han har
hånet den levende Guds hær.
37. Så sa David: Herren, som har fridd
meg av løvens og bjørnens vold, han skal
også befri meg fra denne Filisters vold. Da
sa Saul til David: Gå! Herren være med
deg.
38. Og Saul lot David få sine egne klær
og satte en kobberhjelm på hans hode, og
hadde på ham brynje.
39. Og David bandt hans sverd om seg
utenpå sine klær og ville til å gå, men han
hadde ikke prøvd det før. Og David sa til
Saul: Jeg kan ikke gå med dette, for jeg
har ikke prøvd det før. Så tok David det av
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seg
40. og søkte ut noen glatte steiner i
bekken. Dem la han i hyrdevesken som
han hadde med seg, og sin slynge hadde
han i hånden. Og så gikk han frem mot
Filisteren.
41. Og Filisteren kom nærmere og
nærmere bortimot David, og hans
skjoldbærer gikk foran ham.
42. Da Filisteren så frem for seg og ble
oppmerksom på David, foraktet han ham,
fordi han var ung og rødkinnet, og
sjarmerende å se til.
43. Og Filisteren sa til David: Er jeg en
hund siden du kommer imot meg med
kjepper? Og Filisteren forbannet David
ved sin gud.
44. Så sa Filisteren til David: Kom hit til
meg, så skal jeg gi ditt kjøtt til himmelens
fugler og til markens dyr.
45. David svarte Filisteren: Du kommer
mot meg med sverd, støtvåpen, og
kastespyd. Men jeg kommer imot deg i
Herrens, hærskarenes Guds, navn. Han
som er Gud for Israels slagordninger, han
som du har hånet.
46. På denne dag skal Herren gi deg i
min hånd, og jeg skal slå deg i hjel og
skille ditt hode fra din kropp. Og jeg skal
på denne dag gi likene fra Filisternes leir
til himmelens fugler og til Jordens ville dyr,
og all Jorden skal få se at Israel har en
Gud.
47. Og hele dette folk skal få se at det
ikke er med sverd og spyd Herren frelser.
For Herren bestemmer i krigen, og han
skal gi dere i vår hånd.
48. Da nå Filisteren gjorde seg klar og
gikk frem, og kom nærmere bortimot
David, skyndte David seg og sprang frem
mot slagordningen, i møte med Filisteren.
49. Og David stakk sin hånd i vesken og
tok frem en stein av den. Den slynget han
ut og traff Filisteren i pannen. Og steinen
trengte seg dypt inn i hans panne, og han
falt på sitt ansikt til jorden.
50. På den måten vant David over
Filisteren med slyngen og steinen. Og han
slo Filisteren og drepte ham, enda David
ikke hadde noe sverd i sin hånd.
51. Og David sprang frem og stilte seg

tett ved Filisteren, og tok å drog hans sverd
ut av sliren og drepte ham, og hugg hans
hode av med det. Og da Filisterne så at
deres tvekjempe var død, tok de til flukten.
52. Da gikk Israels og Judas menn frem,
løftet opp et hærskrik, og forfulgte
Filisterne bortimot Gat og like til Ekrons
porter. Og det lå falne Filistere på veien til
Sa'ara'im og helt frem til Gat og til Ekron.
53. Så forfulgte ikke Israels barn
Filisterne lenger, men vendte tilbake og
plyndret deres leir.
54. Og David tok Filisterens hode og
hadde det med seg til Jerusalem, men
hans våpen la han i sitt telt.
55. Da Saul så David gå ut imot
Filisteren, sa han til Abner, hærføreren:
Hvem er denne gutt sønn til, Abner?
Abner svarte: Så sant du lever, konge, jeg
vet ikke.
56. Da sa kongen: Spør etter hvem
denne gutt er sønn til.
57. Da så David vendte tilbake etterat
han hadde slått Filisteren i hjel, tok Abner
ham og førte ham frem for Saul; han
hadde ennå Filisterens hode i sin hånd.
58. Og Saul sa til ham: Hvem er du
sønn til, unge mann? David svarte: Jeg er
sønn av din tjener Isai fra Bet-Lehem.
KAP. 18
David og Jonatan inngår en
blodspakt
1. Etter hans samtale med Saul ble
Jonatans sjel dratt til David, og Jonatan
fikk ham meget kjær som sitt eget liv.
2. Samme dag tok Saul ham til seg og
lot ham ikke mere få vende tilbake til sin
fars hus.
3. Og Jonatan gjorde en pakt med
David, fordi han hadde ham så kjær som
sitt eget liv.
4. Og Jonatan tok av seg den kappe han
hadde på og gav den til David, og likedan
sine krigsklær; ja, endog sitt sverd, sin
bue, og sitt belte.
5. Så drog David ut i krigen. I alt det
Saul sendte ham til, bar han seg klokt at.
Saul satte ham over sine krigsmenn. Og
han var likt av hele folket, også av Sauls
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Saul legger David for hat og prøver å
felle ham
6. Så hendte det da de kom hjem, da
David vendte tilbake etter å ha slått
Filisteren, at kvinnene gikk ut fra alle
Israels byer for å møte kong Saul med
sang og dans; med trommer, med
jubelrop, og med musikk.
7. Og de dansende kvinner stemte i en
sang og sa: Saul har slått sine tusener,
men David sine titusener.
8. Da ble Saul meget vred. For dette ord
likte han dårlig, og han sa: De har gitt
David titusener, og meg har de gitt
tusener. Og nå står det bare tilbake at han
får kongedømmet.
9. Fra den dag så Saul stadig skjevt til
David.
10. Dagen etter kom det en ond ånd fra
Gud over Saul. Og han raste inne i sitt
hus, mens David spilte på harpen som
han brukte å gjøre hver dag. Og Saul
hadde et spyd i hånden.
11. Da svingte Saul spydet og tenkte:
"Jeg vil støte det gjennom David og inn i
veggen.", men David bøyde seg til side for
ham to ganger.
12. Og Saul var redd for David, for
Herren var med ham, men fra Saul var
han veket bort.
13. Derfor sendte Saul ham fra seg og
satte ham til øverstkommanderende over
tusen. Og han drog ut og tilbake fremfor
folket.
14. Og David bar seg klokt at i alt han
tok seg fore, og Herren var med ham.
15. Da Saul så at han bar seg meget
klokt at, grudde han seg ennå mere for
ham.
16. Men hele Israel og Juda hadde
David kjær, for det var han som drog ut og
kom tilbake foran dem.
David blir gift med Sauls datter
17. Og Saul sa til David: Her er min
eldste datter Merab. Henne vil jeg gi deg
til hustru. La meg bare få se at du er en
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djerv stridsmann og fører Herrens kriger!
For Saus tenkte: Min hånd skal ikke
ramme ham, men Filisternes hånd skal
ramme ham.
18. David svarte Saul: Hvem er jeg, og
hvem er mine slektninger, min fars ætt i
Israel, at jeg skulle bli kongens
svigersønn?
19. Men da tiden kom at Merab, Sauls
datter, skulle gis til David, ble hun gitt til
Adriel fra Mehola til hustru.
20. Mikal, Sauls datter, elsket David. Da
Saul fikk vite dette, syntes han godt om
det.
21. Saul tenkte: Jeg vil la ham få henne,
så hun kan bli en snare for ham, og
Filisternes hånd kan ramme ham. Og Saul
sa til David: Ved min andre datter skal du i
dag bli min svigersønn.
22. Og Saul bød sine tjenere: Tal
hemmelig med David og si: Kongen liker
deg, og alle hans tjenere har deg kjær. Bli
derfor nå kongens svigersønn!
23. Da Sauls tjenere sa disse ord til
David, svarte han: Syntes dere det er en
lav ting å bli kongens svigersønn? Jeg er
jo en fattig og stakkarslig mann.
24. Sauls tjenere fortalte ham dette og
sa: Slik sa David.
25. Da sa Saul: Så skal dere si til David:
Kongen krever ingen annen giftegave enn
hundre Filister-forhuder, så han får hevnet
seg på sine fiender. Men Saul tenkte å
felle David ved Filisternes hånd.
26. Da hans tjenere fortalte David dette,
var David glad over at han skulle bli
kongens svigersønn. Og før tiden ennå
var ute,
27. gjorde David seg klar og drog avsted
med sine menn og slo i hjel to hundre
mann blant Filisterne. Og David tok deres
forhuder med seg og la dem fulltallig frem
for kongen, så han kunne bli kongens
svigersønn. Da gav Saul ham sin datter
Mikal til hustru.
28. Nå så Saul forstod at Herren var
med David. Og Mikal, Sauls datter, elsket
ham.
29. Da ble han enda mere redd David,
og Saul var hans fiende all sin tid.
30. Så drog Filisternes høvdinger ut i
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krigen. Og så ofte de drog ut, bar David
seg klokere at enn alle Sauls tjenere, og
han fikk et stort navn.
KAP. 19
Saul søker å drepe David
1. Saul talte til Jonatan, sin sønn, og alle
sine tjenere om å drepe David, men
Jonatan, Sauls sønn, hadde David meget
kjær.
2. Og Jonatan fortalte det til David og
sa: Saul, min far, søker å drepe deg. Ta
deg nå i vare i morgen tidlig og bli skjult
og hold deg gjemt!
3. Så vil jeg gå ut og stå ved siden av
min far på marken hvor du er, og jeg vil
tale om deg til min far. Og merker jeg noe,
så skal jeg si deg det.
4. Og Jonatan talte vel om David til
Saul, sin far, og sa til ham: Kongen skulle
ikke gjøre urett mot sin tjener David, for
han har ikke syndet mot deg! Og det han
har gjort, har vært til stor nytte for deg.
5. Han satte sitt liv på spill og slo
Filisteren, og Herren lot Israel vinne en
stor seier. Du så det selv og gledet deg.
Hvorfor vil du da gjøre synd mot uskyldig
blod og drepe David uten grunn?
6. Saul hørte på Jonatans ord, og Saul
sverget: Så sant Herren lever: Han skal
ikke drepes!
7. Da kalte Jonatan på David og fortalte
ham alt dette. Og Jonatan førte David til
Saul, og han var hos ham som før.
8. Men krigen varte ved. Og David drog
ut og stred mot Filisterene og påførte dem
et stort mannfall, og de flyktet for ham.
9. Og en ond ånd fra Herren kom over
Saul mens han satt i sitt hus med sitt spyd
i hånden, og David spilte på harpen.
10. Da søkte Saul å støte spydet
gjennom David og inn i veggen. Men
David vek til side for Saul, så han støtte
spydet i veggen. Samme natt flyktet David
og slapp bort.
11. Og Saul sendte bud til Davids hus
for å vokte på ham og drepe ham om
morgenen, men Mikal, Davids hustru,
varslet ham om det og sa: Berger du ikke
ditt liv i natt, så blir du drept i morgen.

12. Og Mikal firte David ned gjennom
vinduet, og han flyktet sin vei og slapp
bort.
13. Så tok Mikal husguden og la den i
sengen, og hun la et teppe av geithår ved
dens hode og drog dekket over ham.
14. Og da Sauls sendebud kom for å
hente David, sa hun: Han er syk.
15. Så sendte Saul budbringerne avsted
for å se til David og sa: Bær han hit til meg
i sengen, forat han kan bli drept!
16. Men da budene kom inn, fikk de se
at det var husguden som lå i sengen med
geithårs-teppet ved hodet.
17. Da sa Saul til Mikal: Hvorfor har du
narret meg på denne måten og latt min
fiende slippe bort, så han er kommet
unna? Mikal svarte Saul: Han sa til meg:
La meg slippe bort ellers slår jeg deg i
hjel.
18. Da David var flyktet og hadde
sluppet bort, kom han til Samuel i Rama
og fortalte ham hva Saul hadde gjort mot
ham. Og han og Samuel tok av gårde til
Nevajot og bodde der.
19. Da Saul fikk spurt at David var i
Nevajot ved Rama,
20. sendte han noen for å hente David.
Og da de fikk se profetflokken som var i
profetisk henrykkelse, og Samuel som
stod der som deres leder, da kom Guds
Ånd over Sauls sendebud, så de ble
grepet av profetisk henrykkelse.
21. Da Saul fikk vite dette, sendte han
andre bud. Men de ble også grepet av
profetisk henrykkelse. Så sendte Saul bud
igjen for tredje gang. Men også de ble
grepet av profetisk henrykkelse.
22. Da gikk han selv til Rama. Og da
han kom til den store brønn i Seku, spurte
han: Hvor er Samuel og David? De svarte:
De er i Nevajot ved Rama.
23. Da han så gikk dit, til Nevajot ved
Rama, kom Guds Ånd over ham også, så
han gikk hele veien i profetisk henrykkelse
til han kom til Nevajot ved Rama.
24. Da rev han også klærne av seg.
Også han var i profetisk henrykkelse
mens han stod foran Samuel. Og han falt
ned og lå der avkledd hele den dag og
hele natten. Derfor sier folk: Er Saul også
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blant profetene?
KAP. 20
Sauls mordforsett, og David og
Jonatans avskjed
1. Men David flyktet fra Nevajot ved
Rama og kom og sa åpent og likefrem til
Jonatan: Hva har jeg gjort? Hva er min
ugjerning? Og hva er min synd mot din
far, siden han står meg etter livet?
2. Da sa han til ham: Langt derifra! Du
skal ikke dø! Du vet, min far gjør
ingenting, verken stort eller smått, uten at
han åpenbarer det for meg. Hvorfor skulle
min far skjule dette for meg? Nei, det er
ikke så.
3. Men David svarte med en ed: Din far
vet vel at jeg har funnet nåde for dine
øyne, og derfor tenker han som så:
Jonatan må ikke få vite dette, forat han
ikke skal bli bedrøvet. Men så sant Herren
lever, og så sant du lever: Det er bare et
steg mellom meg og døden.
4. Da sa Jonatan til David: Alt hva du
ønsker, vil jeg gjøre for deg.
5. David svarte Jonatan: I morgen er det
nymånedag. Da skulle jeg jo sitte til bords
med kongen. Men la meg nå få gå, så vil
jeg skjule meg ute på marken til i
overmorgen kveld.
6. Dersom din far savner meg, så skal
du si: David ba meg inderlig om å måtte få
gå hjem til Bet-Lehem i all hast, for hele
ætten holder nå sin årlige ofring der.
7. Dersom han da sier så: Det er godt.
Da kan din tjener være trygg. Men dersom
hans vrede opptentes, så kan du være
sikker på at det er hans faste fortsett å
gjøre noe ondt.
8. Vis da godhet mot din tjener, siden du
har latt din tjener inngå i en vennskapspakt med deg i Herrens navn. Men er det
noen ugjerning hos meg, så drep meg!
Hvorfor skulle du føre meg til din far?
9. Jonatan svarte: Nei, det skal aldri
hende deg! Men skjønner jeg at det er et
fast forsett hos min far å la noe ondt
hende deg, skulle jeg da ikke la deg få vite
det?
10. Da sa David til Jonatan: Hvem skal
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varsle meg om det eller si meg om din far
svarer deg hardt?
11. Og Jonatan sa til David: Kom, la oss
gå ut på marken! Så gikk de begge ut på
marken.
12. Og Jonatan sa til David: Ved Herren
Israels Gud: Når jeg utforsker min far i
morgen eller i overmorgen på denne tid og
ser at han er vennligsinnet mot David, og
jeg så ikke sender bud til deg og
åpenbarer deg det,
13. så må Herren la det gå Jonatan ille
både nå og siden! Vil min far føre ondt
over deg, så skal jeg åpenbare det for deg
og la deg slippe bort, så du kan dra din vei
i fred. Og Herren være med deg, som han
har vært med min far!
14. Og vil du ikke, hvis jeg enda er i live,
vil du ikke gjøre Herrens godhet mot meg
og ikke la meg dø?
15. Og vil du aldri noen sinne ta bort din
godhet fra mitt hus. Ikke engang når
Herren gjør ende på Davids fiender og
utrydder dem alle som èn av Jorden.
16. Så gjorde Jonatan en pakt med
Davids hus og sa: Måtte Herren ta hevn
over Davids fiender!
17. Og Jonatan sverget igjen til David
ved sin kjærlighet til ham; for han hadde
ham så kjær som sitt eget liv.
18. Så sa Jonatan til ham: I morgen er
det nymånedag. Da vil du bli savnet når
din plass er tom.
19. Men gå i overmorgen fort ned til det
sted hvor du holdt deg skjult den dag
ugjerningen skulle vært utført, og sett deg
ved Ezel-steinen.
20. Da skal jeg skyte tre piler bortover
mot den som jeg skjøt til å være mål.
21. Så skal jeg sende min tjener bort og
si: Gå og finn pilene! Sier jeg da til
tjeneren: Se, pilene ligger hitenfor deg, ta
dem. Så kom, for da er du trygg. Og der
er ingen fare, så sant Herren lever.
22. Men sier jeg til den unge mann: Se,
pilene ligger bortenfor deg. Så gå, for da
vil Herren at du skal dra bort.
23. Og angående det vi har talt om, jeg
og du, så er Herren vitne mellom deg og
meg til evig tid.
24. Så skjulte David seg ute på marken.
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Da det ble nymåne, satte kongen seg til
bords for å holde måltid.
25. Og kongen satt på sin vanlige plass,
på plassen ved veggen, og Jonatan stod
opp. Abner satte seg ved siden av Saul,
men Davids plass var tom.
26. Saul sa ikke noe den dag, for han
tenkte: Det er vel hendt ham noe, så han
ikke er rein. Nei, han er ikke rein.
27. Men da Davids plass var tom den
neste dag også, dagen etter nymåne, sa
Saul til Jonatan, sin sønn: Hvorfor er Isais
sønn verken i går eller i dag kommet til
måltidet?
28. Jonatan svarte Saul: David ba meg
inderlig om han måtte få gå til Bet-Lehem.
29. Han sa: Kjære, la meg få gå, for vår
ætt holder offerhøytid i vår by, og min bror
har selv pålagt meg å komme. Har jeg
funnet nåde for dine øyne, så gi meg lov til
å stikke bort og hilse på mine brødre!
Derfor er han ikke kommet til kongens
bord.
30. Da opptentes Sauls vrede mot
Jonatan, og sa til ham: Du sønn av ei
løsaktig og gjenstridig kvinne! Vet jeg ikke
at du har Isais sønn kjær til skam for deg
selv, og til skam for din mors organer?
31. For så lenge Isais sønn er til på
Jorden, er verken du eller din kongemakt
trygg. Send derfor bud og hent ham hit til
meg, for han er dødsens.
32. Jonatan svarte Saul, sin far, og sa til
ham: Hvorfor skal han dø? Hva har han
gjort?
33. Men Saul sendte spydet mot ham for
å felle ham. Da skjønte Jonatan at det var
hans fars faste forsett å drepe David.
34. Og Jonatan stod opp fra bordet i
brennende vrede, og han smakte ikke mat
den 2. nymånedag, for han var bedrøvet
for Davids skyld, fordi hans far hadde til
og med hånet ham.
35. Morgenen etter gikk Jonatan ut på
marken på den tid han hadde avtalt med
David, og han hadde en liten gutt med
seg.
36. Og han sa til gutten: Spring å finn
pilene jeg skyter ut! Gutten sprang avsted,
og han skjøt pilen bortenfor ham.
37. Og da gutten kom til det sted hvor

pilen lå, den som Jonatan hadde skutt,
ropte Jonatan til ham: Ligger ikke pilen
bortenfor deg?
38. Så ropte Jonatan ennå en gang til
gutten: Vær snar! Skynd deg! Stans ikke!
Og Jonatans gutt samlet pilene opp og
kom til sin herre,
39. men gutten visste ikke om noe. Det
var bare Jonatan og David som visste hva
det gjaldt.
40. Så gav Jonatan sine våpen til gutten
og sa til ham: Gå og ta dem med deg inn
til byen!
41. Da gutten var kommet dit, kom
David frem på sørsiden. Og han falt på sitt
ansikt til jorden og bøyde seg tre ganger.
Og de kysset hverandre og gråt sammen,
og David storgråt.
42. Og Jonatan sa til David: Gå bort i
fred! Hva vi har sverget i Herrens navn da
vi sa: Herren være vitne mellom meg og
deg, og mellom din ætt og min ætt, til evig
tid.
43. Så brøt han opp og gikk sin vei, men
Jonatan gikk inn i byen.
KAP. 21
David kommer til presten og får
Goliats våpen
1. David kom til presten Akimelek i Nob.
Og Akimelek kom David forskrekket i
møte og sa til ham: Hvorfor er du alene og
har ingen med deg?
2. David svarte presten Akimelek:
Kongen har gitt meg et oppdrag å utføre.
Han sa til meg: Ingen må få vite noe om
det oppdrag jeg sender deg i, og som jeg
har gitt deg å utføre. Og mine menn har
jeg anvist til det og det stedet.
3. Men hva har du i hånden? La meg få
fem brød eller hva som finnes!
4. Presten svarte David og sa: Jeg har
ingen vanlige brød for hånden, men hellig
brød er det her; bare mennene har holdt
seg fra kvinner.
5. David svarte presten og sa til ham: Ja
visst, kvinner har vi ikke hatt anledning til
å være sammen med; verken i går eller i
forgårs. Da jeg drog ut, var alt det mine
menn hadde på seg hellig. Og vel er dette
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en ferd som ikke er hellig, men i dag er
den hellig ved det de har på seg.
6. Da gav presten ham hellig brød, for
det var ikke annet brød der enn utstillignsbrødene som var tatt bort fra Herrens
åsyn, forat ferskt brød kunne legges
istedenfor samme dag som de ble tatt
bort.
7. Men den dag var det en av Sauls
tjenere som holdt seg inne der for Herrens
åsyn. Han hette Doeg og var fra Edom.
Han var den øverste av Sauls hyrder.
8. David sa til Akimelek: Har du et spyd
eller et sverd her for hånden? For jeg har
verken tatt med sverd eller mine andre
våpen med meg; for det hastet med
kongens oppdrag.
9. Presten svarte: Filisteren Goliats
sverd, han du slo i hjel i Terebinte-dalen.
Det henger innsvøpt i et klede bak
livkjortelen. Vil du ta det til deg, så ta det!
Det er ikke noe annet sverd her. David sa:
Det finnes ikke maken til det. Gi meg det!
David kommer til Gat i Filisterland
10. Så brøt David opp og flyktet samme
dag for Saul. Og han kom til Akis, kongen
i Gat.
11. Og Akis' tjener sa til ham: Er ikke
dette David, landets konge? Er det ikke
ham de sang om under dansen: Saul har
slått sine tusener, men David sine
titusener?
12. David la seg disse ord på hjerte og
var svært redd Akis, kongen i Gat.
13. Derfor lot ham for dem som om han
var utviklings-hemmet. Og han raste mellom hendene på dem og risset på dørene i
porten, og lot sitt spytt flyte ned i skjegget.
14. Da sa Akis til sine tjenere: Dere ser
jo at det er en gal mann. Hvorfor kommer
dere til meg med ham?
15. Har jeg ikke nok av gale folk siden
dere er kommet hit med ham der, så han
kan plage meg med sin galskap? Skulle
en slik få komme inn i mitt hus?
KAP. 22
Det samlet seg en flokk menn om
David
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1. Så drog David bort derfra og flyktet til
hulen ved Adullam. Og da hans brødre og
hele hans fars hus fikk høre det, drog de
ned der til ham.
2. Og alle som var i nød, eller som var
trykket av gjeld, eller var presset, samlet
seg om ham. Og han ble deres høvding.
Det var omkring fire hundre mann som var
med ham.
3. Derfra drog David til Mispe i Moab.
Og han sa til Moabs konge: La min far og
min mor få komme hit og bli hos dere til
jeg får se hva Gud vil gjøre med meg!
4. Og han førte dem frem for Moabs
konge. Og de ble hos ham hele den tid
David var i fjellborgen.
5. Men profeten Gad sa til David: Du
skal ikke bli i fjellborgen. Ta ut herfra og
dra til Juda landområde! Da drog David
bort og kom til Haret-skogen.
Saul dreper Herrens prester
6. Saul fikk høre at David, og de menn
som var med ham, var blitt kjent. Og en
dag satt Saul i Gibea under tamarisken på
haugen med sitt spyd i hånden og alle
hans tjenere stod omkring ham,
7. sa han til sine tjenere, de som stod
omkring ham: Hør nå, dere Benjamitter!
Vil da Isais sønn også gi dere alle
sammen åkrer og vingårder, og sette dere
alle til øverstkommanderende over tusen
og over hundre?
8. For dere har jo alle sammensverget
dere mot meg. Og ingen åpenbarte det for
meg dengang min sønn gjorde en pakt
med Isais sønn. Og ingen av dere er
bekymret for meg og åpenbarer noe for
meg, for min sønn har opphisset mine
tjenere til å late som dere holder med meg
på den måten som han nå gjør.
9. Da svarte Doeg, Edomitten, som var
satt over Sauls tjenere, og sa: Jeg så Isais
sønn kom til Akimelek, Akitubs sønn, i
Nob.
10. Og Akimelek spurte Herren for ham,
gav han reisemat, og lot han få Filisteren
Goliats sverd.
11. Da sendte kongen bud etter
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Akimelek, Akitubs sønn, og hele hans fars
hus; prestene i Nob.
12. Og Saul sa: Hør nå, Akitubs sønn!
Han svarte: Ja, her er jeg, herre!
13. Da sa Saul til ham: Hvorfor har dere
sammensverget dere mot meg, du og
Isais sønn? Hvorfor gav du ham brød,
sverd, og spurte Gud for ham, så han
skulle sette seg opp imot meg, og lure seg
innpå meg som han nå gjør?
14. Da svarte Akimelek kongen og sa:
Hvem blant alle dine tjenere er så vel
betrodd som David, han som er kongens
svigersønn og har fortrolig adgang til deg
og er høyt æret i ditt hus?
15. Den dag var det da ikke første gang
jeg spurte Herren for ham. Det være langt
fra meg å gjøre noe slikt! Kongen må ikke
legge sin tjener eller hele min fars hus til
last, for din tjener har ikke visst det minste
grand om dette.
16. Men kongen sa: Du skal dø; du og
hele din fars hus.
17. Og kongen sa til livvaktene som stod
omkring ham: Gå frem og drep Herrens
prester! For de har hjulpet David. De
visste at han var på flukt, men åpenbarte
det ikke for meg. Men kongens tjenere
ville ikke rekke ut sin hånd for å hugge
ned Herrens prester.
18. Da sa kongen til Doeg: Gå du frem
og hugg ned prestene! Og Doeg,
Edomitten, gikk frem og hugg ned
prestene. Og han drepte den dag åttifem
menn som bar lin-livkjortler.
19. Og prestebyen Nob slo han med det
kvasse sverd; både mann og kvinne, både
barn og spedbarn, både okse, esel, og får,
slo han med det kvasse sverd.
20. Bare èn sønn av Akimelek, Akitubs
sønn, slapp bort. Hans navn var Abjatar.
Han flyktet til David og fulgte ham.
21. Og Abjatar fortalte David at Saul
hadde drept Herrens prester.
22. Da sa David til Abjatar: Jeg visste
allerede den dag at Doeg, Edomitten,
ettersom han var der, ville bestemt si det
til Saul. Jeg bærer skylden for alle de liv
som er drept i din fars hus.
23. Bli hos meg og vær ikke redd! Den
som står meg etter livet, står også deg

etter livet. Hos meg er du i sikkerhet.
KAP. 23
David strider mot Filisterne ved Ke'ila
1. Så kom det noen og sa til David:
Filisterne har nå omringet Ke'ila, og de
plyndrer låvene.
2. Da spurte David Herren: Skal jeg ta
avsted og slå disse Filistrer? Herren
svarte David: Ta avsted og slå Filisterne,
og befri Ke'ila!
3. Men Davids menn sa til ham: Vi må jo
være påpasselige for livet vårt her i Juda,
og så skal vi dra ned til Ke'ila mot
Filisternes slagordninger.
4. Da spurte David Herren ennå en
gang. Og Herren svarte ham og sa: Ta ut
og dra ned til Ke'ila! Jeg gir Filisterne i din
hånd.
5. Så drog David og hans menn til Ke'ila.
Han stred mot Filisterne og drev deres
buskap bort, og påførte dem et stort
mannefall. På den måten befridde David
Ke'ilas innbyggere.
6. Da Abjatar, Akimeleks sønn, flyktet til
David i Ke'ila, hadde han livkjortelen med
seg ned der.
7. Da Saul fikk spurt at David var
kommet til Ke'ila, sa han: Gud har veket
fra ham og gitt ham i min hånd, for han
har stengt seg selv inne ved å gå inn i en
by med dobbelte porter og bommer.
8. Så kalte Saul alt folket sammen til
strid og ville dra ned til Ke'ila for å omringe
David og hans menn.
9. Da David skjønte at det var mot ham
Saul lurte seg til å legge opp onde planer,
sa han til presten Abjatar: Kom hit med
livkjortelen!
10. Så sa David: Herre, Israels Gud! Din
tjener har hørt at Saul har i sinne å
komme til Ke'ila og ødelegge byen for min
skyld.
11. Vil Ke'ilas menn overgi meg til ham?
Vil Saul dra ned her som din tjener har
hørt? Herre, Israels Gud! Åpenbar det for
din tjener! Herren svarte: Ja, han vil dra
ned her.
12. Da sa David: Vil Ke'ilas menn overgi
meg og mine menn til Saul? Herren
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13. Da brøt David opp med sine folk;
omkring seks hundre mann. De drog bort
fra Ke'ila og vanket om hvor det traff seg.
Og da Saul hadde spurt at David hadde
sluppet bort fra Ke'ila, lot han være å dra
ut.
Saul jakter på David og Jonatan
møter David
14. Siden holdt David til i ørkenen i
fjellborgene. Han holdt til i fjellene i Sifs
ørken. Og Saul søkte etter ham hele
tiden, men Gud gav ham ikke i hans hånd.
15. Men David skjønte at Saul hadde
dratt ut for å stå ham etter livet. Mens
David var i skogen i Sifs ørken,
16. drog Jonatan, Sauls sønn, avsted
om kom til ham i skogen, og han styrket
hans mot, i Gud.
17. Han sa til ham: Vær ikke redd! Min
far Sauls hånd skal ikke nå deg. Du skal
bli konge over Israel, og jeg skal være den
neste etter deg. Det vet også Saul, min
far.
18. Så gjorde de en pakt for Herrens
åsyn. Og David ble i skogen, men Jonatan
drog hjem igjen.
Noen Sifitter forteller Saul hvor David
er
19. Men noen Sifitter drog opp til Saul i
Gibea og sa: David holder seg skjult hos
oss i fjellborgene i skogen, på Kakilahaugen sørafor ørkenen.
20. Så kom nå ned her, konge, så sant
det er ditt begjær å komme ned hit. Og vi
skal sørge for å overgi ham i kongens
hånd.
21. Saul svarte: Velsignet være dere av
Herren fordi dere har medynk med meg!
22. Dra nå bort og pass på hele tiden, så
dere kan få rede på og se etter hvor han
vanker, og hvem som har sett ham der!
For folk har sagt meg at han er meget slu.
23. Se etter og gjør dere kjent med alle
de smutthuller hvor han skjuler seg, og
kom så tilbake til meg med sikker beskjed.
Så vil jeg gå med dere. Og dersom han er
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her i landet, skal jeg søke ham opp blant
alle Judas tusener.
24. Så brøt de opp og drog til Sif forut
for Saul, men David og hans menn var da
i Maons ørken, på den øde mark sørafor
ørkenen.
25. Siden gikk Saul og hans menn
avsted for å lete etter David, men David
fikk vite det. Og han drog ned til klippen
og ble i Maons ørken. Og da Saul fikk
høre det, satte han etter David til Maons
ørken.
26. Saul gikk på den ene side av fjellet,
og David og hans menn på den andre
side. Og David søkte engstelig å komme
bort fra Saul, mens Saul og hans menn
holdt på å omringe David og hans menn
for å gripe dem.
27. Da kom det et bud til Saul og sa:
Skynd deg og dra avsted! Filisterne har
falt inn i landet.
28. Så vendte Saul tilbake og forfulgte
ikke David lenger, men drog imot
Filisterne. Derfor har de kalt dette sted
unnkomst-klippen.
KAP. 24
David sparer Sauls liv da han var i
hulen
1. Så drog David opp derfra og holdt til i
fjellborgene ved En-Gedi.
2. Da Saul kom tilbake etterat han
hadde forfulgt Filisterne, fikk han spurt at
David var i En-Gedis ørken.
3. Da tok Saul tre tusen som han hadde
valgt ut blant hele Israel, og som drog
avsted for å lete etter David og hans menn
på Steinbukk-klippene.
4. Han kom da til fåre-innhegnene ved
veien. Der var det en hule, og Saul gikk
inn der i sine egne gjøremål. Men David
og hans menn satt innerst inne i hulen.
5. Da sa Davids menn til ham: Se, nå er
den dag kommet om hvilket Herren sa til
deg: Nå gir jeg din fiende i din hånd, så du
kan gjøre med ham som du finner for
godt! Så stod David opp og skar i stillhet
fliken av Sauls kappe.
6. Men deretter slo samvittigheten
David, fordi han hadde skåret av fliken på
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Sauls kappe.
7. Og han sa til sine menn: Herren fri
meg fra å gjøre slikt mot min Herre, mot
Herrens salvede, og legge hånd på ham!
For Herrens salvede er han.
8. Og David irettesatte sine menn med
harde ord og lot dem ikke få lov til å
overfalle Saul. Men Saul gikk ut av hulen
og gav seg av på veien.
9. Deretter stod David opp og gikk ut av
hulen, og ropte etter Saul: Herre konge!
Da så Saul seg tilbake, og David bøyde
seg med ansiktet mot jorden og kastet seg
ned.
10. Og David sa til Saul: Hvorfor hører
du på folk som sier: David søker din
ulykke?
11. I dag har du jo med egne øyne sett
at Herren i dag hadde gitt deg i min hånd i
hulen. Og det var tale om å drepe deg,
men jeg hadde medynk med deg og sa:
Jeg vil ikke legge hånd på min herre, for
Herrens salvede er han.
12. Men se, min far, se, her er fliken av
din kappe i min hånd! For når jeg skar av
fliken av din kappe og ikke drepte deg, så
kan du vel skjønne og se at jeg ikke har
hatt noe ondt eller noen ugjerning i sinne
og ikke har forsyndet meg mot deg, enda
du lurer deg innpå meg og vil ta mitt liv.
13. Herren skal dømme mellom deg og
meg, og Herren skal hevne meg på deg,
men min hånd skal ikke ramme deg.
14. Det er som det gamle ordtak sier:
Fra ugudelige kommer ugudelighet. Men
min hånd skal ikke ramme deg.
15. Hvem er det Israels konge har dratt
ut etter? Hvem er det du forfølger? En
død hund, en loppe?
16. Så skal da Herren være dommer og
dømme mellom deg og meg. Han skal se
til og føre min sak, og dømme meg fri fra
din hånd!
17. Da nå David hadde talt disse ord til
Saul, da sa Saul: Er det du som taler, min
sønn David? Og Saul brast i gråt.
18. Og han sa til David: Du er
rettferdigere enn jeg. For du har gjort godt
mot meg, men jeg har gjort ondt mot deg.
19. Du har i dag vist meg hvor god du
har vært mot meg, idet du ikke drepte meg

da Herren hadde gitt meg i din hånd.
20. Når en mann treffer sin fiende, lar
han ham gå sin vei i fred? Måtte Herren
lønne deg for denne dag, for du har gjort
godt imot meg!
21. Jeg vet jo alt at du skal bli konge, og
at kongedømmet over Israel skal bli fast i
din hånd.
22. Så sverg til meg nå da ved Herren at
du ikke vil utrydde mine etterkommere og
ikke utslette mitt navn av min fars hus!
23. Og David sverget det til Saul. Og
Saul drog hjem, men David og hans menn
steg opp i fjellborgen.
KAP. 25
Den onde Nabal døde og David giftet
seg med kona
1. Så døde Samuel, og hele Israel
samlet seg og gråt over ham. Og de
begravde ham i hans hjem i Rama. Da
brøt David opp og drog ned til ørkenen
Paran.
2. I Maon var det en mann som hadde
sin buskap i Karmel. Det var en meget rik
mann. Han eide tre tusen får og tusen
geiter. Han holdt akkurat på å klippe sine
får i Karmel.
3. Mannens navn var Nabal, og hans
hustru hette Abiga'il. Hun var en
forstandig og vakker kvinne, men mannen
var hard og ond i hele sin levemåte. Han
var av Kalebs ætt.
4. Mens David var i ørkenen, fikk han
høre at Nabal var i ferd med å klippe sine
får.
5. Da sendte David ti av sine menn
avsted og sa til dem: Gå opp til Karmel.
Og når dere kommer til Nabal, så hils ham
fra meg
6. og si: Lykke til! Fred være med deg,
fred være med ditt hus, og fred være med
alt det du har!
7. Jeg har hørt at du har fåreklipping. Nå
har dine hyrder vært sammen med oss. Vi
har ikke gjort dem noe besvær, og
ingenting har kommet bort for dem i all
den tid de har vært i Karmel.
8. Spør dine folk! De vil fortelle deg det.
La nå oss tjenere finne nåde for dine
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øyne! Vi er jo kommet hit på en festdag.
Gi da dine tjenere og din sønn David hva
du har for hånden!
9. Da Davids menn kom dit, sa de alt
dette til Nabal i Davids navn. Så stod de
og ventet.
10. Men Nabal svarte Davids tjenere og
sa: Hvem er David? Hvem er Isais sønn?
Nå om dagene er der mange tjenere som
løper bort fra sine Herrer.
11. Skulle jeg da ta mitt brød, mitt vann,
og mitt slaktefe, som jeg har slaktet til
dem som klipper for meg, og gi dem til
menn om hvem jeg ikke vet hvor de er
fra?
12. Davids menn vendte om og gikk sin
vei. Og da de kom hjem igjen, fortalte de
ham alt dette.
13. Da sa David til sine menn: Spenn
sverdet om dere, alle mann! Så spente de
alle sine sverd om seg, og David spente
sverdet om seg. Og de fulgte David opp.
Det var omkring fire hundre mann, og to
hundre ble igjen ved redskaps-plassen.
14. Men en av folkene fortalte det til
Abiga'il, Nabals hustru, og sa: David
sendte bud fra ørkenen med hilsen til vår
herre, men han skjelte dem ut.
15. Og disse menn har vært meget gode
mot oss, og ingen har gjort oss noe
fortred. Og vi har ikke mistet noe i all den
tid vi ferdes sammen med dem, når vi var
ute på marken.
16. De var som en mur omkring oss
både dag og natt i all den tid vi var
sammen med dem og gjette småfeet.
17. Tenk nå etter, så vet du hva du skal
gjøre! For ulykken henger over vår Herre
og hele hans hus. Og selv er han et ondt
menneske, så ingen kan tale til ham.
18. Da skyndte Abiga'il seg og tok to
hundre brød, to skinnsekker med vin, fem
får som var tillaget, fem mål (55L) ristet
korn, hundre rosinkaker, og to hundre
fikenkaker, og la dem på eslene.
19. Og hun sa til sine folk: Dra i forveien
for meg! Jeg kommer snart etter. Men til
sin mann Nabal sa hun ikke noe om dette.
20. Mens hun nå red på eslet og kom
ned i en hulvei i fjellet, fikk hun se David
og hans menn som kom ned mot henne,
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så hun møtte dem.
21. Men David hadde sagt: Til ingen
nytte har jeg vernet om alt det denne
mann hadde i ørkenen, så det ikke er
kommet bort noe av alt det som tilhørte
ham. Men han har gjengjeldt meg godt
med ondt.
22. Så sant Gud vil la det gå Davids
fiender ille både nå og siden: Jeg vil ikke
la en eneste mann av alle dem som hører
ham til, bli i live til i morgen!
23. Da Abiga'il fikk se David, skyndte
hun seg og steg ned av eslet. Og hun falt
på sitt ansikt for David og bøyde seg til
jorden.
24. Og hun falt ned for hans føtter og sa:
Det er jeg, herre. Det er jeg som har
skylden. Men la din tjenerinne få lov til å
tale til deg, og hør på din tjenerinnes ord!
25. Herre akt ikke på denne onde mann
Nabal! For som han heter, så er han.
Nabal (sløving) heter han, og full av
vettløshet er han. Men jeg din tjenerinne
har ikke sett de menn som du, herre,
hadde sendt.
26. Og nå, herre, så sant Herren lever,
og så sant du selv lever, har Herren
hindret deg i å pådra deg blodskyld, og fra
å ta deg selv til rette. Og nå skal dine
fiender og de som søker å påføre min
herre ulykke, bli som Nabal.
27. Og denn e gave som din
tjenestekvinne har hatt med til min herre,
la nå den bli gitt til de menn som er i min
herres følge!
28. Forlat din tjenerinne hva hun har
gjort ille! For Herren vil bygge min herre et
hus som står fast, for det er Herrens kriger
du fører, herre. Og ondt er ikke funnet hos
deg fra den dag du ble til.
29. Og om noen står frem som forfølger
deg og står deg etter livet, da skal min
herres liv være gjemt blant de levendes
flokk hos Herren din Gud. Men dine
fienders liv skal han slynge bort som en
stein i slyngen.
30. Når da Herren gjør mot deg alt det
gode han har lovet deg, herre, og setter
deg til fyrste over Israel,
31. så skal ikke dette bli deg til anstøt
eller bringe samvittighetsnag, herre, at du
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har utøst uskyldig blod og tatt deg selv til
rette, herre. Og når Herren gjør vel mot
deg, herre, så kom din tjenerinne i hu!
32. Da sa David til Abiga'il: Lovet være
Herren, Israels Gud, som i dag har sendt
meg deg i møte!
33. Og velsignet være din klokskap, og
velsignet være du selv, som i dag har
holdt meg tilbake fra å pådra meg
blodskyld og ta meg selv til rette!
34. Men så sant Herren Israels Gud
lever, han som har holdt meg tilbake fra å
gjøre deg ondt: Hadde du ikke skyndt deg
å komme meg i møte, da skulle ikke en
eneste mann være blitt tilbake for Nabal til
i morgen.
35. Så tok David imot de gaver hun
hadde hatt med til ham, og han sa til
henne: Dra hjem i fred! Jeg har merket
meg dine ord og godkjent din bønn.
36. Da Abiga'il kom hjem til Nabal, var
det akkurat selskap; et selskap som hos
en konge. Og Nabal var lystig og hadde
drukket sterkt. Hun fortalte ham ingenting,
verken smått eller stort, før det ble
morgen.
37. Men da Nabal våknet av sitt rus,
fortalte hans hustru ham alt sammen. Da
stivnet hjertet i hans bryst, og han ble som
en stein.
38. Og omkring 10 dager etter slo
Herren Nabal, så han døde.
39. Da David fikk høre at Nabal var død,
sa han: Lovet være Herren som har
hevnet min vanære på Nabal og har holdt
sin tjener tilbake fra å gjøre ondt; Herren,
som lot Nabals ondskap komme tilbake på
hans eget hode! Så sendte David bud og
fridde til Abiga'il for å få henne til hustru.
40. Davids tjenere kom til Abiga'il i
Karmel, og bar frem sitt oppdrag og sa:
David har sendt oss til deg for å få deg til
hustru.
41. Da stod hun opp, bøyde seg til
jorden, og sa: Se, her er din tjenerinne,
ferdig til å være din tjeneste-kvinne og
vaske min herres tjeneres føtter.
42. Og Abiga'il skyndte seg og gjorde
seg ferdig og satte seg på sitt esel; hun og
hennes fem jenter som var med henne.
Og hun drog avsted med de menn David

hadde sendt, og ble hans hustru.
43. Dessuten giftet David seg med
Akinoam fra Jisre'el og de ble begge hans
hustruer.
44. Men Saul hadde gitt sin datter,
Mikal, Davids hustru, til Palti, sønn av
La'is, som var fra Gallim.
KAP. 26
David tar spydet og krukken fra Saul
om natten
1. Sifittene kom til Saul i Gibea og sa:
David holder seg skjult på Kakila-haugen,
midt imot ørkenen.
2. Da tok Saul ut og drog ned til Sifs
ørken med tre tusen mann som var utvalgt
av hele Israel, for å søke etter David i Siførken.
3. Og Saul leiret seg på Kakila-haugen,
midt imot ørkenen, ved veien. David holdt
til i ørkenen. Og da han skjønte at Saul
var kommet etter ham ut i ørkenen,
4. sendte han ut speidere og fikk visshet
om at Saul virkelig hadde kommet.
5. Så brøt David opp og kom til det sted
hvor Saul hadde leiret seg. Og David så
stedet hvor Saul og hans hærfører Abner,
Ners sønn, hadde lagt seg til å sove. Saul
lå ved vognborgen, men folket hadde
leiret seg rundt omkring ham.
6. Da tok David til orde og sa til Hetitten
Akimelek og til Abisai, Serujas sønn,
Joabs bror: Hvem vil gå med meg ned til
Saul i leiren? Abisai svarte: Jeg vil gå med
deg ned.
7. Da David og Abisai kom bort til
krigsfolket om natten, lå Saul og sov i
vognborgen. Og hans spyd var stukket
ned i jorden, ved sengekanten, ved hodet
hans, og Abner og folket lå rundt omkring
ham.
8. Da sa Abisai til David: Gud har i dag
gitt deg din fiende i din hånd. La meg nå
få støte spydet igjennom ham og ned i
jorden med en eneste gang, så jeg ikke
skal behøve å gi ham et støt til!
9. Men David sa til Abisai: Drep ham
ikke! Hvem har utrakt sin hånd mot
Herrens salvede og er blitt ustraffet?
10. Og David sa: Så sant Herren lever:
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Herren skal selv slå ham, enten når hans
dag kommer og han dør, eller han drar i
krig og blir fjernet.
11. Herren fri meg fra å legge hånd på
Herrens salvede! Men ta nå spydet som
står ved sengekanten ved hode hans og
vannkrukken, og la oss gå!
12. Så tok David spydet og vannkrukken fra Sauls sengekant ved hode
hans, de gikk sin vei, og det var ingen
som så det, merket det, eller våknet. De
sov alle sammen, fordi Herren hadde latt
en dyp søvn falle på dem.
13. Deretter gikk David over til den
andre siden av dalen og stod langt borte
på toppen av fjellet. Det var et godt stykke
imellom dem.
14. Og David ropte til krigsfolket og til
Abner, Ners sønn, og sa: Svarer du ikke,
Abner? Og Abner svarte: Hvem er du som
roper hitover til kongen?
15. Da sa David til Abner: Du er jo ikke
en mann som har sin like i Israel. Hvorfor
har du da ikke holdt vakt over din herre
kongen? Det kom en av folket og ville
drepe kongen, din herre.
16. Det er ikke godt det du har gjort. Så
sant Herren lever: Dere er dødsens! Dere
som ikke har holdt vakt over deres herre,
han som er Herrens salvede. Se nå etter
hvor kongens spyd er, og vannkrukken
som stod ved sengekanten ved hode
hans.
17. Da gjenkjente Saul Davids røst og
sa: Er det din røst, min sønn David? David
svarte: Ja, herre konge!
18. Og han sa: Hvorfor forfølger min
herre sin tjener på denne måten? Hva har
jeg gjort, og hva ondt er der i min hånd?
19. Hør nå, herre konge, din tjeners ord:
Er det Herren som har opphisset deg mot
meg, så forson ham med et offer! Men er
det mennesker, så være de forbannet for
Herrens åsyn, fordi de nå har drevet meg
bort, så jeg ikke får oppholde meg i
Herrens eget land. De sier: Gå bort og tjen
andre guder!
20. Og la nå ikke mitt blod bli utøst langt
borte fra Herrens åsyn, siden Israels
konge har dratt ut for å lete etter en loppe,
akkurat som en jager etter ei rapphøne i
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fjellet.
21. Da sa Saul: Jeg har syndet. Kom
tilbake, min sønn David! Jeg vil ikke gjøre
deg noe ondt mere siden mitt liv er så dyrt
i dine øyne i dag. Jeg har virkelig båret
meg at som en vettløs og faret helt på
villspor.
22. David svarte: Se, her er ditt spyd,
konge! La en av dine tjenere komme
hitover og hente det!
23. Men Herren vil gjengjelde meg min
rettferdighet og troskap. Herren gav deg i
dag i min hånd, men jeg ville ikke legge
hånd på Herrens salvede.
24. Og så høyt verd som ditt liv hadde i
mine øyne i dag, så høyt verd skal mitt liv
ha i Herrens øyne, så han frir meg ut av
all nød.
25. Da sa Saul til David: Velsignet være
du, min sønn David! Alt det du tar deg
fore, skal du også kunne fullføre. Så gikk
David sin vei, og Saul drog hjem igjen.
KAP. 27
David får boplass blant Filisterne i
Siklag
1. Men David tenkte med seg selv:
Engang kommer jeg nå allikevel til å miste
livet for Sauls hånd. Jeg har ikke noe godt
i vente. Jeg vil komme meg unna til
Filisternes land, så vil Saul holde opp å
lete etter meg i hele Israels land, og jeg
slipper ut av hans hånd.
2. Så brøt David opp og drog med de
seks hundre mann som var hos ham, over
til Akis, sønn av Moak, kongen i Gat.
3. Og David ble boende hos Akis i Gat,
både han og hans menn, hver med sitt
hus; David med sine to hustruer, Akinoam
fra Jisre'el og Abiga'il fra Karmel, Nabals
hustru.
4. Og da Saul fikk vite at David hadde
rømt til Gat, lette han ikke etter ham
lenger.
5. Så sa David til Akis: Har jeg funnet
nåde for dine øyne, så la meg få et sted å
bo på i en av dine landsbyer. Hvorfor skal
din tjener bo hos deg i kongebyen?
6. Da gav Akis ham samme dag Siklag.
Derfor har Siklag til hørt Judas konger helt
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til denne dag.
7. Den tid David bodde i Filisternes land,
var i alt 1 år og 4 måneder.
8. David og hans menn drog opp og
overfalt Gesurittene, Girsittene, og
Amalekittene. Det var de folk som fra
eldgammel tid hadde bodd i det
landområde som strekker seg bortimot
Sur og helt til Egyptens land.
9. Og hver gang David herjet i landet, lot
han verken mann eller kvinne bli i live.
Men han tok både småfe, storfe, esler,
kameler, og klær, og drog så tilbake. Og
når han så kom til Akis,
10. og Akis spurte: "Dere har vel ikke
gjort noe innfall i dag?", da svarte David:
"Jo, i sørlandet; både blant Judas menn,
blant Jerahme'elittene og kenittene."
11. David lot verken mann eller kvinne
bli i live eller tok dem med seg til Gat. For
han tenkte: De kunne fortelle om oss og
si: Så og så har David gjort. På den måten
bar han seg at i all den tid han bodde i
Filisternes land.
12. Og Akis trodde David og tenkte: Han
har gjort seg forhatt blant Israel, sitt folk,
og nå kommer han til å være min tjener for
all tid.
KAP. 28
Saul går til ei dødningemanerske, for
Filisterne samler seg
1. På den tid hendte det at Filisterne
samlet sine hærer for å dra til strid mot
Israel. Og Akis sa: Du vet vel at du må dra
ut med meg i striden, både du og dine
menn.
2. David svarte: Vel, da skal du få se
hva din tjener vil gjøre. Da sa Akis til
David: Vel, jeg vil sette deg til vokter over
mitt liv alle dager.
3. Samuel var dengang død, og hele
Israel hadde sørget over ham og begravet
ham i Rama; hans egen by. Og Saul
hadde drevet dødningemanerne og
sannsigerne ut av landet.
4. Da Filisterne nå samlet seg, trengte
de seg frem til Sunem og leiret seg der.
Da samlet Saul hele Israel, og de leiret
seg i Gilboa.

5. Men da Saul så Filisternes leir, ble
han så redd at hjertet skalv i ham.
6. Og Saul spurte Herren, men Herren
svarte ham ikke; verken ved drømmer,
eller ved urim, eller ved profeter.
7. Da sa Saul til sine tjenere: Finn meg
en kvinne som kan mane frem døde, så vil
jeg gå og spørre henne! Hans tjenere
svarte: I En-Dor er det en kvinne som kan
mane.
8. Så gjorde Saul seg ugjenkjennelig og
tok andre klær på, og gikk så avsted med
to menn. De kom til kvinnen om natten, og
Saul sa: Spå meg ved å mane frem en
død og hent opp til meg den som jeg
nevner for deg!
9. Kvinnen svarte ham: du vet jo selv
hva Saul har gjort. Hvordan han har
utryddet dødningemanerne og sannsigerne av landet. Hvorfor setter du da
opp en snare for mitt liv, så du fører død
over meg?
10. Da sverget Saul henne en ed ved
Herren og sa: Så sant Herren lever, skal
ingen skyld komme på deg i denne sak.
11. Da sa kvinnen: Hvem skal jeg hente
opp til deg? Han svarte: Hent Samuel opp
til meg!
12. Men da kvinnen så Samuel, skrek
hun høyt. Og hun sa til Saul: Hvorfor har
du narret meg? Du er jo Saul.
13. Da sa kongen til henne: Vær ikke
redd! Men hva så du? Og kvinnen sa til
Saul: Jeg så en gud stige opp av jorden.
14. Han spurte henne: Hvordan ser han
ut? Hun svarte: En gammel mann stiger
opp, og han er innhyllet i en kappe. Da
forstod Saul at det var Samuel, og han
kastet seg ned med ansiktet mot jorden.
15. Og Samuel sa til Saul: Hvorfor har
du uroet meg og hentet meg opp? Saul
svarte: Jeg er i stor trengsel. Filisterne
strider mot meg, og Gud har veket fra
meg og svarer meg ikke mere; verken ved
profeter eller ved drømmer. Så kalte jeg
på deg, forat du skulle la meg få vite hva
jeg skal gjøre.
16. Da sa Samuel: Hvorfor spør du da
meg, når Herren har veket fra deg og er
blitt din fiende?
17. Herren har nå gjort slik som han talte
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gjennom meg. Herren har nå revet
kongedømmet ut av din hånd og gitt det til
en annen, til David.
18. Fordi du ikke lød Herrens ord og ikke
fullførte hans brennende vrede på
Amalek, derfor har Herren gjort dette mot
deg i dag.
19. Og sammen med deg vil Herren
også gi Israel i Filisternes hånd. Og i
morgen skal du og dine sønner være hos
meg. Også Israels leir skal Herren gi i
Filisternes hånd.
20. Og straks falt Saul til jorden så lang
han var, så skrekkslagen ble han av
Samuels ord. Og det var ikke noen styrke i
ham heller, for han hadde ikke smakt mat
hele dagen og hele natten.
21. Kvinnen kom nå bort til Saul. Og da
hun så hvor skrekkslagen han var, sa hun
til ham: Din tjenerinne lød ditt ord og satte
mitt liv på spill, og gjorde som du sa til
meg.
22. Så lyd nå din tjenerinnes ord og la
meg få sette frem litt mat for deg og et, så
du kan få krefter til din ferd!
23. Men han ville ikke og sa: Jeg skal
ingen mat ha. Da nødde de ham; både
hans tjenere og kvinnen. Og han lød dem
og reiste seg opp fra jorden, og satte seg
på sengen.
24. Kvinnen hadde en godt fôret kalv i
huset. Hun skyndte seg og slaktet dem.
Så tok hun mjøl og knadde det, og bakte
ugjærede kaker.
25. Og hun satte det frem for Saul og
hans tjenere, og de åt. Så reiste de seg og
gikk bort samme natt.
KAP. 29
Filister-høvdingene sender David bort
fra seg
1. Filisterne samlet alle sine hærer i
Afek, men Israel leiret seg ved kilden i
Jisre'el.
2. Da nå Filisternes høvdinger drog frem
med sine hundreder og tusener, drog
også David og hans menn frem sammen
med Akis. De var bakerst i hæren.
3. Da sa Filisternes høvdinger: Hva skal
disse Hebreere her? Akis svarte: Det er jo
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David, en av Sauls, Israels konges,
tjenere, som nå har vært hos meg 1 år
eller mere. Og jeg har ikke funnet noe
ondt hos ham fra den dag han gikk over til
meg, og til denne dag.
4. Men Filisternes høvdinger ble vrede
på ham og sa til ham: Send mannen hjem
og la ham vende tilbake til det sted som
du har anvist ham! Han skal ikke dra med
oss i striden, for da kunne han vende seg
mot oss i slaget. Hvordan skulle han vel
bedre kunne gjenvinne sin herres behag
enn ved å komme til ham med alle disse
menns hoder?
5. Er det ikke den samme David som de
sang slik om under dansen: Saul har slått
sine tusener, men David sine titusener?
6. Da kalte Akis David til seg og sa til
ham: Så sant Herren lever: Du er en ærlig
mann. Og jeg ser gjerne at du går inn og
ut hos meg i leiren, for jeg har ikke funnet
noe ondt hos deg fra den dag du kom til
meg og til denne dag. Men høvdingene
synes ikke om deg.
7. Så vend nå tilbake og dra bort i fred,
så du ikke gjør noe som Filisternes
høvdinger syntes om!
8. Da sa David til Akis: Hva har jeg
gjort? Og hva ondt har du funnet hos din
tjener fra den dag jeg kom i din tjeneste
og like til i dag, siden jeg ikke får dra med
og stride mot min herre kongens fiender?
9. Akis svarte David: Jeg vet at du i
mine øyne er god som en Guds engel,
men Filisternes høvdineger sier: Han skal
ikke dra med oss i striden.
10. Så stå nå tidlig opp i morgen, både
du og din herres tjenere som er kommet
hit med deg, gjør dere tidlig ferdig i
morgen, og dra bort så snart det blir lyst!
11. Så stod David tidlig opp med sine
menn og gav seg av samme morgen på
hjemveien til Filisternes land. Men
Filisterne drog opp til Jisre'el.
KAP. 30
Amalekittene røvet i Davids by mens
han var i Filisterleiren
1. Da David og hans menn på den 3.
dag kom til Siklag, hadde Amalekittene
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overfalt sørlandet og Siklag. Og de hadde
inntatt Siklag og brent den opp.
2. Og kvinnene og alle som var der,
både store og små, hadde de tatt til fange.
De hadde ikke drept noen, men hadde ført
dem bort og hadde dratt sin vei.
3. Og da David og hans menn kom til
byen, fikk de se at den var brent opp, og
at deres hustruer, sønner, og døtre, var
tatt til fange.
4. De brast i gråt, både David og de folk
som var med ham, og de gråt til de ikke
lenger var i stand til å gråte.
5. Også Davids to hustruer, Akinoam fra
Jisre'el og Abiga'il, Karmelitten Nabals
hustru, var tatt til fange.
6. Og selv kom David i stor nød, for
folket sa at de ville steine ham. Så harme
og sorgfulle var de alle sammen for sine
sønner og døtres skyld. Men David søkte
styrke hos Herren sin Gud.
7. Og David sa til presten Abjatar,
Akimeleks sønn: Kom hit til meg med
livkjortelen! Da kom Abjatar til David med
livkjortelen.
8. Og David spurte Herren: Skal jeg
sette etter denne røverflokk? Kan jeg nå
dem igjen? Herren svarte: Sett etter dem!
Du skal nå dem igjen, og du skal befri
fangene!
9. Så drog David avsted med de seks
hundre mann som fulgte ham. Og de kom
til Besor-bekken. Der ble en del av dem
igjen.
10. David satte etter fienden med fire
hundre mann, men to hundre ble igjen. De
var for trette til å gå over Besor-bekken.
11. Så fant de en Egyptisk mann som lå
på marken, og de tok ham med seg til
David. Og de gav han mat som han åt, og
lot han få vann å drikke;
12. og dessuten et stykke fikenkake og
to rosinkaker. Og da han hadde spist,
vendte hans livsånd tilbake, for han hadde
ikke smakt mat eller drukket vann i 3
dager og 3 netter.
13. Og David spurte ham: Hvem tilhører
du, og hvor er du fra? Han svarte: Jeg er
en Egyptisk gutt, tjener hos en
Amalekittisk mann. Men min herre gikk fra
meg her fordi jeg ble syk for 3 dager

siden.
14. Vi hadde gjort innfall i sørlandet hvor
Kreterne bor, i det land som tilhører Juda,
i den del av sørlandet som tilhører Kalebs
ætt, og vi hadde brent opp Siklag.
15. Da sa David til ham: Vil du føre meg
til denne røverflokk? Han svarte: Sverg til
meg ved Gud at du ikke vil drepe meg og
heller ikke overgi meg i min herres hånd,
så vil jeg føre deg ned til den røverflokk du
taler om.
16. Deretter førte han ham ned. Og der
lå de spredt rundt omkring over hele
marken og åt og drakk, og holdt fest med
all den store fangsten de hadde tatt fra
Filisternes land og fra Juda land.
17. David hugg dem ned helt fra
skumringen til den neste dags kveld, og
ingen av dem slapp unna så nær som fire
hundre unge menn som kastet seg på
kamelene og flyktet.
18. Og David berget alt det som
Amalekittene hadde tatt. Også sine to
hustruer berget David.
19. Det manglet ikke noen, verken liten
eller stor, verken sønner eller døtre, heller
ikke noe av fangsten eller av det de hadde
tatt med seg. Alt sammen hadde David
med seg tilbake.
20. Alt feet tok David også, både det
små og det store, og gjeterne gikk foran
buskapen og ropte: Dette er Davids
krigsfangst.
21. Da David kom til de to hundre menn
som hadde vært for trette til å følge ham,
og som han hadde latt bli tilbake ved
Besor-bekken, gikk de ut imot David og de
folk som var med ham. Og David gikk
frem til folkene og hilste på dem.
22. Da tok de til orde alle de onde og
vrang-tenkende menn blant dem som
hadde fulgt David, og sa: Siden de ikke
gikk meg oss, vil vi ikke gi dem noe av
fangsten som vi har berget. Bare sin
hustru og sine barn kan hver av dem ta
med seg og gå hjem.
23. Men David sa: På den måten skal
dere ikke gjøre, mine brødre, med det
som Herren har gitt oss. Han har bevart
oss og gitt denne røverflokk, som var
kommet over oss, i vår hånd.
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24. Hvem skulle vel holde med dere i
dette? Nei, den som drog med i striden,
skal ikke ha større del av fangsten enn
den som ble igjen ved redskaps-plassen.
De skal dele likt.
25. Og slik ble det fra den dag og
fremover. Han gjorde dette til lov og rett i
Israel, slik som det er den dag i dag.
26. Da David kom til Siklag, sendte han
noe av fangsten til Judas eldste, de som
var hans venner, og lot si: Se, her er en
gave til dere av fangsten som jeg har tatt
fra Herrens fiender.
27. Han sendte til dem i Bet-El, til dem i
Ramot-Negeb, til dem i Jattir,
28. til dem i Aroer, til dem i Sifmot, til
dem i Estemoa,
29. til dem i Rakal, til dem i
Jerahme'elittenes byer, til dem i
Kenittenes byer,
30. til dem i Horma, til dem i Kor-Asan,
til dem i Atak,
31. til dem som bor i Hebron, og til alle
de steder hvor David hadde vanket
omkring med sine menn.
KAP. 31
Israel taper krigen og Saul dør
1. Filisterne stred mot Israel og Israels
menn flyktet for Filisterne, og det lå
mange falne på Gilboa-fjellet.
2. Og Filisterne var like i hælene på Saul
og hans sønner, og de drepte Jonatan,
Abinadab, og Malkisua, Sauls sønner.
3. Og striden ble hard der hvor Saul
stod. Bueskytterne kom over til ham, og
han ble grepet av panikk for skytterne.
4. Da sa Saul til sin våpenbærer: Dra ditt
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sverd og stikk det igjennom meg, så ikke
disse uomskårne skal komme å
gjennombore meg og fare ille med meg!
Men våpenbæreren ville ikke. Han var for
redd. Så tok Saul sitt sverd og styrtet seg i
det.
5. Og da våpenbæreren så at Saul var
død, styrtet han seg i sitt sverd og døde
med ham.
6. På den måten døde Saul og hans tre
sønner, hans våpenbærer, og alle hans
menn, på én og samme dag.
7. Og da alle de Israelitter som bodde på
den ene side av dalen, og de som bodde
på Jordan-siden, så at Israelittene var
flyktet, og at Saul og hans sønner var
død, forlot de byene og flyktet. Og
Filisterne kom og bosatte seg i dem.
8. Dagen etter kom Filisterne for å
plyndre de falne, da fant de Saul og hans
tre sønner liggende på Gilboa-fjellet.
9. De hugg hodet av ham, røvet hans
våpen, og sendte dem rundt omkring i
Filisternes land for å forkynne det glade
budskap i deres avguders templer, og for
folket.
10. Og hans våpen la de i Astartetemplet, og hans kropp hengte de opp på
muren i Bet-San.
11. Da innbyggerne i Jabes i Gilead fikk
høre hva Filisterne hadde gjort med Saul,
12. tok alle våpenføre menn avsted og
gikk hele natten. De tok Saul og hans
sønners kropper ned av Bet-Sans mur. Og
da de var kommet til Jabes, brente de
dem der.
13. Deres bein tok de og begravde
under tamarisken i Jabes, og så holdt de
faste i 7 dager.
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24 Kapitler
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KAP. 1
David får melding om Sauls død
1. Da Saul var død og David var vendt
tilb ak e et t erat h an h adde slått
Amalekittene, ble David ennå 2 dager i
Siklag.
2. Da hendte det den 3. dag at det kom
en mann fra Sauls leir med sønderrevne
klær og men jord på sitt hode. Og da han
kom til David, kastet han seg ned på
jorden for ham.
3. David spurte ham: Hvor kommer du
fra? Han svarte: Jeg har flyktet fra Israels
leir.
4. Da sa David til ham: Hvordan er det
gått? Fortell meg det! Han svarte: Folket
flyktet fra striden. Mange av folket falt og
døde, og Saul og hans sønn Jonatan er
også død.
5. Da sa David til den gutt som kom med
denne nyhet til ham: Hvordan vet du at
Saul og hans sønn Jonatan er død?
6. Gutten, som var kommet med
nyheten til ham, svarte: Ved en hendelse
kom jeg opp på Gilboa-fjellet, og der fikk
jeg se Saul som stod og støttet seg til sitt
spyd mens vognene og hestfolket satte
hardt inn på ham.
7. Han vendte seg om. Og da han så
meg, ropte han på meg. Jeg svarte: Her er
jeg.
8. Så spurte han: Hvem er du? Jeg er
en Amalekitt.
9. Da sa han til meg: Kom hit til meg og
drep meg! For kampen har grepet meg,
men jeg har ennå min fulle livskraft.
10. Så gikk jeg bort til ham og drepte
ham, for jeg visste at han ikke ville
overleve sitt fall. Og jeg tok kongesmykket
som han hadde på hodet, og ringen han
bar på armen, og tok dem med hit til min
herre.
11. Da tok David og sønderrev sine
klær, og det samme gjorde alle de menn
som var hos ham.
12. Og de klaget og gråt, og fastet, helt
til om kvelden, over Saul og hans sønn
Jonatan, over Herrens folk, og over Israels
hus, fordi de var falt for sverdet.
13. Så spurte David gutten som var

kommet med nyheten til ham: Hvor er du
fra? Han svarte: Jeg er sønn av en
Amalekitt som er innflytter her.
14. Da sa David til ham: Hvordan kunne
du våge deg til å rekke ut din hånd og ta
livet av Herrens salvede?
15. Og David kalte på en av sine menn
og sa: Kom hit og hugg ham ned! Og han
slo ham i hjel.
16. Men David sa til ham: Ditt blod skal
komme over ditt eget hode. For din egen
munn vitnet mot deg da du sa: Jeg har
drept Herrens salvede.
Davids sørge-sang over Saul og
Jonatan
17. Og David kvad denne sørge-sang
over Saul og hans sønn Jonatan.
18. Og han bød at Judas barn skulle
lære den. Buen, heter den, og den er
oppskrevet i Den Rettskafnes Bok.
19. Din pryd, Israel, ligger i hjelslått på
dine hauger. Å, at heltene skulle falle!
20. Forkynn det ikke i Gat, meld det ikke
på gatene i Askalon, så at ikke Filisternes
døtre skal glede seg, de uomskårnes
døtre juble!
21. Dere Gilboa-fjell! Måtte det ikke falle
dugg eller regn på dere, ei heller være det
marker der som bærer offergaver! For der
ble helters skjold tilsølt med blod, Sauls
skjold, ei salvet med olje.
22. Fra falnes blod, fra helters kjøtt vek
Jonatans bue aldri tilbake. Aldri kom Sauls
sverd umettet hjem.
23. Saul og Jonatan, elskelige og milde
for hverandre i livet, ble heller ikke skilt i
døden. Hurtigere var de enn ørner,
sterkere enn løver.
24. Dere Israels døtre! Gråt over Saul
som kledde dere skjønne i purpur, som
satte smykker av gull på deres kledebon!
25. Å, at heltene skulle falle i striden!
Jonatan ligger i hjelslått på sine hauger!
26. Hjertelig bedrøvet er jeg over deg,
min bror Jonatan! Du var meg inderlig
kjær. Din kjærlighet var mere dyrebar for
meg enn kvinners kjærlighet.
27. Å, at heltene skulle falle, og krigens
redskaper omkomme!
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KAP. 2
Judas menn gjør David til konge, og
Abner gjør Isboset til konge
1. Siden spurte David Herren: Skal jeg
dra opp til en av byene i Juda? Herren
svarte: Gjør det! Da spurte David:
Hvorhen skal jeg dra? Han svarte: Til
Hebron.
2. Så drog David opp der med sine to
hustruer, Akinoam fra Jisre'el og Abiga'il,
Karmelitten Nabals hustru.
3. Og de menn som var med ham, lot
David også dra opp der, hver med sitt hus,
og bosatte seg i byene omkring Hebron.
4. Da kom Judas menn dit og salvet
David til konge over Judas hus. Så kom
det noen og fortalte David at det var
mennene i Jabes i Gilead som hadde
begravet Saul.
5. Da sendte David bud til mennene i
Jabes i Gilead og lot si til dem: Velsignet
være dere av Herren, fordi dere har gjort
denne kjærlighets-gjerning mot deres
herre Saul ved å begrave ham!
6. Så måtte nå Herren vise sin godhet
og trofasthet mot dere. Og jeg vil også
gjøre vel mot dere, fordi dere har gjort
dette.
7. Så ta nå mot til dere og vær djerve
menn! For vel er deres herre Saul død,
men Judas hus har også salvet meg til
konge over seg.
8. Men Abner, Ners sønn, Sauls
hærfører, tok Isboset, Sauls sønn, og
førte ham over til Mahana'im
9. og gjorde han til konge over Gilead,
over Asurittene, over Jisre'el, over Efra'im,
over Benjamin, og over hele Israel.
10. Isboset var 40 år gammel da han ble
konge over Israel, og han regjerte i 2 år.
Det var bare Judas hus som holdt seg til
David.
11. Og hele den tid David var konge i
Hebron over Judas hus, var 7 år og 6
måneder.
Krigen mellom Abner og Joab, Saul
og Davids hærførere
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12. Abner, Ners sønn, tok ut fra
Mahana'im med Isbosets, Sauls sønns,
folk og drog til Gibeon.
13. Og Joab, Serujas sønn, og Davids
folk drog også ut og de møtte hverandre
ved Gibeon-dammen. Den ene flokk leiret
seg på den ene siden av dammen og den
andre på den andre siden.
14. Da sa Abner til Joab: La de unge
menn tre frem og holde krigslek for våre
øyne! Joab svarte: Må så skje!
15. Så reiste de seg og gikk frem i
bestemt antall: Tolv for Benjamin og
Isboset, Sauls sønn, og tolv av Davids
folk.
16. Og de grep hverandre i hodet og
stakk sverdet i siden på hverandre, og så
falt de sammen. Siden kalte de dette sted
"De skarpe sverds mark". Det ligger ved
Gibeon.
17. Striden ble meget hard den dag, og
Abner og Israels menn ble slått av Davids
folk.
18. Der var Serujas tre sønner med:
Joab, Abisai, og Asael. Asael var lett på
foten som et rådyr på marken.
19. Og Asael satte etter Abner og bøyde
ikke av verken til høyre eller til venstre,
men holdt seg stadig i Abners spor.
20. Da vendte Abner seg om og sa: Er
det du Asael? Han svarte: Ja.
21. Da sa Abner til Asael: Bøy av, enten
til høyre eller til venstre, og grip en av de
unge, og ta hans rustning! Men Asael ville
ikke la være å forfølge ham.
22. Da sa Abner igjen til Asael: La være
å forfølge meg! Vil du kanskje at jeg skal
slå deg til jorden? Hvordan skulle jeg da
kunne se din bror Joab i øynene?
23. Men han ville ikke holde opp. Da
stakk Abner ham med bakenden av sitt
spyd i underlivet, så spydet gikk ut
igjennom ryggen på ham, og han falt om
der og døde på stedet. Og hver den som
kom til det sted hvor Asael falt og døde,
stanset der.
24. Joab og Abisai forfulgte Abner. Og
da solen var gått ned, kom de til Ammahaugen som ligger midt imot Giah på
veien til Gibeons ørken.
25. Men Benjamins barn samlet seg i èn
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flokk om Abner og stilte seg på toppen av
en haug.
26. Da ropte Abner til Joab: Skal sverdet
aldri holde opp å ete? Skjønner du ikke at
dette vil ende med sorg? Hvor lenge skal
du vente før du byder dine folk at de skal
holde opp med å forfølge sine brødre?
27. Joab svarte: Så sant Gud lever:
Hadde du ingen ting sagt (om krigslek), da
skulle folket fra morgenen av ha dratt seg
tilbake, så ingen hadde forfulgt sin bror.
28. Så støtte Joab i basunen, og alt
folket stanset, og forfulgte ikke Israel
lenger, og fortsatte ikke å stride mere.
29. Abner og hans menn gikk gjennom
ødemarken hele den natt. Så satte de
over Jordan og gikk gjennom hele Bitron
og kom til Mahana'im
30. Da Joab hadde holdt opp med å
forfølge Abner, samlet han alt folket. Og
de savnet nitten mann foruten Asael.
31. Men Davids folk hadde drept
trehundre og seksti mann av Benjamin og
blant Abners menn.
32. Asael tok de opp og begravde ham i
hans fars grav i Bet-Lehem. Joab og hans
menn gikk hele natten og kom til Hebron
da det begynte å lysne.
KAP. 3
Abner vil gi Israel til David, men Joab
myrder ham
1. Krigen mellom Sauls hus og Davids
hus ble langvarig. Og David ble sterkere
og sterkere, men Sauls hus ble svakere
og svakere.
2. David fikk seks sønner i Hebron:
Hans førstefødte var Amnon, sønn av
Akinoam fra Jisre'el.
3. Den andre var Kilab, Karmelitten
Nabals hustru, den tredje Absalom, sønn
av Ma'aka som var datter til Talmai,
kongen i Gesur,
4. den fjerde Adonja, sønn av Haggit,
den femte Sefatja, sønn av Abital,
5. og den sjette Jitream, sønn av Davids
hustru Egla. Disse sønner fikk David i
Hebron.
6. Mens krigen stod mellom Sauls hus
og Davids hus, støttet Abner Sauls hus.

7. Nå hadde Saul hatt en medhustru ved
navn Rispa, datter til Aja. Så sa Isboset til
Abner: Hvorfor har du gått inn til min fars
hustru?
8. Abner ble harm over Isboset ord og
sa: Er jeg et hundehode som holder med
Juda? Den dag idag gjør jeg vel mot
Sauls, din fars, hus mot hans brødre og
hans venner. Jeg har ikke overgitt deg i
Davids hånd, og så går du i rette med
meg for denne kvinnes skyld?
9. Gud la det gå Abner ille både nå og
siden om jeg ikke gjør slik mot David som
Herren har sverget til ham,
10. og tar kongedømmet fra Sauls hus
og reiser opp Davids trone over Israel og
over Juda like fra Dan til Be'er-Sjeba.
11. Og han torde ikke svare Abner et
ord mere, så redd var han for ham.
12. Og Abner sendte bud i sitt navn til
David og lot si: Hvem tilhører landet? Og
han lot si videre: Gjør en pakt med meg,
så skal jeg hjelpe deg og få hele Israel til å
gå over til deg.
13. Han svarte: Godt, jeg vil gjøre en
pakt med deg. Bare èn ting krever jeg av
deg: Du skal ikke komme for mine øyne
før du har med deg Mikal, Sauls datter,
når du kommer for å tre frem for meg.
14. Og David sendte bud til Isboset,
Sauls sønn, og lot si: Gi meg min hustru
Mikal, som jeg vant meg til brud med
hundre Filister-forhuder!
15. Da sendte Isboset bud og tok henne
fra hennes mann Paltiel, sønn av La'is.
16. Og hennes mann fulgte med og gikk
gråtende baketter henne like til Bahurim.
Men Abner sa til ham: Gå hjem igjen! Da
vendte han om.
17. Men Abner talte med Israels eldste
og sa: Allerede lenge har dere ønsket å få
David til konge over dere.
18. Så la ham nå bli det! For Herren har
sagt om David: Ved min tjener Davids
hånd vil jeg frelse mitt folk Israel fra
Filisterne og alle deres fienders hånd.
1 9 . A b n er talte o g så m e d
Benjaminittene. Så gikk han avsted for å
tale med David i Hebron om alt det som
Israel og hele Benjamins hus hadde
besluttet.
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20. Abner kom til David i Hebron med
tjue mann, og David gjorde et selskap for
Abner og de menn som var med ham.
21. Og Abner sa til David: Jeg vil ta
avsted og samle hele Israel til min herre
kongen, så de kan gjøre en pakt med deg,
og du kan råde over alt det du ønsker. Så
lot David Abner fare, og han drog bort i
fred.
22. I det samme kom Davids folk og
Joab hjem fra et herjetog og hadde fangst
med seg. Abner var da ikke lenger hos
David i Hebron, for han hadde latt ham
fare, og han hadde dratt bort i fred.
23. Da nå Joab, og hele hæren som var
med ham, kom hjem, fikk Joab høre at
Abner, Ners sønn, var kommet til kongen,
og at kongen hadde latt ham fare, og at
han hadde dratt bort i fred.
24. Da gikk Joab bort til kongen og sa:
Hva har du gjort? Abner kom til deg.
Hvorfor lot du ham bare fare sin vei?
25. Du kjenner da Abner, Ners sønn, og
vet at han er kommet for å narre deg og
for å få rede på all din ferd, og alt det du
gjør.
26. Så gikk Joab bort igjen fra David og
sendte noen folk avsted som skulle hente
Abner, og de førte ham tilbake til Sirabrønnen. Men David visste ikke om det.
27. Da nå Abner kom tilbake til Hebron,
tok Joab ham til side midt inn i porten for å
tale med ham i ro. Og der stakk han ham i
underlivet, så han døde. Det var for å
hevne sin bror Asaels blod.
28. Da David siden fikk høre dette, sa
han: Jeg og mitt kongedømme er for evig
uten skyld for Herren i Abners, Ners
sønns, blod.
29. La det komme over Joabs hode og
over hele hans fars hus. Og la det i Joabs
hus aldri mangle noen som har flod eller
er spedalsk, eller noen som går med
krykke, eller som faller for Sverdet, eller
som mangler brød.
30. På den måten myrdet Joab, og hans
bror Abisai, Abner, fordi han hadde drept
deres bror Asael ved Gibeon under
striden.
31. Men David sa til Joab og alt folket
som var hos ham: Sønderriv deres klær
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og bind sekk om dere og gå klagende
foran Abner! Og kong David gikk selv etter
båren.
32. Så begravde de Abner i Hebron, og
kongen gråt høyt ved Abners grav. Og alt
folket gråt.
33. Og kongen kvad denne sørge-sang
over Abner: Skulle da Abner dø som en
ussel mann dør?
34. Dine hender var ikke bundet og dine
føtter var ikke lagt i lenker. Som en faller
for en ugjerningsmann, slik falt du. Og alt
folket ble ved å gråte over ham.
35. Så kom alt folket for å få David til å
ta mat til seg mens det ennå var dag. Men
David sverget: Gud la det gå meg ille
både nå og siden om jeg smaker brød
eller noe annet før solen går ned!
36. Og alt folket forstod det, og de
syntes godt om det. Alt det kongen gjorde,
syntes folket godt om.
37. Og på den dag skjønte alt folket og
hele Israel at det ikke var kongen som var
opphavsmann til drapet på Abner, Ners
sønn.
38. Og kongen sa til sine menn: Vet
dere ikke at en høvding og en stor mann
er falt i Israel på denne dag?
39. Men jeg er ennå svak og bare salvet
til konge, og disse menn, Serujas sønner,
er mektigere enn jeg. Måtte Herren
gjengjelde den som gjør ondt, det onde
han gjør!
Kap. 4
Isboset, Sauls sønn, blir drept
1. Da Sauls sønn hørte at Abner var død
i Hebron, sank hele motet hans sammen,
og hele Israel ble skrekkslått.
2. Hos Sauls sønn var det to menn som
var høvdinger for herjeflokker. Den ene
hette Ba'ana og den andre hette Rekab.
De var sønner av Rimmon fra Be'erot og
tilhørte Benjamins barn. For Be'erot
regnes også til Benjamin.
3. Be'erotittene var flyttet til Gitta'im, og
der har de holdt til helt til denne dag.
4. Jonatan, Sauls sønn, hadde en sønn
som var lam i begge føtter. Han var 5 år
gammel da nyheten kom om Saul og
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Jonatan fra Jisre'el. Og den kvinne som
passet ham, tok ham og flyktet. Men idet
hun skyndte seg avsted, falt han ned og
ble lam. Hans navn var Mefiboset.
5. Be'erotitten Rimmons sønner, Rekab
og Ba'ana, tok ut og kom på heteste
dagen til Isbosets hus, mens han hvilte
middag.
6. De lot som de skulle hente hvete og
kom på den måten helt inn i huset, og
stakk ham så i underlivet. Deretter slapp
Rekab og hans bror Ba'ana bort.
7. De kom inn i huset mens han lå i sin
seng i sitt soverom og stakk ham i hjel, og
hugg hodet av ham.
8. Og de kom med Isbosets hode til
David i Hebron og sa til kongen: Se, her er
hodet av Isboset, sønn til Saul, din fiende
som stod deg etter livet. På den måten har
Herren denne dag gitt min herre kongen
hevn over Saul og hans ætt.
9. Men David svarte Rekab og hans bror
Ba'ana, Be'erotitten Rimmons sønner, og
sa til dem: Så sant Herren lever, han som
har utfridd meg av all trengsel:
10. Den som kom til meg med nyheten
om at Saul var død, og som mente selv at
han kom med en god nyhet, ham grep jeg
og lot drepe i Siklag; ham som jeg skulle
ha gitt lønn for god nyhet.
11. Hvor mye mere nå, da ugudelige
menn har myrdet en rettferdig mann i
hans hus og på hans leie, skulle ikke jeg
kreve hans blod av deres hånd og utrydde
dere av landet?
12. Så bød David sine folk, og de slo
dem i hjel, og hugg hendene og føttene av
på dem, og hengte dem opp ved dammen
i Hebron. Men Isbosets hode tok de og
begravde i Abners grav i Hebron.
KAP. 5
David blir konge over hele Israel
1. Så kom alle Israels stammer til David
i Hebron og sa: Her er vi. Vi er av samme
kjøtt som du.
2. Allerede for lenge siden, da Saul var
konge over oss, var det du som førte
Israel ut og inn. Og Herren sa til deg: Du
skal vokte mitt folk Israel, og du skal være

fyrste over Israel.
3. Og alle Israels eldste kom til kongen i
Hebron, og kong David gjorde en pakt
med dem i Hebron for Herrens åsyn. Og
de salvet David til konge over Israel.
4. David var 30 år gammel da han ble
konge, og han regjerte i 40 år.
5.I Hebron regjerte han over Juda i 7 år
og 6 måneder, og i Jerusalem regjerte han
i 33 år over hele Israel og Juda.
David inntar Jerusalem
6. Så drog kongen og hans menn til
Jerusalem mot Jebusittene som bodde
der i landet. Men de sa til David: Du
kommer aldri inn her. Blinde og lamme
skal drive deg bort med de ord: David
kommer aldri inn her.
7. Men David inntok allikevel Sions borg.
Det er Davids by.
8. Den dag sa David: Den som slår i hjel
en Jebusitt og trenger seg frem til
vannledningen, han slår i hjel akkurat
disse halte og blinde som David hater.
Derav kommer det ord: En blind og en lam
skal ikke komme inn i huset.
9. David tok sin bolig i borgen og kalte
den Davids by. Og David bygget rundt
omkring fra deponiet og innover.
10. David ble større og større, og
Herren, hærskarenes Gud, var med ham.
11. Og Hiram, kongen i Tyrus, sendte
fraktfolk til David med sedertre. Og han
sendte tømmermenn og steinhuggere, og
de bygget et hus for David.
12. Og David merket at Herren hadde
gjort hans kongedømme fast over Israel,
og at han hadde hevet hans rike høyt for
sitt folk Israels skyld.
13. David tok ennå flere medhustruer og
hustruer fra Jerusalem etterat han var
kommet fra Hebron, og han fikk ennå flere
sønner og døtre.
14. Dette er navnene på de sønner han
fikk i Jerusalem: Sammua, Sobab, Natan,
Salomo,
15. Jibbar, Elisua, Nefeg, Jafia,
16. Elisama, Eljada, og Elifelet.
David i krig med Filisterne
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17. Da Filisterne hørte at David var blitt
salvet til konge over Israel, drog alle
Filisterne ut for å søke etter David. Og da
David hørte det, drog han ned til borgen.
18. Og Filisterne kom og spredte seg ut
over Refa'im-dalen.
19. Da spurte David Herren: Skal jeg dra
ut mot Filisterne? Vil du gi dem i min
hånd? Og Herren svarte: Dra ut! Jeg vil gi
Filisterne i din hånd.
20. Så kom David til Ba'al-Perasim, og
der slo han dem. Og han sa: Herren har
brutt igjennom mine fiender foran meg
liksom en vannflod bryter igjennom. Derfor
ble stedet kalt Ba'al-Perasim (gjennombryteren).
21. Der etterlot de seg sine avgudsbilder, og David og hans menn tok dem
med seg.
22. Men Filisterne drog ut enda en gang
og spredte seg utover i Refa'im-dalen.
23. Og David spurte Herren, men han
sa: Du skal ikke dra opp dit. Gå omkring
så du kommer bakenfor dem, og gå så på
dem midt for baka-trærne.
24. Og når du hører lyden av skritt i
baka-trærnes topper, da skynd deg! For
Herren har dratt ut foran deg for å slå
Filisternes hær.
25. David gjorde på den måte som
Herren hadde befalt ham. Og han slo
Filisterne og forfulgte dem fra Geba til
bortimot Geser.
KAP. 6
David fører Herrens ark opp til
Jerusalem
1. David samlet igjen alt utvalgt
mannskap i Israel; tretti tusen mann.
2. Og David og alt folket som var hos
ham, tok ut og drog fra Ba'ale-Juda for å
føre Guds ark opp derfra; den som kalles
med Herrens navn, med Herren
hærskarenes Guds navn, han som troner
over kjerubene.
3. De satte Guds ark på en ny vogn og
førte den bort fra Abinadabs hus som lå
på haugen. Og Ussa og Ahjo, Abinadabs
sønner, kjørte den nye vognen.
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4. På den måten førte de Guds ark bort
fra Abinadabs hus som lå på haugen, og
fulgte med den. Og Ahjo gikk foran arken.
5. Og David og hele Israels hus lekte for
Herrens åsyn til alle slags instrumenter av
cypress-tre; både sitarer, harper, trommer,
bjeller, og cymbler.
6. Da de kom til Nakons treskeplass,
rakte Ussa ut sin hånd og tok tak i Guds
ark; for oksene var blitt ustyrlige.
7. Da opptentes Herrens vrede mot
Ussa. Og Gud slo ham der for han forså
seg, så han døde der ved Guds ark.
8. Men David ble ille til mote fordi Herren
hadde slått Ussa ned. Derfor er dette sted
blitt kalt Peres-Ussa (Ussas nedbrytelse)
til denne dag.
9. Den dag ble David oppfylt av respekt
for Herren og sa: Hvordan skulle Herrens
ark komme inn til meg?
10. Og David ville ikke flytte Herrens ark
opp til seg i Davids by, men lot den føre
bort til Gittitten Obed-Edoms hus.
11. Herrens ark ble stående i Gittitten
Obed-Edoms hus i 3 måneder, og Herren
velsignet Obed-Edom og alt hans hus.
12. Så kom det noen og fortalte kong
David at Herren hadde velsignet ObedEdoms hus og alt det han hadde, for Guds
arks skyld. Da tok David avsted og førte
Guds ark fra Obed-Edoms hus opp til
Davids by med stor glede.
13. Og da de, som bar Herrens ark,
hadde gått seks skritt frem, ofret han
okser og fôrede kalver.
14. Og David danset intenst for Herrens
åsyn. Han hadde en livkjortel av lin på
seg.
15. På den måten førte David og hele
Israels hus Herrens ark opp med fryderop
og basunklang.
16. Da nå Herrens ark kom inn i Davids
by, så Mikal, Sauls datter, ut gjennom
vinduet. Og hun så kong David hoppe og
danse for Herrens åsyn, og hun foraktet
ham i sitt hjerte.
17. Så førte de da Herrens ark inn og
satte den på sitt sted midt i det telt som
David hadde reist for den, og David ofret
brennoffer for Herrens åsyn og takkoffer.
18. Og da David var ferdig med å ofre
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brennofferet og takkofferne, velsignet han
folket i Herrens, hærskarenes Guds, navn.
19. Og han delte ut til folket, til hver
enkelt av folket, både mann og kvinne, et
brød, et stykke kjøtt, og en rosinkake. Så
drog alt folket hjem, hver til sitt hus.
20. Da David kom hjem igjen for å
velsigne sitt hus, gikk Sauls datter ut imot
ham og sa: Hvor høyt Israels konge er blitt
æret i dag! Han som blottet seg for
øynene på sine tjeneres jenter, som løse
folk bruker å gjøre!
21. Da sa David til Mikal: For Herrens
åsyn, han som utvalgte meg fremfor din
far, og fremfor hele hans hus, og satte
meg til fyrste over Herrens folk, over
Israel, for Herrens åsyn, har jeg danset.
22. Og jeg vil gjøre meg ennå mere
elendig enn så, og bli liten i mine egne
øyne. Og de tjenestejenter du talte om,
sammen med dem vil jeg æres.
23. Men Mikal, Sauls datter, ble barnløs
til sin dødsdag.
KAP. 7
Herren taler til David om hans hus
1. Som nå kongen bodde i sitt hus, og
Herren hadde latt han få ro for alle hans
fiender rundt omkring,
2. sa han til profeten Natan: Se, jeg bor i
et hus av sedertre, mens Guds ark bor
mellom telt-tepper.
3. Natan sa til kongen: Gjør bare alt som
du har i sinne, for Herren er med deg!
4. Men samme natt kom Herrens ord til
Natan, og det lød på denne måten:
5. Gå og si til min tjener David: Så sier
Herren: Skulle du bygge meg et hus til å
bo i?
6. Jeg har ikke bodd i hus like fra den
dag jeg førte Israels barn opp fra Egypten,
og til denne dag, men jeg vandret om i et
telt, i et tabernakel.
7. Hvor jeg så vandret med alle Israels
barn, har jeg vel noensinne talt på den
måten til noen av Israels stammer som jeg
satte til å vokte mitt folk Israel: Hvorfor har
dere ikke bygget meg et hus av sedertre?
8. Derfor skal du si slik til min tjener
David: Så sier Herren, hærskarenes Gud:

Jeg tok deg fra beitestien, hvor du gikk
bak fårene, forat du skulle være fyrste
over mitt folk Israel.
9. Og jeg var med deg overalt hvor du
gikk, og utryddet alle dine fiender for deg.
Og jeg vil la deg vinne et stort navn, så
stort som de størstes navn på Jorden.
10. Og jeg har gjort i stand et bosted for
mitt folk Israel. Og jeg har plantet det der,
så det bor i sitt hjem og ikke forstyrres
mere. Og urettferdige mennesker
undertrykker det ikke lenger som før,
11. like fra den dag jeg satte dommere
over mitt folk Israel. Og jeg har latt deg få
ro for alle dine fiender. Så nå forkynner
Herren deg at Herren vil bygge deg et
hus.
12. Når dine dagers tall er fullt og du
hviler hos dine fedre, da vil jeg reise opp
etter deg den sønn som skal gå ut av ditt
liv. Og j eg vil grunnfeste hans
kongedømme.
13. Han skal bygge et hus for mitt navn,
og jeg vil gjøre hans kongetrone fast til
evig tid.
14. Jeg vil være hans far, og han skal
være min sønn. Når han gjør noe som
ondt er, vil jeg oppfostre ham med
menneskers ris og med menneskebarns
plager.
15. Men min godhet skal ikke vike fra
ham på den måten som jeg lot den vike
fra Saul; han som jeg lot vike unna for
deg.
16. Fast skal ditt hus og ditt
kongedømme stå til evig tid for ditt åsyn.
Din trone skal være grunnfestet til evig tid.
17. Alle disse ord og hele dette syn, bar
Natan frem for David.
18. Da gikk kong David inn og ble der
inne for Herrens åsyn, og han sa: Hvem er
jeg. HERRE, hva er mitt hus ettersom du
har ført meg frem til dette?
19. Og enda var dette for lite i dine
øyne. HERRE, du talte også om din
tjeners hus langt frem i tiden.
20. HERRE, hva skal så David mere si
til deg? Du kjenner jo din tjener..
21. HERRE, for ditt ords skyld og etter
ditt hjerte har du gjort alt dette store og
forkynt det for din tjener.
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22. Derfor er du stor, Herre Gud! Det er
ingen som du. Og det er ingen Gud
foruten deg, etter alt det vi har hørt med
våre ører.
23. Og hvor er det på Jorden et eneste
folk som ditt folk, som Israel, et folk som
Gud kom og fridde ut, så det skulle være
hans eget folk, for å gjøre seg et navn og
for å gjøre dette store for dere, og
dramatiske gjerninger for sitt land, for ditt
folk skyld som du fridde ut fra Egypten, fra
de hedningefolk og deres guder?
24. Og du dannet deg ditt folk Israel, så
det skulle være ditt folk til evig tid. Og du,
Herre, er blitt deres Gud.
25. Så oppfyll nå, Herre Gud, for evig tid
det ord du har talt over din tjener og hans
hus, og gjør som du nå har sagt!
26. Da skal ditt navn bli stort til evig tid,
så folk skal si: Herren, hærskarenes Gud,
er Gud over Israel. Og din tjener Davids
hus skal være grunnfestet for ditt åsyn.
27. For du, Herre, hærskarenes Gud,
Israels Gud, har åpenbart for din tjener at
du vil bygge meg et hus. Derfor har din
tjener fått frimodighet til å be denne bønn
til deg.
28. Og nå, HERRE, du er Gud, og dine
ord er sannhet. Og du har lovet din tjener
denne lykke.
29. Så la det nå behage deg å velsigne
din tjeners hus, så det må bli stående for
ditt åsyn! For du, HERRE har talt, og for
din velsignelses skyld skal din tjeners hus
bli velsignet i all evighet.
KAP. 8
Davids kamp mot Filisterne
1. Deretter slo David Filisterne og
ydmyket dem. Og David tok hovedstadens
tømmer ut av Filisternes hender.
Davids kamp mot Moabittene
2. Han slo også Moabittene og målte
dem med en snor. Han lot dem legge seg
ned på jorden og målte to snorlengder
med folk som skulle drepes, og en full
snorlengde med folk som skulle leve. Og
Moabittene ble Davids tjenere og ble ham
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skattepliktige.
Davids kamp mot kongen av Soba
3. Likedan slo David Hadadeser, sønn
av Rehob, kongen i Soba, da han drog
avsted for å gjenvinne sin makt ved elven.
4. Og David tok fra ham ett tusen sju
hundre hestfolk og tjue tusen fotfolk. Og
David lot skjære fotsenene over på alle
vognhestene; bare hundre vognhester
sparte han.
Davids kamp mot Arameerne
5. Arameerne fra Damaskus kom for å
hjelpe Hadadeser, kongen i Soba, men
David slo tjueto tusen mann av dem.
6. Og David la krigsmannskap i
Damaskus i Aram. Og Arameerne ble
Davids tjenere og ble ham skattepliktige.
På den måten hjalp Herren David overalt
hvor han drog frem.
7. David tok de gullskjold som
Hadadesers tjenere hadde båret, og førte
dem til Jerusalem.
8. Og fra Hadadesers byer, Beteh og
Berotai, tok David en stor mengde kobber.
9. Da To'i, kongen i Hamat, hørte at
David hadde slått hele Hadadesers hær,
10. sendte han sin sønn Joram til kong
David for å hilse på ham og ønske ham til
lykke fordi han hadde stridt mot
Hadadeser og slått ham; for Hadadeser
hadde jevnlig ført krig mot To'i. Og han
hadde med seg sølvkar, gullkar, og
kobberkar.
11. Også dem helliget kong David til
Herren sammen med det sølv og gull han
hadde helliget av krigsfangsten fra alle de
hedningefolk han hadde lagt under seg;
12. fra Aram, fra Moab, fra Ammons
barn, fra Filisterne, fra Amalekittene, og av
krigsfangsten fra Hadadeser, sønn av
Rehob, kongen i Soba.
Davids kamp mot Edomittene
13. Og da David vendte tilbake etter å
ha slått Arameerne, vant han seg et navn i
Saltdalen ved å slå atten tusen mann.
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14. Og han la krigsmannskap i Edom. I
hele Edom la han krigsmannskap, og alle
Edomittene ble Davids tjenere. På dem
måten hjalp Herren David overalt hvor han
drog frem.
15. Så regjerte nå David over hele
Israel, og David gjorde rett og rettferdighet
mot hele sitt folk.
16. Joab, sønn av Seruja, var høvding
over hæren, og Josjafat, sønn av Akilud,
var historieskriver.
17. Sadok, sønn av Akitub, og Akimelek,
sønn av Abjatar, var prester. Og Seraja
var stats-sekretær.
18. Benaja, Jojadas sønn, var høvding
over livvakten, og Davids sønner sto for
Herrens åsyn.
KAP. 9
David gjør vel mot Mefiboset,
Jonatans sønn
1. David sa: Er det ennå noen tilbake av
Sauls hus, så jeg kan gjøre vel mot ham
for Jonatans skyld?
2. Nå var det i Sauls hus en tjener som
hette Siba. Han ble kalt til David, og
kongen sa til ham: Er du Siba? Han
svarte: Ja, din tjener heter så.
3. Da sa kongen: Er det ikke ennå noen
tilbake av Sauls hus, så jeg kunne gjøre
Guds godhet mot ham? Siba svarte: Det
er ennå en sønn av Jonatan; en som er
lam i begge føtter.
4. Kongen spurte: Hvor er han? Siba
svarte: Han er i huset hos Makir, sønn av
Ammiel, i Lo-Debar.
5. Så sendte David bud og hentet ham
fra Makirs, Ammiels sønns, hus i LoDebar.
6. Og da Mefiboset, sønn av Jonatan,
Sauls sønn, kom inn til David, kastet han
seg ned med ansiktet mot jorden. Og
David sa: Mefiboset! Han svarte: Her er
din tjener.
7. David sa til ham: Vær ikke redd! Jeg
vil gjøre vel mot deg for Jonatans, din fars,
skyld og gi deg tilbake all Sauls, din fars,
jordeiendom, og du skal alltid ete ved mitt
bord.
8. Da kastet han seg ned og sa: Hva er

din tjener, at du lar ditt øye falle på en død
hund som meg?
9. Så kalte kongen på Siba, Sauls tjener,
og sa til ham: Alt som har tilhørt Saul og
hele hans hus, har jeg gitt til din herres
sønn.
10. Og du skal dyrke jorden for ham, du
og dine sønner og dine tjenere, og høste
inn for ham, så din herres sønn kan ha
brød å ete. Men selv skal Mefiboset, din
herres sønn, alltid ete ved mitt bord. Siba
hadde femten sønner og tjue tjenere.
11. Da sa Siba til kongen: Din tjener skal
i alle måter gjøre slik som min herre
kongen befaler sin tjener. Ja, svarte han,
men Mefiboset skal ete ved mitt bord som
en av kongens sønner.
12. Mefiboset hadde en liten sønn som
hette Mika. Og alle som bodde i Sibas
hus, var Mefibosets tjenere.
13. Men selv bodde Mefiboset i
Jerusalem, for han åt alltid ved kongens
bord. Og han var lam i begge sine føtter.
KAP. 10
Davids kamp mot Ammons barn og
Arameerne
1. Så hendte det at Ammons barns
konge døde, og Hanun, hans sønn, ble
konge i hans sted.
2. Da sa David: Jeg vil vise Hanun,
Nahas sønn, vennskap, liksom hans far
viste meg vennskap. Og David sendte
noen av sine tjenere for å trøste ham i han
sorg over sin far. Så kom da Davids
tjenere til Ammons barns land.
3. Da sa Ammons barns høvdinger til
Hanun, sin herre: Tror du at det er for å
ære din far at David har sendt folk som
skal trøste deg? Mon det ikke heller er for
å utforske byen, og speide den ut, og så
ødelegge den, at David har sendt sine
tjenere til deg?
4. Da tok Hanun Davids tjenere og raket
av halvdelen av deres skjegg og skar av
deres klær midt på like til setet og lot dem
fare.
5. Da dette ble meldt David, sendte han
folk som skulle møte mennene for de var
vanæret grovt. Og kongen lot si: Bli i
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Jeriko til deres skjegg er vokset ut igjen,
og kom så tilbake!
6. Da nå Ammons barn så at de hadde
gjort seg forhatt hos David, sendte de bud
og leide Arameerne fra Bet-Rehob og
Arameerne fra Soba, tjue tusen mann
fotfolk, og kongen i Ma'aka med tusen
mann, og tolv tusen mann fra Tob.
7. Da David hørte dette, sendte han
Joab avsted med hele hæren; de krigserfarne menn.
8. Og Ammons barn rykket ut og stilte
seg i krigsposisjon foran byporten, men
Arameerne fra Soba og Rehob, og
mennene fra Tob og Ma'aka, stod for seg
selv på marken.
9. Da Joab så at han hadde fienden mot
seg foran og bak, valgte han ut en del av
alt det utvalgte mannskap i Israel og stilte
dem opp mot Arameerne.
10. Men resten av folket overgav han til
sin bror Abisai og stilte dem opp mot
Ammons barn.
11. Og han sa: Dersom Arameerne blir
meg for sterke, skal du komme meg til
hjelp. Og dersom Ammons barn blir deg
for sterke, skal jeg komme og hjelpe deg.
12. Vær modig, og la oss vise oss
modige i striden for vårt folk og for Guds
byer. Så får Herren gjøre hva som er godt
i hans øyne.
13. Så rykket Joab frem med sine folk til
strid mot Arameerne, og de flyktet for
ham.
14. Og da Ammons barn så at
Arameerne flyktet, så flyktet også de for
Abisai og drog seg inn i byen. Da vendte
Joab tilbake fra striden og kom til
Jerusalem.
Arameerne samler seg til krig igjen
15. Da Arameerne så at de var blitt slått
av Israel, samlet de seg igjen.
16. Og Hadadeser sendte bud om at
Arameerne som bodde på andre siden av
elven, skulle rykke ut. De kom til Helam,
og Sobak, høvdingen over Hadadesers
hær, førte dem.
17. Da dette ble meldt David, samlet han
hele Israel og gikk over Jordan og kom til
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Helam. Og Arameerne stilte seg opp mot
David og stred mot ham,
18. men Arameerne flyktet for Israel. Og
David drepte blant Arameerne mannskapet på sju hundre vogner og førti tusen
hestfolk, og Sobak, deres hærfører, såret
han, så han døde der.
19. Og da alle kongene, som stod under
Hadadeser, så at de var blitt slått av
Israel, gjorde de fred med Israel og ble
deres tjenere. Og Arameerne våget ikke å
hjelpe Ammons barn mere.
KAP. 11
David ligger med Batseba
1. Året etter, ved den tid da konger
bruker å dra i krig, sendte David Joab
avsted med sine tjenere og hele Israel. Og
de herjet Ammons barns land og omringet
Rabba, men David ble i Jerusalem.
2. Så hendte det en kveld at David stod
opp fra sitt leie og gikk omkring på
kongehusets tak, da fikk han fra taket se
en kvinne som badet seg. Og kvinnen var
meget vakker av utseende.
3. David sendte bud og spurte seg for
om kvinnen, og de sa: Det er jo Batseba,
datter til Eliam og Hetitten Urias hustru.
4. Da sendte David bud og lot henne
hente. Hun kom til ham, og han lå hos
henne like etter at hun hadde renset seg
fra sin skittenhet. Så gikk hun hjem igjen.
5. Kvinnen ble gravid, og hun sendte
bud om det til David og lot si: Jeg er
gravid.
6. Da sendte David det bud til Joab:
Send Hetitten Uria til meg! Og Joab
sendte Uria til David.
7. Da Uria kom til ham, spurte David
ham om det stod vel til med Joab og
krigsfolkene, og hvordan det gikk med
krigen.
8. Så sa David til Uria: Gå ned til ditt hus
og vask dine føtter! Og da Uria gikk ut av
kongens hus, ble det sendt mat etter ham
fra kongens bord.
9. Men Uria la seg ved inngangen til
kongens hus sammen med alle sin herres
tjenere og gikk ikke ned til sitt hus.
10. Da det ble meldt David at Uria ikke
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var gått ned til sitt hus, sa David til ham:
Kommer du ikke fra en lang reise? Hvorfor
er du da ikke gått ned til ditt hus?
11. Da svarte Uria: Arken og Israel, og
Juda, bor i løvhytter, og min herre Joab og
min herres tjenere ligger i leir på åpen
mark. Og så skulle jeg gå inn i mitt hus og
ete og drikke og ligge hos min hustru! Så
sant du lever, så sant din sjel lever: Det
gjør jeg ikke!
12. Da sa David til Uria: Bli her i dag
også, så vil jeg i morgen la deg fare. Og
Uria ble i Jerusalem den dag og dagen
etter.
13. Og David ba ham til seg. Og han åt
og drakk hos ham, og han drakk seg full.
Og om kvelden gikk han ut og la seg på
sitt leie sammen med sin herres tjenere,
men til sitt hus gikk han ikke ned.
14. Morgenen etter skrev David et brev
til Joab og sendte det med Uria.
15. Og i brevet skrev han slik: Sett Uria
lengst frem der hvor striden er hardest, og
dra dere tilbake fra ham så han blir slått
og dør!
16. Mens nå Joab lå og voktet på byen,
satte han Uria på et sted hvor han visste
at der var djerve menn.
17. Og da mennene i byen drog ut og
stred mot Joab, falt noen av krigsfolket, av
Davids menn, og Hetitten Uria døde også.
18. Da sendte Joab bud til David med
nyheter om alt det som hadde hendt i
krigen.
19. Og han bød budbringeren: Når du
har talt ut til kongen om alt det som har
hendt i krigen,
20. og det skulle hende at kongens
vrede opptentes, og han sier til deg:
Hvorfor gikk dere så nær inn til byen
under striden? Visste dere ikke at de ville
skyte ned fra muren?
21. Hvem var det som drepte Abimelek,
Jerubbesjets sønn? Var det ikke en kvinne
som kastet en kvernstein ned på ham fra
muren i Tebes, så han døde? Hvorfor gikk
dere så nær inn til muren? Så skal du si:
Din tjener Hetitten Uria er også død.
22. Så tok budbæreren avsted og kom å
meldte David alt det Joab hadde pålagt
ham.

23. Og budet sa til David: Mennene fikk
overtaket over oss og drog ut på marken
mot oss, men så presset vi dem tilbake
like til byporten.
24. Da skjøt bueskytterne fra muren ned
på dine tjenere, og det falt noen av
kongens tjenere. Også din tjener Hetitten
Uria døde.
25. Da sa David til budet: Så skal du si
til Joab: Ta deg ikke nær av dette, for
sverdet eter snart en og snart en annen.
Hold kraftig ved å stride mot byen og riv
den ned! Og sett du mot i ham.
26. Da Urias hustru hørte at Uria,
hennes mann, var død, sørget hun over
sin ektefelle.
27. Men da sørgetiden var til ende,
sendte David bud og hentet henne til sitt
hus. Og hun ble hans hustru og fødte ham
en sønn. Men det David hadde gjort, var
ondt i Herrens øyne.
KAP. 12
Profeten Natan kommer med
domsord fra Gud til David
1. Og Herren sendte Natan til David. Da
han kom inn til ham, sa han til ham: Det
var to menn i en by; en rik og en fattig.
2. Den rike hadde småfe og storfe i
mengdevis,
3. men den fattige hadde ikke annet enn
et eneste lite lam som han hadde kjøpt og
fødd opp. Det vokste opp hos ham
sammen med hans barn. Det åt av hans
brød og drakk av hans beger, og lå i hans
fang. Og det var som ei datter for ham.
4. Så kom det en veifarende mann til
den rike. Men han kvidde seg for å ta noe
av sitt småfe og storfe og lage det til for
den reisende som var kommet til ham,
men han tok den fattige manns lam og
laget det til for den mann som var kommet
til ham.
5. Da opptentes Davids vrede høylig mot
den mann, og sa til Natan: Så sant Herren
lever: Den mann som har gjort dette, er
dødsens.
6. Og lammet skal han betale firedobbelt
tilbake, fordi han gjorde dette og ikke viste
barmhjertighet.
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7. Da sa Natan til David: Du er mannen.
Så sier Herren Israels Gud: Jeg salvet deg
til konge over Israel, og jeg fridde deg ut
av Sauls hånd.
8. Og jeg gav deg din herres hus og din
herres hustruer i din favn, og jeg gav deg
Israels og Judas hus. Og var det for lite,
så ville jeg ha gitt deg ennå mere; både
det ene og det andre.
9. Hvorfor har du foraktet Herrens ord
og gjort hva som er ondt i hans øyne?
Hetitten Uria har du slått med sverdet.
Hans hustru har du tatt til hustru for deg
selv, og ham har du drept med Ammons
barns sverd.
10. Så nå skal aldri sverdet vike fra ditt
hus, fordi du har foraktet meg og tatt
Hetitten Urias hustru til hustru for deg
selv.
11. Så sier Herren: Se, jeg lar ulykke
komme over deg fra ditt eget hus. Jeg vil
ta dine hustruer for dine øyne og gi dem til
en annen mann. Og han skal ligge hos
dine hustruer så solen her er vitne til det.
12. For det du gjorde, gjorde du i
hemmelighet. Men jeg vil gjøre dette for
hele Israels øyne og midt på lyse dagen.
13. Da sa David til Natan: Jeg har
syndet mot Herren. Og Natan sa til David:
Så har også Herren tatt bort din synd. Du
skal ikke dø.
14. Men fordi du ved denne gjerning har
gitt Herrens fiender årsak til å spotte, så
skal også den sønn du har fått, visselig
dø.
15. Så gikk Natan hjem igjen. Og Herren
slo barnet som David hadde fått med
Urias hustru så det ble meget sykt.
16. Og David søkte Gud for barnets
skyld. Og David fastet strengt. Og hver
gang han gikk inn, ble han liggende på
jorden hele natten.
17. De eldste i hans hus kom og ville
reise ham opp fra jorden, men han ville
ikke, og åt ikke sammen med dem.
18. På den 7. dag døde barnet, men
Davids tjenere torde ikke fortelle ham at
barnet var død. De tenkte: Mens barnet
var i live, talte vi til ham, men han ville ikke
høre på oss. Hvordan kan vi da nå si til
ham at barnet er død? Han kunne gjøre
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en ulykke på seg.
19. Da David så at hans tjenere hvisket
seg imellom, skjønte han at barnet var
død. Og han sa til sine tjenere: Er barnet
død? De svarte: Ja, han er død.
20. Da stod David opp fra jorden, vasket
seg, salvet seg, skiftet klær, og gikk inn i
Herrens hus og tilbad. Så gikk David hjem
igjen og ba om mat. Og de satte frem mat
for ham, og ham åt.
21. Da sa hans tjenere til ham: Hvordan
er det du bærer deg at? Mens barnet var i
live, fastet du og gråt for ham. Men nå
som barnet er død, står du opp og eter.
22. Han svarte: Så lenge barnet var i
live, fastet jeg og gråt, for jeg tenkte:
Hvem vet om ikke Herren forbarmer seg
over meg, så barnet blir i live?
23. Men nå som han er død, hvorfor
skulle jeg nå faste? Kan jeg hente ham
tilbake igjen? Jeg går til ham, men han
vender ikke tilbake til meg.
24. David trøstet Batseba, sin hustru, og
gikk inn til henne og lå hos henne. Og hun
fødte en sønn som han kalte Salomo (den
fredsommelige). Og Herren elsket ham,
25. og han sendte bud med profeten
Natan. Og han kalte ham Jedidja (Herrens
elskede), for Herrens skyld.
David inntar Rabba
26 . J o ab stred mot Rabba i
Ammonittenes land og inntok kongebyen.
27. Så sendte Joab bud til David og lot
si: Jeg har stridt mot Rabba og inntatt
vannbyen.
28. Samle nå resten av folket og beleir
deg mot byen og innta den. Så det ikke
blir jeg som inntar den og mitt navn blir
nevnt over den.
29. Da samlet David alt folket og drog til
Rabba. Og han stred mot den og inntok
den.
30. Og han tok deres konges krone fra
hans hode. Den veide en talent gull, og
der var en kostbar stein på den. Nå kom
den på Davids hode. Og den store
krigsfangst han hadde tatt i byen, førte
han med seg bort.
31. Og folket som bodde der, førte han

Side 378

Andre Samuels bok

ut og la under sager, treskesleder av jern,
jernøkser, og lot dem gå gjennom
forbrennings-ovner. Så gjorde han med
alle Ammons barns byer. Deretter vendte
David og alt folket tilbake til Jerusalem.
KAP. 13
Amnon lå med sin søster, Tamar
1. Noen tid deretter hendte det som nå
skal fortelles: Absalom, Davids sønn,
hadde ei vakker søster som hette Tamar.
Henne fikk Davids sønn Amnon kjærlighet
til.
2. Og Amnon var så nedtrykt for sin
søster Tamars skyld at han ble sjuk. For
hun var jomfru, og det syntes Amnon
umulig å gjøre henne noe.
3. Men Amnon hadde en venn som hette
Jonadab; en sønn av Davids bror Simea.
Og Jonadab var en meget klok mann.
4. Han sa til ham: Hvorfor ser du så
dårlig ut, kongesønn, morgen etter
morgen? Vil du ikke si meg det? Da sa
Amnon til ham: Jeg elsker Tamar, min
bror Absaloms søster.
5. Jonadab sa til ham: Legg deg i
sengen og gjør deg syk. Og når din far
kommer for å se til deg, så si til ham: La
min søster Tamar komme å gi meg noe å
ete og lage til maten for mine øyne, så jeg
ser på det og får maten av hennes hånd!
6. Så la Amnon seg og gjorde seg syk.
Og da kongen kom for å se til ham, sa
Amnon til kongen: La min søster Tamar
komme og lage et par kaker, så jeg ser på
det og kan få dem av hennes hånd!
7. Da sendte David bud inn i huset til
Tamar og lot si: Gå til din bror Amnons
hus og lag til maten for ham!
8. Og Tamar gikk til sin bror Amnons
hus. Han lå til sengs, og hun tok deigen,
knadde den, og laget kaker så han så på
det; og stekte dem.
9. Så tok hun pannen og slo dem ut
foran ham, men han ville ikke ete. Og
Amnon sa: La alle gå ut! Da alle var gått
ut,
10. sa Amnon til Tamar: Bær maten inn
på rommet, så jeg kan få den av din hånd!
Og Tamar tok kakene som hun hadde

laget, og bar dem inn på rommet til sin
bror Amnon.
11. Men da hun rakte ham dem og ba
ham ete, tok han fatt i henne og sa til
henne: Kom og ligg hos meg, min søster!
12. Men hun sa til ham: Nei, min bror,
krenk meg ikke! Slikt må ikke gjøres i
Israel. Gjør ikke noe så skammelig!
13. Hvor skulle jeg gå hen med min
skam? Og du ville bli regnet blant de usle i
Israel. Kjære, tal heller til kongen! Han
nekter deg ikke å få meg.
14. Men han ville ikke høre på henne.
Og han ble henne for sterk og voldtok
henne, og lå hos henne.
15. Men deretter fikk Amnon et sterkt
hat til henne. Det hat han fikk til henne,
var større enn den kjærlighet han hadde
hatt til henne. Og Amnon sa til henne: Stå
opp og gå din vei!
16. Da sa hun til ham: Påfør meg ikke
så stor en ulykke! Jag meg ikke bort! Det
ville være verre enn det andre du har gjort
mot meg. Men han ville ikke høre på
henne.
17. Han kalte på den gutt som gikk han
til hånde, og sa: Jag denne kvinne ut på
gaten og steng døren etter henne!
18. Hun hadde en sid kjortel på seg, for
slike kåper brukte kongens døtre så lenge
de var jomfruer. Hans tjener førte henne
da ut på gaten og stengte døren etter
henne.
19. Men Tamar strødde aske på sitt
hode og sønderrev den side kjortel hun
hadde på seg. Og hun la sin hånd på sitt
hode og gikk skrikende sin vei.
20. Da sa hennes bror Absalom til
henne: Har din bror Amnon vært hos deg?
Ti nå stille, min søster! Han er din bror. Ta
deg ikke så nær av dette! Så ble Tamar i
sin ulykke i sin bror Absaloms hus.
21. Da kong David hørte om alt dette,
ble han meget vred.
22. Og Absalom talte ikke med Amnon
verken godt eller ondt, for han hatet
Amnon fordi han hadde voldtatt hans
søster Tamar.
Absalom slår i hjel Amnon
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23. 2 år deretter hadde Absalom
fåreklipping i Ba'al-Hasor som ligger ved
Efra'im, og Absalom innbød alle kongens
sønner.
24. Absalom gikk inn til kongen og sa:
Din tjener skal nå ha fåreklipping. Vil ikke
kongen og hans menn følge din tjener dit!
25. Men kongen svarte: Nei, min sønn,
vi vil ikke komme alle forat vi ikke skal
være deg til besvær. Og han nødde ham,
men han ville enda ikke gå med og ønsket
ham lykke til.
26. Da sa Absalom: Om du ikke vil, så la
min bror Amnon følge med oss! Kongen
spurte: Hvorfor skal han følge med deg?
27. Men Absalom nødde ham inntil han
lot Amnon og alle kongesønnene gå med
ham.
28. Og Absalom bød sine tjenere og sa:
Se til, når Amnon er blitt vel til mote av
vinen, og jeg sier hugg ham ned! Så skal
dere drepe ham. Vær ikke redde! Det er jo
jeg som har befalt dere det! Vær modige
og vis dere som djerve menn!
29. Og Absaloms tjenere gjorde med
Amnon som Absalom hadde befalt. Da
stod alle kongesønnene opp og satte seg
på hver sitt muldyr og flyktet.
30. Mens de ennå var på veien, kom det
rykte til David: Absalom har slått alle
kongens sønner i hjel, og ikke en eneste
av dem var blitt tilbake.
31. Da stod kongen opp og sønderrev
sine klær og kastet seg ned på jorden, og
alle hans tjenere stod der med
sønderrevne klær.
32. Men Jonadab, sønn av Davids bror
Simea, tok til orde og sa: Min herre må
ikke tenke at de har drept alle de unge
menn; kongens sønner. Det er bare
Amnon som er død. For etter Absaloms
egne ord har det vært avgjort helt siden
den dag han voldtok hans søster Tamar.
33. Så må nå min herre kongen ikke la
det gå seg til hjerte at de sier: Alle
kongens sønner er død! Nei, det er bare
Amnon som er død.
34. I mellomtiden flyktet Absalom. Da
den mann som holdt vakt, så seg omkring,
fikk han se mange folk som drog frem fra
veien bak ham ved siden av fjellet.
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35. Da sa Jonadab til kongen: Der
kommer kongens sønner. Det er gått som
din tjener sa.
36. Ikke før han hadde talt ut, så kom
kongens sønner. Og de gråt høyt, og
kongen og alle han menn brast også i
hørbar gråt.
37. Men Absalom flyktet og drog til
Talmai, sønn av Ammihud, kongen i
Gesur. Og David sørget over sin sønn
hele tiden.
38. Da nå Absalom var flyktet og hadde
dratt til Gesur, ble han der i 3 år.
39. Dette avholdt kong David fra å dra ut
imot Absalom, for han hadde trøstet seg
over Amnons død.
KAP. 14
Joab får Absalom hjem igjen
1. Men Joab, Serujas sønn, skjønte at
kongens hjerte drogs mot Absalom.
2. Da sendte Joab bud til Tekoa og
hentet en klok kvinne derfra. Og han sa til
henne: Lat som du har sorg, kle deg i
sørgeklær, og salv deg ikke med olje, men
te deg som en kvinne som i lang tid har
sørget over en død.
3. Og gå så inn til kongen og tal slik til
ham. Og Joab la ordene i munnen på
henne.
4. Og kvinnen fra Tekoa talte til kongen.
Hun kastet seg ned for ham med ansiktet
mot jorden og sa: Hjelp, konge!
5. Kongen sa til henne: Hva behøver
du? Hun sukket og svarte: Jeg er en enke.
Min mann er død,
6. og din tjenerinne hadde to sønner. Og
de kom i krangel med hverandre ute på
marken, og der var ingen som kunne skille
dem at. Så slo den ene til den andre og
drepte ham.
7. Og nå har hele slekten reist seg mot
din tjenerinne og sier: Kom hit med ham
som slo sin bror i hjel, og så får vi også
ryddet arvingen av veien. På den måten
kommer de til å utslukke den siste gnist
jeg ennå har igjen, så de ikke etterlater
min mann navn og etterkommere på
Jorden.
8. Da sa kongen til kvinnen: Gå hjem
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igjen! Jeg skal ordne saken for deg.
9. Og kvinnen sa til kongen: På meg,
herre konge, og på min fars hus faller
skylden, men kongen og hans trone skal
være uten skyld.
10. Kongen sa: Taler noen til deg, skal
du føre ham til meg. Så skal han ikke
mere gjøre deg noe.
11. Da sa hun: Måtte kongen komme
Herren sin Gud i hu, så ikke blodhevneren
skal påføre meg ennå mere ulykke og de
ikke får ryddet min sønn av veien. Han
svarte: Så sant Herren lever: Det skal ikke
falle et hår av din sønns hode til jorden.
12. Da sa kvinnen: La din tjenerinne få
tale ennå et ord til min herre kongen. Og
han sa: Tal!
13. Så sa kvinnen: Hvorfor tenker du da
på slikt mot Guds folk? Etter det ord
kongen har talt, er det som han selv var
skyldig, når kongen ikke lar den som han
har støtt fra seg, komme tilbake.
14. For alle må vi jo dø og bli som vann
som er utøst på jorden og ikke kan samles
opp igjen. Og Gud tar ikke livet, men
tenker ut hva som kan gjøres forat en som
er støtt bort, ikke skal være støtt bort fra
ham.
15. Og at jeg nå er kommet for å tale
dette til min herre kongen. Det er fordi
folket skremte meg, og din tjenerinne
tenkte da: Jeg vil tale til kongen. Kanskje
kongen vil gjøre etter sin tjenerinnes ord.
16. Kongen vil nok høre på meg og fri
sin tjenerinne fra den manns hånd som vil
utrydde både meg og min sønn av Guds
arv.
17. Og så tenkte din tjenerinne: Gid min
herre kongens ord måtte bli meg til trøst,
for min herre kongen er som en Guds
engel til å høre både på godt og ondt! Så
være da Herren din Gud med deg.
18. Da tok kongen til orde og sa til
kvinnen: Skjul ikke for meg det som jeg nå
vil spørre deg om! Kvinnen sa: Tal, herre
konge!
19. Da sa kongen: Har ikke Joab sin
hånd med i alt dette? Kvinnen svarte: Så
sant du lever, herre konge: Ingen kan
komme utenom noe av det min herre
kongen taler; verken til høyre eller til

venstre. Det var din tjener Joab som påla
meg dette og la disse ord i din tjenerinnes
munn.
20. For å gi saken et annet utsende har
din tjener Joab gjort dette, men min herre
er vis som en Guds engel i visdom, så han
vet alt det som hender på Jorden.
21. Deretter sa kongen til Joab: Vel, jeg
skal gjøre så! Ta nå avsted og før den
unge mann Absalom tilbake!
22. Da kastet Joab seg ned med
ansiktet mot jorden og velsignet kongen.
Og han sa: I dag forstår din tjener at jeg
har funnet nåde for dine øyne, herre
konge, siden kongen vil gjøre etter sin
tjeners ord.
23. Så gjorde Joab seg klar og drog til
Gesur, og førte Absalom til Jerusalem.
24. Men kongen sa: La ham ta hjem til
sitt eget hus, men han skal ikke komme
for mine øyne. Så tok Absalom hjem til sitt
eget hus og kom ikke for kongens øyne.
25. Men så kjekk en mann som Absalom
fantes det ikke i hele Israel, og ingen som
ble priset så høyt; fra fotsåle til hodetopp
fantes det ikke lyte på ham.
26. Og når han klippet håret på sitt
hode, og det gjorde han hver gang året
var til ende fordi håret ble for tungt for
ham og han måtte klippe det, så veide han
sitt hår. Og det veide to hundre sekel
(2,4kg) etter kongens vekt.
27. Absalom fikk tre sønner og èn
datter, som hette Tamar. Hun var en
vakker kvinne.
Absalom kommer fremfor kongens
øyne
28. Absalom bodde i Jerusalem i 2 år,
men kom ikke for kongens øyne.
29. Så sendte Absalom bud til Joab for å
få ham til å gå til kongen, men han ville
ikke komme til ham. Og han sendte bud
ennå en gang, men han ville ikke komme
da heller.
30. Da sa han til sine tjenere: Se, her
ved siden av meg har Joab et jordstykke,
og der har han bygg, gå og sett ild på det!
Og Absaloms tjenere satte ild på
jordstykket.

Andre Samuels bok
31. Da stod Joab opp og gikk til
Absaloms hus, og sa til ham: Hvorfor har
dine tjenere satt ild på det jordstykke som
tilhører meg?
32. Absalom svarte: Jeg sendte jo bud til
deg og bad deg komme hit, så jeg kunne
sende deg til kongen og si til ham fra meg:
Hvorfor er jeg kommet hit fra Gesur? Det
hadde hvert bedre for meg om jeg ennå
var der. Og nå vil jeg komme for kongens
øyne. Og er det noen forbrytelse hos meg,
så får han drepe meg.
33. Da gikk Joab inn til kongen og sa det
til ham. Og han kalte Absalom til seg, og
han kom inn til kongen. Og han kastet seg
på sitt ansikt til jorden for kongen, og
kongen kysset Absalom.
KAP. 15
Absalom vil ta konge-tronen og felle
David
1. Noen tid etter la Absalom seg til vogn
og hester, og femti mann som løp foran
ham.
2. Og Absalom pleide å stå tidlig opp og
stille seg ved siden av veien til porten. Og
så ofte det kom en mann som hadde en
sak han ville føre frem for kongen og få
dom i, kalte Absalom på ham og spurte:
Hvilken by er du fra? Når han så svarte:
Din tjener er fra den og den av Israels
stammer,
3. sa Absalom til ham: Din sak er god og
rett, men hos kongen er det ingen som
hører på deg.
4. Så sa Absalom: Bare de ville sette
meg til dommer i landet! Da skulle hver
mann som hadde en krangel eller sak,
komme til meg og jeg skulle hjelpe ham til
sin rett.
5. Og når noen gikk frem og ville bøye
seg for ham, rakte han ut sin hånd og tok
fatt i ham og kysset ham.
6. På den måten gjorde Absalom med
hele Israel når de kom til kongen for å få
dom, og Absalom stjal Israels menns
hjerte.
7. Da det nå var gått 4 år, sa Absalom til
kongen: La meg få dra til Hebron og innfri
et løfte jeg har gjort Herren!
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8. For din tjener gjorde et løfte dengang
jeg bodde i Gesur i Aram, og sa: Fører
Herren meg tilbake til Jerusalem, så vil jeg
ofre til Herren.
9. Kongen svarte: Gå i fred! Så gjorde
han seg klar og drog til Hebron.
10. Og Absalom sendte speiderne
omkring i alle Israels stammer og sa: Når
dere hører basunen lyde, så skal dere si:
Absalom er blitt konge i Hebron.
11. Sammen med Absalom gikk to
hundre menn fra Jerusalem som var
innbudt. Og de gikk med i all troskyldighet
og visste ikke noen ting.
12. Og mens Absalom bar frem ofrene,
hentet han Gilonitten Akitofel, Davids
rådgiver, fra hans by, Gilo. Og
sammensvergelsen ble sterk, og det
samlet seg flere og flere folk hos Absalom.
13. Så kom det noen med bud til David
og sa: Hver manns hjerte i Israel henger
ved Absalom.
14. Da sa David til alle sine menn som
var hos ham i Jerusalem: Kom, la oss
flykte! Ellers kan vi ikke berge oss for
Absalom. Skynd dere avsted, så han ikke
skal skynde seg og nå oss, føre ulykke
over oss, og slå byen med det kvasse
sverd.
15. Kongens tjenere svarte: Alt hva du
vil, herre konge, er dine tjenere klar til å
gjøre.
16. Så tok kongen ut, og hele hans hus
fulgte ham; bare ti medhustruer lot kongen
bli tilbake for å ta vare på huset.
17. Så tok da kongen ut og alt folket
fulgte ham, og de stanset ved det siste
hus.
18. Og alle hans menn og hele livvakten
drog frem ved siden av ham. Og alle
Gittittene, seks hundre mann som hadde
fulgt ham fra Gat, drog frem foran kongen.
19. Da sa kongen til Gittitten Ittai:
Hvorfor går du også med oss? Vend
tilbake og bli hos kongen, for du er en
fremmed og til og med bortført fra ditt
hjemsted.
20. I går kom du, og i dag skulle jeg la
deg vanke om med oss? Jeg som ikke vet
hvor min vei kan falle. Vend tilbake og før
dine brødre tilbake med deg. Og måtte
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Guds godhet og trofasthet være med
dere!
21. Men Ittai svarte kongen og sa: Så
sant Herren lever: Der hvor min herre
kongen er, enten det bærer til død eller til
liv, der og ingen annen plass vil din tjener
være.
22. Da sa David til Ittai: Vel, så dra med
oss! Så drog Gittitten Ittai frem med alle
sine menn og alle de barn han hadde med
seg.
23. Og hele landet gråt høyt da alt folket
drog frem. Og kongen gikk over bekken
Kidron, og alt folket gikk over og tok veien
bortimot ørkenen.
24. Da kom også Sadok med alle
levittene. De bar på Guds pakts ark, og de
satte Guds ark ned. Og på samme tid gikk
Abjatar opp på berget inntil alt folket var
dratt ut av byen.
25. Da sa kongen til Sadok: Før Guds
ark tilbake til byen! Finner jeg nåde for
Herrens øyne, så fører han meg tilbake og
lar meg se den og dens bolig.
26. Men dersom han sier slik: Jeg har
ikke velbehag i deg, så er jeg her. Han får
gjøre med meg som han synes!
27. Og kongen sa til presten Sadok:
Forstår du meg? Vend tilbake til byen i
fred. Og din sønn Akima'as og Abjatars
sønn Jonatan, begge deres sønner, skal
være med dere!
28. Husk på at jeg vil drøye i
ørkenskogene i ødemarken inntil det
kommer et ord fra dere med beskjed til
meg.
29. Så førte Sadok og Abjatar Guds ark
tilbake til Jerusalem, og de ble der.
30. Men David gikk gråtene opp etter
oljeberget med tilhyllet hode og barfotet.
Og alt folket som var med ham, hadde
tilhyllet sine hoder og gikk gråtende
oppover.
31. Da David fikk beskjed om at Akitofel
var blant de sammensvorne hos Absalom,
sa han: Gjør Akitofels råd til tåpeligheter,
Herre!
32. Da nå David kom til toppen hvor han
kunne tilbe Gud, fikk han se Arkitten Husai
som kom ham i møte med sønderrevet
kjortel og jord på sitt hode.

33. David sa til ham: Dersom du drar
videre med meg, vil du bare bli til bry for
meg.
34. Men dersom du vender tilbake til
byen og sier til Absalom: Jeg vil være din
tjener, konge! Jeg har før vært din fars
tjener, men nå vil jeg være din tjener, så
vil du gjøre Akitofels råd til intet for meg.
35. Der har du jo også prestene Sadok
og Abjatar hos deg. Alt du får høre fra
kongens hus, skal du melde prestene
Sadok og Abjatar.
36. Begge deres sønner, Akima'as,
Sadoks sønn, og Jonatan, Abjatars sønn,
er hos dem. Med dem skal dere sende
meg beskjed om alt det dere får høre.
37. Så kom da Husai, Davids venn, til
byen, og på samme tid kom også
Absalom til Jerusalem.
KAP. 16
Sime'i forbanner David
1. Da David var kommet et lite stykke
fremover fra toppen, fikk han se Siba,
Mefibosets tjener, som kom ham i møte
med et par esler med todelte bærevesker.
På dem var det to hundre brød, hundre
rosinkaker, hundre stykker sommerfrukt,
og en skinnsekk med vin.
2. Da sa kongen til Siba: Hva vil du med
dette? Siba svarte: Eslene skal kongens
husfolk ha til å ri på. Og brødet og
sommer-fruktene skal være til mat for
tjenerne, og vinen til drikke for dem som
blir utmattet i ørkenen.
3. Kongen sa: Men hvor er din herres
sønn? Siba svarte: Han er fremdeles i
Jerusalem. Han sa: I dag vil Israels hus gi
meg igjen min fars kongedømme.
4. Da sa kongen til Siba: Du skal få alt
det som Mefiboset har. Og Siba sa: Jeg
kaster meg til jorden. La meg finne nåde
for min herre kongens øyne!
5. Da kong David kom til Buhurim, kom
det ut en mann derfra som var i slekt med
Sauls hus og hette Simre'i; Gera's sønn.
Han kom forbannende
6. og kastet stein etter David og alle
kong Davids tjenere, mens alt folket og
alle de djerveste krigsmenn gikk med
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ham; både på høyre og venstre side.
7. Og Sime'i forbante ham med de ord:
BORT med deg, din blodhund, din usling!
8. Herren har nå latt det komme igjen
over deg alt det blod som har flytt i Sauls
hus, han i hvis sted du ble konge, og
Herren har gitt kongedømmet til din sønn
Absalom. Se, nå er du kommet i den
ulykke du har fortjent, for en blodhund er
du.
9. Da sa Abisai, Serujas sønn, til
kongen: Hvorfor skal denne døde hund
forbanne min herre kongen? La meg gå
bort der å slå hodet av ham!
10. Men kongen sa: Hva har jeg med
dere å gjøre, dere Serujas sønner? Når
han forbanner, og når Herren har sagt til
ham: Forbann David! Hvem tør da si:
Hvorfor gjorde du det?
11. Og David sa til Abisai og til alle sine
tjenere: Se, min sønn som er gått ut av
mitt liv, står meg etter livet. Hvor mye
mere ikke da denne Benjamitt? La ham
bare forbanne, for Herren har bafalt ham
det.
12. Kanskje Herren ser til meg i min
nød, så Herren gir meg lykke til gjengjeld
for den forbannelse som har rammet meg
i dag.
13. Så gikk David og hans menn frem
etter veien mens Sime'i gikk oppe i lien
jevnsides med ham. Og han gikk og
forbante, og han kastet stein og sand
mens han gikk der jevnsides med ham.
14. Og kongen og alt folket som var med
ham, drog inn i Ajefim og hvilte der.
Absalom ligger med Davids
medhustruer
15. I mellomtiden var Absalom med alt
sitt folk, Israels menn, kommet til
Jerusalem, og Akitofel var med ham.
16. Da nå Arkitten Husai, Davids venn,
kom til Absalom, sa Husai til Absalom:
KONGEN LEVE !
17. Da sa Absalom til Husai: Er dette din
kjærlighet til din venn? Hvorfor drog du
ikke med din venn?
18. Husai svarte: Nei, den som Herren
og dette folk, og alle Israels menn, har
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utvalgt, ham vil jeg tilhøre og hos ham vil
jeg bli.
19. Og for det andre: Hvem skulle jeg
tjene? Skulle jeg ikke tjene hos hans
sønn? Liksom jeg har tjent hos din far, slik
vil jeg også tjene deg.
20. Så sa Absalom til Akitofel: Gi meg
nå et råd og si hva jeg skal gjøre!
21. Akitofel svarte: Gå inn til din fars
medhustruer som han lot bli tilbake for å
ta vare på huset! Når da hele Israel får
høre at du har gjort deg forhatt hos din far,
så vil motet økes hos alle som er med
deg.
22. Så reiste de et telt for Absalom på
taket, og Absalom gikk inn til sin fars
medhustruer for hele Israels øyne.
23. I den tid gjaldt et råd som Akitofel
gav, like mye som om en hadde spurt Gud
til råds. Så mye gjaldt hvert råd av Akitofel
både hos David og hos Absalom.
KAP. 17
De råd som ble gitt for å forfølge
David
1. Så sa Akitofel til Absalom: La meg
velge ut tolv tusen mann, så jeg kan bryte
opp og sette etter David i natt!
2. Da kan jeg komme over ham mens
han er utmattet og motløs, og skremme
ham. Og alt folket som er med ham, vil
flykte. Og så kan jeg slå kongen alene,
3. og jeg vil føre alt folket tilbake til deg.
At alle vender tilbake, avhenger av at det
går slik med den mann du søker etter. Alt
folket kan da være i fred.
4. Dette råd syntes Absalom og alle
Israels eldste godt om.
5. Men Absalom sa: Kall også Arkitten
Husai til meg, så vi kan få høre hva han
har å si.
6. Da Husai kom til Absalom, sa
Absalom til ham: Så og så har Akitofel talt.
Skal jeg gjøre som han sier? Hvis ikke, så
tal du!
7 Da sa Husai til Absalom: Det er ikke
noe godt råd Akitofel denne gang har gitt.
8. Og Husai sa: Du kjenner din far og
hans menn, og vet at de er djerve
stridsmenn og bistre i hu som en binne i

Side 384

Andre Samuels bok

skogen som de har røvet ungene fra. Og
din far er en krigsmann og holder seg ikke
hos folkene om natten.
9. Nå holder han seg sikkert skjult i en
eller annen hule, eller et annet sted. Om
da han straks i begynnelsen overfaller
dine folk, så vil hver den som hører det, si:
Det har hvert et stort mannfall blant de folk
som følger Absalom.
10. Og om det så er en djerv mann som
har et hjerte som en løve, så vil han dog
bli motløs. For hele Israel vet at din far er
en helt, og at de som følger med ham er
djerve folk.
11. Derfor er dette mitt råd: La hele
Israel samle seg om deg, fra Dan til Be'erSjeba, som sanden ved havet i mengde,
og dra selv med i striden.
12. Når vi da støter på ham et eller
annet sted hvor han er å finne, så vil vi
falle over ham som duggen faller over
jorden. Og det skal ikke bli en eneste i live
av dem, verken han selv eller noen av de
menn som er med ham.
13. Og dersom han drar seg tilbake til en
av byene, så skal hele Israel legge tau
omkring den by. Og så skal vi dra den ned
i dalen til det ikke finnes en stein igjen der.
14. Da sa Absalom og hver Israels
mann: Arkitten Husais råd er bedre enn
Akitofels råd. Men det var Herren som
hadde laget det så for å gjøre Akitofels råd
til intet, så Herren kunne la ulykken
komme over Absalom.
David får beskjed om rådet og drar
videre
15. Så sa Husai til prestene Sadok og
Abjatar: Så og så har Akitofel rådet
Absalom og Israels eldste, og så og så
har jeg rådet.
16. Send derfor hastig beskjed til David
om det og si: Bli ikke natten over i
ørkenskogene på ødemarken, men dra
heller over forat ikke kongen, og alt folket
som er med ham, skal gå til grunne!
17. Jonatan og Akima'as holdt seg i EnRogel, og en tjeneste-jente gikk jevnlig
med beskjed til dem. Og de gikk igjen med
beskjed til kong David, for de torde ikke gå

inn i byen og la seg se der.
18. Men en gutt fikk se dem og sa det til
Absalom. Da skyndte de seg avsted
begge to. I Bahurim gikk de inn til en
mann der som hadde en brønn på sin
gård. I den steg de ned.
19. Og hans hustru tok å bredte et
dekke over brønnen og strødde gryn
ovenpå, så ingen kunne merke noe.
20. Da så Absaloms tjenere kom inn i
huset til konen og spurte: Hvor er
Akima'as og Jonatan? Konen svarte: De
gikk over den lille bekken her. Så lette de
etter dem, men fant dem ikke og vendte
så tilbake til Jerusalem.
21. Men så snart de var gått bort, steg
de andre opp av brønnen og gikk og bar
beskjeden frem til kong David. Og de sa til
ham: Gjør deg klar og sett hastig over
vannet, for det og det råd har Akitofel gitt
mot dere.
22. Da brøt de opp, både David og alt
folket som var med ham, og satte over
Jordan. Da morgenen lyste frem, manglet
det ikke en eneste mann som ikke var gått
over Jordan.
23. Men da Akitofel så at hans råd ikke
ble fulgt, salte han sitt esel og tok ut og
drog hjem til sin by, gjorde i stand sitt hus,
og hengte seg. Og han døde og ble
begravet i sin fars grav.
24. David var alt kommet til Mahana'im
da Absalom satte over Jordan med alle
Israels menn.
25. Absalom hadde satt Amasa over
hæren i stedet for Joab. Amasa var sønn
av en mann som hette Jitra, en Jisre'elitt
som hadde gått inn til Abiga’il, datter av
Nahas og søster til Seruja, Joabs mor.
26. Og Israel og Absalom leiret seg i
Gileads landområde.
27. Da David kom til Mahana'im, hendte
det at Sobi, sønn av Nahas, fra Rabba i
Ammons barns land, og Makir, sønn av
Ammiel, fra Lo-Debar, og Gileaditten
Barsillai fra Rogelim,
28. kom med senger, fat, leirkar, hvete,
bygg, mjøl, ristet korn, bønner, linser,
ristede belgfrukter,
29. honning, melk, småfe, og oster av
kumelk, til føde for David og hans folk. For

Andre Samuels bok
de tenkte: Folkene er blitt sultne, trette, og
tørste i ørkenen.
KAP. 18
Krigen mellom Absalom og Davids
folk
1. David mønstret folket som var med
ham, og satte øverst-kommanderende
over dem; noen over tusen og noen over
hundre.
2. Så sendte David folket avsted; en
tredjedel under Joab, en tredjedel under
Abisai, Serujas sønn, Joabs bror, og en
tredjedel under Gittitten Ittai. Og kongen
sa til folket: Jeg vil dra ut med dere.
3. Men folket sa: Du skal ikke dra ut. For
om vi flykter, bryr ingen seg om oss. Og
om halvdelen av oss faller, bryr heller
ingen seg om oss. Men du er så god som
ti tusen av oss, og nå er det bedre at du er
klar til å komme oss til hjelp fra byen.
4. Da sa kongen til dem: Jeg skal gjøre
som dere synes. Så stilte kongen seg ved
siden av porten, og alt folket drog ut;
hundrevis og tusenvis.
5. Og kongen bød Joab, Abisai, og Ittai,
og sa: Far varsomt med den unge mann,
med Absalom! Og alt folket hørte på at
kongen gav alle øverstkommanderende
dette påbud om Absalom.
6. Så drog folket ut i marken mot Israel,
og det kom til slag i Efra'im-skogen.
7. Der ble Israels folk slått av Davids
menn, og det ble et stort mannefall der
den dag; tjue tusen mann.
8. Og striden bredte seg ut over hele
landområdet der omkring, og skogen
fortærte den dag flere av folket enn
sverdet fortærte.
9. Absalom kom like imot Davids menn.
Han red på sitt muldyr, og muldyret kom
inn under de tette grener på en stor
terebinte, så hans hode ble hengende fast
i terebinten. Og han ble hengende mellom
himmel og jord, for muldyret, som han satt
på, løp sin vei.
10. Dette fikk en mann se, og meldte det
til Joab og sa: Jeg så Absalom henge i
terebinten der borte.
11. Da sa Joab til mannen som meldte
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ham dette: Men når du har sett det,
hvorfor slo du ham da ikke til jorden med
det samme? Så hadde det vært min
skyldighet å gi deg ti sekel (0,12kg) sølv
og et belte.
12. Men mannen sa til Joab: Om jeg så
fikk meg tilveid tusen sekel (12kg) sølv
midt opp i hånden, ville jeg ikke rekke ut
min hånd mot kongens sønn. For vi hørte
alle på at kongen bød deg, Abisai, og Ittai,
og sa: Vær varsom med den unge mann,
med Absalom, hvem det så er av dere!
13. Men om jeg hadde gått svikefullt
frem og tatt hans liv, så blir jo ingenting
skjult for kongen. Og du ville nok holde
deg unna.
14. Da sa Joab: Jeg kan ikke stå her
med deg og kaste bort tiden. Og han tok
tre kastespyd i sin hånd og støtte dem i
Absaloms hjerte, mens han ennå hang
levende midt i terebinten.
15. Så stilte ti unge menn, Joabs
våpenbærere, seg rundt omkring og hugg
til Absalom og drepte ham.
16. Da støtte Joab i basunen, og folket
holdt opp med å forfølge Israel; for Joab
holdt folket tilbake.
17. Og de tok Absalom og kastet ham i
en stor grøft i skogen, og reiste en stor
steinrøys over ham. Og hele Israel flyktet,
hver til sitt hjem.
18. Men Absalom hadde, mens han
levde, tatt og reist seg den støtte som står
i kongedalen. For han sa: Jeg har ingen
sønn som kan holde oppe minnet om mitt
navn. Han gav støtten navn etter seg selv,
og den er blitt kalt Absaloms minnesmerke
inntil denne dag.
19. Akima'as, Sadoks sønn, sa til Joab:
La meg få springe avsted til kongen med
den gledelige beskjed at Herren har
hjulpet ham til hans rett mot hans fiender!
20. Men Joab sa til ham: Ikke vil du idag
bli en mann med gledelig beskjed. En
annen dag kan du komme med gledelig
beskjed, men idag ville du ikke komme
med noe gledelig beskjed siden kongens
sønn er død.
21. Deretter sa Joab til Kusitten: Gå og
meld kongen hva du har sett! Og Kusitten
bøyde seg for Joab og sprang avsted.
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22. Men Akima'as, Sadoks sønn, tok
igjen til orde og sa til Joab: Det får gå som
det vil, men la meg også få springe avsted
etter Kusitten! Joab sa: Hvorfor vil du
endelig gjøre det, min sønn? Du har jo
ikke noen gledelig beskjed som du kunne
få lønn for.
23. Han svarte: Det får gå som det vil,
jeg springer avsted. Og han sa til ham: Så
spring da! Da sprang Akima'as bort etter
veien gjennom Jordan-sletten og kom
forbi Kusitten.
24. I mellomtiden satt David mellom
begge portene, og vekteren gikk på taket
over porten, bort på muren, og så utover.
Da fikk han se en mann som kom
springende alene.
25. Vekteren ropte og meldte det til
kongen. Da sa kongen: Er han alene, så
er det gledelige nyheter i hans munn. Og
han kom nærmere og nærmere.
26. Da så vekteren en annen mann som
kom springende, og vekteren ropte til
portneren og sa: Se, det kommer en mann
springende alene. Da sa kongen: Han
kommer med gledelige nyheter.
27. Og vekteren sa: Jeg synes den
første springer likt Akima'as, Sadoks
sønn. Kongen sa: Det er en god mann.
Han kommer med gode nyheter.
28. Og Akima'as ropte til kongen: Fred!
Og han kastet seg på sitt ansikt til jorden
for kongen og sa: Lovet være Herren din
Gud som har gitt de menn som løftet sin
hånd mot min herre kongen, i din makt!
29. Og kongen sa: Står det vel til med
den unge mann, med Absalom? Akima'as
svarte: Jeg så det var et stort oppstyr da
Joab sendte din tjener og meg, din tjener,
avsted, men jeg vet ikke hva det var.
30. Kongen sa: Gå til side og stå der! Så
gikk han til side og ble stående der.
31. Straks etter kom Kusitten, og han
sa: Min herre kongen motta den gledelige
nyhet at Herren idag har hjulpet deg til din
rett mot alle dem som hadde reist seg
imot deg!
32. Kongen spurte Kusitten: Står det vel
til med den unge mann, med Absalom?
Kusitten svarte: Gid det måtte gå min
herre kongens fiender og alle som reiser

seg mot deg og vil gjøre ondt, som det
gikk med den unge mann!
33. Da ble kongen dypt rystet. Han gikk
opp på salen over porten og gråt. Og
mens han gikk, sa han så: Min sønn
Absalom! MIN SØNN, Absalom! Å, at jeg
var død i ditt sted! Absalom, MIN SØNN!
KAP. 19
David vender hjem igjen etter krigen
1. Folk kom og sa til Joab: Kongen
gråter og sørger over Absalom.
2. Og seieren ble denne dag til sorg for
alt folket, fordi folket den dag fikk høre at
kongen var bedrøvet over sin sønn.
3. Den dag smøg folket seg inn i byen,
som folk smyger seg hjem når de er
skamfulle fordi de har flyktet i krigen.
4. Men kongen hadde tilhyllet sitt ansikt
og ropte med høy røst: Min sønn
ABSALOM, MIN SØNN !
5. Da gikk Joab inn i huset til kongen og
sa: Idag vanærer du alle dine menn som
har berget både ditt liv, dine sønners liv,
og døtres, dine hustruer, og medhustruers, liv.
6. Du elsker dem som hater deg, og
hater dem som elsker deg. For idag har
du vist at verken øverstkommanderende
eller tjenere er bra nok for deg. Og jeg
skjønner nå at om Absalom var i live og
alle vi andre var død idag, da synes du det
var som det skulle.
7. Stå nå opp og gå ut, og tal
vennskapelig med til dine menn. For jeg
sverger ved Herren at går du ikke ut, så
blir det ikke en mann hos deg natten over.
Og dette vil bli verre for deg enn alt det
onde som er kommet over deg fra din
ungdom av og til nå.
8. Da stod kongen opp og satte seg i
porten. Og da folket fikk vite at kongen
satt i porten, kom de alle og gikk frem for
kongen. Men Israel hadde flyktet, hver
mann til sitt hjem.
9. Og alt folket i alle Israels stammer
gikk i rette med hverandre og sa: Kongen
har fridd oss av våre fienders hånd, og
han har reddet oss fra Filisterne, og nå er
han flyktet ut av landet for Absalom.
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10. Men Absalom, som vi hadde salvet
til konge over oss, er død i krigen. Hvorfor
sier dere da ikke et ord om å føre kongen
tilbake?
11. Da sendte kong David bud til
prestene Sadok og Abjatar med de ord:
Tal til Judas eldste og si: Hvorfor er dere
de siste til å hente kongen tilbake til hans
hus? For det var kommet kongen for øre i
hans hus at hele Israel talte slik.
12. Dere er jo mine brødre. Dere er mitt
eget kjøtt og blod. Hvorfor er dere da de
siste til å hente kongen tilbake?
13. Og til Amasa skal dere si: Er du ikke
mitt eget kjøtt og blod? Gud la det gå meg
ille både nå og siden om ikke du alltid skal
være min hærfører i stedet for Joab.
14. På den måten bøyde han alle Judas
menns sinn og vant dem for seg alle som
èn. Og de sendte det bud til kongen: Vend
tilbake, du og alle dine menn!
15. Så gav kongen seg på tilbakeveien
og kom til Jordan. Da var Juda alt kommet
til Gilgal for å dra kongen i møte og føre
ham over Jordan.
16. Benjaminitten Sime'i, Geras sønn,
fra Bahurim, skyndte seg og drog ned
med Judas menn for å møte kong David,
17. og tusen mann av Benjamin var med
ham; og Siba, som hadde vært tjener for
Sauls hus, med sine femten sønner og
tjue tjenere. Og de satte hastig over
Jordan føre kongen.
18. Og ferjen fòr over elven for å føre
kongens hus over og være til hans
rådighet i alle ting. Men Sime'i, Geras
sønn, falt ned for kongen da han skulle
fare over Jordan.
19. Og han sa til kongen: Herre, tilregn
meg ikke min forbrytelse og kom ikke i hu
hvordan din tjener forbrøt seg den dag da
min herre konge drog ut fra Jerusalem!
Kongen må ikke la det gå seg til hjerte!
20. For din tjener vet at jeg har syndet,
men se, Idag er jeg den første av hele
Josefs hus som er kommet hit ned for å
møte min herre kongen.
21. Men Abisai, Serujas sønn, tok til
orde og sa: Skal ikke Sime'i late livet, han
som har forbannet Herrens salvede?
22. Da sa David: Hva har jeg med dere
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å gjøre, dere Seruja sønner, at dere i dag
skulle bli mine motstandere? Skulle noen
mann i Israel late livet i dag? Jeg vet jo at
jeg idag er blitt konge over Israel.
23. Så sa kongen til Sime'i: Du skal ikke
dø. Og kongen sverget det til ham.
24. Mefiboset, Sauls sønn, drog også
ned for å møte kongen. Han hadde ikke
vasket sine føtter, ikke stelt sitt skjegg, og
ikke vasket sine klær like fra den dag
kongen drog bort, til den dag han kom
tilbake i fred.
25. Da nå hele Jerusalem kom kongen i
møte, sa kongen til ham: Hvorfor fulgte du
ikke med meg, Mefiboset?
26. Han svarte: Herre konge! Min tjener
narret meg. For din tjener sa: Jeg vil ha
mitt esel salt, så jeg kan ri på det og følge
med kongen, for jeg er lam.
27. Og han baktalte din tjener for min
herre kongen, men min herre kongen er
som en Guds engel. Gjør derfor som du
synes.
28. For hele min fars hus hadde ikke
annet å vente av min herre kongen enn
død, og dog gav du din tjener plass blant
dem som eter ved ditt bord. Hva rett har
jeg da mere å kreve? Og hva mere har jeg
å rope til kongen om?
29. Kongen sa til ham: Hvorfor blir du
ved å tale om dette? Jeg sier: Du og Siba
skal dele jordeiendommen.
30. Da sa Mefiboset til kongen: Han kan
gjerne få alt sammen, siden min herre
kongen er kommet hjem igjen med fred.
31. Gileaditten Barsillai var også
kommet ned fra Rogelim og satte over
Jordan med kongen for å følge ham et
stykke på veien.
32. Barsillai var meget gammel; 80 år.
Han hadde sørget for mat og drikke til
kongen under hans opphold i Mahana'im,
for han var en meget rik mann.
33. Kongen sa til Barsillai: Dra med
meg, så vil jeg sørge for deg hjemme hos
meg i Jerusalem.
34. Barsillai svarte: Hvor mange dager
og år kan jeg vel ennå ha å leve, at jeg
skulle dra med kongen opp til Jerusalem?
35. Jeg er idag 80 år. Kan jeg vel skjelne
mellom godt og ondt, eller kan din tjener
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smake hva jeg eter og drikker, eller kan
jeg nå lenger høre på sangere og
sangerinner?
36. Bare for en kort tid kan din tjener gå
med kongen over Jordan, men hvorfor
skulle kongen vise meg en slik
velgjerning?
37. Kjære, la din tjener vende tilbake, så
jeg kan dø i min egen by hvor min fars og
min mors grav er! Men se, her er din
tjener Kimham. La han få dra med min
herre kongen, og gjør med ham som du
synes!
38. Da sa kongen: Kimham skal dra med
meg, og jeg vil gjøre mot ham som du vil.
Og alt hva du ønsker av meg, vil jeg gjøre
for deg.
39. Så drog da alt folket over Jordan, og
kongen drog over. Og kongen kysset
Barsillai, og Barsillai velsignet ham og
vendte tilbake til sitt hjem.
40. Kongen fór over til Gilgal, og
Kimham fór med ham. Og hele Judas folk
førte kongen over, og likedan halvdelen av
Israels folk.
41. Men da kom alle Israels menn til
kongen og sa til ham: Hvorfor har våre
brødre, Judas menn, kidnappet deg bort,
og ført kongen, hans hus, og alle Davids
menn, med ham over Jordan?
42. Da tok alle Judas menn til orde og
sa til Israels menn: Fordi kongen er oss
nærmest. Og hvorfor er dere harme for
dette? Har vi vel tæret på kongens gods,
eller har vi hatt noen vinning av ham?
43. Men Israels menn svarte Judas
menn slik: Ti ganger større del enn dere
har vi i den som er konge, og på den
måten også i David. Hvorfor har dere da
nedverdiget oss? Og var det ikke vi som
først talte om å hente vår konge tilbake?
Men Judas menns svar var enda hardere
enn det Israels menn hadde talt.
KAP. 20
Seba gjør opprør mot David og drar
med ti stammer
1. Nå traff det seg så at det på det sted
var en illesinnet mann som hette Seba,
sønn av Bikri, en Benjaminitt. Han støtte i

basunen og sa: Vi har ingen del i David,
og ingen arvedel i Isais sønn. Hver mann
til sine telt, Israel!
2. Da forlot hver mann av Israel David
og fulgte Seba, Bikris sønn, men Judas
menn hang ved sin konge og fulgte ham
fra Jordan like til Jerusalem.
3. Så kom David hjem til Jerusalem. Og
kongen tok de ti medhustruer som han
hadde latt bli tilbake for å ta vare på huset,
og lot dem bo i et hus for seg selv under
oppsyn. Han forsørget dem med det
nødvendige, men gikk ikke inn til dem. Der
satt de nå innestengt til sin dødsdag og
levde hele resten av sitt liv som enker.
4. Så sa kongen til Amasa: Kall Judas
menn sammen for meg innen 3 dager og
møt selv frem her!
5. Amasa tok da avsted for å kalle Juda
sammen, men han drøyde lenger enn den
tid som var fastsatt.
6. Da sa David til Abisai: Nå kommer
Seba, Bikris sønn, til å gjøre mere ondt
enn Absalom. Ta du din herres menn og
sett etter ham! Bare han ikke alt har
funnet faste byer og har unnsloppet oss!
7. Så drog da Joabs menn, livvakten, og
alle de djerveste stridsmenn ut etter ham.
De drog ut fra Jerusalem for å sette etter
Seba, Bikris sønn.
8. De var akkurat kommet til den store
stein ved Gibeon, da kom Amasa imot
dem. Joab hadde på seg kappen som var
hans vanlige drakt, og uten på den et
belte med et sverd i sliren som var
fastbundet om hoftene. Og da han gikk
frem, falt det ut.
9. Og Joab sa til Amasa: Går det deg
vel, bror? Og han grep med sin høyre
hånd fatt i Amasas skjegg for å kysse
ham.
10. Men Amasa tok seg ikke i vare for
sverdet som Joab hadde i hånden, og
Joab stakk ham med det i underlivet, så
hans innvoller rant ut på jorden. Han stakk
ham ikke mere enn denne ene gang, så
var han død. Deretter satte Joab og hans
bror Abisai etter Seba, Bikris sønn.
11. Men en av Joabs unge menn ble
stående hos Amasa og rope: Vær og en
som holder med Joab, og som står på
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Davids side, følge Joab!
12. Men Amasa lå veltet i sitt blod midt
på landeveien, og da mannen så at folket
ble stående, flyttet han Amasa fra
landeveien bort på marken. Og kastet et
klede over ham fordi han så at enhver
som kom bort til ham, ble stående.
13. Da han var ført bort fra landeveien,
gikk hver mann forbi og fulgte Joab for å
sette etter Seba, Bikris sønn.
14. Han drog frem gjennom alle Israels
stammer til Abel, Bet-Ma'aka, og hele
Berim. Og folk samlet seg og fulgte etter
ham til dit.
15. Og de kom og omringet ham i Abel
ved Bet-Ma'aka og kastet opp en voll mot
byen som støtte seg opp mot bymuren.
Og alt folket som var med Joab, var i ferd
med å ødelegge muren for å få den til å
falle.
16. Da ropte en klok kvinne fra byen:
HØR ! Si til Joab: Kom nærmere, så jeg
kan få tale med deg!
17. Da gikk han bort til henne og
kvinnen spurte: Er du Joab? Han svarte:
Ja. Hun sa til ham: Hør din tjenerinnes
ord! Han svarte: Jeg hører.
18. Da sa hun: Før brukte folk å si så:
En skal spørre seg for i Abel, og så gjorde
de det.
19. Jeg er en av de fredsommelige og
trofaste i Israel. Du søker å ødelegge en
by, en mor i Israel. Hvorfor vil du
tilintetgjøre Herrens arv?
20. Da svarte Joab og sa: LANGT være
det fra meg at jeg skulle tilintetgjøre eller
ødelegge.
21. Det har seg ikke så. Men en mann
fra Efra'im-fjellet som heter Seba, sønn av
Bikri, har løftet sin hånd mot kongen, mot
David. La meg bare få ham, så skal jeg
dra bort fra byen. Da sa kvinnen til Joab:
Hans hode skal bli kastet ut til deg over
muren.
22. Så gikk kvinnen med sitt kloke råd til
alt folket. Og de hugg hodet av Seba,
Bikris sønn, og kastet det ut til Joab. Da
støtte han i basunen, og de drog bort fra
byen og spredte seg hver mann til sitt
hjem. Og Joab vendte tilbake til
Jerusalem, til kongen.
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23. Joab var høvding over hele Israels
hær, og Benaja, sønn av Jojada, var
høvding over livvakten.
24. Adoram hadde oppsyn med dem
som gjorde pliktarbeid, og Josjafat, sønn
av Akilud, var historieskriver.
25. Seja var statssekretær, og Sadok og
Abjatar var prester.
26. Ja'iritten Ira var også for Herrens
åsyn hos David.
KAP. 21
Hungersnød p.g.a. blodskyld av Saul
1. I Davids tid var det en gang en
hungersnød som varte i 3 år etter
hverandre. Da søkte David Herrens åsyn,
og Herren svarte: Det er fordi det hviler
blodskyld på Saul og hans hus, siden han
drepte Gibeonittene.
2. Kongen lot da Gibeonittene kalle og
talte til dem. Gibeonittene hørte ikke til
Israels barn, men de var Amoritter som
var blitt tilbake i landet. Og Israels barn
hadde sverget dem en ed, men Saul søkte
å slå dem i hjel i sin nidkjærhet for Israels
og Judas barn.
3. David sa til Gibeonittene: Hva skal jeg
gjøre for dere? Og med hva skal jeg gjøre
soning, så dere velsigner Herrens arv?
4. Gibeonittene svarte: Vi krever ikke
sølv eller gull hos Saul og hans hus, og vi
har ikke rett til å drepe noen mann i Israel.
Han sa: Hva dere krever, vil jeg gjøre for
dere.
5. Og de sa til kongen: Den mann som
ødela oss, og som hadde i sinne å utrydde
oss, så det ikke skulle finnes noen av oss
igjen innenfor Israels landemerker,
6. la oss av hans sønner få sju mann, så
vi kan henge dem opp for Herren i Gibea,
hvor Saul, Herrens utvalgte, hørte
hjemme. Kongen svarte: Jeg skal gi dere
dem.
7. Kongen sparte Mefiboset, sønn av
Jonatan, Sauls sønn, for den eds skyld
som de, David og Jonatan, Sauls sønn,
hadde sverget hverandre ved Herren.
8. Men de to sønner som Rispa, Ajas
datter, hadde fått med Saul, Armoni og
Mefiboset, og de fem sønner som Mikal
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(Merab) hadde fått med Adriel, sønn av
Meholatitten Barsillai, dem tok kongen
9. og overgav dem til Gibeonittene. Og
de hengte dem opp på fjellet for Herrens
åsyn. De omkom alle sju på èn gang. Det
var i de 1. dager av høsten, i begynnelsen
av bygghøsten, de ble drept.
10. Men Rispa, Ajas datter, tok sin
sørgedrakt og bredte den ut på klippen fra
høstens begynnelse inntil det strømmet
vann ned på dem fra himmelen. Og hun
lot ikke himmelens fugler få slå ned på
dem om dagen eller markens ville dyr om
natten.
11. Da David fikk vite hva Rispa, Ajas
datter, Sauls medhustru, hadde gjort,
12. tok han avsted og hentet Sauls og
hans sønn Jonatans bein fra mennene i
Jabes i Gilead som i hemmelighet hadde
tatt dem bort fra torvet i Bet-San. Der
hadde Filisterne hengt dem opp den dag
de slo Saul på Gilboa.
13. Og da han hadde ført Sauls og hans
sønn Jonatans bein opp derfra, samlet de
også beinene av dem som var hengt.
14. Og de begravde Sauls og hans sønn
Jonatans bein i Benjamins land, i Sela, i
hans fars Kis' grav.
Det ble Strid med Filisterne igjen
15. Igjen kom det til krig mellom
Filisterne og Israel. Og David drog ned
med sine menn, og de stred med
Filisterne. David ble trett,
16. og Jisbo-Benob, han som tilhørte
Rafas barn, hadde en lanse som veide tre
hundre sekel (3,6kg) kobber. Og han var
omgjort med et nytt sverd. Han tenkte på
å slå David i hjel.
17. Men Abisai, Serujas sønn, kom ham
til hjelp og slo Filisteren, og drepte ham.
Da sverget Davids menn og sa til ham: Du
skal ikke mere dra ut med oss i striden
forat du ikke skal slukke ut Israels lys.
Ny strid med Filisterne
18. Siden ble det igjen strid med
Filisterne. Det var ved Gob. Da slo
Husatitten Sibbekai Saf som tilhørte Rafas

barn.
Ennå en krig med Filisterne
19. Ennå en gang ble det strid med
Filisterne ved Gob. Og Bet-Lehemitten
Elhanan, sønn av Ja'are-Orgim, slo
Gittitten Goliat som hadde et spyd hvis
skaft var som ei veverstang.
Ny krig med Filisterne i Gat
20. Så kom det igjen til strid ved Gat.
Der var det en høyvoksen mann som
hadde seks fingrer på hver hånd og seks
tær på hver fot; ialt tjuefire fingrer og tær.
Han var en etterkommer av Rafa.
21. Han hånte Israel, men Jonatan,
sønn av Davids bror Simea, hugg ham
ned.
22. Disse fire var etterkommere av Rafa
i Gat, og de falt for Davids, og hans
menns, hånd.
KAP. 22
David kvad denne sang da han var
utfridd fra alle sine fiender
1. David kvad denne sang for Herren
den dag da Herren hadde utfridd ham av
alle hans fienders hånd og av Sauls hånd.
2. Og han sa: Herren er min klippe, min
festning, og min befrier.
3. Min klippfaste Gud, som jeg sette min
lit til, mitt skjold og min frelsnings horn,
min borg og min tilflukt, min frelser, fra
vold frelser du meg.
4. Jeg påkaller den høyt lovede Herren,
og blir befridd fra mine fiender.
5. Dødens bølger skvalpet om meg, og
fordervelsens strømmer skrekkslo meg.
6. Dødsrikets tau bandt seg om meg.
Dødens snarer overfalt meg.
7. I min trengsel påkalte jeg Herren, og
jeg ropte til min Gud. Han hørte fra sitt
tempel min røst, og mitt rop kom for hans
ører.
8. Da rystet og skalv jorden. Fjellenes
grunnvoller skalv og de rystet, for hans
vrede var opptent.
9. Det steg røyk opp av hans nese, og
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fortærende ild fra hans munn og glør
brente ut av ham.
10. Og han bøyde himmelen og steg
ned, og det var mørke under hans føtter.
11. Og han fór på kjeruber og fløy, og
han lot seg se på vindens vinger.
12. Og han gjorde mørke til dekke rundt
omkring seg, vannmasser, og tykke skyer.
13. Frem av glansen foran ham brente
skyer av glødende kull.
14. Herren tordnet fra himmelen, og den
høyeste lot sin røst høre gjennom hagl og
glødende kull.
15. Og han sendte ut piler og spredte
fiendene omkring. Lyn i mengde forvirret
dem.
16. Da kom havets strømmer til syne.
Jordens grunnvoller ble avdekket ved
Herrens handlinger og for hans vredes
stormvind.
17. Han rakte sin hånd ut fra det høye,
og han grep meg. Han drog meg opp av
det store vann.
18. Han fridde meg ut fra min sterke
fiende, fra mine misunnelses-menn, for de
var meg for mektige.
19. De overfalt meg på min motgangs
dag, men Herren ble min støtte.
20. Og han førte meg ut i fritt rom. Han
frelste meg, for han hadde behag i meg.
21. Herren gjengjeldte meg etter min
rettferdighet. Han betalte meg etter mine
henders renhet.
22. For jeg tok vare på Herrens veier og
vek ikke fra min Gud til ondskap.
23. For alle hans lover hadde jeg for
øye, og fra hans bud vek jeg ikke.
24. Og jeg var ulastelig for ham og
voktet meg vel for min synd.
25. Og Herren gjengjeldte meg etter min
rettferdighet, etter min renhet for hans
øyne.
26. Mot den ordentlige viser du deg
skikkelig. Mot den rettvise stridsmann
viser du deg rettvis.
27. Mot den rene viser du deg ren. Mot
den forvendte viser du deg vrang.
28. Stakkarslige folk frelser du, men du
fornedrer øyne som er store i seg selv.
29. For du er mitt lys, Herre, og min Gud
som oppklarer mitt mørke.
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30. For ved deg springer jeg løs på
fiendeskarer, ved min Gud stormer jeg
murer.
31. Gud, hans vei er fullkommen.
Herrens ord er rent. Han er et skjold for
alle dem som setter sin lit til ham.
32. For hvem er Gud foruten Herren, og
hvem er en klippe foruten vår Gud?
33. Gud, han er mitt vern av kraft og
leder den ulastelige på hans vei.
34. Han gir ham føtter liksom hjortene
og stiller meg på mine høyder.
35. Han lærer opp mine hender til krig,
så mine armer spenner kobberbuen.
36. Og du gir meg din frelse til skjold, og
din gavmildhet gjør meg stor.
37. Du gjør rommet vidt for mine steg
under meg, og mine ankler vakler ikke.
38. Jeg forfølger mine fiender og når
dem, og jeg vender ikke tilbake før jeg har
gjort ende på dem.
39. Jeg knuser dem, så de ikke kan
reise seg. De faller under mine føtter.
40. Og du omhyllet meg med kraft til
krig. Du bøyer mine motstandere under
meg.
41. Og mine fiender lar du vende meg
ryggen og flykte. Mine misunnelses-menn
utrydder jeg.
42. De roper, men der er ingen frelser.
Roper til Herren, men han svarer dem
ikke.
43. Og jeg knuser dem som jordens
støv, og tramper dem ned som søle på
gatene.
44. Og du redder meg fra mitt folks
stridigheter. Du setter meg til å være hode
for hedninger. Folkeslag som jeg ikke
kjenner, tjener meg.
45. Bare de hører om meg, blir de meg
lydige. Fremmede kryper for meg.
46. De fremmede visner bort og går
skjelvende ut av sine borger.
47. Herren lever! Og priset er min klippe,
og opphøyet er min Gud; min frelsnings
klippe,
48. den Gud som gir meg hevn og
legger folkeslag under meg,
49. som fører meg ut fra mine fiender,
opphøyer meg over mine motstandere, og
redder meg fra voldsmannen.
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50. Derfor vil jeg prise deg, Herre, iblant
hedningene, og lovsynge ditt navn.
51. Han gir stor utfrielse for sin konge og
han gjør godhet mot sin salvede, mot
David og mot hans ætt, til evig tid.
KAP. 23

Davids siste ord

1. Dette er Davids siste ord: Så sier
David, Isais sønn. Så sier mannen som
ble høyt opphøyd, Jakobs Guds salvede,
og Israels herlige sanger:
2. Herrens Ånd taler gjennom meg, og
hans ord er på min tunge.
3. Israels Gud har talt, til meg har Israels
klippe sagt: Der skal være en hersker over
menneskene. En rettferdig, en hersker i
Gudsrespekt.
4. Han skal være lik morgenens lys når
solen går opp, en morgen uten skyer da
gresset spirer frem ved solskinn og ved
regn.
5. For har ikke mitt hus det slik med
Gud? En evig pakt har han jo gjort med
meg, gjort det ordentlig og trygt i alle
deler. All min forløsning og alt hva ham
behager, skulle han ikke la det gro frem?
6. Men de onde, de er alle sammen lik
torner som ryddes bort, som folk man ikke
tar i med hånden,
7. men kommer noen nær dem, så
væpner han seg med jern og spyds kaft.
Og med ild brennes de opp der hvor de
står.
Davids helter
8. Dette er navnene på Davids helter:
Joseb-Bassebet, Takmonitten, øverstkommanderende for Livvakten. Han
svingte sin lanse over åtte hundre falne på
èn gang.
9. Etter ham kom Eleasar, sønn av
Dodo, sønn av Ahohi. Han var en av de
tre helter som var med David da de vitset
med filisterne som var samlet der til strid.
Da så Israels menn drog seg tilbake,
10. reiste han seg og hugg inn på
Filisterne til hans hånd ble så trett at den
hang fast ved sverdet. Den dag gav

Herren dem en stor seier. Og da folket
vendte om og fulgte ham, hadde de ikke
annet å gjøre enn å plyndre de falne.
11. Etter ham kom Samma, sønn av
Age, Hararitten. Filisterne hadde en gang
samlet seg til en hel flokk. Og der var det
et jorde som var fullt av linser. Da nå
folket flyktet for Filisterne,
12. stilte han seg midt på jordet og
berget folket og slo Filisterne, og Herren
gav dem stor seier.
13. Engang da det led mot høsten, drog
tre av de tretti høvdinger ned og kom til
David i hulen ved Abdullam. Filisterflokken
lå i leir i Refa'im-dalen.
14. David var dengang selv i borgen, og
Filisternes forpost var i Bet-Lehem.
15. Så kom det en brå-lyst over David,
og han sa: Hvem lar meg få vann å drikke
av den brønn som er ved porten i BetLehem?
16. Da brøt de tre helter seg igjennom
Filisternes leir og øste vann opp av
brønnen ved Bet-Lehems port, og tok det
med seg og kom til David med det. Men
han ville ikke drikke det. Han øste det ut
for Herren,
17. og han sa: Det være langt fra meg,
Herre, å gjøre dette! Skulle jeg drikke de
menns blod som gikk avsted med fare for
sitt liv? Og han ville ikke drikke det. Dette
gjorde de tre helter.
18. Så var det Abisai, bror til Joab, sønn
av Seruja. Han var øverstkommanderende
for livvaktene. Han svingte sitt spyd over
tre hundre falne, og han hadde et navn
blant de tre.
19. Fremfor de tretti var han visstnok
æret og ble deres høvding, men han
nådde ikke opp til de tre.
20. Så var det Benaja, sønn av Jojada,
som var sønn av en djerv og seierrik
stridsmann fra Kabse'el. Han slo Moabs to
løvehelter. En dag det hadde snødd, steg
han ned i en brønn og slo i hjel en løve.
21. Likedan slo han i hjel en Egypter; en
kjempestor mann. Egypteren hadde et
spyd i hånden, men han gikk ned mot ham
med sin stav og reiv spydet ut av hånden
på Egypteren og drepte ham med hans
eget spyd.
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22. Dette gjorde Benaja, Jojadas sønn.
Han hadde er navn blant de tre helter.
23. Fremfor de tretti var han æret, men
til de tre nådde han ikke opp. David gav
ham plass blant sine fortrolige rådgivere.
24. Asael, Joabs bror, var blant de tretti,
likeså Elhanan, sønn av Dodo, fra BetLehem,
25. Haroditten Samma, Haroditten Elika,
26. Paltitten Heles, Teko'itten Ira, sønn
av Ikkes,
27. Anatotitten Abieser, Husatitten
Mebunnai,
28. Ahohitten Salmon, Netofatitten
Maharai,
29. Netofatitten Heleb, sønn av Ba'ana,
Ittai, sønn av Ribai, fra Gibea i Benjamins
stamme,
30. Piratonitten Benaja, Hiddai fra
Ga'as-dalene,
31. Arbatitten Abi-Albon, Barhumitten
Asmavet,
32. Sa'albonitten Eljahba, Bene-Jasen,
Jonatan,
33. Hararitten Samma, Araritten Akiam,
sønn av Sarar,
34. Elifelet, sønn av Ahasbai,
Ma'akatittens sønn, Gilonitten Eliam, sønn
av Akitofel,
35. Karmelitten Hesro, Arbitten Pa'arai,
36. Jigal, sønn av Natan, fra Soba,
Gaditten Bani,
37. Ammonitten Selek, Be'erotitten
N ah arai, Joabs, Seru j as sø n n s,
våpenbærer,
38. Jitritten Ira, Jitritten Gared,
39. Hetitten Uria. I alt trettisju.
KAP. 24
Folketellingen var synd og fikk sin
straff
1. Men Herrens vrede opptentes igjen
mot Israel, og han egget opp David imot
dem og sa: Gå avsted og tell Israel og
Juda!
2. Da sa kongen til sin hærfører Joab,
som var hos ham: Dra omkring i alle
Israels stammer fra Dan og like til Be'erSjeba, og mønstre folket så jeg kan vite
tallet på dem!
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3. Joab svarte: Måtte Herren din Gud
legge hundre ganger så mange til dette
folk som de er nå, så min herre kongen får
se det! Men hvorfor har min herre kongen
lyst til dette?
4. Men kongen holdt fast ved sin
befaling og gav ikke etter for Joab og
hærførerne. Så drog da Joab og
hærførerne ut i kongens tjeneste for å
mønstre Israels folk.
5. De satte over Jordan og leiret seg ved
Aroer, på høyre side av den by som ligger
midt i Gads-dalen og bortimot Jaser.
6. Så kom de til Gilead og til lavlandet
som nylig var inntatt. Siden kom de til
Dan-Ja'an og så rundt om bortimot Sidon.
7. Så kom de til Tyrus' festning og til alle
Hevittenes og Kana'anittenes byer. Og til
sist drog de til sørlandet i Juda, til Be'erSjeba.
8. På den måten drog de om i hele
landet og kom etter 9 måneder og 20
dager tilbake til Jerusalem.
9. Og Joab oppgav det tall for kongen
som var kommet ut av folketellingen: I
Israel var det åtte hundre tusen sterke
menn som kunne dra sverd, og Judas
menn var fem hundre tusen.
10. Men samvittigheten slo David etterat
han hadde tellet folket, og David sa til
Herren: Jeg har syndet veldig stort med
det jeg har gjort, men tilgi nå, Herre, din
tjeners ugjerning, for jeg har båret meg
meget uforstandig at.
11. Da David stod opp om morgenen,
kom Herrens ord til profeten Gad, Davids
seer, og det lød så:
12. Gå og tal til David: Så sier Herren:
Tre ting legger jeg frem for deg. Velg én
av dem, så vil jeg gjøre så mot deg!
13. Da kom Gad til David og forkynte
ham dette og sa til ham: Vil du at det skal
være hungersnød i ditt land i 7 år, eller at
du skal komme til å flykte for dine fiender i
3 måneder, mens de forfølger deg, eller at
det skal være pest i ditt land i 3 dager?
Tenk nå etter og se til hva jeg skal svare
ham som har sendt meg!
14. David sa til Gad: Jeg er i stor
angersnød. La oss da helst falle i Herrens
hånd, for hans barmhjertighet er stor, men
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i menneskers hånd vil jeg nødig falle.
15. Så lot Herren det komme en pest i
Israel fra morgenen til sammenkomstens
offertid. Og der døde av folket fra Dan til
Be'er-Sjeba sytti tusen mann.
16. Og engelen rakte ut sin hånd mot
Jerusalem for å ødelegge den. Da angret
Herren det onde, og han sa til engelen
som gjorde ødeleggelse blant folket: Det
er nok. Dra din hånd tilbake! Herrens
engel var da ved Jebusitten Aravnas
treskeplass.
17. Da David så engelen som slo i hjel
blant folket, sa han til Herren: Det er jeg
som har syndet. Det er jeg som har gjort
ille. Men denne min fåreflokk, hva har de
gjort? La din hånd komme over meg og
over min fars hus!
18. Samme dag kom Gad til David og sa
til ham: Gå opp og reis Herren et alter på
Jebusitten Aravnas treskeplass!
19. Så gikk David dit opp etter Gads ord,
slik som Herren hadde befalt.
20. Da Aravna så ut, fikk han se kongen
og hans tjenere som kom over til ham. Da
gikk Aravna ut og kastet seg ned for

kongen med ansiktet mot jorden.
21. Og Aravna sa: Hvorfor kommer min
herre kongen til sin tjener? David svarte:
For å kjøpe treskeplassen av deg og
bygge et alter der for Herren, forat
hjemsøkelsen kan stanse og vike fra
folket.
22. Da sa Aravna til David: Min herre
kongen må ta og ofre hva han finner for
godt! Se, her er oksene til brennofferet, og
treskesledene og åkene, som er på
oksene, til ved.
23. Alt dette, konge, gir Aravna kongen.
Og Aravna sa til kongen: Måtte Herren din
Gud ta nådig imot deg!
24. Men kongen svarte: Nei, jeg vil kjøpe
det av deg for penger. Jeg vil ikke ofre til
Herren min Gud brennoffere som jeg har
fått for ingenting. Så kjøpte David
treskeplassen og oksene for femti sekel
(0,6kg) sølv.
25. Og David bygget et alter der for
Herren og ofret brennoffere og takkoffere.
Og Herren hørte landets bønn, og
hjemsøkelsen stanset og vek fra Israel.
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22 Kapitler
KAP. 1
Adonja vil gjøre seg til konge
istedenfor Salomo
1. Nå var kong David gammel og høyt til
års. Og de dekket ham med tepper, men
han kunne ikke bli varm.
2. Da sa hans tjenere til ham: En skulle
lete etter ei ung jente for min herre
kongen, en jomfru som kan stelle for
kongen og pleie ham, og ligge i din favn,
så min herre kongen blir varm.
3. Så lette de i hele Israels land etter ei
vakker jente, og de fant Abisag fra Sunem

og førte henne til kongen.
4. Det var ei meget vakker jente. Hun
pleide kongen og tjente ham, men kongen
hadde ikke omgang med henne.
5. Men Adonja, sønn til Haggit, gjorde
seg høye tanker og sa: Jeg vil være
konge. Og han fikk seg vogner og
hestfolk, og femti mann som løp foran
ham.
6. Hans far hadde aldri i hans liv talt
hardt til ham og sagt: Hvorfor har du gjort
dette? Han var også meget kjekk, og var
født nest etter Absalom.
7. Han samrådde seg med Joab,
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Serujas sønn, og med presten Abjatar. Og
de holdt med Adonja og hjalp ham.
8. Men presten Sadok, Benaja, Jojadas
sønn, profeten Natan, Sime'i, Re'i, og de
helter David hadde, var ikke med Adonja.
9. Adonja slaktet får og okser, og fôrede
kalver, ved Sehelet-steinen som er ved
En-Rogel, og han innbød alle sine brødre,
kongens sønner, og alle Judas menn som
var i kongens tjeneste.
10. Men profeten Natan, Benaja,
heltene, og sin bror Salomo innbød han
ikke.
11. Da sa Natan til Batseba, Salomos
mor: Du har vel hørt at Adonja, Haggits
sønn, er blitt konge, og vår herre David
vet ikke noe om det?
12. La meg nå gi deg et råd, så du kan
redde både ditt eget og din sønn Salomos
liv!
13. Gå inn til kong David og si til ham:
Har du ikke, herre konge, med ed lovet din
tjenerinne: Salomo, din sønn, skal være
konge etter meg. Han skal sitte på min
trone? Hvordan er det da gått til at Adonja
er blitt konge?
14. Og mens du ennå er der inne og
taler med kongen, skal jeg også komme
inn og stadfeste dine ord.
15. Da gikk Batseba inn til kongen i
soverommet. Kongen var nå meget
gammel, og Abisag fra Sunem tjente ham.
16. Og Batseba bøyde seg og kastet
seg ned for kongen. Og kongen sa: Hva
vil du?
17. Hun svarte: Min herre! Du har
sverget til din tjenerinne ved Herren din
Gud: Salomo, din sønn, skal bli konge
etter meg. Han skal sitte på min trone.
18. Men se, nå er Adonja blitt konge, og
du, herre konge, vet ikke noe om det.
19. Han har slaktet okser, fôrede kalver,
og får, i mengdevis, og innbydd alle
kongens sønner, presten Abjatar, og
hærføreren Joab. Men Salomo, din tjener,
har han ikke innbydd.
20. Og nå, herre konge, er hele Israels
øyne vendt mot deg, forat du skal la dem
vite hvem som skal sitte på min herre
kongens trone etter ham.
21. Ellers kan det gå så at når min herre
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kongen ligger hos sine fedre, kommer jeg
og min sønn Salomo til å holdes for
forbrytere.
22. Mens hun ennå talte med kongen,
kom profeten Natan.
23. Da det ble meldt kongen: Profeten
Natan er her. Og han kom inn og trådde
frem for kongen og kastet seg på sitt
ansikt til jorden for ham.
24. Og Natan sa: Herre konge! Har vel
du sagt: Adonja skal være konge etter
meg, og han skal sitte på min trone?
25. For han har i dag dratt ned og har
slaktet okser, fôrede kalver, og får, i
mengdevis og innbydd alle kongens
sønner, hærførerne, og presten Abjatar.
Og nå eter og drikker de med ham og
roper: Leve kong Adonja!
26. Men meg, din tjener, og presten
Sadok, Benaja, Jojadas sønn, og Salomo,
din tjener, har han ikke innbydd.
27. Skulle dette være gjort på min herres
bud uten at du har latt dine tjenere vite
hvem som skal sitte på min herre kongens
trone etter ham?
28. Da tok David til orde og sa: Kall
Batseba hit til meg! Og hun trådde frem og
kom innfor kongen.
29. Og kongen sverget og sa: Så sant
Herren lever, han som har utfridd meg fra
all trengsel:
30. Som jeg har sverget til deg ved
Herren, Israels Gud: Salomo, din sønn,
skal være konge etter meg, og han skal
sitte på min trone i mitt sted. Og så vil jeg
gjøre på denne dag.
31. Da bøyde Batseba seg med ansiktet
mot jorden og kastet seg ned for kongen
og sa: Min herre, kong David, leve
evinnelig!
32. Og kong David sa: Kall hit til meg
presten Sadok, profeten Natan, og
Benaja, Jojadas sønn! Og de kom inn og
trådde frem for kongen.
33. Kongen sa til dem: Ta deres herres
tjenere med dere og la min sønn Salomo
ri på mitt eget muldyr, og før han ned til
Gihon!
34. Der skal presten Sadok og profeten
Natan salve ham til konge over Israel. Og
dere skal støte i basunen og rope: Leve
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kong Salomo!
35. Så skal dere følge ham hit opp. Og
når han kommer, skal han sette seg på
min trone. Og han skal være konge i mitt
sted. Det er ham jeg har utsett til fyrste
over Israel og Juda.
36. Da tok Benaja, Jojadas sønn, til orde
og sa til kongen: Så være det! Måtte også
Herren, min herre kongens Gud, ville det
så!
37. Som Herren har vært med min herre
kongen, så være han med Salomo og
gjøre hans trone ennå større enn min
herres, kong Davids, trone!
38. Da drog presten Sadok, profeten
Natan, Benaja, Jojadas sønn, og livvakten
ned. Og de lot Salomo ri på kong Davids
muldyr og førte ham til Gihon.
39. Og presten Sadok hentet oljehornet
fra teltet og salvet Salomo. Og de støtte i
basunen og alt folket ropte: Leve kong
Salomo!
40. Og alt folket drog opp etter ham, og
de blåste på fløyter og jublet så høyt at
jorden kunne ha revnet ved deres rop.
41. Dette hørte Adonja og alle de gjester
som var hos ham. De var da nettopp
ferdig med å ete. Og da Joab hørte
basunlyden, sa han: Hvorfor er det slik
larm og støy i byen?
42. Mens han ennå talte, kom Jonatan,
presten Abjatars sønn. Og Adonja sa:
Kom hit! Du er en bra mann og kommer
visst med gode nyheter.
43. Men Jonatan svarte og sa til Adonja:
Nei! Vår herre, kong David, har gjort
Salomo til konge.
44. Kongen sendte med ham presten
Sadok, profeten Natan, Benaja, Jojadas
sønn, og livvakten. Og de lot ham ri på
kongens muldyr.
45. Og presten Sadok og profeten Natan
salvet ham til konge i Gihon, og så drog
de derfra med glede. Og hele byen kom i
røre, og det er den larm dere hørte.
46. Og Salomo har også alt satt seg på
kongetronen.
47. Og kongens tjenere er kommet og
har ønsket vår herre, kong David, til lykke
og sagt: Måtte din Gud la Salomos navn
bli ennå større enn ditt navn og hans trone

ennå mektigere enn din trone! Og kongen
tilbad på sitt leie.
48. Kongen har også sagt så: Lovet
være Herren, Israels Gud, som idag har
laget det så at det sitter en på min trone,
så jeg har fått se det med egne øyne!
49. Da ble alle Adonjas gjester
skrekkslagne. De stod opp og gikk hver
sin vei.
50. Adonja var redd for Salomo. Han
stod opp og gikk avsted og grep fatt i
alterets horn.
51. Da ble det meldt Salomo: Adonja er
redd kong Salomo, og nå har han grepet
fatt i alterets horn og sier: Kong Salomo
må den dag idag sverge til meg at han
ikke vil la sin tjener dø for sverdet!
52. Da sa Salomo: Vil han være en bra
mann, skal det ikke falle et hår av hans
hode til jorden. Men blir det funnet noe
ondt hos ham, skal han dø.
53. Så sendte kong Salomo folk avsted,
og de førte ham ned fra alteret. Og han
kom og kastet seg ned for kong Salomo,
og Salomo sa til ham: Gå hjem til ditt hus!
KAP. 2
David tar farvel med Salomo på sitt
dødsleie
1. Da det led mot den tid at David skulle
dø, bød han sin sønn Salomo og sa:
2. Jeg går all Jordens vei, så vær du
sterk, og vær en mann!
3. Og ta vare på hva Herren din Gud vil
ha varetatt, så du vandrer på hans veier
og holder hans forskrifter, hans bud, hans
lover, og hans vitnesbyrd, som er skrevet i
Mose lov, så du kan gå viselig frem i alt
det du gjør og i alt det du gir deg i ferd
med,
4. forat Herren må oppfylle sitt ord. Det
som han talte til meg da han sa: Dersom
dine sønner akter vel på sin vei så de
vandrer for mitt åsyn i sannhet av hele sitt
hjerte og av hele sin sjel, så skal det, sa
han, aldri mangle en mann av din ætt på
Israels trone.
5. Du vet hva Joab, Serujas sønn, har
gjort mot meg. Hva han gjorde mot begge
Israels hærførere, Abner, Ners sønn, og
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Amasa, Jeters sønn. Hvordan han drepte
dem og utøste blod i fredstid som om det
var krig. Og lot det komme blod på beltet
han hadde om sine hofter, og skoene han
hadde på sine føtter, som om det var krig.
6. Gjør derfor som din visdom lærer deg,
og la ikke hans grå hår fare med fred ned i
dødsriket.
7. Men Gileaditten Barsillais sønner skal
du gjøre vel mot, og de skal være blant
dem som eter ved ditt bord, for på samme
måte kom de meg i møte da jeg flyktet for
din bror Absalom.
8. Så har du også Benjaminitten Sime'i
fra Bahurim, sønn av Gera, hos deg. Det
var han som forbante meg så stygt den
dag jeg drog til Mahana'im. Men siden
kom han meg i møte ned til Jordan, og jeg
sverget til ham ved Herren og sa: Jeg skal
ikke la deg dø for sverdet.
9. Men la ham nå ikke bli ustraffet! Du er
en vis mann og vil nok vite hva du skal
gjøre med ham, så du lar hans grå hår
fare med blod ned i dødsriket.
10. Så la David seg til hvile hos sine
fedre og ble begravet i Davids by.
11. Den tid han var konge over Israel,
var 40 år. I Hebron regjerte han i 7 år, og
33 år i Jerusalem.
Adonjas død
12. Og Salomo satt på sin far Davids
trone, og hans kongedømme ble meget
sterkt.
13. Men Adonja, Haggits sønn, kom inn
til Batseba, Salomos mor. Hun spurte:
Kommer du med fred? Han svarte: Ja!
14. Så sa han: Jeg har noe å tale med
deg om. Hun sa: tal!
15. Da sa han: Du vet at riket var mitt,
og at hele Israel hadde festet sine øyne
på meg og ventet at jeg skulle bli konge,
men kongedømmet gikk fra meg og over
til min bror. Det var Herren som gav ham
det.
16. Og nå er det èn ting jeg vil be deg
om. Du må ikke vise meg bort! Hun
svarte: Tal!
17. Da sa han: Be kong Salomo, for deg
viser han ikke bort, at han vil gi meg
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Abisag fra Sunem til hustru!
18. Batseba svarte: Godt, jeg skal tale til
kongen for deg.
19. Så gikk Batseba inn til kong Salomo
for å tale til ham for Adonja. Og kongen
stod opp og gikk henne i møte og bøyde
seg dypt for henne. Deretter satte han seg
på sin trone. Og det ble satt frem en trone
for kongens mor, og hun satte seg ved
hans høyre side.
20. Hun sa: Der et bare en enste ting jeg
vil be deg om. Du må ikke vise meg bort!
Kongen svarte: Kom du med din bønn,
mor! Jeg skal ikke vise deg bort.
21. Da sa hun: La din bror, Adonja, få
Abisag fra Sunem til hustru!
22. Men kong Salomo svarte sin mor:
Hvorfor ber du om Abisag fra Sunem for
Adonja? Be da like så godt om riket for
ham, han er jo min eldre bror, ja både for
ham, for presten Abjatar, og for Joab,
Serujas sønn.
23. Og kong Salomo sverget ved Herren
og sa: Måtte Herren la det gå meg ille
både nå og siden om ikke dette ord skal
koste Adonja hans liv.
24. Så sant Herren lever, han som har
gitt meg denne makt og satt meg på min
far Davids trone, og som har bygget meg
et hus på den måten som han har talt:
Adonja skal late livet i dag!
25. Så sendte kong Salomo Benaja,
Jojadas sønn, avsted, og han hugg ham
ned så han døde.
Abjatar blir forvist til sin gård og
Joab blir drept
26. Og til presten Abjatar sa kongen: Gå
til Anatot, til din gård, for du har fortjent
døden, men idag vil jeg ikke la deg dø
fordi du har båret Herrens, Israels Guds,
ark foran min far David. Og fordi du har
lidt med i alt hva min far måtte lide.
27. Så drev Salomo Abjatar bort og lot
ham ikke få være Herrens prest lenger
forat Herrens ord skulle bli oppfylt, det
som han hadde talt mot Elis hus i Sjilo.
28. Da Joab fikk høre dette, flyktet han
til Herrens telt og grep fatt i alterets horn;
for Joab hadde holdt med Adonja om han
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enn ikke hadde holdt med Absalom.
29. Men det ble meldt kong Salomo at
Joab var flyktet til Herrens telt og stod ved
alteret. Da sendte Salomo Benaja,
Jojadas sønn, avsted og sa: Gå og hugg
ham ned!
30. Da Benaja kom til Herrens telt, sa
han til ham: Så sier kongen: Gå bort
herfra! Men han sa: Nei, her vil jeg dø. Og
Benaja bar det bud tilbake til kongen og
sa: Så sa Joab, og slik svarte han meg.
31. Da sa kongen til ham: Gjør som han
sier, og hugg ham ned og begrav ham! Så
frir du meg og min fars hus fra det
uskyldige blod som Joab har utøst.
32. Og Herren skal la hans blod komme
tilbake på hans hode fordi han hugg ned
to menn som var rettferdigere og bedre
enn han, og drepte dem med sverdet, så
min far David ikke visste om det; Abner,
Ners sønn, Israels hærfører, og Amasa,
Jeters sønn, Judas hærfører.
33. Deres blod skal komme tilbake på
Joabs hode og på hans etterkommeres
hode til evig tid, men David, hans
etterkommere, hans hus, og hans trone,
skal Herren gi lykke til evig tid.
34. Så gikk Benaja, Jojadas sønn, opp
og hugg ham ned, og drepte ham. Og han
ble begravet ved sitt hus i ørkenen.
35. Og kongen satte Benaja, Jojadas
sønn, over hæren i hans sted, og presten
Sadok satte kongen i Abjatars sted.
Sime'is dom for å ha forbannet David
36. Så sendte kongen bud etter Sime'i
og sa til ham: Bygg deg et hus i Jerusalem
og bo der, og gå ikke ut derfra verken til
det ene eller det andre sted.
37. For det skal du vite for visst at den
dag du går ut og går over bekken kidron,
skal du dø. Ditt blod skal komme på ditt
eget hode.
38. Da sa Sime'i til kongen: Det er rett
det du sier. Som min herre har sagt, så
skal din tjener gjøre. Og Sime'i ble boende
i Jerusalem en lang tid.
39. Men da 3 år var gått, hendte det at
to av Sime'is tjenere rømte til kongen i
Gat, Akis, sønn av Ma'aka. Og det ble

meldt Sime'i: Dine tjenere er i Gat.
40. Da gjorde Sime'i seg klar, salte sitt
esel, og drog til Akis i Gat for å lete etter
sine tjenere. Sime'i drog da dit og hadde
sine tjenere med seg tilbake fra Gat.
41. Men Salomo fikk vite at Sime'i var
reist fra Jerusalem til Gat og var kommet
tilbake.
42. Da sendte kongen bud etter Sime'i
og sa til ham: Har jeg ikke sverget ved
Herren og høytidelig sagt til deg: Det skal
du vite for visst at den dag du går ut og
drar til noe annet sted, skal du dø?
43. Hvorfor har du ikke holdt deg etter
den ed som jeg sverget ved Herren, og
det bud som jeg gav deg?
44. Og kongen sa til Sime'i: Du kjenner
selv det onde, som ditt hjerte vet om, at
du har gjort mot min far David, og Herren
lar nå din ondskap komme tilbake på ditt
eget hode.
45. Men kong Salomo skal være
velsignet, og Davids trone skal stå fast for
Herrens åsyn til evig tid.
46. Så gav kongen Benaja, Jojadas
sønn, sin befaling. Og han gikk ut og hugg
ham ned så han døde. Og kongedømmet
lå trygt og fast i Salomos hånd.
KAP. 3
Herren åpenbarte seg for Salomo i en
drøm
1. Og Salomo inngikk svogerskap med
Farao, Egyptens konge. Han tok Faraos
datter til ekte og førte henne inn i Davids
by, inntil han var ferdig med å bygge både
sitt eget hus, Herrens hus, og muren rundt
omkring Jerusalem.
2. Folket ofret dengang bare på
haugene, for på den tid var det ennå ikke
bygget noe hus for Herrens navn.
3. Salomo elsket Herren, så han fulgte
sin far Davids forskrifter. Dog ofret han på
haugene og brente røkelse der.
4. Og kongen drog til Gibeon for å ofre
der, for der var den mest kvalitetsfulle
offerhaug. Tusen brennoffer ofret Salomo
på alteret der.
5. I Gibeon åpenbarte Herren seg for
Salomo i en drøm om natten. Gud sa: Be
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om det du vil jeg skal gi deg!
6. Salomo svarte: Du har vist stor
godhet mot din tjener David, min far, fordi
han vandret for ditt åsyn i sannhet, i
rettferdighet, og i hjertets oppriktighet mot
deg. Og denne store godhet ble du ved å
stadig vise ham og gav ham en sønn som
skulle sitte på hans trone, slik som det er i
dag.
7. Nå har du da, Herre min Gud, gjort
din tjener til konge i min far Davids sted.
Men jeg er bare en ungdom og vet ikke
hvordan jeg skal bære meg at i ett og alt.
8. Og din tjener står her midt iblant ditt
folk, det som du har utvalgt, et folk som er
så stort at det ikke kan regnes eller telles,
så stort er det.
9. Så gi da din tjener et hørsomt hjerte til
å dømme ditt folk, til å skille mellom godt
og ondt ! For hvem kunne ellers dømme
dette ditt folk som er så tallrikt?
10. Herren syntes godt om at Salomo
hadde bedt om denne ting.
11. Og Gud sa til ham: Fordi du har bedt
om denne ting og ikke bedt om et langt liv,
ikke bedt om rikdom, og heller ikke om
dine fienders død, men har bedt om
forstand til å akte på hva rett er,
12. så vil jeg gjøre som du ber. Jeg vil gi
deg et vist og forstandig hjerte, så det ikke
har vært din like før og ikke vil komme din
like etter deg.
13. Og det du ikke har bedt om, vil jeg
også gi deg; både rikdom og ære, så det
ikke skal være din like blant kongene alle
dine dager.
14. Og dersom du vil vandre på mine
veier, så du holder mine lover og mine
bud, som din far David gjorde, så vil jeg gi
deg et langt liv.
15. Da våknet Salomo, og han skjønte
at det var en drøm. Og da han kom til
Jerusalem, trådde han frem for Herrens
pakts-ark og ofret brennoffer og bar frem
takkoffer, og gjorde et selskap for alle sine
tjenere.
De to horer som kranglet om det
levende barnet
16. På den tid kom det to horer og
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trådde frem for kongen.
17. Og den ene sa: Hør på meg, herre!
Jeg og denne kvinne bodde i samme hus,
og jeg fødte et barn i huset hos henne.
18. Og den tredje dag etterat jeg hadde
født, fødte også denne kvinne et barn. Der
var vi nå i huset. Det var ingen fremmed
hos oss i huset, bare vi to var i huset.
19. Om natten døde sønnen til denne
kvinne fordi hun hadde ligget på ham.
20. Og hun stod opp midt om natten og
tok min sønn fra min side mens din
tjenerinne sov, og hun la han ved sin
barm. Og sin egen sønn som var død, la
hun ved min barm.
21. Da jeg stod opp om morgenen for å
gi min sønn bryst, fikk jeg se at han var
død. Men da jeg om morgenen så nøyere
på ham, da var det ikke min sønn; den
som jeg hadde født.
22. Da sa den andre kvinne: Nei, den
som lever er min sønn. Og den som er
død, er din. Men den første sa: Nei, den
som er død, er din sønn. Og den som
lever, er min. På den måten talte de mens
de stod for kongen.
23. Da sa kongen: Den ene sier: Den
som lever, er min sønn. Og den som er
død, er din. Og den andre sier: Nei, den
som er død, er din sønn. Og den som
lever, er min.
24. Så sa kongen: Hent meg et sverd!
Og de kom med et sverd og bar det frem
for kongen.
25. Da sa kongen: Hugg det levende
barn i to stykker og gi den ene halvdel til
den ene, og den andre halvdel til den
andre!
26. Da sa den kvinne som var mor til det
levende barn, til kongen, for hennes hjerte
brente for hennes barn. Hun sa: Hør på
meg herre! Gi henne det levende barn og
drep det for all del ikke! Men den andre
sa: Verken jeg eller du skal ha det. Hugg
bare til!
27. Da tok kongen til orde og sa: Gi
henne det levende barn og drep det ikke!
Hun er dets mor.
28. Hele Israel fikk høre om den dom
kongen hadde felt, og de hadde respekt
for kongen. For de så at Guds visdom var
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i hans hjerte, så han dømte rett.
KAP. 4
Salomos arbeidsfolk og kongerike
1. Kong Salomo var konge over hele
Israel.
2. Og dette var hans øverste menn:
Asarja, sønn av Sadok, var prest.
3. Elihoref og Akia, sønner av Sisa, var
statssekretær. Josjafat, Akiluds sønn, var
historieskriver.
4. Benaja, Jojadas sønn, var høvding
over hæren. Sadok og Abjatar var prester.
5. Asarja, Natans sønn, var over de
statlige oppsynsmenn. Sabud, Natans
sønn, stod for Herrens åsyn og var
kongens venn.
6. Akisar var slottshøvding. Adoniram,
Abdas sønn, hadde oppsyn med dem som
gjorde pliktarbeid.
7. Salomo hadde satt tolv statlige
oppsynsmenn over hele Israel. De
forsynte kongen og hans hus med
matvarer. En måned om året hadde hver
av dem som oppgave å forsyne ham.
8. Dette var deres navn: Hurs sønn på
Efra'im-fjellet.
9. Dekers sønn i Makas, Sa'albim, BetSemes, Elon, Bet-Hanan.
10. Heseds sønn i Arubbot. Han hadde
Soko og hele Hefer-bygden.
11. Abinadabs sønn hadde hele Dors
høyland. Han hadde Tafat, Salomos
datter, til hustru.
12. Ba'ana, Akiluds sønn, hadde
Ta'anak, Megiddo, og hele Bet-Sean som
ligger ved siden av Sartan nedenfor
Jisre'el fra Bet-Sean til Abel-Mehola og
bortenfor Jokmeam.
13. Gebers sønn i Ramot i Gilead. Han
hadde Ja'irs, Manasses sønns, byer i
Gilead. Han hadde også Argob-området i
Basan; seksti store byer med murer og
kobberbommer.
14. Akinadab, Iddos sønn, hadde
Mahana'im.
15. Akima'as i Naftali. Han hadde også
tatt en datter av Salomo til hustru. Hun
hette Basmat.
16. Ba'ana, sønn av Husai, i Asjer og i

Alot.
17. Josjafat, sønn av Paruah, i Issakar.
18.Sime'i, sønn av Ela, i Benjamin.
19. Geber, sønn av Uri, i Gileads
landområde. Det landområde som
Amonittkongen, Sihon, og Basans konge,
Og, hadde tatt. Han var den eneste
statlige oppsynsmann i de områdene.
20. Juda og Israel var så mange som
sanden ved havet. De åt og drakk, og var
glade.
21. Og Salomo regjerte over alle
kongerikene fra elven til Filistrenes land
og like til Egyptens landemerke. De kom
med gaver og tjente Salomo så lenge han
levde.
22. Av matvarer gikk det hos Salomo for
hver dag med: Tretti kor (12000L) fint mjøl
og seksti kor (24000L) vanlig mjøl,
23. ti fòrede okser og tjue arbeids-okser,
hundre stykker småfe foruten hjorter,
rådyr, dådyr, og fôrede fugler.
24. For han regjerte over hele landet
vestenfor elven, fra Tifsah like til Gasa,
over alle kongene vestenfor elven. Og han
hadde fred på alle kanter rundt omkring.
25. Og Juda og Israel bodde trygt, hver
mann under sitt vintre og under sitt
fikentre, fra Dan like til Be'er-Sjeba, så
lenge Salomo levde.
26. Salomo hadde førti tusen stallrom
for sine vognhester og tolv tusen hestfolk.
27. De statlige oppsynsmenn som er
nevnt ovenfor, forsynte hver sin måned
kong Salomo og alle som gikk til kong
Salomos bord. De lot det ikke mangle på
noe.
28. Og bygget og halmen, til vognhestene og ridehestene, førte de til det
sted hvor det skulle være; hver etter som
det var foreskrevet ham.
29. Gud gav Salomo visdom og
overmåte stor innsikt, og en forstand vidt
omfattende som sanden på havets bredd.
30. Salomos visdom var større enn alle
Østens barns visdom og all Egyptens
visdom.
31. Han var visere enn alle mennesker.
Visere enn Esrahitten Etan og Mahols
sønner, Heman, Kalkol, og Darda, og
hans navn var kj ent blant alle
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hedningefolkene rundt omkring.
32. Han laget tre tusen ordtak og hans
sanger var ett tusen og fem.
33. Han talte om trærne, fra sederen på
Libanon til isopen som vokser ut på
veggen. Og han talte om dyrene, om
fuglene, om insektene, og om fiskene.
34. Og de kom fra alle folk for å høre
Salomos visdom, fra alle Jordens konger
som hadde hørt om hans visdom.
KAP. 5
Kongen i Tyrus sendte arbeidsmenn
til Salomo
1. Kongen i Tyrus, Hiram, sendte sine
tjenere til Salomo, da han hadde fått høre
at han var blitt salvet til konge i sin fars
sted, for Hiram hadde alltid vært en venn
av David.
2. Og Salomo sendte bud til Hiram og lot
si:
3. Du vet at min far David ikke kunne
bygge et hus for Herrens, sin Guds, navn,
for de krigers skyld hvor med de oppholdt
ham inntil Herren la dem under hans
føtter.
4. Men nå har Herren min Gud gitt meg
ro rundt omkring. Det finnes ingen
motstandere, og ingen farer som truer.
5. Derfor tenkte jeg nå å bygge et hus
for Herren min Guds navn på den måten
som Herren sa da han talte slik til min far
David: Din sønn, som jeg vil sette på din
trone i ditt sted, han skal bygge huset for
mitt navn.
6. Så byd nå at de skal hugge seder for
meg på Libanon, så skal mine tjenere
være med dine tjenere. Og lønnen til dine
tjenere vil jeg gi deg etter som du selv
bestemmer, for du vet at det ikke finnes
noen blant oss som skjønner seg så godt
på å hugge trær som Sidonierne.
7. Da Hiram mottok denne beskjed fra
Salomo, ble han meget glad. Og han sa:
Lovet være Herren idag som har gitt David
en vis sønn og satt ham over dette store
folk!
8. Og Hiram sendte bud til Salomo og lot
si: Jeg har mottatt den beskjed du har
sendt meg. Jeg skal i alle måter gjøre som
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du ønsker med sedertrærne og cypresstrærne.
9. Mine tjenere skal føre dem fra
Libanon ned til havet. Og jeg vil la dem
legges i flåter på havet og føres til det sted
du vil sende meg beskjed om. Og la dem
ta dem fra hverandre der, og så kan du
hente dem der. Men så må du gjøre det
jeg ønsker, og la meg få matvarer til mitt
hus.
10. Og Hiram lot Salomo få sedertre og
cypresstrær, så mye som han ønsket.
11. Og Salomo gav Hiram tjue tusen kor
(8.000.000L) hvete til føde for hans hus og
tjue kor (8.000L) olje av knuste oliven. Så
mye gav Salomo Hiram år etter år.
12. Herren gav Salomo visdom, slik som
han hadde lovet ham. Og det var fred
mellom Hiram og Salomo, og de gjorde en
pakt med hverandre.
13. Og kong Salomo tok ut pliktarbeidere av hele Israel, og pliktarbeiderne var tretti tusen mann.
14. Dem sendte han skiftesvis til
Libanon, ti tusen om måneden. De var 1
måned på Libanon og 2 måneder hjemme.
Adoniram hadde oppsyn med pliktarbeiderne.
15. Salomo hadde sytti tusen bærere og
åtti tusen steinhuggere på fjellene,
16. foruten arbeidsformennene som var
tre tusen tre hundre i tallet. De regjerte
over de folk som utførte arbeidet.
17. Og kongen bød at de skulle bryte
store og kostbare steiner, så grunnvollen
til huset kunne legges ned med huggen
stein.
18. Og Salomos bygningsmenn, Hiram
bygningsmenn, og Gibelittene, hugg dem
til og gjorde i stand både stokkene og
steinene som huset skulle bygges av.
KAP. 6
Konstruksjonen av Herrens hus og
innredning
1. I det 480. år etter Israels utgang av
Egyptens land, i måneden Siv, det er den
2. måned, i det 4. år etter at Salomo var
blitt konge over Israel, begynte han å
bygge huset for Herren.
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2. Huset som kong Salomo bygget for
Herren var seksti alen (26,7m) langt og
tjue alen (8,9m) bredt, og tretti alen
(13,35m) høyt.
3. Og forhallen foran det Hellige var tjue
alen (8,9m), tilsvarende bredden av huset,
og ti alen (4,45m) bredt målt ut fra huset.
4. På huset gjorde han vinduer med fast
gitterverk.
5. Opp til husets vegg bygget han et
tilbygg rundt omkring langs med veggene
på huset, både det Hellige og det ypperste
rommet, og slik gjorde han siderom rundt
omkring.
6. Det nederste stokkverk var fem alen
(2,23m) bredt og det mellomste seks alen
(2,67m) bredt, og det tredje sju alen
(3,12m) bredt. For han hadde gjort festeanlegg på huset rundt omkring på utsiden
av veggen, slik at ikke bjelkene skulle gå
inn i husets vegger.
7. Da huset ble reist, ble det bygget av
hele steiner fra steinbruddet. En hørte
verken hammer eller øks eller noe slags
jernredskap i huset da det ble bygget.
8. Døren til det mellomste siderom var
på husets høyre side, og på en
vindeltrapp kom en opp i det mellomste
stokkverk, og fra det mellomste opp i det
tredje.
9. På den måten bygget han huset. Og
da han hadde gjort det ferdig, kledde han
det med bjelker og sederplanker i rader.
10. Tilbygget som ble bygget rundt om
hele huset, var fem alen (2,23m) høy for
hvert stokkverk og var festet til huset ved
sederbjelker.
11. Da kom Herrens ord til Salomo, og
det lød slik:
12. Nå bygger du dette hus. Hvis du da
vandrer etter mine forskrifter, holder mine
lover, og tar vare på mine bud, så du
følger dem, da vil jeg oppfylle på deg det
ord jeg talte til din far David.
13. Og jeg vil bo midt iblant Israels barn,
og jeg vil ikke forlate mitt folk Israel.
14. Så bygget da Salomo huset og
gjorde det ferdig.
15. Han kledde husets vegger innvendig
med sederbord. Fra gulvet og helt opp til
loftsbjelkene kledde han huset innvendig

med tre, og gulvet kledde han med
cypressbord.
16. Tjue alen (8,9m) fra husets bakside
satte han en vegg av sederbord fra gulvet
og opp til loftsbjelkene. Og rommet
innenfor innredet han til fin-rom. Det var
det Aller Helligste.
17. Og huset, det Hellige foran finrommet, var førti alen (17,8m) langt.
18. Innvendig var huset utsmykket med
utskjæringer i sedertre, gresskar, og
utsprungne blomster. Alt sammen var
sedertre. Der var ingen stein å se.
19. Innerst i huset innredet han et finrom til å sette Herrens ark i.
20. Foran det ypperste rommet som var
tjue (8,9m) alen langt, tjue alen (8,9m)
bredt, og tjue alen (8,9m) høyt, kledde han
med fint gull, og han satte et alter der og
kledde det med sedertre.
21. Og Salomo kledde huset innvendig
med fint gull og hengte gullkjeder bortover
veggen foran det ypperste rommet og
kledde den med gull.
22. Hele huset kledde han med gull fra
ende til annen. Og hele alteret som
tilhørte fin-rommet, kledde han med gull.
23. I fin-rommet gjorde han to kjeruber
av oljetre. De var ti alen (4,45m) høye.
24. Kjerubens ene vinge var fem alen
(2,23m) og kjerubens andre vinge var fem
alen (2,23m). Det var ti alen (4,45m) fra
vingespiss til vingespiss.
25. På den andre kjerub var også ti alen
(4,45m). Begge kjerubene hadde samme
mål og samme skikkelse.
26. Den ene kjerub var ti alen (4,45m)
høy og likedan den andre kjerub.
27. Og han satte kjerubene i det innerste
rom i huset. Og de strakte kjerubenes
vinger ut, så den enes vinge rørte ved den
ene vegg. Og den andre kjerubs vinge
rørte ved den andre vegg, mens deres
vinger midt i huset rørte med hverandre.
28. Og han kledde kjerubene med gull.
29. Alle husets vegger rundt omkring
utsmykket han med utskårne bilder av
kjeruber, palmer og utsprungne blomster i
det indre rom og i det ytre.
30. Og husets gulv kledde han med gull
både i det indre rom og i det ytre.
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31. For inngangen til fin-rommet gjorde
han saldører av oljetre. Den øvre dørkarm
med dørstolpene utgjorde en femtedel av
veggen.
32. Og de to dører av oljetre utsmykket
han med utskårne bilder av kjeruber,
palmer, og utsprungne blomster. Og han
kledde dem med gull og bredte gullet ut
over kjerubene og palmene.
33. Likedan gjorde han dørstolper av
oljetre for inngangen til det Hellige, på
fjerdedelen av veggen,
34. og to saldører av cypresstre. Begge
saldørene var i to deler som kunne
svinges hver for seg.
35. Og han pyntet dem med
utskjæringer som kjeruber, palmer, og
utsprungne blomster. Og han kledde dem
med gull som ble lagt jevnt utover
utskjæringene.
36. Og han bygget den indre forgård av
tre lag huggen stein og ett lag
sederbjelker.
37. I det 4. år ble grunnvollen lagt til
Herrens hus; i måneden Siv.
38. Og i det 11. år i måneden Bul, det er
den 8. måned, var huset ferdig i alle sine
deler og i ett og alt som det skulle være.
Da hadde han bygget på det i 7 år.
KAP. 7

Salomos byggverk

1. På sitt eget hus bygget Salomo i 13 år
før han ble ferdig med hele huset.
2. Han bygget Libanonskog-huset,
hundre alen (44,5m) langt og femti alen
(22,25m) bredt, og tretti alen (13,35m)
høyt, på fire rader sederstolper og med
sederbjelker ovenpå bjelkene.
3. Det dekket han med sedertre ovenpå
over de siderom som hvilte på stolpene,
og som var førtifem i tallet; femten i hver
rad.
4. Der var tre rader bjelkelag og vindu
mot vindu i tre høyder.
5. Alle dørene og dørstølpene var
firkantede, av bjelker, og vendte like mot
vindusrekken i alle tre høyder.
6. Så gjorde han søylehallen; femti alen
lang og tretti alen bred. Og foran den var
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det en forhall med søyler, og foran den
igjen var det en trappeoppgang.
7. Så gjorde han tronhallen hvor han satt
og dømte; domshallen. Den var kledd med
sedertre fra den ene ende av gulvet til den
andre.
8. Hans eget hus, det som han bodde i
og som lå i den andre gård innenfor
hallen, var bygget på samme vis. Også for
Faraos datter, som han hadde tatt til ekte,
bygget Salomo et hus som var likt denne
forhall.
9. Alt dette var av kostbare steiner,
tilhugget etter mål og skåret med sag
innentil og utentil, like fra grunnen og opp
til murkanten, og utenfra til den store gård.
10. Grunnvollen var lagt med kostbare
og store steiner; steiner på ti alen (4,45m)
og steiner på åtte alen (3,56m).
11. Og ovenpå der var det kostbare
steiner, hugget etter mål, og sedertre.
12. Rundt omkring den store gård var
det tre lag huggen stein og ett lag
sederbjelker, akkurat som det var med
den indre forgård til Herrens hus og med
husets forhall.
Tempelets inventar blir gjort
13. Kong Salomo sendte bud etter
Hiram fra Tyrus.
14. Han var sønn av ei enke av Naftalis
stamme, og hans far var en mann fra
Tyrus; en kobbersmed. Han var fylt med
kunstvisdom, forstand, og kunnskap, så
han kunne gjøre alle slags arbeid i kobber.
Han kom da til Salomo og gjorde alt det
arbeid han ville ha gjort.
15. Han gjorde to kobbersøyler. Den ene
søyle var atten alen (8m) høy, og en tråd
på tolv alen (5,34m) måltes omkring den
andre søyle.
16. Og han gjorde to søylehoder støpt
av kobber til å sette på toppen av søylene.
Hvert søylehode var fem alen (2,23m)
høyt.
17. På søylehodene, som var på toppen
av søylene, var det et nettverk med flettet
arbeid, snorer laget som kjeder, sju på
hvert søylehode.
18. Og han gjorde to rader med
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granatepler rundt omkring ved det ene av
de nettverk som skulle dekke søylehodene på toppen av søylene, og slik
gjorde han også med det andre søylehode.
19. Og søylehodene på toppen av
søylene var gjort som liljer, akkurat som i
forhallen, og målte fire alen (1,78m).
20. På begge søylene var det søylehoder, og også ovenpå over den bukformede delen som var tett ved og var på
den andre side av nettverket. Og
granateplene var to hundre i tallet og hang
i rader rundt omkring på det andre søylehode.
21. Så reiste han søylene ved tempelets
forhall. Den ene søyle han satte på høyre
side, kalte han Jakin (han skal gjøre fast).
Og den som han satte på venstre side,
kalte han Boas (i ham er det sterkt).
22. På toppen av søylene var det
linjeformet arbeid. Så var arbeidet med
søylene ferdig.
23. Så gjorde han det støpte hav. Det
var ti alen (4,45m) fra den ene rand til den
andre, og det var aldeles rundt. Det nådde
fem alen (2,23m) i høyden, og en snor på
tretti alen (13,35m) nådde rundt om det.
24. Nedenfor dets rand var det gresskar
rundt omkring. De gikk rundt omkring
havet; ti på hver alen (~0,45m). Det var to
rader med gresskar, og de var støpt i ett
med havet.
25. Havet stod på tolv okser; tre vendte
mot nord, tre vendte mot vest, tre vendte
mot sør, og tre vendte mot øst. Havet
hvilte på dem, og deres bakdeler vendte
alle innover.
26. Dets tykkelse var en håndsbredd
(7,65cm). Og dens rand var som randen
på et beger, lik en liljeblomst. Den rommet
to tusen bat (44.000L).
27. Så gjorde han de ti fotstykker av
kobber. Hvert fotstykke var fire alen
(1,78m) langt, fire alen (1,78m) bredt, og
tre alen (1,34m) høyt.
28. Og fotstykkene var gjort slik: Det var
utforminger på dem, utforminger mellom
kantlistene.
29. Og på utformingene mellom
kantlistene var det løver, okser, kjeruber.

Og ovenpå over kantlistene var det et
anlegg til karet, og nedenfor løvene og
oksene var det hengende løvverk
nedover.
30. Hvert fotstykke hadde fire hjul av
kobber og aksler av kobber, og dets fire
føtter hadde bærearmer. De var støpt på
nedenunder karet. På hvert av dem var
det løvverk på den andre side.
31. Og åpningen på karet var innenfor
kransen som løftet seg en alen (~0,45m)
høy oppetter. Og kransens åpning var
rund, gjort som et underlag; gjenomsnittlig
en og en halv alen (0,67m). Og på dens
åpning var det også bildeverk, men sideutformingene var firkantede og ikke runde.
32. Det var fire hjul satt under
utformingene. Og hjultappene satt på
fotstykket, og hvert hjul var halvannen
alen (0,67m) høyt.
33. Hjulene var gjort som vognhjul;
tappene, ringene, ekene, og navene, på
dem. Det var alt sammen støpt.
34. Det var fire bærearmer på de fire
hjørner av hvert fotstykke. Bærearmene
var i ett med fotstykket.
35. Øverst på fotstykket var det en halv
alens (~0,22m) forhøyning, aldeles rund.
Og oventil på fotstykket satt håndtakene
og utformingene som var i ett med det.
36. Og på flatene av håndtakene og på
utformingene skar han ut kjeruber, løver,
og palmer, etter som det var rom til på
hver av dem, og løvverk rundt omkring.
37. På den måten gjorde han de ti
fotstykker. De var alle støpt på samme vis
og hadde samme mål og samme form.
38. Så gjorde han ti kobberkar. Hvert kar
rommet førti bat (880L) og var fire alen
(1,78m) i tverr mål. Det var ett kar på
hvert av de ti fotstykker.
39. Og han satte fem av fotstykkene på
høyre side av huset og fem på venstre
side. Og havet satte han på høyre side av
huset, mot sørøst.
4 0 . H iram gj orde askebøtten e,
ildskuffene, og skålene til å skvette blod
med. Så var Hiram ferdig med alt det
arbeid han gjorde for kong Salomo til
Herrens hus. Det var:
41. To søyler og to skåler på søyle-
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hodene på toppen av søylene, og de to
nettverk til å dekke de to skåler på søylehodene på toppen av søylene,
42. de fire hundre granatepler til de to
nettverk, to rader granatepler til hvert
nettverk, til å dekke de to skåler på søylehodene som var ovenpå søylene,
43. og de ti fotstykker og de ti kar til
fotstykkene,
44. havet og de tolv okser under havet,
45. og askebøttene, ildskuffene, og
skålene til å skvette blod med. Alle disse
ting som Hiram gjorde for kong Salomo til
Herrens hus, var av blankt kobber.
46. Det var på Jordan-sletten kongen lot
dem støpe, i leirjorden mellom Sukkot og
Sartan.
47. Salomo lot alle disse ting være uveid
fordi det var så overvettes mye. Kobberets
vekt ble ikke undersøkt.
48. Salomo gjorde også alle de ting som
skulle være i Herrens hus: Gullalteret,
gullbordet som utstillings-brødene skulle
ligge på,
49. lysestakene, fem på høyre og fem
på venstre side, foran fin-rommet, av fint
gull, og blomstene på dem, lampene, og
lysestakene, av gull,
50. og fatene, knivene, skålene til å
skvette blod med, røkelse-skålene, og
fyrfatene, av fint gull, og hengslene til
dørene i det innerste rom i huset, det Aller
Helligste, og til dørene i det første rom i
huset, det Hellige, av gull.
51. Da nå alt det arbeid var ferdig som
kong Salomo lot gjøre for Herrens hus, lot
han bære inn der de ting som hans far
David hadde helliget til Herren: Sølvet,
gullet, og karene. Han la det ned i
skatterommene i Herrens hus.
KAP. 8

Salomo innvier tempelet

1. Da kalte kong Salomo Israels eldste
og alle stammehøvdingene, overhodene
for Israels barns familier, sammen til seg i
Jerusalem for å føre Herrens pakts-ark
opp fra Davids by. Det er Sion.
2. Og alle Israels menn samlet seg hos
kong Salomo på festen i måneden Etanim.
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Det er den 7. måned.
3. Da nå alle Israels eldste var kommet,
løftet prestene arken opp.
4. Og de bar Herrens ark opp, og
forsamlingsteltet, og alle de redskaper
som var i teltet. Det var prestene og
Levittene som bar dem opp.
5. Og kong Salomo stod foran arken, og
med ham hele Israels menighet som han
hadde samlet hos seg. Og de ofret småfe
og storfe i slik mengde at de ikke kunne
telles eller regnes.
6. Prestene bar Herrens pakts-ark inn på
den plass i husets ypperste rom, i det Aller
Helligste, under kjerubenes vinger.
7. For kjerubene bredte sine vinger ut
over det sted hvor arken stod, så at
kjerubene ovenfra dekket både over arken
og dens stenger.
8. Stengene var så lange at deres ender
kunne sees fra det Hellige foran
finrommet, men ikke utenfor. Og der har
de vært til denne dag.
9. Det var ikke noe i arken uten de to
steintavler som Moses hadde lagt ned der
ved Horeb, dengang Herren gjorde pakt
med Israels barn da de drog ut av
Egyptens land.
10. Så skjedde det at da prestene gikk
ut av helligdommen, da fylte skyen
Herrens hus.
11. Og for skyens skyld kunne prestene
ikke bli stående og gjøre tjeneste, for
Herrens herlighet fylte Herrens hus.
12. Da sa Salomo: Herren har sagt at
han vil bo i det dunkle.
13. Bygget har jeg et hus til en bolig for
deg, et sted hvor du kan bo til evig tid.
14. Så vendte kongen seg om og
velsignet hele Israels menighet, mens
hele Israels menighet stod.
15. Han sa: Lovet være Herren, Israels
Gud, som med sin munn talte med David,
min far, og med sin hånd har oppfylt det
han lovet da han sa:
16. Fra den dag jeg førte mitt folk Israels
ut av Egypten, har jeg ikke utvalgt noen by
blant alle Israels stammer, så der skulle
bygges et hus til bolig for mitt navn, men
jeg valgte ut David til å råde over mitt folk
Israel.
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17. Og David, min far, hadde i sinne å
bygge et hus for Herrens, Israels Guds,
navn.
18. Men Herren sa til David, min far: At
du har hatt i sinne å bygge et hus for mitt
navn, det har du gjort vel i,
19. men du skal ikke bygge huset. Din
sønn som skal gå ut av ditt liv, han skal
bygge huset for mitt navn.
20. Og Herren oppfylte det ord han
hadde talt. Og jeg er trådd til i min far
Davids sted og har tatt sete på Israels
trone, slik som Herren hadde sagt, og jeg
har bygget huset for Herrens, Israels
Guds, navn.
21. Og der har jeg stelt til et rom for
arken, hvor i Herrens pakt er, den pakt
som han gjorde med våre fedre da han
førte dem ut av Egyptens land.
22. Så trådde Salomo frem foran
Herrens alter midt for hele Israels
menighet og bredte ut sine hender mot
himmelen
23. og sa: Herre, Israels Gud! Det er
ikke noen Gud som du, verken i himmelen
der oppe eller på Jorden her nede. Du
som holder din pakt og bevarer din godhet
mot dine tjenere når de vandrer for ditt
åsyn av alt sitt hjerte.
24. Du som har holdt det du lovet din
tjener David, min far. Du lovet det med din
munn, og med din hånd har du oppfylt det,
som det viser seg her i dag.
25. Så hold nå også, Herre, Israels Gud,
det du lovet din tjener David, min far, da
du sa: Det skal aldri mangle en mann av
din ætt til å sitte på Israels trone for mitt
åsyn, så sant dine barn akter på sin vei og
vandrer for mitt åsyn, som du har vandret
for mitt åsyn.
26. Så la nå, Israels Gud, de ord bli
sannhet som du har talt til din tjener
David, min far.
27. Men bor da Gud virkelig på Jorden?
Se, himlene og himlenes himler rommer
deg ikke. Hvor mye mindre da dette hus
som jeg som jeg har bygget!
28. Men vil du nå allikevel vende deg til
din tjeners bønn og til hans ydmyke
begjæring, Herre min Gud, og høre på det
rop og den bønn som din tjener bærer

frem for ditt åsyn i dag,
29. så dine øyne må være opplatt mot
dette hus natt og dag. Det sted hvor om
du har sagt: Mitt navn skal bo der, så du
hører på den bønn som din tjener ber,
vendt mot dette sted.
30. Du vil høre på din tjeners og ditt folk
Israels ydmyke begjæring som de bærer
frem, vendt mot dette sted. Du vil høre
den på det sted hvor du bor, i himmelen.
Du vil høre og tilgi.
31. Når noen synder mot sin neste, og
de krever en ed av ham og lar ham
sverge, og han så kommer inn og sverger
foran ditt alter i dette hus,
32. så vil du høre i himmelen og gripe
inn og hjelpe dine tjenere til deres rett, så
du dømmer den skyldige skyldig og lar
hans gjerninger komme over hans eget
hode, og dømmer den rettferdige rettferdig
og lar ham få etter sin rettferdighet.
33. Når ditt folk Israel blir slått av
fienden fordi de synder mot deg, men de
så vender om til deg og bekjenner ditt
navn og ber til deg og bønnfaller deg om
nåde i dette hus,
34. så vil du høre det i himmelen og
forlate ditt folk Israels synd og føre dem
tilbake til det land du har gitt deres fedre.
35. Når himmelen lukkes, så det ikke
kommer regn fordi de synder mot deg, og
de så ber vendt mot dette sted, og
bekjenner ditt navn og vender om fra sin
synd fordi du ydmyker dem,
36. så vil du høre det i himmelen og
forlate dine tjeners og ditt folk Israels
synd, fordi du lærer dem den gode vei de
skal vandre, og du vil la det regne over ditt
land som du har gitt ditt folk til arv.
37. Når det kommer hungersnød i
landet, når det kommer pest, når det
kommer kornbrann og rust, gresshopper
og kålorm, når deres fiender trenger inn i
deres land og omringer deres byer, når
det kommer noen plage eller noen
sykdom,
38. hver gang da noe menneske eller
hele ditt folk Israel bærer frem noen bønn
eller ydmyk begjæring, fordi de hver for
seg kjenner seg rammet i sin samvittighet,
og de så brer ut sine hender mot dette
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39. så vil du høre det i himmelen, der
hvor du bor, og du vil tilgi og gripe inn og
gi hver mann etter alle hans gjerninger
fordi du kjenner hans hjerte, for du alene
kjenner alle menneskebarns hjerte,
40. så de må frykte deg alle de dager de
lever i det land du har gitt våre fedre.
41. Også om en fremmed, en som ikke
er av ditt folk Israel, men kommer fra et
fjernt land for ditt navns skyld,
42. for de vil få høre om ditt store navn
og om din sterke hånd og om din utrakte
arm, kommer og ber vendt mot dette hus,
43. så vil du høre det i himmelen, der
hvor du bor, og gjøre alt som den
fremmede roper til deg om, så alle
Jordens folk må lære å kjenne ditt navn og
ha respekt for deg, liksom ditt folk Israel,
og forstå at det er ditt navn som det
nevnes med dette hus som jeg har
bygget.
44. Når ditt folk drar ut i krig mot sin
fiende på den vei du sender dem og de så
ber til Herren, vendt mot den by du har
utvalgt og det hus du har bygget for ditt
navn,
45. så vil du i himmelen høre deres
bønn og ydmyke begjæring og hjelpe dem
til deres rett.
46. Når de synder mot deg, for det er
ikke noe menneske som ikke synder, og
du vredes på dem og gir dem i fiendens
vold, og de som tar dem til fange, fører
dem bort til fiendens land, fjernt eller nær,
47. men de så tar seg det til hjerte i det
land hvor de holdes fanget, og omvender
seg og bønnfaller deg om nåde i deres
land som holder dem fanget, og sier: Vi
har syndet og gjort ille, vi har vært
ugudelige,
48. og de omvender seg til deg av alt sitt
hjerte og av all sin sjel i sine fienders land,
blant dem som har ført dem i fangenskap,
og de ber til deg, vendt mot sitt land som
du har gitt deres fedre, og mot den by du
har utvalgt, og det hus jeg har bygget for
ditt navn,
49. så vil du i himmelen, der du bor,
høre deres bønn og ydmyke begjæring og
hjelpe dem til deres rett
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50. og forlate ditt folk hva de har syndet
mot deg, og alle de urettferdige gjerninger
de har gjort mot deg, og la dem finne
barmhjertighet hos dem som holder dem
fanget, så de forbarmer seg over dem.
51. De er jo ditt folk og din arv, som du
førte ut av Egypten, midt ut av
forbrennings-ovnen.
52. La dine øyne være opplatt for din
tjeners ydmyke begjæring og for ditt folk
Israels ydmyke begjæring, så du hører på
dem, så ofte de roper til deg.
53. For du har utskilt dem fra alle
Jordens folk, så de skal være din arv, slik
som du sa ved din tjener Moses da du
førte våre fedre ut av Egypten, HERRE !
54. Etterat Salomo hadde båret frem
hele denne bønn og ydmyke begjæring
for Herren, stod han opp fra Herrens alter,
hvor han hadde ligget på sine knær med
hendene utbredt mot himmelen.
55. Så trådde han frem og velsignet hele
Israels menighet med høy røst og sa:
56. Lovet være Herren som har gitt
Israel ro slik som han lovte! Ikke et ord er
blitt til intet av alle de gode ord han talte
ved sin tjener Moses.
57. Måtte Herren vår Gud være med oss
som han har vært med våre fedre! Må han
ikke forlate oss og ikke forkaste oss,
58. men bøye vårt hjerte til seg, så vi
vandrer på alle hans veier og holder hans
bud, forskrifter, og lover, som han gav
våre fedre.
59. Og måtte denne min bønn som jeg i
ydmykhet har båret frem for Herrens åsyn,
være nær Herren vår Gud dag og natt, så
han hjelper sin tjener og sitt folk Israel til
deres rett, etter som det trengs hver dag,
60. så alle Jordens folk må erfare at
Herren er Gud, han og ingen annen,
61. og deres hjerte må være helt med
Herren vår Gud, så vi vandrer etter hans
lover og holder hans bud, som dere gjør i
dag.
62. Og kongen og hele Israel med ham
ofret slaktoffer for Herrens åsyn.
63. Tjueto tusen stykker storfe og
hundre og tjue tusen stykker småfe var
det takkoffer som Salomo bar frem for
Herren. På den måten var det kongen og
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alle Israels barn innvidde Herrens hus.
64. Samme dag helliget kongen den
midterste del av forgården som var foran
Herrens hus. For der bar han frem
brennofferet, matofferet, og fettstykkene
av takkofferne, fordi kobber-alteret som
stod for Herrens åsyn, var for lite til å
romme brennofferet, matofferet, og
fettstykkene av takkofferne.
65. Slik feiret Salomo dengang festen,
og hele Israel med ham; en stor mengde
folk som var kommet sammen like fra
Hamat-veien og til Egyptens bekk. I 7
dager og atter i 7 dager, til sammen 14
dager, feiret de festen for Herrens, vår
Guds, åsyn.
66. Den 8. dag lot han folket fare, og de
ba farvel med kongen og drog hjem igjen,
glade og vel til mote over alt det gode
Herren hadde gjort mot sin tjener David og
mot sitt folk Israel.
KAP. 9
Herren åpenbarer seg for Salomo for
andre gang
1. Da Salomo var ferdig med å bygge
Herrens hus, kongens hus, og alt det hans
hu stod til å utføre,
2. da åpenbarte Herren seg andre gang
for Salomo, liksom han hadde åpenbart
seg for ham i Gibeon.
3. Og Herren sa til ham: Jeg har hørt din
bønn og ydmyke begjæring som du bar
frem for mitt åsyn. Jeg har helliget dette
hus som du har bygget, så jeg lar mitt
navn bo der til evig tid, og mine øyne og
mitt hjerte skal være der alle dager.
4. Hvis du vandrer for mitt åsyn som din
far David gjorde, i hjertets renhet og i
oppriktighet, så du gjør alt det jeg har
befalt deg, og holder mine bud og mine
lover,
5. så vil jeg trygge din kongetrone i
Israel til evig tid, slik som jeg lovte din far
David da jeg sa: Det skal aldri mangle en
mann av din ætt på Israels trone.
6. Men hvis dere og deres barn vender
dere bort fra meg og ikke holder de bud
og lover som jeg har forelagt dere, men gir
dere til å dyrke andre guder og tilbe dem,

7. så vil jeg utrydde Israel av det land
jeg har gitt dem. Og det hus jeg har
helliget for mitt navn, vil jeg forkaste fra
mitt åsyn, og Israels skal bli til et ordtak og
til en spott blant alle folk.
8. Og skal dette hus enn bli høyt, så skal
dog hver den som går forbi det,
forskrekkes og spotte. Og når noen da
spør: Hvorfor har Herren gjort slik mot
dette land og dette hus?
9. Da skal de svare: Fordi de forlot
Herren sin Gud som førte deres fedre ut
av Egyptens land og holdt seg til andre
guder, og tilbad dem og dyrket dem.
Derfor har Herren ført all denne ulykke
over dem.
Salomos byggverk og handel
10. Da nå de 20 år var til ende som
Salomo hadde bygget på de to hus,
Herrens hus og kongens hus,
11. gav kong Salomo tjue byer i Galilea
til kongen i Tyrus, Hiram, som hadde
hjulpet ham med sedertre, cypresstre, og
gull, så mye han ønsket.
12. Men da Hiram kom fra Tyrus for å se
på de byer Salomo hadde gitt ham, syntes
han ikke om dem.
13. Han sa: Hva er dette for byer du har
gitt meg, min bror? Og han kalte dem
Kabuls land (tørkens land). Så heter de
den dag i dag.
14. Men Hiram hadde sendt kongen
hundre og tjue talenter (5.184kg) gull.
15. Med de plikt-arbeidere som kong
Salomo tok ut for å bygge Herrens hus,
sitt eget hus, deponiet, Jerusalems murer,
Hasor, Megiddo, og Geser, hadde det seg
slik:
16. Farao, kongen i Egypten, hadde
dratt opp og inntatt Geser og satt ild på
det og drept Kana'anittene som bodde i
byen, og gitt den med i giftegave til sin
datter, Salomos hustru.
17. Men Salomo bygget Geser opp
igjen, og likeså bygget han opp Nedre
Bet-Horon,
18. Ba'alat, og Tadmor, i ørkenen der i
landet,
19. og alle de opplags-byer han hadde,
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og byene for strids-vognene, og byene for
hestfolket, og alt annet han hadde lyst til å
bygge, både i Jerusalem, på Libanon, og i
hele det land han rådet over.
20. Og alt det folk som var blitt tilbake av
A m orittene, Hetittene, Ferisitten e,
Hevittene, og Jebusittene, folk som ikke
var av Israels ætt,
21. deres etterkommere, så mange som
var blitt tilbake i landet etter dem fordi
Israels barn ikke hadde maktet å slå dem
med bann, dem tok Salomo ut til
arbeidspliktige slaver, og det har de vært
til denne dag.
22. Men av Israels barn gjorde Salomo
ikke noen til slave. De var hans
krigsmenn, hans tjenere, høvdinger,
livvakter, og øverstkommanderende for
hans stridsvogner og hestfolk.
23. Salomos arbeidsformenn var fem
hundre og femti i tallet. De rådet over de
folk som utførte arbeidet.
24. Så snart Faraos datter var flyttet opp
fra Davids by til det hus som han hadde
bygget for henne, gikk han i gang med å
bygge deponiet.
25. Tre ganger om året ofret Salomo
brennoffer og takkoffer på det alter han
hadde bygget for Herren. Og han brente
røkelse ved det alter som stod for Herrens
åsyn, og hadde nå huset ferdig.
26. Kong Salomo lot også bygge skiper i
Esjon-Geber som ligger ved Elot på
bredden av det Røde Hav i Edoms land.
27. Og Hiram sendte sine folk, sjøvant
mannskap, på skipene sammen med
Salomos folk.
28. De kom til Ofir og hentet gull derfra,
fire hundre og tjue talenter (18.144kg), og
førte det hjem til kong Salomo.
KAP. 10
Dronningen av Saba møter Salomo
1. Da dronningen av Saba hørte
Salomos rykte, som skyldtes Herrens
navn, kom hun for å sette ham på prøve
med gåter.
2. Hun kom til Jerusalem med et stort
følge med kameler som bar krydderier og
en stor mengde gull og dyre steiner. Og
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da hun var kommet til Salomo, talte hun til
ham om alt som lå henne på hjerte.
3. Men Salomo tydet alle hennes gåter.
Det var ikke et ord av det hun sa som var
skjult for kongen, så han ikke kunne tyde
det.
4. Da dronningen av Saba så all
Salomos visdom og så det hus han hadde
bygget,
5. rettene på hans bord, hvordan hans
tjenere satt ved bordet og bordtjenerne
stod rundt omkring, hvordan de var kledd,
og hans munnskjenker, og den trapp han
gikk opp på til Herrens hus, var hun rent
ute av seg selv av forundring
6. Og hun sa til kongen: Så var det da
sant det jeg hørte hjemme i mitt land om
deg og din visdom.
7. Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg
kom og fikk se det med egne øyne. Men
nå ser jeg at de ikke har fortalt meg
halvdelen. Du overgår i visdom og lykke
det rykte jeg har hørt.
8. Lykkelige er de menn, lykkelige er
disse dine tjenere som alltid står for ditt
åsyn og hører din visdom.
9. Lovet være Herren din Gud som
hadde velbehag i deg, så han satte deg
på Israels trone! Fordi Herren elsker Israel
til evig tid, satte han deg til å håndheve
rett og rettferdighet.
10. Så gav hun kongen hundre og tjue
talenter (5.184kg) gull, krydderier i stor
mengde, og dyre steiner. Aldri er det
kommet en sådan mengde krydderier til
landet som det dronningen av Saba gav
kong Salomo.
11. Men også Hirams skiper som hentet
gull fra Ofir, hadde ført sandeltre i stor
mengde og dyre steiner med derfra.
12. Av sandeltreet lot kongen gjøre
rekkverk til Herrens hus, og sitarer og
harper for sangerne. Aldri er det siden
kommet eller blitt sett så mye sandeltre i
landet.
13. Og kong Salomo gav dronningen av
Saba alt hun hadde lyst til og ba om,
foruten de gaver som det sømmet seg for
så en mektig konge som Salomo å gi
henne. Så tok hun avsted og drog hjem
igjen til sitt land med sine tjenere.
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Salomos rikdom

14. Vekten av det gull som i ett år kom
inn til Salomo, var seks hundre og
sekstiseks talenter (28.771kg),
15. foruten det som kom inn fra
handelsmennene, ved butikkene, fra alle
kongene i Arabia, og fra de statlige
oppsynsmenn i landet.
16. Og kong Salomo lot gjøre to hundre
store skjold av uthamret gull, det gikk seks
hundre sekel (7,2kg) gull med til hvert
skjold,
17. og tre hundre små skjold av
uthamret gull; til hvert av disse skjold gikk
det med tre miner (2,16kg) gull. Og
kongen satte dem i Libanon-skoghuset.
18. Kongen lot også gjøre en stor
elfenbeins-trone og kledde den med reint
gull.
19. Tronen hadde seks trinn og en rund
topp bakentil. På begge sider av setet var
det armer, og tett ved armene stod det to
løver.
20. Og på begge sider av de seks trinn
stod det tolv løver. Noe sådant har aldri
vært gjort i noe annet kongerike.
21. Alle kong Salomos drikke-kar var av
gull, og alle karene i Libanon-skoghuset
var av fint gull. Der var ingenting sølv. Det
ble ikke regnet for noe i Salomos dager.
22. For kongen hadde Tarsis-skiper på
havet sammen med Hirams skiper. En
gang hvert 3. år kom Tarsis-skipene hjem
og hadde med gull og sølv, elfenbein,
aper, og påfugler.
23. Kong Salomo ble større enn alle
Jordens konger i rikdom og visdom.
24. Fra alle Jordens kanter kom folk for
å se kong Salomo og høre hans visdom
som Gud hadde lagt ned i hans hjerte.
25. Og hver av dem hadde gaver med:
Sølvkar, gullkar, klær, våpen, krydderier,
og mulesler. Så gjorde de år om annet.
26. Salomo la seg til mange stridsvogner
og hestfolk. Fjorten tusen stridsvogner og
tolv tusen hestfolk. Dem la ham dels i
vognbyene og dels hos seg selv i
Jerusalem.
27. Kongen gjorde sølvet i Jerusalem
like så vanlig som stein, og sedertre like

så vanlig som morbærtrærne i lavlandet.
28. Sine hester lot Salomo innføre fra
Egypten. En del handelsmenn som
kongen sendte avsted, hentet fra tid til
annen en flokk for en fastsatt pris.
29. Hver vogn som ble hentet opp fra
Egypten og innført, kostet seks hundre
sekel (7,2kg) sølv og hver hest hundre og
femti (1,8kg). Og på samme måte hentet
de også vogner og hester derfra til alle
Hetittenes konger og til kongene i Aram.
KAP.11
Salomos kvinner og hans fall fra
Herren
1. Men kong Salomo elsket mange
fremmede kvinner foruten Faraos datter;
Moabittiske, Ammonittiske, Edomittiske,
Sidoniske, og Hetittiske.
2. Kvinner av de hedningefolk om hvilke
Herren hadde sagt til Israels barn: Dere
skal ikke gi dere i lag med dem, og de ikke
med dere, ellers kommer de bestemt til å
vende deres hjerte til sine guder. Til dem
holdt Salomo seg og elsket dem.
3. Han hadde sju hundre hustruer av
fyrstelig rang og tre hundre medhustruer.
Disse hans hustruer bøyde hans sinn.
4. Og da Salomo ble gammel, vendte
hustruene hans hjerte til andre guder. Og
hans hjerte var ikke helt med Herren hans
Gud slik som hans far Davids hjerte hadde
vært.
5 . O g S alo m o fulgte Astart e,
Sidoniernes guddom, og Milkom,
Ammonittenes vederstyggelighet.
6. Og Salomo gjorde hva ondt var i
Herrens øyne, og fulgte ikke trofast etter
Herren slik som hans far David hadde
gjort.
7. På den tid bygget Salomo en
offerhaug for K amos, Moabs
vederstyggelighet, på det fjell som ligger
midt imot Jerusalem, og for Molok,
Ammons barns vederstyggelighet.
8. Og det samme gjorde han for alle sine
fremmede hustruer som brente røkelse og
ofret til sine guder.
Salomo får motstandere
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9. Da ble Herren vred på Salomo fordi
han hadde vendt sitt hjerte bort fra Herren,
Israels Gud, som hadde åpenbaret seg for
ham to ganger
10. og uttrykkelig forbudt ham å følge
andre guder. Men han hadde ikke holdt
seg etter Herrens bud.
11. Da sa Herren til Salomo: Siden dette
er kommet deg i sinne, og du ikke har
holdt min pakt og mine lover som jeg har
gitt deg, så vil jeg rive riket fra deg og gi
det til din tjener.
12. Men for din far Davids skyld vil jeg
ikke gjøre det i din tid. Fra din sønn vil jeg
rive riket.
13. Dog vil jeg ikke rive hele riket fra
ham. En stamme vil jeg gi din sønn for
min tjener Davids skyld og for Jerusalems
skyld som jeg har utvalgt.
14. Og Herren reiste opp Salomo en
motstander i Edomitten Hadad. Han var
av kongeætten i Edom.
15. For dengang David var i Edom, og
hærføreren Joab drog opp for å begrave
de falne og slo i hjel alle menn i Edom,
16. i 6 måneder ble Joab og hele Israel
der, til han hadde utryddet alle menn i
Edom,
17. da flyktet Hadad med noen
Edomittiske menn som tilhørte hans fars
tjenere, og tok veien til Egypten. Hadad
var dengang en liten gutt.
18. De brøt opp fra Midian og kom til
Paran. Fra Paran tok de noen menn med
seg og kom så til Egypten til Farao,
kongen i Egypten, og han gav ham et hus
og tilsa ham livsopphold og lot ham få
jord.
19. Og Hadad fant stor nåde for Faraos
øyne, så han gav ham til hustru en søster
av sin egen hustru, dronning Tahpenes.
20. Og Tahpenes' søster fødte ham
sønnen Genubat. Tahpenes avvendte
ham i Faraos hus, og siden var Genubat i
Faraos hus blant Faraos egne barn.
21. Da nå Hadad i Egypten fikk høre at
David hadde lagt seg til hvile hos sine
fedre, og at hærføreren Joab var død, sa
han til Farao: La meg fare, så jeg kan dra
hjem til mitt land.
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22. Farao sa til ham: Hva mangler du
her hos meg siden du ønsker å dra hjem
til ditt land? Han svarte: Ingenting, men du
må endelig la meg få fare.
23. Gud reiste opp Salomo en annen
motstander, Reson, Eljadas sønn, som
var flyktet fra sin herre Hadadeser,
kongen i Soba.
24. Han samlet folk om seg og ble fører
for en røverflokk, dengang David slo dem i
hjel. Og de drog til Damaskus og slo seg
ned der og gjorde seg til herrer i
Damaskus.
25. Han var en motstander av Israel så
lenge Salomo levde, og både han og
Hadad voldte Israel skade. Han hatet
Israel og var konge over Aram.
26. Så var det en av Salomos tjenere,
Jeroboam, Nebats sønn, en Efra'imitt fra
Sereda. Hans mor hette Serua og var
enke. Han reiste seg også mot kongen.
27. Og slik gikk det til at han reiste seg
mot kongen: Salomo bygget på deponiet.
Han ville lukke det åpne sted i sin far
Davids by.
28. Nå var Jeroboam en dyktig kar. Og
da Salomo så at den unge mann var en
dugelig arbeider, satte han ham til å ha
tilsyn med alt det arbeid Josefs hus hadde
å utføre.
29. På den tid hendte det engang da
Jeroboam var gått ut fra Jerusalem, at
profeten Akia fra Sjilo traff ham på veien.
Han hadde en ny kappe på, og de to var
alene på marken.
30. Da tok Akia den nye kappe han
hadde på og reiv den i tolv stykker.
31. Og han sa til Jeroboam: Ta deg ti
stykker! For så sier Herren, Israels Gud:
Jeg river riket ut av Salomos hånd og gir
deg de ti stammer.
32. Men den ene stamme skal han ha
for min tjener Davids skyld og for
Jerusalems skyld, den by som jeg har
utvalgt blant alle Israels stammer.
33. Så vil jeg gjøre fordi de har forlatt
meg og tilbedt Astarte, Sidoniernes gud,
Kamos, Moabs gud, Milkom, Ammons
barns gud, og ikke vandret på mine veier
og ikke gjort hva rett er i mine øyne, og
ikke holdt mine lover og bud slik som hans
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far David gjorde.
34. Dog vil jeg ikke ta noe av riket fra
ham selv, men la ham være fyrste så
lenge han lever, for min tjener Davids
skyld, som jeg utvalgte, og som holdt seg
etter mine bud og lover.
35. Men jeg vil ta riket fra hans sønn og
gi deg det; de ti stammer.
36. Men hans sønn vil jeg gi èn stamme,
forat min tjener David alltid må ha en
lampe brennende for mitt åsyn i
Jerusalem. Den by jeg har utvalgt meg for
å la mitt navn bo der.
37. Men deg vil jeg ta og la deg råde
over alt hva du vil ha, og være konge over
Israel.
38. Og hvis du hører på alt det jeg byder
deg, vandrer på mine veier, og gjør hva
som er rett i mine øyne, så du holder mine
lover og bud, slik som min tjener David
gjorde, så vil jeg være med deg og bygge
deg et hus som står fast akkurat som jeg
gjorde for David. Og jeg vil gi deg Israel.
39. Og Davids ætt vil jeg ydmyke på
grunn av det som er gjort, dog ikke for alle
tider.
40. Salomo søkte nå å drepe Jeroboam,
men Jeroboam tok avsted og flyktet til
Egypten, til Sisak, kongen i Egypten. Og
han ble i Egypten til Salomos død.
41. Hva som ellers er å fortelle om
Salomo, om alt det han gjorde og om hans
visdom, det er oppskrevet i Salomos
krønike.
42. Den tid Salomo var konge i
Jerusalem, var 40 år.
43. Så la Salomo seg til hvile hos sine
fedre og ble begravet i sin far Davids by,
og hans sønn, Rehabeam, ble konge i
hans sted.
KAP. 12
Juda og Israelriket blir delt
1. Rehabeam drog til Sikem, for hele
Israel var kommet til Sikem for å gjøre
ham til konge.
2. Da Jeroboam, Nebats sønn, hørte
det, han var ennå i Egypten, -han hadde
flyktet dit for kong Salomo og bodde på
den måten nå i Egypten,

3. men de sendte bud dit og kalte ham
hjem-, da kom han og hele Israels
menighet og talte til Rehabeam og sa:
4. Din far gjorde vårt åk tungt. Men lett
nå du den harde tjeneste og det tunge åk
som din far la på oss, så vil vi tjene deg!
5. Han svarte dem: Gå bort og vent i 3
dager og kom så hit til meg igjen! Så gikk
folket bort.
6. Og kong Rehabeam rådførte seg med
de gamle som hadde gjort tjeneste hos
hans far Salomo, mens han ennå levde.
Og han sa: Hva råder dere meg til å svare
dette folk?
7. De svarte ham: Hvis du idag lyder
dette folk og retter deg etter dem og gir
dem gode ord til svar, så vil de være dine
tjenere for alle tider.
8. Men han aktet ikke på det råd som de
gamle hadde gitt ham, men rådførte seg
med de unge som var vokst opp sammen
med ham, og som nå var i hans tjeneste.
9. Han spurte dem: Hva råder dere til at
vi skal svare dette folk som har sagt til
meg: Lett det åk din far la på oss?
10. Og de unge, som hadde vokst opp
sammen med ham, svarte ham: Så skal
du si til dette folk som sa til deg: Din far
gjorde vårt åk tungt, men gjør du det
lettere for oss. Så, skal du tale til dem:
Min lillefinger er tykkere enn min fars
hofter.
11. Har nå min far lagt et tungt åk på
dere, så vil jeg gjøre deres åk ennå
tyngre. Har min far straffet dere med
pisker, så vil jeg straffe dere med
skorpioner.
12. Så kom Jeroboam og alt folket til
Rehabeam den 3. dag, slik som kongen
hadde sagt: Kom til meg igjen om 3 dager!
13. Da gav kongen folket et hardt svar.
Han aktet ikke på det råd som de gamle
hadde gitt ham,
14. men han svarte dem som de unge
hadde rådet til: Har min far gjort deres åk
tungt, så vil jeg gjøre deres åk ennå
tyngre. Har min far straffet dere med
pisker, så vil jeg straffe dere med
skorpioner.
15. Kongen hørte ikke på folket, for
Herren styrte det så forat hans ord skulle
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bli oppfylt. Det som Herren hadde talt til
Jeroboam, Nebats sønn, ved Akia fra
Sjilo.
16. Da nå hele Israels så at kongen ikke
hørte på dem, svarte folket kongen og sa:
Hva del har vi i David? Vi har ingen arv i
Isais sønn. Til dine telt, Israel! Se nå selv
til ditt hus, David! Så drog Israel hjem
igjen.
17. Bare over de Israels barn som
bodde i Judas byer, ble Rehabeam konge.
18. Da sendte kong Rehabeam Adoram
avsted, han som hadde oppsyn med pliktarbeidet, men hele Israels steinet ham, så
han døde. Og kong Rehabeam selv måtte
i all hast stige opp i sin vogn og flykte til
Jerusalem.
19. På den måten falt Israel fra Davids
hus, og så har det vært til denne dag.
Jeroboam blir konge over Israelriket
og faller fra Gud
20. Da hele Israel hørte at Jeroboam var
kommet tilbake, sendte de beskjed og
kalte ham til folke-forsamlingen, og gjorde
han til konge over hele Israel. Det var ikke
noen som holdt seg til Davids hus, uten
Juda stamme alene.
21. Da Rehabeam kom til Jerusalem,
samlet han hele Judas hus og Benjamins
stamme, hundre og åtti tusen utvalgte
krigsmenn, forat de skulle stride mot
Israels hus og vinne riket tilbake for
Rehabeam, Salomos sønn.
22. Da kom Guds ord til Semaja, den
Guds mann, og det lød slik:
23. Si til Rehabeam, Salomos sønn,
Judas konge, og hele Judas og Benjamins
hus og resten av folket:
24. Så sier Herren: Dere skal ikke dra
opp og stride mot deres brødre, Israels
barn. Vend hjem igjen hver til sitt hus! For
det som har hendt, er kommet fra meg.
Da lød de Herrens ord. De vendte om og
drog bort, som Herren hadde sagt.
25. Jeroboam bygget Sikem i Efra'imfjellene om til en fast by og bosatte seg
der. Siden drog han derfra og bygget også
Pnuel om til en fast by.
26. Og Jeroboam tenkte med seg selv:
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Riket kunne snart komme tilbake til Davids
hus.
27. Dersom dette folk drar opp for å
bære frem offer i Herrens hus i Jerusalem,
så vil deres hjerte igjen vende seg til
deres herre, Rehabeam, Judas konge, og
så vil de drepe meg og vende tilbake til
Judas konge, Rehabeam.
28. Og kongen holdt råd, og så gjorde
han to gullkalver. Og han sa til folket: Dere
har nå lenge nok dratt opp til Jerusalem.
Se, her er dine guder, Israel, som førte
deg opp fra Egyptens land.
29. Og han stilte den ene opp i Bet-El,
og den andre satte han i Dan.
30. Dette ble årsak til synd. Folket gikk
like til Dan for å tre frem for den ene av
dem.
31. Han bygget også hus på
offerhaugene og gjorde hvem han ville av
folket til prester, enda de ikke var av Levis
barn.
32. Og Jeroboam holdt en fest i den 8.
måned, på den 15. dag i måneden, i likhet
med festen i Juda, og han ofret på alteret.
På denne måten gjorde han det i Bet-El.
Han ofret til kalvene som han hadde gjort.
Og han lot dem som han hadde gjort til
prester ved offerhaugene, gjøre tjeneste i
Bet-El.
33. Og han ofret på det alter han hadde
gjort i Bet-El, den 15. dag i den 8. måned,
den måned som han hadde valgt etter sitt
eget hode. Da holdt han en fest for Israels
barn og ofret på alteret, og brente røkelse.
KAP. 13
En Guds mann går i rette med
Jeroboam
1. Men da kom det på Herrens beskjed
en Guds mann til Bet-El fra Juda, akkurat
da som Jeroboam stod ved alteret for å
brenne røkelse.
2. Og han ropte på Herrens beskjed mot
alteret: ALTER ! Så sier Herren: Det skal
fødes en sønn for Davids hus, Josjia skal
han hete, og på deg skal han ofre
offerhaugens prester som brenner røkelse
på deg, og det skal brennes menneskebein på deg.
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3. På samme tid forkynte han et tegn og
sa: Dette er tegnet på at Herren har talt:
Alteret skal revne. Og asken som er på
det, skal spredes.
4. Da kong Jeroboam hørte de ord som
den Guds mann ropte mot alteret i Bet-El,
rakte han ut sin hånd fra alteret og sa:
Grip ham! Men hånden som han rakte ut
mot ham, visnet, og han kunne ikke dra
den til seg igjen.
5. Og alteret revnet, og asken ble spredt
fra alteret. Det var det tegn som den Guds
mann hadde forkynt på Herrens bud.
6. Da tok kongen til orde og sa til den
Guds mann: Bønnfall Herren din Gud og
be for meg at jeg må kunne dra min hånd
til meg igjen! Og den Guds mann bønnfalt
Herren, og kongen kunne dra sin hånd til
seg igjen. Den ble som den hadde vært
før.
7. Da sa kongen til den Guds mann:
Kom hjem med meg og hvil hjertet ditt og
la meg få gi deg en gave!
8. Men den Guds mann sa til kongen:
Om du gav meg halvdelen av ditt hus, ville
jeg dog ikke gå hjem til deg. På dette sted
vil jeg verken ete brød eller drikke vann.
9. For dette bud fikk jeg av Herren: Du
skal verken ete brød eller drikke vann, og
du skal ikke vende tilbake den vei du gikk.
10. Så tok han avsted en annen vei og
vendte ikke tilbake den vei han var
kommet til Bet-El.
Guds-mannen var ulydig mot Gud og
døde
11. I Bet-El bodde det en gammel profet.
Hans sønn kom og fortalte ham alt det
som den Guds mann den dag hadde gjort
i Bet-El, og de ord han hadde talt til
kongen. Da de hadde fortalt sin far dette,
12. spurte han dem: Hva vei tok han?
For hans sønner hadde sett hva vei han
hadde tatt den Guds mann som var
kommet fra Juda.
13. Da sa han til sine sønner: Sal eselet
for meg! Så salte de eselet for ham, og
han satte seg på det
14. og red avsted etter den Guds mann.
Han fant ham sittende under en terebinte,

og sa til ham: Er du den Guds manns som
er kommet fra Juda? Han svarte: Ja, det
er jeg.
15. Da sa han til ham: Kom hjem med
meg og få deg litt mat!
16. Men han sa: Jeg kan ikke vende
tilbake med deg og komme hjem til deg.
Jeg vil verken ete brød eller drikke vann
med deg på dette sted.
17. For det kom et ord til meg fra
Herren: Du skal verken ete brød eller
drikke vann der. Du skal ikke gå tilbake
den vei du gikk.
18. Da sa han til ham: Jeg er også en
profet liksom du, og en engel har talt et
ord til meg fra Herren og sagt: Få ham
med deg tilbake til ditt hus, så han kan få
seg mat og drikke! Men da han sa det, løy
han for ham.
19. Så vendte han tilbake med ham, og
åt og drakk i hans hus.
20. Men mens de satt til bords, kom
Herrens ord til den profet som hadde fått
ham med seg tilbake.
21. Og han ropte til den Guds mann
som var kommet fra Juda: Så sier Herren:
Fordi du var gjenstridig mot Herrens ord
og ikke holdt det bud Herren gav deg,
22. men vendte tilbake og åt og drakk på
det sted hvor om jeg hadde sagt til deg:
Du skal verken ete brød eller drikke vann
der, så skal ditt lik ikke komme i dine
fedres grav.
23. Da han nå hadde spist og drukket,
salte han eselet for ham; for profeten som
han hadde fått med seg tilbake.
24. Og han tok avsted, men på veien
kom en løve imot ham og drepte ham. Og
hans lik lå slengt bortetter veien og eselet
stod ved siden av det, og løven stod også
ved siden av liket.
25. Da fór det noen menn forbi. De så
liket som lå slengt bortetter veien, og
løven som stod ved siden av liket. Og da
de kom til den by hvor den gamle profet
bodde, fortalte de det der.
26. Da profeten som hadde fått ham
med tilbake fra veien hørte det, sa han:
Det er den Guds mann som var gjenstridig
mot Herrens ord. Derfor har Herren gitt
ham i løvens vold, og den har sønderrevet
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ham og drept ham etter det ord som
Herren hadde talt til ham.
27. Deretter sa han til sine sønner: Sal
eselet for meg! Så salte de det.
28. Og han tok avsted og fant hans lik
slengt bortetter veien, og eselet og løven
stående ved siden av liket. Løven hadde
ikke spist på liket og heller ikke
sønderrevet eselet.
29. Da tok profeten opp liket av den
Guds mann og la ham på eselet, og førte
ham tilbake. Og den gamle profet gikk inn
i sin by for å holde sørgehøytid over ham
og begrave ham.
30. Han la hans lik i sin egen grav, og de
holdt sørgehøytid over ham og ropte:
Stakkars min bror!
31. Da han nå hadde begravet ham, sa
han til sine sønner: Når jeg dør, skal dere
begrave meg i den grav hvor den Guds
mann ligger begravet. Dere skal legge
mine bein ved siden av hans bein.
32. For det ord skal gå i oppfyllelse som
han på Herrens bud ropte mot alteret i
Bet-El og mot alle offerhaugenes
helligdommer i Samarias byer.
33. Men heller ikke etter dette vendte
Jeroboam om fra sin onde vei, men ble
ved å gjøre hvem han ville av folket til
prester ved offerhaugene. Han fylte deres
hender med offerstykker som hadde lyst til
det, så de ble prester ved haugene.
34. Og dette ble årsak til synd for
Jeroboams hus og til at det ble utryddet
og utslettet av Jorden.
KAP. 14
Jeroboams hustru kommer til
profeten Akia
1. På den tid ble Abia, Jeroboams sønn,
syk.
2. Da sa Jeroboam til sin hustru: Stå
opp og forkle deg, så ingen kan se at du
er Jeroboams hustru, og gå så til Sjilo!
Der bor profeten Akia. Han sa om meg at
jeg skulle bli konge over dette folk.
3. Ta med deg ti brød og noen kaker, og
en krukke med honning, og gå inn til ham!
Han vil si deg hvordan det skal gå med
gutten.
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4. Og Jeroboams hustru gjorde så. Hun
stod opp og gikk til Sjilo, og kom til Akias
hus. Men Akia kunne ikke se, for hans
øyne var stive av alderdom.
5. Men Herren hadde sagt til Akia: Nå
kommer Jeroboams hustru for å høre hva
du vil si om hennes sønn, for han er syk.
Så og så skal du si til henne. Men når hun
kommer, så vil hun late som hun er
fremmed.
6. Da nå Akia hørte lyden av hennes
fottrinn i døren, sa han: Kom inn,
Jeroboams hustru! Hvorfor later du som
du er fremmed? Det er pålagt meg å
forkynne deg et hardt buskap.
7. Gå og si til Jeroboam: Så sier Herren,
Israels Gud: Jeg har opphøyet deg midt
iblant folket, satt deg til fyrste over mitt
folk Israel,
8. og revet riket fra Davids hus og gitt
deg det, men du har ikke vært som min
tjener David som holdt mine bud og fulgte
meg av alt sitt hjerte, så han ikke gjorde
annet enn det som rett var i mine øyne.
9. Men du har båret deg verre at enn
alle de som har vært før deg, og er gått
avsted og gjort deg andre guder og støpte
bilder og på den måten vakt min harme.
Og du har kastet meg bak din rygg.
10. Derfor vil jeg føre ulykke over
Jeroboams hus og utrydde av Jeroboams
ætt alle menn, både umyndige og
myndige i Israel. Og jeg vil feie etter
Jeroboams hus som en feier møkka bort,
inntil det aldeles er ute med ham.
11. Den av Jeroboams ætt som dør i
byen, skal hundene fortære. Og den som
dør på marken, skal himmelens fugler
fortære; for så har Herren talt.
12. Stå nå opp og gå hjem! Så snart
dine føtter trer inn i byen, skal barnet dø.
13. Og hele Israel skal holde
sørgehøytid over ham, og de skal begrave
ham. Han er den eneste av Jeroboams
hus som skal komme i grav fordi han var
den eneste i Jeroboams hus hos hvem det
fantes noe som Herren, Israels Gud,
hadde velbehag i.
14. Men Herren skal reise opp seg en
konge over Israel som skal utrydde
Jeroboams hus den samme dag. Dog, hva
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sier jeg? Allerede nå er det skjedd.
15. Og Herren skal slå Israel, så det blir
som sivet som vugger hit og dit i vannet.
Og han skal rykke Israel opp av dette
gode land som han gav deres fedre, og
strø dem omkring på andre siden av
elven, fordi de har gjort seg Astarte-bilder
og vakt Herrens harme.
16. Og han skal gi Israel i fiendens vold
for de synders skyld som Jeroboam har
gjort, og som han har fått Israel til å gjøre.
17. Da stod Jeroboams hustru opp og
gikk sin vei, og kom til Tirsa. I det samme
hun trådde på husets dørterskel, døde
gutten.
18. Og de begravde ham. Og hele Israel
holdt sørgehøytid over ham etter det ord
som Herren hadde talt ved sin tjener,
profeten Akia.
19. Hva som ellers er å fortelle om
Jeroboam, om hans kriger, og om hans
regjering, det er oppskrevet i Israels
kongers krønike.
20. Den tid Jeroboam var konge, var 22
år. Så la han seg til hvile hos sine fedre,
og hans sønn Nadab ble konge i hans
sted.
Rehabeams, Judas konges, historie
21. Rehabeam, Salomos sønn, var
konge i Judea. Han var 41 år gammel da
han ble konge, og han regjerte i 17 år i
Jerusalem; den by som Herren hadde
utvalgt blant alle Israels stammer for å la
sitt navn bo der. Hans mor hette Na'ama
og var fra Ammon.
22. Og Juda gjorde hva ondt var i
Herrens øyne. Og med de synder de
gjorde, egget de ham til nidkjærhet mere
enn deres fedre hadde gjort.
23. Også de bygget seg offerhauger og
gjorde seg støtter og Astarte-bilder på
hver høy bakke og under hvert grønt tre.
24. Der var endog tempel-prostituerte i
landet. De tok etter de vederstyggelige
skikker hos alle de hedningefolk som
Herren hadde drevet bort for Israels barn.
25. Da hendte det i Rehabeams 5. år at
Egyptens konge Sisak drog opp mot
Jerusalem.

26. Og han tok skattene i Herrens hus
og skattene i kongens hus. Alt sammen
tok han. Han tok også de gullskjold som
Salomo hadde latt gjøre.
27. Istedenfor lot kong Rehabeam gjøre
kobberskjold og betrodde dem til de
øverstkommanderende for livvaktene som
voktet inngangen til kongens hus.
28. Og så ofte kongen gikk inn i Herrens
hus, bar livvaktene dem og tok dem så
med tilbake til vaktstuen.
29. Hva som ellers er å fortelle om
Rehabeam og alt det han gjorde, er
oppskrevet i Judas kongers krønike.
30. Mellom Rehabeam og Jeroboam var
det krig hele tiden.
31. Og Rehabeam la seg til hvile hos
sine fedre og ble begravet hos sine fedre i
Davids by. Hans mor hette Na'ama og var
fra Ammon. Hans sønn Abia ble konge i
hans sted.
KAP. 15
Abias, Judas konges, historie
1. I kong Jeroboams, Nebats sønns, 18.
år ble Abia konge over Juda.
2. Han regjerte i 3 år i Jerusalem. Hans
mor hette Ma'aka. Hun var datter av
Absalom.
3. Han vandret i alle de synder som
hans far hadde gjort før ham, og hans
hjerte var ikke helt med Gud som hans far
Davids hjerte hadde hvert.
4. Men for Davids skyld lot Herrens hans
Gud en lampe brenne for ham i
Jerusalem, idet han oppreiste hans sønn
etter ham og lot Jerusalem bli stående,
5. fordi David gjorde hva som var rett i
Herrens øyne. Og i hele sitt liv vek han
ikke av fra noe av det han hadde befalt
ham, unntagen det som hendte med
Hetitten Uria.
6. Mellom Rehabeam og Jeroboam var
det krig så lenge han levde.
7. Hva som ellers er å fortelle om Abia
og alt det han gjorde, er oppskrevet i
Judas kongers krønike. Mellom Abia og
Jeroboam var det også krig.
8. Og Abia la seg til hvile hos sine fedre,
og de begravde ham i Davids by. Og hans
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sønn Asa ble konge i hans sted.
Asas, Judas konges, historie
9. I Jeroboams, Israels konges, 20. år
ble Asa konge over Juda.
10. Han regjerte i 41 år i Jerusalem.
Hans mor (farmor) hette Ma'aka. Hun var
datter av Absalom.
11. Asa gjorde det som var rett i Herrens
øyne, liksom hans far David hadde gjort.
12. Han drev de tempel-prostituerte ut
av landet og fikk bort alle de motbydelige
avguder som hans fedre hadde gjort.
13. Han avsatte endog sin mor, Ma'aka,
fra hennes dronning-verdighet, fordi hun
hadde gjort et gruelig avgudsbilde for
Astarte. Asa hugg hennes grusomme
avgudsbilde ned og brente det i Kidrons
dal.
14. Men offerhaugene ble ikke nedlagt.
Dog var Asas hjerte helt med Herren så
lenge han levde.
15. Han lot de ting hans far hadde
helliget, og dem som han selv hadde
helliget, føre inn i Herrens hus, både sølv
og gull og andre ting.
16. Mellom Asa og Baesa, Israels
konge, var det krig så lenge de levde.
17. Baesa, Israels konge, drog opp mot
Juda og bygget festningsverker i Rama for
å hindre enhver fra å dra fra eller til Asa,
Judas konge.
18. Da tok Asa alt det sølv og gull som
var tilbake i skattekammerne i Herrens
hus, og likedan skattene i kongens hus,
og overgav dem til sine tjenere. Så sendte
kong Asa dem til Benhadad, kongen i
Aram, som bodde i Damaskus og var
sønn til Tabrimmon, Hesjons sønn, med
de ord:
19. Mellom deg og meg er det jo en pakt
som det var mellom min far og din far. Her
sender jeg deg en gave av sølv og gull.
Bryt nå din pakt med Baesa, Israels
konge, så han må dra bort fra meg!
20. Benhadad lød kong Asa og sendte
sine hærførere mot Israels byer og inntok
Ijon, Dan, Abel, Bet-Ma'aka, og hele
kinneret med hele Naftalis landområde.
21. Da Baesa hørte det, holdt han opp
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med å bygge festningsverker i Rama og
gav seg av til Tirsa.
22. Men kong Asa bød sammen hele
Juda, ingen var fritatt, og de førte bort
steinene og tømmeret som Baesa hadde
brukt til festnings-arbeidet i Rama. Med
det bygget kong Asa festningsverker i
Geba i Benjamin og i Mispa.
23. Hva som ellers er å fortelle om Asa,
om alle hans store gjerninger og alt det
han gjorde, og om de byer han bygget, det
er oppskrevet i Judas kongers krønike.
Men i sin alderdom fikk han en sykdom i
føttene.
24. Og Asa la seg til hvile hos sine fedre
og ble begravet hos sine fedre i sin far
Davids by, og hans sønn Josjafat ble
konge i hans sted.
Nadabs, Israels konges, historie
25. Nadab, Jeroboams sønn, ble konge
over Israel i Asas, Judas konges, 2. år, og
han regjerte over Israel i 2 år.
26. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne og vandret på sin fars vei i hans
synd, den som han hadde fått Israel til å
gjøre.
27. Men Baesa, Akias sønn, av Issakars
hus, fikk i stand en sammensvergelse mot
ham. Og Baesa slo ham i hjel ved
Gibbeton, som tilhørte Filisterne, mens
Nadab og hele Israel holdt Gibbeton
omringet.
28. Baesa drepte ham i Asas, Judas
konges, 3. år og ble så konge i hans sted.
29. Og da han var blitt konge, slo han
hele Jeroboams hus i hjel. Han lot ikke en
levende sjel bli tilbake av Jeroboams hus,
men utryddet det etter det ord som Herren
hadde talt ved sin tjener Akia fra Sjilo.
30. Dette skjedde for de synders skyld
som Jeroboam hadde gjort, og som han
hadde fått Israel til å gjøre, og fordi han
hadde vakt Herrens, Israels Guds, harme.
31. Hva som ellers er å fortelle om
Nadab og om alt det han gjorde, er
oppskrevet i Israels kongers krønike.
32. Mellom Asa og Israels konge,
Baesa, var det krig så lenge de levde.
33. I Asas, Judas konges, 3. år ble
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Baesa, Akias sønn, konge over hele Israel
i Tirsa, og han var konge i 24 år.
34. Han gjorde hva som var ondt var i
Herrens øyne, og vandret på Jeroboams
vei og i hans synd, den som han hadde
fått Israel til å gjøre.
KAP. 16
Baesa, Israels konges, historie
1. Og Herrens ord kom til Jehu, Hananis
sønn, om Baesa, og det lød slik:
2. Se, jeg har opphøyet deg av støvet
og satte deg til fyrste over mitt folk, Israel,
men du har gått på Jeroboams vei og fått
mitt folk Israel til å synde, så de vekker
min harme ved sine synder.
3. Så nå vil jeg feie etter Baesa og hans
hus og gjøre med ditt hus som med
Jeroboams, Nebats sønns, hus.
4. Den av Baesas ætt som dør i byen,
skal hundene fortære. Og den av hans ætt
som dør på marken, skal himmelens
fugler fortære.
5. Hva som ellers er å fortelle om
Baesa, om det han gjorde, og om hans
store gjerninger, det er oppskrevet i
Israels kongers krønike.
6. Og Baesa la seg til hvile hos sine
fedre og ble begravet i Tirsa, og hans
sønn Ela ble konge i hans sted.
7. Men Herrens ord var ved Profeten
Jehu, Hananis sønn, kommet til Baesa og
hans hus, ikke alene for alt det onde han
hadde gjort for Herrens øyne, idet han
vakte hans harme ved sine henders verk,
så han var lik Jeroboams ætt, men også
fordi han hadde slått denne ætt i hjel.
Ela, Israels konges, historie
8. I Judas konge Asas 26. år ble Ela,
Baesas sønn, konge over Israel i Tirsa, og
han regjerte i 2 år.
9. Hans tjener, Simri, som var
øverstkommanderende for den ene
halvdel av stridsvogenene, fikk i stand en
sammensvergelse mot ham. Og da han
engang var i Tirsa og drakk seg full hos
Arsa, overhovmesteren i Tirsa,

10. kom Simri og slo ham i hjel. Det var i
Judas konge Asas 27. år. Og så ble han
selv konge i hans sted.
11. Og da han var blitt konge og satt på
sin trone, slo han hele Baesas hus i hjel.
Han lot ikke en eneste mann av hans ætt
bli i live, verken hans nærmeste
slektninger eller hans venner.
12. På dem måten utryddet Simri hele
Baesas hus etter det ord som Herren
hadde talt til Baesa ved profeten Jehu
13. for alle de synders skyld som Baesa
og hans sønn Ela hadde gjort, og som de
hadde fått Israel til å gjøre, så de vakte
Herrens, Israels Guds, harme ved sine
tomme guder.
14. Hva som ellers er å fortelle om Ela
og om alt det han gjorde, er oppskrevet i
Israels kongers krønike.
Simri, Israels konges, historie
15. I Judas konge Asas 27. år ble Simri
konge og regjerte i 7 dager i Tirsa, mens
folket lå i leir omkring Gibbeton, som
tilhørte Filisterne.
16. Da folket som lå i leir fikk høre at
Simri hadde fått i stand en sammensvergelse og slått kongen i hjel, gjorde
hele Israel samme dag i leiren hærføreren
Ormi til konge over Israel.
17. Så drog Ormi med hele Israel opp
fra Gibbeton, og de omringet Tirsa.
18. Men da Simri så at byen var inntatt,
gikk han inn i borgen i kongens hus og
brente kongens hus av over sitt hode, og
døde
19. for de synders skyld som han hadde
gjort idet han gjorde hva ondt var i
Herrens øyne, og vandret på Jeroboams
vei og i den synd som Jeroboam hadde
gjort så han fikk Israel til å synde.
20 Hva som ellers er å fortelle om Simri
og om den sammensvergelse han fikk i
stand, det er skrevet opp i Israels kongers
krønike.
Ormi, Israels konges, historie
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21. Da delte folket, Israel, seg i to deler.
Den ene halvdel av folket holdt med Tibni,
Ginats sønn, og gjorde ham til konge, men
den andre halvdel holdt med Ormi.
22. Men de som holdt med Ormi, fikk
overhånd over dem som holdt med Tibni,
Ginats sønn. Og Tibni døde, og Ormi ble
konge.
23. I Asas, Judas konges, 31. år ble
Ormi konge over Israel, og han var konge
i 12 år. I Tirsa regjerte han i 6 år.
24. Han kjøpte Samaria-fjellet av Semer
for to talenter (86,4kg) sølv. Og han
bygget en by på fjellet og kalte den
Samaria etter Semer som hadde eid
fjellet.
25. Men Omar gjorde hva ondt var i
Herrens øyne. Han bar seg endog verre at
enn noen av dem som hadde hvert før
ham.
26. Han vandret på alle Jeroboams,
Nebats sønns, veier, og i alle hans
synder, dem som han hadde fått Israel til
å gjøre så de vakte Herrens, Israels Guds,
harme ved sine tomme guder.
27. Hva som ellers er å fortelle om Ormi,
om det han gjorde og om de store
gjerninger han utførte, det er oppskrevet i
Israels kongers krønike.
28. Og Ormi la seg til hvile hos sine
fedre og ble begravet i Samaria, og hans
sønn Akab ble konge i hans sted.
Akab, Israels konges, historie
29. Akab, Ormis sønn, ble konge over
Israel i Asas, Judas konges, 38. år. Og
Akab, Ormis sønn, regjerte over Israel i
Samaria i 22 år.
30. Akab, Ormis sønn, gjorde hva ondt
var i Herrens øyne, mere enn noen av
dem som hadde vært før ham.
31. Og som om det var for lite at han
vandret i Jeroboams, Nebats sønns,
synder, tok han Jesabel, datter av
Sidoniernes konge Etba'al, til hustru og
gav seg til å dyrke Ba'al og tilbe ham.
32. Han reiste opp et alter for Ba'al i det
Ba'als-tempel han hadde bygget i
Samaria.
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33. Akab gjorde også et Astarte-bilde,
og han gjorde ennå mere til for å vekke
Herrens, Israels Guds, harme. Han bar
seg verre at enn noen av de konger i
Israel, som hadde vært før ham.
34. I hans dager bygget Hiel fra Bet-El
Jeriko opp igjen. Da han la dets grunnvoll,
kostet det ham hans førstefødte sønn,
Abiram. Og da han satte opp dets porter,
kostet det ham hans yngste sønn,
Sergub, etter det ord som Herren hadde
talt ved Josva, Nuns sønn.
KAP. 17
Profeten Elia sier til Akab at det skal
bli tørke på hans ord
1. Da sa Tisbitten Elia, en av dem som
var flyttet inn fra Gilead, til Akab: Så sant
Herren, Israels Gud, Lever, han hvis
tjener jeg er: Det skal i disse år ikke
komme dugg eller regn uten etter mitt ord.
Ravnene gir Elia mat
2. Og Herrens ord kom til ham, og det
lød slik:
3. Gå herfra og ta den veien mot øst, og
skjul deg ved bekken Krit østenfor Jordan!
4. Du skal drikke av bekken, og jeg har
befalt ravnene å forsørge deg der.
5. Så gikk han og gjorde som Herren
hadde sagt. Han gikk til bekken Krit
østenfor Jordan og oppholdt seg der.
6. Og ravnene kom til ham med brød og
kjøtt om morgenen og med brød og kjøtt
om kvelden, og han drakk av bekken.
7. Men da det var gått en tid, ble bekken
tørket ut; for det kom ikke regn i landet.
Elia og enken med mjøl og olje
krukken
8. Da kom Herrens ord til ham, og det
lød slik:
9. Stå opp og gå til Sarepta, som tilhører
Sidon, og bli der! Jeg har befalt en enke
der å forsørge deg.
10. Han stod opp og gikk til Sarepta. Og
da han kom til byporten, fikk han se en
enke som gikk og sanket ved. Han ropte
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til henne og sa: Hent meg litt vann i en
skål, så jeg kan få drikke!
11. Da hun nå gikk for å hente det, ropte
han etter henne og sa: Ta med et stykke
brød til meg!
12. Da sa hun: Så sant Herren din Gud
lever: Jeg eier ikke en brødskive, men jeg
har bare en håndfull mjøl i krukken og litt
olje i kruset. Og nå går jeg her og sanker
et par stykker ved for å gå hjem og lage
det til for meg og min sønn, så vi kan ete
det og så dø.
13. Men Elia sa til henne: Frykt ikke! Gå
hjem og lag det til, som du har sagt! Lag
bare først et lite brød til meg av det og
kom ut til meg med det! Siden kan du gå
og lage noe for deg og din sønn.
14. For så sier Herren, Israels Gud:
Mjølkrukken skal ikke bli tom og oljekruset
mangle olje, like til den dag Herren sender
regn over Jorden.
15. Og hun gjorde som Elia hadde sagt,
og de hadde mat; både hun og han, og
hele hennes hus, i lang tid.
16. Mjølkrukken ble ikke tom og
oljekruset manglet ikke olje etter det ord
Herren hadde talt gjennom Elia.
Enkens sønn blir syk og dør
17. Men noen tid etter hendte det at
sønn til konen som eide huset, ble syk. Og
hans sykdom ble så kraftig at det til slutt
ikke mere var livspust i ham.
18. Da sa hun til Elia: Hva har jeg med
deg å gjøre, du Guds mann? Du er
kommet hit til meg for å minne meg om
min synd og la min sønn dø.
19. Han svarte henne: Gi meg din sønn
hit! Så tok han ham fra hennes fang og
bar ham opp på loftet, hvor han bodde, og
la ham på sin seng.
20. Og han ropte til Herren og sa: Herre
min Gud! Har du da også ført ulykke over
denne enke hos hvem jeg bor som gjest,
ved å la hennes sønn dø?
21. Så strakte han seg tre ganger
bortover barnet og ropte til Herren og sa:
Herre min Gud! La dette barns sjel vende
tilbake til det!
22. Og Herren hørte Elias bønn, og

barnet sjel vendte tilbake så det ble
levende igjen.
23. Og Elia tok barnet og bar det fra
loftet ned i huset, og gav det til dets mor.
Og han sa: Se, din sønn lever.
24. Da sa kvinnen til Elia: Nå vet jeg at
du er en Guds mann, og at Herrens ord i
din munn er sannhet.
KAP. 18
Elia møter Akab igjen etter lang tørke
1. Lang tid deretter, i det 3. år, kom
Herrens ord til Elia, og det lød slik: Gå og
tre frem for Akab, så vil jeg sende regn
over Jorden.
2. Og Elia gikk avsted for å tre frem for
Akab. Men hungersnøden var stor i
Samaria.
3. Da kalte Akab på sin over-hovmester,
Obadja, men Obadja hadde høy respekt
for Herren.
4. Dengang Jesabel utryddet Herrens
profeter, hadde Obadja tatt hundre
profeter og skjult dem i to huler, femti
mann i hver hule, og forsørget dem med
vann og brød.
5. Akab sa til Obadja: Dra gjennom
landet til alle kilder og bekker! Kanskje vi
finner gress så vi kan holde liv i hester og
mulesler, og slipper å slakte noe av
buskapen.
6. Så delte de landet, som de skulle dra
gjennom, mellom seg. Akab drog èn vei
for seg, og Obadja drog en annen vei for
seg.
7. Mens nå Obadja var på veien, fikk
han se Elia som kom imot ham. Han
kjente ham igjen og falt ned på sitt ansikt,
og sa: Er det du, min herre Elia?
8. Han svarte: Ja, det er jeg. Gå og si til
din herre: Elia er her!
9. Men han sa: Hva synd har jeg gjort,
siden du overgir din tjener i Akabs hånd
så han dreper meg?
10. Så sant Herren din Gud lever: Det
finnes ikke det folk eller det rike som min
herre ikke har sendt bud til for å oppsøke
deg. Og når de sa: Han er ikke her, lot
han det rike og det folk sverge på at de
ikke hadde funnet deg.
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11. Og nå sier du: Gå og si til din herre:
Elia er her!
12. Det kan gå så at når jeg nå går her
fra deg, og Herrens Ånd rykker deg bort til
et sted som jeg ikke vet. Og når jeg
kommer og sier det til Akab, og han så
ikke finner deg, da dreper han meg. Og
din tjener har dog hatt respekt for Herren
fra ungdommen av.
13. Er det ikke blitt min herre fortalt hva
jeg gjorde dengang Jesabel drepte
Herrens profeter? Da skjulte jeg hundre av
Herrens profeter i to huler, femti mann i
hver hule, og forsørget dem med brød og
vann.
14. Og nå sier du: Gå og si til din herre:
Elia er her! Og da dreper han meg.
15. Da sa Elia: Så sant Herren,
hærskarenes Gud, lever, han hvis tjener
jeg er: Idag skal jeg tre frem for ham.
16. Så gikk Obadja Akab i møte og sa
det til ham. Og Akab gikk Elia i møte.
Elia og Ba'als profeter på Karmels
fjell
17. Med det samme Akab fikk se Elia,
sa han til ham: Er det du? Du som fører
ødeleggelse over Israel!
18. Han svarte: Jeg har ikke ført
ødeleggelse over Israel, men du og din
fars hus; fordi dere har forlatt Herrens bud
og fulgt Ba'alene.
19. Men send nå bud og la hele Israel
komme sammen til meg på Karmel-fjellet,
og de fire hundre og femti Ba'als profeter
og de fire hundre Astarte profeter som
eter ved Jesebels bord!
20. Så sendte Akab bud omkring blant
alle Israels barn og byd profetene komme
sammen til Karmel-fjellet.
21. Da trådde Elia frem for alt folket og
sa: Hvor lenge vil dere halte til begge
sider? Dersom Herren er Gud, så følg
ham. Og dersom Ba'al er det, så følg ham!
Men folket svarte ham ikke et ord.
22. Og Elia sa til folket: Jeg er den
eneste av Herrens profeter som er blitt
tilbake, mens Ba'als profeter er fire hundre
og femti mann.
23. La oss nå få to okser. Og la så dem
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velge seg den ene okse og hugge den i
stykker og legge den på veden, men de
skal ikke tenne ild på. Og jeg vil stelle til
den andre okse og legge den på veden,
men jeg vil ikke tenne ild på.
24. Påkall så deres guds navn, og jeg vil
påkalle Herrens navn. Og det skal være
så at den gud som svarer med ild, han er
Gud. Og alt folket svarte og sa: Det er
rett!
25. Da sa Elia til Ba'als profeter: Velg nå
dere den ene okse og gjør den i stand
først siden dere er flest, og kall på deres
guds navn! Men dere skal ikke tente ild
på.
26. Så tok de den okse han hadde gitt
dem og laget den til, og påkalte Ba'als
navn fra morgen til middag og ropte: Ba'al
svar oss! Men de hørte ingen røst, og det
var ikke noen som svarte. Og de hinket
omkring det alter de hadde gjort.
27. Men da det var blitt middag, vitset
Elia med dem og sa: Rop høyere! Han er
jo Gud. Han er vel falt i tanker, eller gått
avsides, eller er ute på reise, eller kanskje
han sover, så vil han vel våkne.
28. Da ropte de ennå høyere og rispet
seg, som var deres skikk, med sverd og
spyd, til blodet rant nedover dem.
29. Da det led over middag, var de i
ekstase til bortimot den tid da matofferet
ble båret frem. Men det hørtes ingen røst,
og det var ikke noen som svarte, og det
var ingen som fattet interesse for dem.
30. Da sa Elia til folket: Tre hit til meg!
Og alt folket trådde frem til ham, og han
satte i stand Herrens alter som var
nedrevet.
31. Og Elia tok tolv steiner etter tallet på
Jakobs barns stammer, han til hvem
Herrens ord var kommet og hadde lydt
slik: Israel skal være ditt navn.
32. Og han bygget av steinene et alter i
Herrens navn og gjorde en grøft rundt om
alteret så stor som til omkring to måls såareal.
33. Så la han veden til rette og hugg
oksen i stykker, og la den ovenpå veden.
34. Og han sa: Fyll fire krukker med
vann og øs det ut over brennofferet og
over veden! Så sa han: Gjør det en gang
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til! Og de gjorde det en gang til. Så sa
han: Gjør det tredje gang! Og de gjorde
det tredje gang.
35. Og vannet fløt rundt om alteret, og
han fylte også grøften med vann.
36. Men ved den tid matofferet blir båret
frem, trådde profeten Elia frem og sa:
Herre, Abraham, Isaks, og Israels, Gud!
La det idag bli stadfestet at du er Gud i
Israel og at jeg er din tjener, og at det er
på ditt ord jeg har gjort alt dette!
37. Svar meg, Herre! Svar meg, så dette
folk må erfare at du, Herre, er Gud, og at
du nå vender deres hjerte tilbake til deg!
38. Da falt Herrens ild ned og fortærte
brennofferet, veden, steinene, jorden, og
slikket opp vannet som var i grøften.
39. Og alt folket så det. Og de falt på sitt
ansikt og sa: HERREN, HAN ER GUD !
40. Da sa Elia til dem: Grip Ba'als
profeter! La ingen av dem slippe herfra!
Og de grep dem. Og Elia førte dem ned til
bekken Kison og lot dem drepe der.
41. Så sa Elia til Akab: Gå nå opp og et
og drikk, for jeg hører susen av regn.
42. Da gikk Akab opp for å ete og
drikke, men Elia gikk opp på Karmels topp
og bøyde seg til jorden med ansiktet
mellom sine knær.
43. Så sa han til sin tjenestegutt: Stig
opp og se ut mot havet! Og han steg opp
og så ut, men sa: Det er ikke noe å se.
Sju ganger sa han: Gå dit igjen!
44. Den sjuende gang sa han: Se, en
liten sky, så stor som en manns hånd,
stiger opp fra havet. Da sa han: Gå og si
til Akab: Spenn for og far ned, så ikke
regnet skal oppholde deg!
45. Og i en håndvending svartnet
himmelen til med skyer og storm, og det
kom et sterkt regn. Og Akab kjørte avsted
og fór til Jisre'el.
46. Men Herrens hånd kom over Elia.
Han spente om sine hofter og sprang
foran Akab like til Jisre'el.
KAP. 19
Elia rømmer for Jesabel
1. Akab fortalte Jesabel om alt det Elia
hadde gjort, og om alle dem han hadde

drept med sverdet; alle profetene.
2. Da sendte Jesabel bud til Elia og lot
si: Måtte gudene la det gå meg ille både
nå og siden om jeg ikke imorgen på
denne tid gjør med ditt liv som det du har
gjort med deres liv.
3. Da han hørte det, gjorde han seg klar
og drog bort for å redde livet. Og han kom
til Be'er-Sjeba, som tilhører Juda. Der lot
han sin tjenestegutt bli tilbake,
4. og selv gikk han en dagsreise ut i
ørkenen. Der satte han seg under en
gyvelbusk, og han ønsket seg døden og
sa: Det er nok. Ta nå mitt liv, Herre! For
jeg er ikke bedre enn mine fedre.
5. Så la han seg ned og sov inn under
gyvelbusken. Da rørte en engel ved ham
og sa til ham: Stå opp og et!
6. Og da han så til, fikk han se at det
ved hans hodeplass lå ei kake, stekt på
varme steiner, og at det stod ei krukke
med vann. Og han åt og drakk, og la seg
ned igjen.
7. Men Herrens engel kom igjen for
andre gang og rørte ved ham og sa: Stå
opp og et! Ellers blir veien deg for lang.
8. Da stod han opp og åt og drakk. Og
styrket ved denne mat, gikk han i 40
dager og 40 netter til han kom til Guds
berg, Horeb.
9. Der gikk han inn i hulen og ble der om
natten. Da kom Herrens ord til ham. Han
sa til ham: Hva vil du her, Elia?
10. Han svarte: Jeg har vært nidkjær for
Herren, hærskarenes Gud, for Israels
barn har forlatt din pakt. Dine alter har de
revet ned, og dine profeter har de drept
med sverdet. Jeg er alene tilbake, og de
står meg etter livet.
11. Han sa: Gå ut og stå på fjellet for
Herrens åsyn! Da gikk Herren forbi der,
og det kom en stor og sterk storm som
sønderreiv fjell og knuste klipper foran
Herren. Men Herren var ikke i stormen.
Og etter stormen kom et jordskjelv, men
Herren var ikke i jordskjelvet.
12. Og etter jordskjelvet kom en ild, men
Herren var ikke i ilden. Og etter ilden kom
lyden av en stille susen.
13. Og da Elia hørte den, dekket han sitt
ansikt med sin kappe og gikk ut, og stod
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ved inngangen til hulen. Da kom det en
røst til ham og sa: Hva vil du her, Elia?
14. Han svarte: Jeg har vært nidkjær for
Herren, hærskarenes Gud, for Israels barn
har forlatt din pakt. Dine alter har de revet
ned, og dine profeter har de drept med
sverdet. Jeg er alene tilbake, og de står
meg etter livet.
15. Da sa Herren til ham: Gå tilbake
igjen og ta veien til ørkenen ved
Damaskus. Og gå inn i byen og salv
Hasael til konge over Aram!
16. Og Jehu, Nimsis sønn, skal du salve
til konge over Israel. Og Elisja, Safats
sønn fra Abel-Mehola, skal du salve til
profet i ditt sted.
17. Og det skal gå så at den som slipper
unna Hasaels sverd, skal Jehu drepe. Og
den som slipper unna Jehus sverd, skal
Elisja drepe.
18. Men jeg vil la sju tusen bli tilbake i
Israel, alle som ikke har bøyd kne for
Ba'al, og alle som ikke har kysset ham
med sin munn.
Elisja blir salvet til profet etter Elia
19. Da han nå gikk derfra, møtte han
Elisja, Safats sønn, som holdt på å pløye.
Tolv par okser gikk foran ham, og selv var
han ved det tolvte par. Og Elia gikk bort til
ham og kastet din kappe over ham.
20. Da forlot han oksene og sprang etter
Elia og sa: La meg først få kysse min far
og mor, så vil jeg følge deg! Han svarte:
Vel, gå hjem, for du vet hva jeg har gjort
mot deg!
21. Så forlot han ham og gikk hjem. Han
tok de to okser og slaktet dem. Og med
oksenes åk kokte han kjøttet og gav det til
folket der, og de åt. Så gjorde han seg klar
og fulgte Elia, og tjente ham.
KAP. 20
Strid mellom Akab og Aramkongen
1. Kongen i Aram, Benhadad samlet
hele sin hær, og trettito konger fulgte ham
med hester og vogner. Og han drog opp
og omringet Samaria, og stred mot det.
2. Og han sendte beskjed inn i byen til
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Akab, Israels konge,
3. og lot si til ham: Så sier Benhadad:
Ditt sølv og ditt gull tilhører meg. Og de
vakreste av dine hustruer og barn tilhører
også meg.
4. Israels konge svarte og sa: Det er
som du sier, min herre konge! Jeg og alt
hva mitt er, tilhører deg.
5. Men budbringerne kom igjen og sa:
Så sier Benhadad: Jeg sendte beskjed til
deg og lot si: Ditt sølv og ditt gull, dine
hustruer, og dine barn skal du gi meg.
6. Men imorgen ved denne tid sender
jeg mine tjenere til deg, og de skal
ransake ditt hus og alle dine tjeners
huser. Og alt som er dine øynes lyst, skal
de ta og føre bort med seg.
7. Da kalte Israels konge alle landets
eldste til seg og sa: Nå ser dere vel klart
at han bare vil oss ondt! Han sendte
beskjed til meg og krevde mine hustruer,
mine barn, mitt sølv og gull, og jeg nektet
ham det ikke.
8. Da sa alle de eldste og alt folket til
ham: Du må ikke høre på ham og ikke gi
etter.
9. Så sa han til Benhadads budbringere:
Si til min herre kongen: Alt det du første
gang sendte beskjed til din tjener om, vil
jeg gjøre. Men dette kan jeg ikke gjøre.
Med dette svar vendte budbringerne
tilbake til ham.
10. Da sendte Benhadad igjen en
beskjed til ham og lot si: Måtte gudene la
det gå meg ille, både nå og siden, om
Samarias støv skal kunne fylle nevene på
alt det folk som er i mitt følge.
11. Da svarte Israels konge og sa: Si til
ham: Ikke skulle den som binder sverdet
om seg, rose seg lik den som løser det av
seg!
12. Da Benhadad hørte dette svar mens
han selv og kongene satt og drakk i
løvhyttene, sa han til sine menn: Still dere
opp! Og de stilte seg opp imot byen.
13. Da trådde en profet frem til Akab,
Israels konge, og sa: Så sier Herren: Ser
du hele denne store mengde? Jeg gir den
idag i din hånd, og du skal erfare at jeg er
Herren.
14. Akab spurte: Ved hvem? Han
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svarte: S å sier Herren : V ed
landshøvdingenes menn. Så spurte han:
Hvem skal begynne striden? Han svarte:
Du selv.
15. Så mønstret han landshøvdingenes
menn, og de var to hundre og trettito. Og
etter dem mønstret han alt folket, alle
Israels barn, sju tusen mann.
16. De drog ut om middagen mens
Benhadad satt og drakk seg full i
løvhyttene med de trettito konger som var
kommet ham til hjelp.
17. Landshøvdingenes menn drog først
ut. Benhadad sendte folk ut for å speide,
og de meldte ham at det hadde dratt ut
krigsfolk fra Samaria.
18. Da sa han: Enten er de dratt ut i
fredelig hensikt, eller så har de dratt ut til
strid. Grip dem levende!
19. Så drog de da ut fra byen, landshøvdingenes menn og hæren som fulgte
dem,
20. og de hugg ned hver sin mann.
Arameerne flyktet, og Israel forfulgte dem.
Og Benhadad, kongen i Aram, slapp unna
på en hest sammen med noen ryttere.
21. Så drog Israels konge ut og slo
hestene og stridsvognene, og påførte et
stort mannefall blant Arameerne.
22. Da trådde profeten frem til Israels
konge og sa til ham: Gå nå i gang med å
ruste deg og tenk nøye om hva du skal
gjøre! For til neste år vil kongen i Aram
igjen dra opp imot deg.
Aram drar til krig igjen neste år
23. Men Arameerkongens tjenere sa til
ham: Deres guder er fjellguder, derfor vant
de over oss. Men strider vi med dem på
sletten, da vinner vi sikkert over dem.
24. Gjør nå slik: Avsett kongene, hver
fra sin plass, og sett statlige oppsynsmenn
i deres sted!
25. Og få deg selv en hær som er like så
stor som den du mistet, og like så mange
hester og vogner, og la oss stride med
dem på sletten! Da vinner vi sikkert over
dem. Og han lyttet til deres råd og gjorde
så.
26. Året etter mønstret Benhadad

Arameerne og drog frem til Afek for å
stride mot Israel.
27. Og Israels menn ble mønstret og
forsynt med levemidler, og drog ut imot
dem. Og Israels barn leiret seg midt imot
dem som to små geiteflokker, mens
Arameerne fylte opp landet.
28. Da trådde den Guds mann frem og
sa til Israels konge: Så sier Herren, sa
han: Fordi Arameerne har sagt: Herren er
en fjellgud og ikke en dalgud, så vil jeg gi
hele denne store mengde i din hånd. Og
de skal erfare at jeg er Herren.
29. Så lå de nå i leir midt imot hverandre
i 7 dager. På den 7. dag kom det til strid,
og Israels barn hugg på èn dag ned
hundre tusen mann fotfolk av Arameerne.
30. Og de som ble tilbake, flyktet til Afek
og inn i byen. Men muren falt ned over de
tjuesju tusen mann som var blitt tilbake.
Benhadad flyktet også og kom inn i byen,
og sprang fra rom til rom.
31. Da sa hans tjenere til ham: Vi har
hørt at kongene av Israels hus er milde
konger. La oss kle sekk om våre hofter og
tau om våre hoder, og gå ut til Israels
konge! Kanskje han da lar deg få leve.
32. Så bandt de sekk om sine hofter og
tau om sine hoder. Og da de kom til
Israels konge, sa de: Din tjener Benhadad
sier: La meg få leve! Han svarte: Er han
ennå i live? Han er min bror.
33. Mennene tok dette for et godt varsel
og de søkte straks å få et ord fra ham
som kunne vise om han mente det så, og
de sa: Ja, Benhadad er din bror. Da sa
han: Gå og hent ham! Så kom Benhadad
ut til ham, og han lot ham stige opp i sin
vogn.
34. Og Benhadad sa til ham: De byer
som min far tok fra din far, vil jeg gi
tilbake. Og du kan gjøre deg gater i
Damaskus, akkurat som min far gjorde i
Samaria. Og jeg, sa Akab, vil på det vilkår
gi deg fri. Så inngikk han en pakt med
ham og gav ham fri.
Akabs dom for å slippe den
bannlyste fri
35. Men en av profetens lærlinger sa på
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Herrens befaling til en annen: Slå meg!
Men mannen ville ikke slå ham.
36. Da sa han til ham: Fordi du ikke lød
Herrens røst, så skal en løve drepe deg
når du går bort fra meg. Og da han gikk
fra ham, kom en løve imot ham og drepte
ham.
37. Så møtte han en annen mann og sa:
Slå meg! Og mannen slo ham så han ble
såret.
38. Deretter gikk profeten og stilte seg
på veien for å møte kongen. Men han
gjorde seg ukjennelig ved å legge et bind
over sine øyne.
39. Da nå kongen kom forbi, ropte han til
kongen: Din tjener hadde dratt ut og var
med i striden, men i det samme kom det
en mann frem som førte en annen mann
til meg og sa: Ta vare på denne mann! Blir
han borte, så skal ditt liv tre i stedet for
hans liv, eller også skal du betale meg en
talent (43,2kg) sølv.
40. Men din tjener hadde noe å gjøre
her og der, og så ble mannen borte. Da sa
Israels konge til ham: Du har din dom. Du
har selv felt den.
41. Da skyndte han seg og tok bindet fra
øynene. Og Israels konge kjente ham og
så at han var en av profetene.
42. Profeten sa til ham: Så sier Herren:
Fordi du lot den mann som jeg hadde lyst i
bann slippe ut av hendene på deg, så skal
ditt liv tre i stedet for hans liv, og ditt folk i
stedet for hans folk.
43. Så drog Israels konge hjem
mismodig og harm, og kom til Samaria.
KAP. 21
Akab vil ha Nabots vingård
1. Noen tid etter hendte dette som nå
skal fortelles. Jisre'elitten Nabot hadde en
vingård i Jisre'el ved siden av et slott som
tilhørte Akab, kongen i Samaria.
2. Akab talte med Nabot og sa: Gi meg
din vingård, så jeg kan ha den til
kjøkkenhage, for den ligger tett ved mitt
hus! Jeg vil gi deg en bedre vingård i
stedet for den. Eller om du så synes, vil
jeg gi deg så mye penger som den er
verd.
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3. Men Nabot svarte: Måtte Herren la
det være langt fra meg å gi deg min
fedres arv.
4. Så gikk Akab hjem mismodig og harm
for det svar Jisre'elitten Nabot hadde gitt
ham da han sa: Jeg vil ikke gi deg min
fedres arv. Og han la seg på sin seng og
vendte ansiktet bort, og ville ikke ete.
5. Da kom hans hustru Jesabel inn til
ham, og hun spurte ham: Hvorfor er du så
deprimert og ikke vil ete?
6. Han svarte: Jeg talte med Jisre'elitten
Nabot og sa til ham: Gi meg din vingård
for penger! Eller om du ønsker det, så vil
jeg gi deg en annen vingård i stedet. Men
han sa: Jeg vil ikke gi deg min vingård.
7. Da sa hans hustru Jesabel til ham:
Du får vise at du er konge over Israel. Stå
opp, et, og vær vel til mote! Jeg skal
sørge for at du får Jisre'elittens Nabots
vingård.
8. Så skrev hun et brev i Akabs navn og
satte segl på det med hans signetring. Og
hun sendte brevet til de eldste og de
høytstående i hans by, de som bodde
sammen med Nabot.
9. Og i brevet skrev hun slik: Utrop en
faste og la Nabot sitte øverst blant folket.
10. Og la to onde menn sitte midt imot
ham, så de kan vitne mot ham og si: Du
har forbannet Gud og kongen. Før ham så
ut og stein ham i hjel!
11. Og mennene i byen, de eldste og de
høytstående som bodde i hans by, gjorde
som Jesabel hadde sendt dem beskjed
om; slik som det var skrevet i det brev hun
hadde sendt dem.
12. De utropte en faste og lot Nabot sitte
øverst blant folket.
13. Og de to onde menn kom og satte
seg midt imot ham. Og de onde menn
vitnet mot Nabot i folkets påhør og sa:
Nabot har forbannet Gud og kongen. Og
de førte ham utenfor byen og steinet ham
i hjel.
14. Så sendte de beskjed til Jesabel og
lot si: Nabot er blitt steinet og er død.
15. Med det samme Jesabel hørte at
Nabot var blitt steinet og var død, sa hun
til Akab: Stå opp og ta Jisre'elitten Nabots
vingård i eie, den som han ikke ville la
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deg få for penger! For Nabot lever ikke
lenger, han er død.
16. Da Akab hørte at Nabot var død,
stod han opp for å gå ned til Jisre'elitten
Nabots vingård og ta den i eie.
Akabs dom for å ha latt drepe Nabot
for å få hans vingård
17. Men Herrens ord kom til Tisbitten
Elia, og det lød slik:
18. Gjør deg klar og gå ned og møt
Akab, Israels konge, som bor i Samaria!
Nå er han i Nabots vingård. Han er gått
ned der for å ta den i eie.
19. Og du skal tale slik til ham: Så sier
Herren: Har du nå både myrdet og arvet?
Og du skal si til ham: Så sier Herren: På
det sted hvor hundene slikket Nabots
blod, skal hundene også slikke ditt blod.
20. Men Akab sa til Elia: Har du funnet
meg nå, du min fiende? Han svarte: Ja,
jeg har funnet deg, fordi du har solgt deg
til å gjøre hva ondt er i Herrens øyne.
21. Derfor vil jeg føre ulykke over deg og
feie etter deg, og utrydde alle menn i
Akabs hus, både myndige og umyndige i
Israel.
22. Og jeg vil gjøre med ditt hus som
med Jeroboams, Nebats sønns, hus og
med Baesa, Akias sønns, hus, fordi du har
vakt min harme og fordi du har fått Israel
til å synde.
23. Også om Jesabel har Herren talt og
sagt: Hundene skal fortære Jesabel ved
Jisre'els voll.
24. Den av Akabs hus som dør i byen,
skal hundene fortære. Og den som dør på
marken, skal himmelens fugler fortære.
25. Det har aldri vært noen som Akab,
han som solgte seg til å gjøre hva ondt var
i Herrens øyne, fordi hans hustru Jesabel
egget ham opp.
2 6 . H a n s f e r d va r o verm åt e
vederstyggelig. Han fulgte de motbydelige
avguder akkurat som Amorittene hadde
gjort. De som Herren drev bort for Israels
barn.
27. Men da Akab hørte hva Elia sa,
sønderrev han sine klær og la sekk om sin
kropp og fastet. Og han sov i sekk og gikk

stille omkring.
28. Da kom Herrens ord til Tisbitten Elia,
og det lød slik:
29. Har du sett at Akab har ydmyket seg
for meg? Fordi han har ydmyket seg for
meg, vil jeg ikke la ulykken komme i hans
dager. Men i hans sønns dager, vil jeg la
ulykken komme over hans hus.
KAP. 22
Akab og Josjafat til krig mot Ramot i
Gilead
1. Nå holdt de seg rolig i 3 år. Det var
ikke noen krig mellom Aram og Israel.
2. Men i det 3. år hendte det at Josjafat,
Judas konge, drog ned til Israels konge.
3. Da sa Israels konge til sine tjenere:
Vet dere ikke at Ramot i Gilead tilhører
oss? Og vi sitter stille og tar det ikke fra
kongen i Aram!
4. Og han sa til Josjafat: Vil du dra med
meg i krig til Ramot i Gilead? Josjafat
svarte Israels konge: Som du, så jeg.
Som ditt folk, så mitt folk. Som dine
hester, så mine hester.
5. Og Josjafat sa videre til Israels
konge: Søk dog først å få vite hva Herren
sier!
6. Da kalte Israels konge profetene
sammen. Det var omkring frie hundre
mann. Og han spurte dem: Skal jeg dra i
krig mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la
det være? De svarte: Dra opp! Herren vil
gi det i kongens hånd.
7. Men Josjafat sa: Er det ikke noen
annen Herrens profet, så vi kunne spørre
Herren til råds gjennom ham?
8. Israels konge svarte Josjafat: Der er
ennå en mann gjennom hvem vi kan
spørre Herren til råds, men jeg hater ham
fordi han ikke profeterer godt om meg,
men bare ondt. Det er Mika, Jimlas sønn.
Josjafat sa: Kongen skulle ikke si så!
9. Da kalte Israels konge på en av
hoffolkene og sa: Skynd deg og hent
Mika, Jimlas sønn!
10. Imens satt Israels konge og Josjafat,
Judas konge, i kongelig prakt, hver på sin
trone, på en treskeplass ved inngangen til
Samarias port. Og alle profetene stod
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foran dem og sa frem sine profetier.
11. Og Sedekia, Kena'anas sønn, gjorde
seg et horn av jern og sa: Så sier Herren:
Med disse skal du stange Arameerne til
du får gjort ende på dem.
12. Og alle profetene profeterte likedan
og sa: Dra opp til Ramot i Gilead! Så skal
du ha lykke med deg, og Herren skal gi
det i kongens hånd.
13. Og budbæreren som var gått for å
tilkalle Mika, sa til ham: Profetene spår
med èn munn godt for kongen. La nå også
dine ord stemme overens med deres ord
og profeter godt!
14. Mika svarte: Så sant Herren lever:
Hva Herren sier til meg, det må jeg tale.
15. Da han nå kom til kongen, sa
kongen til ham: Mika! Skal vi dra opp i krig
til Ramot i Gilead, eller skal vi la det
være? Han svarte: Dra opp! Så skal du ha
lykke med deg, og Herren skal gi det i
kongens hånd.
16. Men kongen sa til ham: Hvor mange
ganger skal jeg la deg sverge på at du
ikke skal tale annet til meg enn sannhet i
Herrens navn?
17. Da sa han: Jeg så hele Israel spredt
ut over fjellene akkurat som en saueflokk
som ikke har hyrde. Og Herren sa: Disse
har ingen herre. La dem vende tilbake i
fred, hver til sitt hus!
18. Da sa Israels konge til Josjafat: Var
det ikke det jeg sa til deg: Han profeterer
ikke godt om meg, men bare ondt?
19. Men Mika sa: Så hør da Herrens
ord! Jeg så Herren sitte på sin trone og
hele himmelens hær stå omkring ham på
hans høyre og venstre side.
20. Og Herren sa: Hvem vil overtale
Akab til å dra opp til Ramot i Gilead, så
han faller der? Og den ene sa så og den
andre så.
21. Da gikk en ånd frem og stilte seg
foran Herrens åsyn og sa: Jeg skal
overtale ham. Herren spurte ham:
Hvordan?
22. Han svarte: Jeg vil gå avsted og bli
en løgnens ånd i alle hans profeters
munn. Da sa Herren: Ja, du skal overtale
ham, og det skal også lykkes deg. Gå
avsted og gjør så!
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23. Se, nå har Herren lagt en løgnens
ånd i alle disse dine profeters munn, men
Herren har varslet ulykke for deg.
24. Da trådde Sedekia, Kena'anas
sønn, frem og slo Mika på kinnet og sa:
På hvilken vei er Herrens Ånd gått over
fra meg for å tale med deg?
25. Mika svarte: Det skal du få se den
dag du flykter fra rom til rom for å skjule
deg.
26. Da sa Israels konge: Ta Mika og før
ham tilbake til byens leder Amon og til
kongesønnen Joasj
27. og si: Så sier kongen: Sett ham i
fangehuset og la han leve på fangekost til
jeg kommer uskadd hjem igjen!
28. Mika sa: Kommer du uskadd hjem
igjen, så har Herren ikke talt gjennom
meg. Og han sa: Hør dette, dere folk alle
sammen!
29. Så drog Israels konge og Judas
konge, Josjafat, opp til Ramot i Gilead.
30. Og Israels konge sa til Josjafat: Jeg
vil forkle meg og så gå i striden, men ta
du dine vanlige klær på! Så forkledde
Israels konge seg og gikk i striden.
31. Men kongen i Aram hadde befalt
sine trettito øverstkommanderende menn
over vognene: Dere skal ikke stride mot
noen, verken liten eller stor, bare mot
Israels konge.
32. Da nå de øverstkommanderende for
vognene så Josjafat, sa de: Dette er
sikkert Israels konge. Og de vendte seg
dit for å stride mot ham. Da satte Josjafat i
et høyt rop.
33. Og da de øverstkommanderende for
vognene så at det ikke var Israels konge,
vendte de seg fra ham igjen.
34. Men en mann spente sin bue og
skjøt på måfå og traff Israels konge
mellom brynje-skjørtet og brynjen. Da sa
han til sin vognfører: Vend om og før meg
ut av hæren, for jeg er såret!
35. Men striden ble stadig hardere den
dag, og kongen ble holdt oppreist mot
Arameerne. Men om kvelden så døde
han, og blodet av såret fløt ned fra
vognen.
36. Og ved solens nedgang gikk der et
rop gjennom leiren: Hver mann hjem til sin
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by og sitt land!
37. På den måten døde kongen og ble
ført til Samaria, og de begravde kongen i
Samaria.
38. Og da de skyldte vognen i dammen
ved Samaria, slikket hundene hans blod
mens horene badet der, etter det ord
Herren hadde talt.
39. Hva som ellers er å fortelle om
Akab, om alt han gjorde, om det
elfenbeins-hus han bygget, og om alle de
byer han bygget, det er oppskrevet i
Israels kongers krønike.
40. Og Akab la seg til hvile hos sine
fedre, og hans sønn Akasja ble konge i
hans sted.
Josjafats, Judas konges, historie
41. Josjafat, Asas sønn, ble konge over
Juda i Akabs, Israels konges, 4. år.
42. Josjafat var 35 år gammel da han
ble konge, og regjerte i Jerusalem i 25 år.
Hans mor hette Asuba og var datter av
Silhi.
43. Han vandret i ett og alt på sin far
Asas vei. Han vek ikke fra den, men
gjorde hva rett var i Herrens øyne.
44. Dog ble offerhaugene ikke nedlagt.
Folket ble ved å ofre og brenne røkelse på
haugene.
45. Josjafat holdt fred med Israels
konge.

46. Hva som ellers er å fortelle om
Josjafat, om de store gjerninger han
gjorde, og om de kriger han førte, det er
oppskrevet i Judas kongers krønike.
47. Han utryddet også av landet de
tempel-prostituerte som var blitt tilbake i
hans far Asas dager.
48. Det var dengang ingen konge i
Edom. En stats-sekretær regjerte der.
49. Josjafat hadde ti Tarsis-skip som
skulle gå til Ofir etter gull, men de kom
ikke avsted, for noen av skipene forliste
ved Esjon-Geber.
50. Da sa Akasja, Akabs sønn, til
Josjafat: La mine folk fare med dine folk
på skipene! Men Josjafat ville ikke.
51. Og Josjafat la seg til hvile hos sine
fedre og ble begravet hos sine fedre i sin
far Davids by. Og hans sønn Joram ble
konge i hans sted.
Akasjas, Israels konges, historie
52. Akasja, Akabs sønn, ble konge over
Israel i Samaria i Josjafats, Judas konges,
17. år og regjerte over Israel i 2 år.
53. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne og vandret på sin fars og sin mors
vei, og på Jeroboams, Nebats sønns, vei.
Han som fikk Israel til å synde.
54. Han dyrket Ba'al og tilbad ham, og
vakte Herrens, Israels Guds harme,
akkurat som hans far hadde gjort.
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25 Kapitler
KAP. 1
Akasjas dom for å oppsøke Ekrons
gud isteden for Herren
1. Etter Akabs død falt Moab fra Israel.
2. Akasja falt ut gjennom gitteret i sin sal
i Samaria og ble syk. Da sendte han noen

budbærere avsted og sa til dem: Gå og
spør Ba'al-Sebub, Ekrons gud, om jeg
skal komme meg av denne sykdom.
3. Men Herrens engel sa til Tisbitten
Elia: Gjør deg klar og gå budbringerne fra
Samarias konge i møte og si til dem: Er
det fordi det ingen Gud er i Israel, at dere
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går avsted og spør Ba'al-Sebub, Ekrons
gud?
4. Derfor sier Herren så: Du skal ikke
stige ned fra din seng du er steget opp i.
Du skal dø. Dermed gikk Elia.
5. Da budbringerne vendte tilbake til
ham, spurte han dem: Hvorfor er dere
vendt tilbake?
6. De svarte: En mann kom oss i møte
og sa til oss: Gå tilbake til kongen som har
sendt dere, og si til ham: Så sier Herren:
Er det fordi det ingen Gud er i Israel, at du
sender bud for å spørre Ba'al-Sebub,
Ekrons gud? Derfor skal du ikke stige ned
fra den seng du er steget opp i. Du skal
dø.
7. Han spurte dem: Hvordan så den
mann ut som kom dere i møte og talte slik
til dere?
8. De svarte: Det var en mann i lodden
kjortel, med et lærbelte bundet om
hoftene. Da sa han: Det var Tisbitten Elia.
9. Og han sendte til ham en
øverstkommanderende over femti, med
sine menn. Og han gikk opp til ham der
han satt på toppen av fjellet, og han sa til
ham: Du Guds mann! Kongen sier: Kom
ned!
10. Men Elia svarte den øverstkommanderende over femti: Er jeg en
Guds mann, så fare ild ned fra himmelen
og fortære deg og dine femti menn! Da fòr
det ild ned fra himmelen og fortærte ham
og hans femti menn.
11. Så sendte han til ham en annen
øverstkommanderende over femti med
sine menn. Og han tok til orde og sa til
ham: Du Guds mann! Så sier kongen:
Kom ned straks!
12. Men Elia svarte dem: Er jeg en Guds
mann, så fare ild ned fra himmelen og
fortære deg og dine menn femti menn! Da
fór Guds ild ned fra himmelen og fortærte
ham og hans femti menn.
13. Så sendte han igjen en tredje
øverstkommanderende over femti med
sine menn. Og denne tredje øverstkommanderende gikk opp til Elia og falt på
kne for ham, og bønnfalt ham og sa: Du
Guds mann! La mitt liv og disse dine femti
tjeneres liv være dyrt i dine øyne!
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14. Ild fór ned fra himmelen og fortærte
begge de første øverstkommanderende
over femti med sine menn. Men la nå mitt
liv være dyrt i dine øyne!
15. Da sa Herrens engel til Elia: Gå ned
med ham, og vær ikke redd ham! Så stod
han opp og gikk med ham ned til kongen.
16. Og han sa til ham: Så sier Herren:
Fordi du sendte budbringere og ville
spørre Ba'al-Sebub, Ekrons gud, som om
det ingen Gud var i Israel som du kunne
spørre om det, derfor skal du ikke stige
ned fra den seng du har steget opp i. Du
skal dø.
17. Og han døde etter det Herrens ord
som Elia hadde talt, og Joram ble konge i
hans sted i Judas konge, Jorams,
Josjafats sønns, 2. år; for han hadde ikke
noen sønn.
18. Hva som ellers er å fortelle om
Akasja og om det han gjorde, det er
oppskrevet i Israels kongers krønike.
KAP. 2
Elias bortrykkelse til himmelen
1. Dengang Herren ville ta Elia opp til
himmelen i en storm, gikk Elia og Elisja fra
Gilgal.
2. Og Elia sa til Elisja: Bli her, for Herren
har sendt meg til Bet-El. Men Elisja sa: Så
sant Herren lever, og så sant du selv
lever: Jeg forlater deg ikke. Så gikk de
ned til Bet-El.
3. Da gikk profetens lærlinger, som var i
Bet-El, ut til Elisja og sa til ham: Vet du at
Herren idag vil ta din Herre bort fra deg
over ditt hode? Han svarte: Ja, jeg vet det.
Ti bare stille!
4. Så sa Elia til ham: Elisja, bli her! For
Herren har sendt meg til Jeriko.
5. Da gikk profetens lærlinger, som var i
Jeriko, frem til Elisja og sa til ham: Vet du
at Herren idag vil ta din herre bort fra deg
over ditt hode? Han svarte: Ja, jeg vet det.
Ti bare stille.
6. Så sa Elia til ham: Bli her! For Herren
har sendt meg til Jordan. Men han sa: Så
sant Herren lever, og så sant du selv
lever: Jeg forlater deg ikke. Så gikk de
begge avsted.
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7. Og femti av profetenes lærlinger gikk
avsted og ble stående midt imot dem langt
borte, men selv stod de begge ved
Jordan.
8. Da tok Elia sin kappe og rullet den
sammen, og slo på vannet. Og det skilte
seg til begge sider, og de gikk begge over
på det tørre.
9. Da de nå var gått over, sa Elia til
Elisja: Si hva du ønsker jeg skal gjøre for
deg før jeg blir tatt bort fra deg! Elisja sa:
La en dobbelt del av din ånd tilfalle meg!
10. Han svarte: Det er en stor ting du
ber om. Hvis du ser meg når jeg blir tatt
bort fra deg, skal du få det du ber om,
ellers får du det ikke.
11. Mens de så gikk og talte sammen,
kom det med èn gang en glødende vogn
med glødende hester og skilte dem fra
hverandre. Og Elia fòr i stormen opp til
himmelen.
12. Elisja så det. Da ropte han: MIN
FAR!, Israels vogner og ryttere! Og han så
ham ikke mere. Da tok han fatt i sine klær
og rev dem i to stykker.
Elias ånd hviler over Elisja, og tegn
og under følger ham
13. Så tok han Elias kappe, som var falt
av ham, og han vendte tilbake og stod ved
Jordans bredd.
14. Og han tok Elias kappe, som var falt
av ham, og slo på vannet og sa: Hvor er
Herren, Elias Gud? På den måten slo Elia
på vannet, så det skilte seg til begge
sider, og han gikk over.
15. Da profetenes lærlinger i Jeriko, som
stod midt imot ham, så ham gjøre dette,
sa de: Elias ånd hviler over Elisja. Og de
kom ham i møte og bøyde seg til Jorden
for ham.
16. Og de sa til ham: Der er her hos
dine tjenere femti sterke menn. La dem gå
avsted og lete etter din herre! Kanskje
Herrens Ånd har tatt ham og kastet ham
på et eller annet fjell, eller i en eller annen
dal. Han svarte: Dere skal ikke sende
noen avsted.
17. Men da de lenge ble ved å trenge
inn på ham, sa han: Send dem da avsted,

og de lette i 3 dager, men fant ham ikke.
18. Og de vendte tilbake til ham, mens
han ennå oppholdt seg i Jeriko. Og han sa
til dem: Sa jeg ikke til dere at dere ikke
skulle gå?
19. Mennene i byen sa til Elisja: Byen
ligger godt til som min herre ser, men
vannet er dårlig og landområdet lider
derav under for tidlige fødsler.
20. Da sa han: Hent meg en ny skål og
legg salt i den! Så gjorde de det.
21. Og han gikk ut til det sted hvor
vannet vellet frem, og kastet salt ned i, og
sa: Så sier Herren: Nå har jeg gjort dette
vann godt. Det skal ikke mere påføre død
eller fortidlige fødsler.
22. Og vannet ble godt og har så hvert
til denne dag, etter det ord som Elisja
hadde talt.
23. Derfra gikk han opp til Bet-El. Og
mens han gikk oppetter veien, kom det
noen smågutter ut fra byen. De spottet
ham og ropte til ham: KOM OPP HER,
DIN SNAUSKALLE!
24. Da han så vendte seg om og fikk se
dem, lyste han forbannelse over dem i
Herrens navn. Da kom det to bjørner ut av
skogen og sønderrev førtito av barna.
25. Derfra gikk han til Karmel-fjellet og
vendte derfra tilbake til Samaria.
KAP. 3
Joram, Josjafat, og Edoms konge, til
strid mot Moabs konge
1. Joram, Akabs sønn, ble konge over
Israel i Samaria i Judas konge Josjafats
18. år, og han regjerte i 12 år.
2. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne. Dog ikke som sin far og mor, for
han tok bort den Ba'al-støtte som hans far
hadde latt gjøre.
3. Dog ble han hengende ved
Jeroboams, Nebats sønns, synder, de
synder som Jeroboam hadde fått Israel til
å gjøre. Dem vek han ikke ifra.
4. Mesa, kongen i Moab, hadde mye fe,
og han betalte i skatt til Israels konge,
hundre tusen lam og ull av hundre tusen
værer.
5. Men da Akab var død, falt kongen i
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Moab fra Israels konge.
6. Da drog kong Joram ut fra Samaria
og mønstret hele Israel.
7. Så sendte han beskjed til Judas
konge, Josjafat, og lot si: Moabs konge er
falt fra meg. Vil du dra med meg og stride
mot Moab? Han svarte: Ja, jeg vil dra
med. Som du, så jeg. Som ditt folk, så mitt
folk. Som dine hester, så mine hester.
8. Og han spurte: På hvilken vei skal vi
dra dit opp? Han svarte: Gjennom Edoms
ørken.
9. Så drog Israels konge, Judas konge,
og Edoms konge, avsted. Og da de hadde
faret 7 dagsreiser omkring, fantes det ikke
vann, verken for hæren eller for buskapen
de hadde med seg.
10. Da sa Israels konge: Akk, at Herren
har kalt disse tre konger hit for å gi dem i
Moabs hånd!
11. Men Josjafat sa: Er det ikke noen av
Herrens profeter her, så vi kan spørre
Herren til råds gjennom ham? Da svarte
en av Israels konges tjenere: Elisja, Safats
sønn, er her, han som helte vann for Elias
hender.
12. Josjafat sa: Hos ham er Herrens ord.
Så drog Israels konge, Josjafat, og Edoms
konge, ned til ham.
13. Men Elisja sa til Israels konge: Hva
har jeg med deg å gjøre? Gå du til din fars
profeter, og til din mors profeter! Israels
konge svarte ham: Tal ikke så! For Herren
har kalt disse tre konger hit for å gi dem i
Moabs hånd.
14. Da sa Elisja: Så sant Herren,
hærskarenes Gud, lever, han hvis tjener
jeg er: Var det ikke for Judas konges,
Josjafats, skyld, så ville jeg ikke gi deg
oppmerksomhet eller se på deg.
15. Men hent nå en harpespiller til meg!
Da så harpespilleren spilte på sin harpe,
kom Herrens Ånd over ham.
16. Og han sa: Så sier Herren: Gjør
grøft ved grøft i dalen her!
17. For så sier Herren: Dere skal ikke se
vind og ikke se regn, men allikevel skal
denne dal fylles med vann, så dere får
drikke; både dere selv, deres buskap, og
deres lastedyr.
18. Men dette er ikke nok i Herrens
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øyne. Han vil også gi Moab i deres hånd.
19. Og dere skal innta hver fast by og
hver storby. Og hvert godt tre skal dere
felle, og alle vannkilder skal dere stoppe
til. Og hvert stykke med godt land, skal
dere ødelegge med stein.
20. Og morgenen etter, ved den tid
matofferet blir båret frem, da kom det
vann fra Edoms-kanten, og landet fyltes
med vann.
21. Da Moabittene fikk høre at kongene
hadde dratt opp for å stride mot dem, ble
de kalt sammen, så mange som på noen
måte kunne bære våpen. Og de stilte seg
opp ved grensen.
22. Men tidlig om morgenen da solen
gikk opp over vannet, så det ut for
Moabittene som om vannet foran dem var
rødt som blod.
23. Og de sa: Det er blod. Kongene har
gjort ende på hverandre og slått
hverandre i hjel. Nå til plyndring,
Moabitter!
24. Men da de kom til Israels leir, reiste
Israelittene seg og slo Moabittene som
flyktet for dem. Og de trengte inn i landet,
og slo Moabittene igjen.
25. De rev ned byene. Og på hvert
stykke godt land, kastet de hver sin stein
og fylte det opp. Og hver vannkilde,
stoppet de til. Og hvert godt tre, felte de,
så det ikke ble etterlatt annet enn steinene
i Kir-Haresett. Og denne by omringet
slyngekasterne og skjøt på den.
26. Da Moabs konge så at striden ble
ham for hard, tok han med seg sju hundre
våpenføre menn og ville bryte gjennom på
den kant hvor Edoms konge stod; men de
kunne ikke.
27. Da tok han sin førstefødte sønn,
som skulle bli konge i hans sted, og ofret
ham som brennoffer på muren. Da kom
det en stor vrede over Israel, og de brøt
opp derfra og vendte tilbake til sitt land.
KAP. 4
Enkens gjeld som ble betalt med
salve-oljen
1. En kvinne som var hustru til en av
profetenes lærlinger, ropte til Elisja og sa:
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Din tjener, min mann, er død, og du vet at
din tjener hadde respekt for Herren. Og nå
kommer en som han stod i gjeld til, og vil
ta begge mine sønner til slaver.
2. Elisja sa til henne: Hva kan jeg gjøre
for deg? Si meg: Hva har du i huset? Hun
svarte: Din tjenerinne har ingenting annet i
huset enn en krukke med salve-olje.
3. Da sa han: Gå til alle dine naboer og
be om å få låne hjem noen tomme kar,
bare ikke for få!
4. Gå så inn og lukk døren etter deg og
dine sønner, og hell oljen i alle karene. Og
etter hvert som de blir fulle, skal du sette
dem bort.
5. Og hun gikk fra ham og lukket døren
etter seg og sine sønner. De bar karene
frem til henne, og hun helte i.
6. Og da karene var fulle, sa hun til sin
sønn: Bær ennå ett kar frem til meg! Men
han svarte: Det er ikke flere kar. Da
stanset oljen.
7. Så kom hun og fortalte det til den
Guds mann, og han sa: Gå og selg oljen,
og betal din gjeld! Så kan du og dine
sønner leve av det som blir til overs.
Den velstående kvinne som ikke
kunne få barn
8. En dag gikk Elisja over til Sunem. En
velstående kvinne som bodde der, nødde
ham til å ete hos seg. Og så ofte han
siden drog forbi der, tok han inn der og
fikk seg mat.
9. En gang sa hun til sin mann: Hør her!
Jeg vet at han som jevnlig drar forbi oss,
er en hellig Guds mann.
10. La oss gjøre et lite tak-rom med
murvegger og sette inn en seng der for
ham, og et bord, en stol, og en lysestake.
Når han så kommer til oss, kan han ta inn
der.
11. Så kom han dit en dag og tok inn i
murrommet, og la seg der.
12. Og han sa til sin tjenestegutt Gehasi:
Kall på den Sunamittiske kone som bor
her! Så kalte han på henne, og hun trådde
frem for ham.
13. Han hadde sagt til ham: Si til henne:
Nå har du hatt alt dette bryderi for vår

skyld. Hva kan jeg gjøre for deg? Er det
noe jeg kan tale til kongen om for deg,
eller til hærføreren? Hun svarte: Jeg bor jo
her midt iblant mitt folk.
14. Så sa han: Hva kan jeg da gjøre for
henne? Gehasi svarte: Jo, hun har ingen
sønn. Og hennes mann er gammel.
15. Da sa han: Kall på henne! Så kalte
han på henne, og hun trådde frem i døren.
16. Da sa han: Til neste år ved denne tid
skal du holde en sønn i dine armer. Men
hun sa: Nei, min herre. Du som er en
Guds mann, lyv ikke for din tjenerinne!
17. Og kvinnen ble gravid og fødte en
sønn det følgende år akkurat på den tid
som Elisja hadde sagt henne.
Den velstående kvinnes sønn døde
og Elisja vekket ham opp
18. Da barnet ble større, hendte det en
dag at han gikk ut til sin far som var ute
hos høstfolkene.
19. Og han sa til sin far: MITT HODE !
Da sa faren til sin tjenestegutt: Bær han
hjem til sin mor!
20. Og han tok ham og bar ham hjem til
hans mor. Og han satt på hennes kne til
om middagen. Da døde han.
21. Hun gikk opp og la ham på den
Guds manns seng og, lukket etter ham og
gikk ut.
22. Så kalte hun på sin mann og sa:
Send en av tjenesteguttene til meg med
en eselinne! Så vil jeg skynde meg avsted
til den Guds mann og så komme tilbake.
23. Han sa: Hvorfor vil du gå til ham
idag? Det er jo verken nymåne eller
sabbat. Men hun sa: La meg bare gå!
24. Så lot hun eselinnen sale og sa til
sin tjenestegutt: Led den og gå avsted!
Stans meg ikke, mens jeg rir, uten at jeg
sier det til deg!
25. Så drog hun avsted og kom til den
Guds mann på Karmel-fjellet. Da den
Guds mann så henne et stykke borte, sa
han til sin tjenestegutt Gehasi: Se, der
kommer konen fra Sunam.
26. Spring henne nå i møte og si til
henne: Står det vel til med deg og din
mann, og med barnet? Hun svarte: Ja, det
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står vel til.
27. Men da hun kom opp på fjellet til den
Guds mann, omfavnet hun hans føtter. Da
gikk Gehasi frem og ville skyve henne
bort, men den Guds mann sa: La henne
være! For hun har stor hjertesorg, men
Herren har skjult det for meg og ikke latt
meg få vite det.
28. Hun sa: Har jeg vel bedt min herre
om en sønn? Sa jeg ikke: Du må ikke
narre meg?
29. Da sa han til Gehasi: Omgjør dine
hofter og ta min stav i hånden, og gå
avsted! Møter du noen, så hils ikke på
ham. Og hilser noen på deg, så svar ham
ikke. Og legg din stav på guttens ansikt.
30. Men guttens mor sa: Så sant Herren
lever, og så sant du selv lever: Jeg forlater
deg ikke. Da stod han opp og fulgte med
henne.
31. Gehasi gikk i forveien og la staven
på guttens ansikt, men det hørtes ikke en
lyd og det viste seg ikke noe tegn til at han
merket noe. Så vendte han tilbake og gikk
Elisja i møte og fortalte ham det og sa:
Gutten våknet ikke.
32. Og da Elisja kom til huset, fikk han
se at gutten lå død på hans seng.
33. Så gikk han inn og lukket døren til,
og ba til Herren.
34. Deretter steg han opp og la seg over
barnet med sin munn mot dets munn og
sine øyne mot dets øyne, og sine hender
mot dets hender. Og da han på den måten
bøyde seg over barnet, ble dets kropp
varm.
35. Så stod han opp og gikk èn gang
frem og tilbake i rommet. Deretter steg
han igjen opp og bøyde seg over gutten,
da nøs gutten sju ganger og slo øynene
opp.
36. Da kalte han på Gehasi og sa: Kall
på den Sunamittiske kone! Han kalte på
henne. Og da hun kom inn til ham, sa han:
Ta din sønn!
37. Og hun kom og falt ned for hans
føtter og bøyde seg til jorden. Så tok hun
sin sønn og gikk ut.
Hungersnøden i Elisjas tid og
mirakelet med matgryta
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38. Elisja vendte tilbake til Gilgal. Det
var dengang hungersnød i landet. Og da
profetenes lærlinger engang satt der hos
ham, sa han til sin tjenestegutt: Sett den
store gryte over og kok en matrett for
profetenes lærlinger!
39. Da gikk en av dem ut på marken for
å sanke vekster. Og han fant en vill
slyngplante, og han sanket av den ville
gresskar; sin kappe full. Og da han kom
inn, skar han dem opp i matgryten; for de
kjente ikke til dem.
40. Så øste de opp for mennene forat de
skulle ete. Men da de begynte å ete av
retten, satte de i et rop og sa: Det er død i
gryten, du Guds mann! Og de kunne ikke
ete.
41. Da sa han: Hent noe mjøl! Og han
kastet det i gryten og sa: Øs opp for folket,
så de kan ete! Og da var det ikke mere
noe skadelig i gryten.
De tjue byggbrød som ble nok til
hundre mann
42. Engang kom det en mann fra Ba'alSalisa. Og han hadde med til den Guds
mann brød som var bakt av førsteavlingen, tjue byggbrød, og nyhøstet korn
i sin pose. Da sa Elisja: Gi det til folket, så
de kan ete!
43. Men hans tjener sa: Hvordan kan jeg
sette dette frem for hundre menn? Han
svarte: Gi det til folket, så de kan ete! For
så sier Herren: De skal ete og få til overs.
44. Så satte han frem for dem. Og de åt
og fikk til overs etter Herrens ord.
KAP. 5
Den spedalske Na'aman kommer til
Elisja
1. Na'aman, den Arameeiske (Syriske)
konges hærfører, hadde mye å si hos sin
herre og var høyt aktet, for ved ham
hadde Herren gitt Aram (Syria) seier. Han
var en veldig krigsmann, men spedalsk.
2. Arameerne (Syrerne) hadde engang
gjort et herjetog og bortført ei lita jente
som fange fra Israels land. Og hun tjente
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hos Na'amans hustru.
3. Hun sa til sin frue: Bare min herre var
hos profeten i Samaria! Da skulle han fri
ham fra hans spedalskhet.
4. Na'aman gikk inn til sin herre og
fortalte ham det og sa: Så og så har jenta
fra Israel sagt.
5. Da sa kongen i Aram (Syria): Dra dit,
så skal jeg sende et brev til Israels konge.
Han drog avsted og tok med seg ti talenter
(432kg) sølv, seks tusen sekel (72kg) gull,
og ti selskapsklær.
6. Han overgav brevet til Israels konge,
og i det stod det: Når nå dette brev
kommer til deg, så vil du se at jeg har
sendt min tjener, Na'aman, til deg forat du
skal fri ham fra hans spedalskhet.
7. Da Israels konge hadde lest brevet,
sønderrev han sine klær og sa: Er jeg
Gud, så jeg kan gjøre død og gjøre
levende, siden han sender beskjed til meg
og vil at jeg skal fri en mann fra hans
spedalskhet? Nå ser dere vel sikkert at
han søker et tilfelle til strid med meg.
8. Men da Elisja, den Guds mann, hørte
at Israels konge hadde revet sønder sine
klær, sendte han beskjed til kongen og lot
si: Hvorfor har du sønderrevet dine klær?
La ham komme til meg! Så skal han erfare
at det er en profet i Israel.
9. Så kom Na'aman med sine hester og
sin vogn, og stanset ved døren til Elisjas
hus.
10. Og Elisja sendte en beskjed ut til
ham og lot si: Gå og bad deg sju ganger i
Jordan! Så skal ditt kjøtt bli friskt igjen, og
du skal bli rein.
11. Da ble Na'aman vred og drog bort
og sa: Jeg tenkte at han ville komme ut til
meg og stå frem og påkalle Herrens, sin
Guds navn, og føre sin hånd frem og
tilbake over det syke sted, og ta bort
spedalskheten.
12. Er ikke elvene ved Damaskus,
Abana, og Parpar, bedre enn alle Israels
vann? Kunne jeg ikke bade meg i dem og
bli rein? Og han vendte om og drog bort i
vrede.
13. Men hans tjenere trådde frem og
talte til ham og sa: Min far! Dersom
profeten hadde pålagt deg noe vanskelig,

ville du da ikke ha gjort det? Hvor mye
mere når han bare sier til deg: Bad deg,
så skal du bli rein!
14. Da drog han ned og dukket seg sju
ganger i Jordan etter den Guds manns
ord. Og hans kjøtt ble friskt som på en
liten gutt, og han ble rein.
15. Og han vendte tilbake til den Guds
mann med hele sitt følge. Og da han kom
dit, trådde han frem for ham og sa: Nå vet
jeg at det ikke er noen Gud på hele
Jorden uten i Israel. Så ta nå imot en gave
fra din tjener!
16. Men han sa: Så sant Herren lever,
han hvis tjener jeg er: Jeg tar ikke imot
noe. Og han ba ham inntrengende om å ta
imot, men han ville ikke.
17. Da sa Na'aman: Siden du ikke vil, så
la dog din tjener få så mye jord som et par
mulesler kan bære! For din tjener vil ikke
mere ofre brennoffer eller slaktoffer til
andre guder, men til Herren alene.
18. Men èn ting må Herren tilgi din
tjener: Når min herre går inn i Rimmons
hus for å tilbe der, og han støtter seg til
min hånd, og jeg kaster meg ned der i
Rimmons hus, så må Herren la din tjener
få tilgivelse for dette at jeg kaster meg ned
i Rimmons hus!
19. Han svarte ham: Dra bort i fred! Så
drog han fra ham. Men da han var
kommet et stykke på veien,
20. da tenkte Gehasi, den Guds manns,
Elisjas, tjenestegutt: Min herre har spart
denne Arameer (Syrer) Na'aman og ikke
tatt imot av ham det han hadde hatt med
seg. Så sant Herren lever, vil jeg springe
etter ham og få noe av ham.
21. Så skyndte Gehasi seg etter
Na'aman. Og da Na'aman så en springe
etter ham, steg han i hast ned av vognen
og gikk han i møte og sa: Står alt bra til?
22. Han sa: Ja, men min herre har sendt
meg og lar si: Akkurat nå er det kommet
to unge menn til meg fra Efra'im-fjellene,
to av profetenes lærlinger. Gi dem en
talent (43,2kg) sølv og to selskapsklær!
23. Na'aman svarte: Vær så snill og ta to
talenter (86,4kg)! Og han ba han
inntrengende og knyttet to talenter
(86,4kg) sølv inn i to punger, og tok to
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selskapsklær og overgav dem til to av sine
tjenestegutter. Og de bar dem foran ham.
24. Men da han kom til bakken, tok han
det av deres hånd og gjemte det i huset.
Og han tok farvel med mennene, og de
drog sin vei.
25. Og selv gikk han inn og trådde frem
for sin herre. Da spurte Elisja ham: Hvor
kommer du fra, Gehasi? Han svarte: Din
tjener har ikke vært noe sted.
26. Var jeg ikke til stede i ånden da
mannen vendte seg om fra sin vogn og
gikk deg i møte? Er det nå tid til å ta imot
sølv og få deg klær, oljetrær, vingårder,
småfe, storfe, tjenere, og tjenestejenter?
27. Derfor skal Na'amans spedalskhet
henge ved deg og din ætt til evig tid. Så
gikk han ut fra ham og var spedalsk, hvit
som snø.
KAP. 6
Mirakelet med øksen som falt i vannet
1. Profetens lærlinger sa til Elisja: Huset
vi sitter i her hos deg, er for trangt for oss.
2. La oss få gå til Jordan og hente der
hver sin stokk, og så bygge oss et hus der
som vi kan holde til i! Han svarte: Ja, gjør
det!
3. Da sa en av dem: Vær så snill og gå
med dine tjenere! Han svarte: Ja, jeg skal
gå med.
4. Så gikk han med dem. Og da de kom
til Jordan, tok de til å felle trær.
5. Men da en av dem felte sin stokk, falt
øksen i vannet. Da ropte han: Å, min
herre, den var til og med lånt.
6. Da sa den Guds mann: Hvor falt den?
Han viste ham stedet. Da hugg han av et
stykke tre og kastet det dit ned, og fikk
øksen til å flyte opp.
7. Og han sa: Ta den opp! Så rakte
mannen ut hånden og tok den.
Elisja fortalte alt hva Arameerne
foretok seg til Israel-kongen
8. Kongen i Aram (Syria) lå i krig med
Israel. Og han rådførte seg med sine
menn og sa: På det og det sted vil jeg slå
leir.
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9. Men den Guds mann sendte beskjed
til Israels konge og lot si: Ta deg i vare for
å dra forbi dette sted, for der vil
Arameerne (Syrerne) dra ned.
10. Så sendte Israels konge folk til det
sted som den Guds mann hadde nevnt for
ham, og advart ham for, og han tok seg i
vare der. Dette hendte ikke bare èn gang,
men flere ganger.
11. Kongen i Aram (Syria) ble meget
urolig over dette. Han kalte sine menn til
seg og sa: Kan dere ikke si meg hvem det
er av våre folk som holder med Israels
konge?
12. Da sa en av hans menn: Det har seg
ikke så, herre konge. Det er Elisja,
profeten i Israel, som åpenbarer for Israels
konge hvert ord du taler i ditt soverom.
13. Han sa: Gå og se, å få rede på hvor
han er, så jeg kan sende mine folk dit og
la ham hente! Da det så ble meldt ham at
han var i Dotam,
14. sendte han hester og vogner, og en
stor hær dit. De kom der om natten og
omringet byen.
15. Og da den Guds manns tjener tidlig
om morgenen gikk ut, fikk han se at en
hær med hester og vogner omringet byen.
Da sa hans tjenestegutt til ham: Å, min
herre, hva skal vi gjøre?
16. Han svarte: Vær ikke redd! De som
er med oss, er flere enn de som er med
dem.
17. Og Elisja ba og sa: Herre, lukk opp
hans øyne, så han kan se! Og Herren
opplot tjenesteguttens øyne, og han fikk
se at fjellet var fullt av glødende hester og
vogner rundt omkring Elisja.
18. Da Arameerne (Syrerne) kom ned til
ham, ba Elisja til Herren og sa: Slå dette
folk med blindhet! Og han slo dem med
blindhet, som Elisja hadde bedt om.
19. Da sa Elisja til dem: Dette er ikke
den rette vei og ikke den rette by. Følg
meg, så skal jeg føre dere til den mann
dere leter etter. Så førte han dem til
Samaria.
20. Og da de kom inn i Samaria, sa
Elisja: Herre, lukk opp deres øyne, så de
kan se! Og Herren opplot deres øyne, og
de fikk se at de var midt i Samaria.
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21. Da Israels konge så dem, sa han til
Elisja: Skal jeg hugge dem ned, min far?
Skal jeg hugge dem ned?
22. Han svarte: Du skal ikke hugge dem
ned. Hugger du vel ned dem som du gjør
til fanger med ditt sverd og din bue? Sett
brød og vann for dem, så de kan ete og
drikke og vende tilbake til sin herre!
23. Da lot han stelle til et rikelig måltid
for dem, og de åt og drakk. Deretter lot
han dem fare, og de vendte tilbake til sin
herre. Siden kom det ikke mere
Arameeiske (Syriske) herjeflokker inn i
Israels land.
Benhadad, Arams konge, omringer
Samaria
24. Noen tid etter samlet kongen i Aram
(Syria) hele sin hær og drog opp og
omringet Samaria.
25. Og mens de holdt Samaria omringet,
ble det så stor hungersnød i byen til slutt
at et eselhode kostet åtti sekel (0,96kg)
sølv, og fjerdedelen av en kab (0,3L)
duemøkk fem sekel (60g) sølv.
26. Og da Israels konge engang gikk
omkring på muren, ropte en kvinne til
ham: Hjelp, herre konge!
27. Han svarte: Når Herren ikke vil
hjelpe deg, hvorfra skal jeg hente hjelp til
deg? Fra treskeplassen eller fra
vinpressen?
28. Og kongen spurte henne? Hva
mangler du? Hun svarte: Denne kvinne sa
til meg: Kom hit med din sønn så vi kan
ete den idag, og i morgen vil vi ete min
sønn.
29. Så kokte vi min sønn og åt ham.
Dagen etter sa jeg til henne: Kom nå hit
med din sønn, så vil vi ete ham. Men hun
gjemte bort sin sønn.
30. Da kongen hørte det som kvinnen
fortalte, sønderrev han sine klær som han
gikk i omkring på muren. Da fikk folket se
at han hadde sekk innenfor på sin kropp.
31. Og han sa: Gud la det gå meg ille
både nå og siden om Elisjas, Safats
sønns, hode skal bli sittende på ham i
dag!
32. Mens Elisja satt i sitt hus, og de

eldste satt hos ham, sendte kongen en
mann dit foran seg. Men før budet kom til
ham, sa han til de eldste: Ser dere at
denne mordersønn har sendt et bud hit for
å ta mitt hode? Se nå til å stenge døren
når budet kommer, og trykke ham tilbake
med den! Høres ikke allerede lyden av
hans herres steg etter ham?
33. Mens han ennå talte med dem, kom
budet til ham. Da sa han: Se for en ulykke
det er kommet fra Herren! Hvorfor skulle
jeg lenger vente på Herren?
KAP. 7
Lyden av vogner skremte Arameerne,
og byen ble fri
1. Da sa Elisja: Hør Herrens ord! Så sier
Herren: I morgen ved denne tid skal et
mål fint mjøl være å få for én sekel (12g),
og likedan to mål bygg for én sekel (12g), i
Samarias port.
2. Men den øverstkommanderende, hvis
kongen støttet seg på, svarte den Guds
mann: Om Herren så gjorde luker på
himmelen, hvordan skulle slikt kunne
skje? Han svarte: Du skal få se det med
egne øyne, men du skal ikke få ete av det.
3. Foran byporten var det fire spedalske
menn. De sa til hverandre: Hvorfor skal vi
bli sittende her til vi dør?
4. Sier vi: Vi vil gå inn i byen, så er det
hungersnød i byen og vi må dø der. Og
blir vi sittende her, må vi også dø. Så kom
nå og la oss gå over til Arameernes
(Syrernes) leir! Lar de oss leve, så lever
vi. Og dreper de oss, så dør vi.
5. Så stod de opp i kvelds-skumringen
for å gå inn i Arameernes (Syrernes) leir.
Og da de kom til utkanten av Arameernes
leir, fantes det ikke en mann der,
6. for Herren hadde latt Arameernes leir
høre lyd av vogner og hester, og lyden av
en stor hær. Da sa de til hverandre: Så
sannelig, Israels konge har leid Hetittenes
konger og Egyptenes konger mot oss til å
overfalle oss.
7. Og de brøt opp i kvelds-skumringen
og flyktet. De forlot sine telt, sine hester,
sine esler, og hele leiren den som stod
der, og flyktet for å berge livet.
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8. Da nå de spedalske kom til utkanten
av leiren, gikk de inn i et telt og åt og
drakk. Og de tok sølv, gull, og klær, der,
og gikk bort og skjulte det. Deretter vendte
de tilbake og gikk inn i et annet telt og tok
hva der var, og gikk bort og skjulte det.
9. Men så sa de til hverandre: Det er
ikke rett det vi gjør. I dag kan vi bære frem
et gledelig buskap. Tier vi stille og venter
til morgenen gryr, så faller det skyld på
oss. Så kom nå og la oss gå inn og melde
det i kongens hus.
10. Så kom de og ropte til vakten ved
byporten og fortalte det, og sa: Vi kom til
Arameernes leir. Det var ikke en mann å
se eller lyden av et menneske å høre,
men hestene og eslene stod bundet. Og
teltene var som de bruker å være.
11. Portvaktene ropte det ut, og det ble
meldt helt inn i kongens hus.
12. Da stod kongen opp om natten og sa
til sine menn: Jeg skal si dere hva
Arameerne har gjort mot oss. De vet at vi
lider av hunger. Derfor har de dratt ut av
leiren for å skjule seg på marken og
tenker som så: Når de drar ut av byen, så
griper vi dem levende, og så kan vi
komme inn i byen.
13. Men en av hans menn svarte: La
noen av dine folk ta fem av de hester som
ennå er tilbake her i byen! Det kan jo ikke
gå dem verre enn hele mengden av
Israelitter som ennå er tilbake her, eller
verre enn hele mengden av Israelitter som
er omkommet. Og la oss så sende dem
avsted, så får vi se.
14. Da tok de to vogner med hester
foran, og kongen sendte dem etter
Arameernes hær og sa: Dra avsted og se
hvordan det har seg!
15. Så drog de etter dem like til Jordan
og fant hele veien full av klær og andre
ting som Arameerne hadde kastet fra seg
da de i panikk fór avsted. Og
budbringerne vendte tilbake og meldte det
til kongen.
16. Så gikk folket ut og plyndret
Arameernes leir. Da ble et mål fint mjøl å
få for én sekel (12g) og likedan to mål
bygg for én sekel (12g), etter Herrens ord.
1 7 . K o n g e n h a d d e sat t d e n
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øverstkommanderende, hvis hånd han
støttet seg på, til å ha oppsyn med porten.
Men folket tråkket ham ned i porten, så
han døde slik som den Guds mann hadde
sagt; som han hadde sagt dengang
kongen kom ned til ham.
18. For da den Guds mann sa til
kongen: I morgen ved denne tid skal to
mål bygg være å få for én sekel (12g), og
likedan et mål fint mjøl for én sekel (12g), i
Samarias port.
1 9 . D a svarte d en ø ve r stkommanderende den Guds mann: Om
Herren også gjorde luker på himmelen,
hvordan skulle slikt kunne skje? Han
svarte: Du skal få se det med egne øyne,
men ikke få ete av det.
20. Og på den måten gikk det ham.
Folket tråkket ham ned i porten, så han
døde.
KAP. 8
Hungersnød i Israel i 7 år
1. Elisja sa til den kvinne hvis sønn han
hadde gjort levende: Gjør deg klar og dra
bort med hele ditt hus, og opphold deg på
et eller annet fremmed sted! For Herren
har kalt på hungersnøden. Og den
kommer også over landet og skal vare i 7
år.
2. Og kvinnen gjorde seg klar og gjorde
etter den Guds manns ord. Hun drog bort
med hele sitt hus og oppholdt seg som
fremmed i Filisternes land i 7 år.
3. Men da de 7 år var gått, vendte
kvinnen tilbake fra Filisternes land. Og
hun gikk avsted for å be kongen om hans
hjelp til å få igjen sitt hus og sin jord.
4. Kongen holdt da på å tale med
Gehasi, den Guds manns tjenestegutt, og
sa: Fortell meg om alle de store gjerninger
Elisja har gjort!
5. Og akkurat da som han fortalte
kongen at han hadde gjort den døde
levende, kom den kvinne hvis sønn han
hadde gjort levende og ba kongen om
hans hjelp til å få sitt hus og sin jord. Da
sa Gehasi: Herre konge! Her er kvinnen,
og her er hennes sønn som Elisja gjorde
levende.
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6. Så spurte kongen kvinnen, og hun
fortalte ham det. Og kongen lot henne få
en av hoff-folkene med seg og sa: Sørg
for at hun får igjen alt det som tilhører
henne, og alt hva hennes jord har kastet
av seg fra den dag hun forlot landet og til
nå!
Elisja i samtale med Hasael om
Benhadads sykdom
7. Elisja kom til Damaskus mens kongen
i Aram, Benhadad, lå syk. Da det ble
fortalt kongen at den Guds mann var
kommet dit,
8. sa han til Hasael: Ta en gave med
deg og gå den Guds mann i møte, og spør
Herren gjennom ham om jeg skal komme
meg av denne sykdom!
9. Så drog Hasael ham i møte og tok en
gave med seg av det beste som fantes i
Damaskus, så mye som førti kameler
kunne bære. Og han kom og stod frem for
ham og sa: Din sønn Benhadad, kongen i
Aram, har sendt meg til deg og lar meg
spørre: Skal jeg komme meg av denne
sykdom?
10. Elisja svarte: Gå du bare og si til
ham: Du skal leve! Men Herren har latt
meg se at han skal dø.
11. Og den Guds mann holdt sine øyne
festet på ham overmåte lenge og begynte
å gråte.
12. Da sa Hasael: Hvorfor gråter du, min
herre? Han svarte: Fordi jeg vet at du skal
gjøre Israels barn mye ondt. Deres
festninger skal du sette ild på. Deres unge
menn skal du drepe med sverdet. Deres
små barn skal du knuse, og deres gravide
kvinner skal du skjære opp.
13. Hasael sa: Hva er din tjener, den
hund, at han skulle gjøre så store ting?
Elisja svarte: Herren har latt meg se deg
som konge over Aram.
14. Så forlot han Elisja og kom til sin
herre. Han spurte ham: Hva sa Elisja til
deg? Han svarte: Han sa til meg at du skal
leve.
15. Men dagen etter tok han et teppe og
dyppet det i vann, og bredte det over hans
ansikt. Og han døde og Hasael ble konge

i hans sted.
Jorams, Judas konges, historie
16. I Israels konge Jorams, Akabs
sønns, 5. år, mens Josjafat ennå var
konge i Juda, ble Joram, Josjafats sønn,
konge i Juda.
17. Han var 32 år gammel da han ble
konge, og regjerte i 8 år i Jerusalem.
18. Han vandret på Israels kongers vei,
akkurat som Akabs hus hadde gjort, for
han hadde en datter av Akab til hustru og
han gjorde hva som var ondt i Herrens
øyne.
19. Men Herren ville ikke ødelegge Juda
for sin tjener Davids skyld, fordi han
hadde lovet ham at han ville la en lampe
brenne for ham og hans sønner gjennom
alle tider.
20. I hans dager falt Edom fra Juda og
tok seg en konge.
21. Da drog Joram over til Se'ir med alle
sine stridsvogner. Han brøt opp om natten
og slo Edomittene, som hadde omringet
ham, og øverstkommanderende over
deres vogner, men folket flyktet til sine
hjem.
22. På den måten falt Edom fra Juda og
har vært skilt fra dem til den dag i dag. På
samme tid falt også Libna fra.
23. Hva som ellers er å fortelle om
Joram og om alt hva han gjorde, er
oppskrevet i Judas kongers krønike.
24. Og Joram la seg til hvile hos sine
fedre og ble begravet hos sine fedre i
Davids by, og hans sønn Akasja ble
konge i hans sted.
Akasjas, Judas konges, historie
25. I Israels konge Jorams, Akabs
sønns, 12. år, ble Akasja, Jorams sønn,
konge i Juda.
26. Akasja var 22 år gammel da han ble
konge, og regjerte 1 år i Jerusalem. Hans
mor hette Atalja og var sønnedatter av
Israels konge Omri.
27. Han vandret på samme vei som
Akabs hus og gjorde hva ondt var i
Herrens øyne; akkurat som Akabs hus, for
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han var en slektning av Akabs hus.
28. Sammen med Joram, Akabs sønn,
drog han ut i krig mot Hasael, kongen i
Aram, og stred mot ham ved Ramot i
Gilead. Men Arameerne såret Joram.
29. Da vendte kong Joram tilbake for å
la seg lege i Jisre'el for de sår Arameerne
hadde gitt ham ved Rama da han stred
mot Arams konge Hasael. Og Judas
konge Akasja, Jorams sønn, drog ned til
Jisre'el for å se til Joram, Akabs sønn,
fordi han var syk.
KAP. 9
Profeten salver Jehu til konge over
Israel
1. Profeten Elisja kalte på en av
profetenes lærlinger og sa til ham: Omgjør
dine hofter og ta denne olje krukke i din
hånd, og gå til Ramot i Gilead!
2. Når du kommer dit, skal du oppsøke
Jehu, sønn av Nimsis sønn, Josjafat, og
gå så inn og be han stå opp der han sitter
blant sine brødre, og før han inn i det
innerste rommet.
3. Ta så oljekrukken og hell den ut over
hans hode og si: Så sier Herren: Jeg har
salvet deg til konge over Israel! Så skal du
åpne døren og flykte, og ikke drøye.
4. Så gikk den unge mann, den unge
profet, til Ramot i Gilead.
5. Og da han kom dit, så han hærens
øverstkommanderende sitte der. Og han
sa: Jeg har noe å si deg, øverstkommanderende! Da sa Jehu: Hvem av
alle oss her? Han svarte: Deg,
øverstkommanderende!
6. Da stod han opp og gikk inn i huset.
Og han helte oljen ut over hans hode og
sa til ham: Så sier Herren Israels Gud: Jeg
har salvet deg til konge over Herrens folk,
over Israel.
7. Du skal gjøre ende på din herre
Akabs hus, for jeg vil hevne mine tjenere
profetenes blod, og alle Herrens tjeneres
blod, på Jesabel.
8. Og hele Akabs hus skal gå til grunne.
Jeg vil utrydde alle menn av Akabs ætt,
både myndige og umyndige, i Israel.
9. Jeg vil gjøre med Akabs hus som
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med Jeroboams, Nebats sønns, hus, og
med Baesas, Akias sønns, hus.
10. Og Jesabel skal hundene fortære på
Jisre'els mark, og ingen skal begrave
henne. Så åpnet han døren og flyktet.
Jehu utfører dommen over Akabs ætt
11. Da Jehu kom inn til sin herres menn,
spurte de ham: Står alt vel til? Hvorfor
kom denne vanvittige til deg? Han svarte:
Dere kjenner jo mannen og hans
underlige tanker.
12. Men de sa: Du taler ikke sant. Si oss
hva det er! Da sa han: Så og så talte han
til meg og sa: Så sier Herren: Jeg har
salvet deg til konge over Israel.
13. Da skyndte de seg og tok hver sin
kappe og la dem under ham på
trappetrinnene. Og de støtte i basunen og
ropte: Jehu er konge!
14. På den måten fikk Jehu, sønn av
Nimsis sønn, Josjafat, en sammensvergelse i stand mot Joram. Joram
hadde med hele Israel ligget på vakt ved
Ramot i Gilead mot kongen i Aram,
Hasael,
15. men selv var kong Joram vendt
tilbake for å la seg lege i Jisre'el for de sår
Arameerne hadde gitt ham da han stred
mot Arams konge, Hasael. Og Jehu sa:
Hvis dere så synes, så la ingen rømme og
slippe ut av byen. Så han kunne gå avsted
og kunngjøre det i Jisre'el.
16. Så steg Jehu opp i sin vogn og drog
til Jisre'el, for Joram lå syk der. Og Judas
konge, Akasja, hadde dratt ned for å se til
Joram.
17. Vekteren som stod på tårnet i
Jisre'el, ropte da han så Jehu komme med
sin flokk: Jeg ser en flokk som kommer.
Da sa Joram: Ta og send en rytter for å
møte dem og spørre: Kommer dere med
fred?
18. Rytteren drog ham i møte og sa: Så
sier kongen: Kommer dere med fred?
Jehu svarte: Hva kommer det deg ved?
Vend om og følg meg! Vekteren meldte
det og sa: Budet har nådd frem til dem,
men kommer ikke tilbake.
19. Da sendte han en annen rytter. Og
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da han kom til dem, sa han: Så sier
kongen: Kommer dere med fred? Jehu
svarte: Hva kommer det deg ved? Vend
om og følg meg!
20. Vekteren meldte det og sa: Han har
nådd frem til dem, men kommer ikke
tilbake. Etter måten som de farer frem på,
ser det ut som det kunne være Jehu,
Nimsis sønn; for han farer frem som en
galning.
21. Da sa Joram: Spenn for! Og de
spente for hans vogn. Og Israels konge,
Joram, og Judas konge, Akasja, drog ut,
hver med sin vogn. De drog Jehu i møte
og traff ham på Jisre'elitten Nabots mark.
22. Da Joram fikk øye på Jehu, spurte
han: Kommer du med fred, Jehu? Han
svarte: Hvordan kan du tale om fred så
lenge din mor Jesabel holder på med sitt
horeliv og sine mange trolldoms-kunster?
23. Da vendte Joram om og flyktet, og
han ropte til Akasja: Det er forræderi,
Akasja!
24. Men Jehu grep sin bue med hånden
og skjøt Joram mellom armene, så pilen
gikk ut gjennom hjertet, og han sank ned i
sin vogn.
25. Da sa Jehu til sin øverstkommanderende, Bidkar: Ta og kast han
inn på Jisre'elitten Nabots mark! Kom i hu
hvordan jeg og du red sammen etter hans
far Akab, og Herren uttalte dette ord mot
ham:
26. Sannelig, Nabots blod og hans
sønners blod så jeg i går, sier Herren, og
jeg vil gjengjelde deg det på denne mark,
sier Herren. Så ta nå og kast ham inn på
marken etter Herrens ord!
27. Da Judas konge, Akasja, så det,
flyktet han og tok veien til gartner-huset,
men Jehu satte etter ham og ropte: Slå
ham også ned! Og de slo ham ned i hans
vogn på Gurhøyden ved Jibleam, og han
flyktet til Megiddo og døde der.
28. Hans tjenere kjørte ham til
Jerusalem, og de begravde ham i hans
grav hos sine fedre i Davids by.
29. Men Akasja hadde blitt konge over
Juda i Jorams, Akabs sønns, 11. år.
30. Så kom Jehu til Jisre'el. Og da
Jesabel hørte det, sminket hun sine øyne

og smykket sitt hode og så ut gjennom
vinduet.
31. Og da Jehu kom inn gjennom
porten, ropte hun: Kommer du med fred?
Du Simri som slo din herre i hjel.
32. Men han så opp mot vinduet og sa:
Hvem holder med meg? Hvem? Da så to,
tre, hoffmenn ut gjennom vinduet.
33. Han ropte: Styrt henne ned! Da
styrtet den henne ned og hennes blod
sprutet oppetter veggen og på hestene, og
han lot hestene tråkke henne ned.
34. Så gikk han inn. Og da han hadde
spist og drukket, sa han: Se etter denne
forbannede kvinne og begrav henne! For
hun er kongedatter.
35. Men da de gikk avsted for å begrave
henne, fant de ikke annet enn hjerneskallen, føttene, og hendene.
36. De vendte tilbake og fortalte ham
det. Da sa han: Dette er det ord som
Herren talte gjennom sin tjener Tisbitten
Elia da han sa: På Jisre'els mark skal
hundene fortære Jesabels kjøtt.
37. Og Jesabels lik skal bli som møkk
på jorden på Jisre'els mark, så ingen skal
kunne si: Dette er Jesabel.
KAP. 10
Jehu får Akabs sønner drept
1. Akab hadde sytti sønner i Samaria.
Og Jehu skrev brever og sendte dem til
Samaria, til de øverste i Jisre'el, de eldste,
og til de fosterfolk som Akab hadde innsatt
for sine sønner. I brevene stod det:
2. Når nå dette brev kommer til dere,
dere som har deres herres sønner hos
dere, og som bestemmer over vognene,
hestene, en fast by, og våpnene,
3. så se dere ut den beste og mest
skikkede blant deres herres sønner og
sett ham på hans fars trone og strid for
deres herres hus!
4. Men de ble meget skrekkslagne og
sa: De to konger holdt ikke stand mot
ham. Hvordan skulle da vi kunne gjøre
det?
5. Så sendte overhovmesteren,
høvdingen over byen, de eldste, og
fosterfolkene, beskjed til Jehu og lot si: Vi
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er dine tjenere. Og alt hva du sier til oss,
vil vi gjøre. Vi vil ikke gjøre noen til konge.
Gjør hva du finner for godt!
6. Da skrev han igjen et brev til dem, og
i det stod det: Dersom dere holder med
meg og vil lyde mitt bud, så hugg hodet av
deres herres sønner og kom til meg i
Jisre'el i morgen ved denne tid! Men
kongens sønner, sytti i tallet, bodde
nemlig hos de store i byen, som oppfostret
dem.
7. Da nå brevet kom til dem, tok de
kongens sønner og drepte dem, sytti i
tallet, og la deres hoder i kurver og sendte
dem til ham i Jisre'el.
8. Da budbæreren kom og meldte ham
at de var kommet med kongesønnenes
hoder, sa han: Legg dem i to hauger foran
inngangen til porten til i morgen.
9. Og om morgenen gikk han ut og
trådde frem og sa til folket: Dere er uten
skyld! Det er jeg som har fått i stand en
sammensvergelse mot min herre og drept
ham. Men hvem har slått alle disse i hjel?
10. Nå ser dere at ikke noe av det som
Herren hadde talt mot Akabs hus, faller til
jorden. Men Herren har gjort det som han
talte gjennom sin tjener Elia.
11. Så slo Jehu i hjel alle som var tilbake
av Akabs hus i Jisre'el, og alle hans
stormenn, hans venner, og hans prester.
Han lot ikke noen bli i live eller slippe
unna.
12. Siden gjorde Jehu seg klar og drog
avsted til Samaria. Og da han underveis
kom til Bet-Eked-Haro'im,
13. møtte han Judas konge Akasjas
brødre. Han spurte dem: Hvem er dere?
De svarte: Vi er brødre av Akasja og er på
vei ned for å hilse på kongens barn og
dronningens barn.
14. Da sa han: Grip dem levende! Så
grep de dem levende og drepte dem ved
brønnen i Bet-Eked, førtito i tallet. Han lot
ikke èn av dem bli i live.
15. Da han så drog derfra, traff han på
Jonadab, Rekabs sønn, som kom ham i
møte. Og han hilste på ham og sa til ham:
Er du like så oppriktig med meg som jeg
er med deg? Jonadab svarte: Ja. Er det
så, da gi meg din hånd! Da gav han ham
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hånden og han lot ham stige opp til seg i
vognen.
16. Og han sa: Følg med meg og se
hvor nidkjær jeg er for Herren! Så lot han
ham kjøre på sin vogn.
17. Og da han kom til Samaria, slo han i
hjel alle som var tilbake av Akabs hus i
Samaria, til han hadde utryddet den, etter
det ord som Herren hadde talt til Elia.
Jehu slår i hjel avguddyrkerne
18. Siden samlet Jehu alt folket og sa til
dem: Akab har dyrket Ba'al lite, Jehu vil
dyrke han mye.
19. Så kall nå alle Ba'als profeter, alle
hans tjenere, og hans prester hit til meg!
Ikke èn må mangle, for jeg vil holde en
stor slaktofferfest for Ba'al. Hver den som
ikke møter, skal miste livet. Men dette
gjorde Jehu med svik for å utrydde alle
Ba'als tjenere.
20. Så sa Jehu: Hold en hellig høytidsforsamling for Ba'al! Da ropte de ut en
sådan fest.
21. Og Jehu sendte beskjed omkring i
hele Israel, og alle Ba'als tjenere kom. Det
var ikke noen som lot være å komme. Og
de gikk inn i Ba'als hus, og Ba'als hus ble
fullt fra ende til annen.
22. Så sa han til den som hadde tilsyn
med kles-rommet: Hent frem klær for alle
Ba'als tjenere! Og de hentet klærne frem
til dem.
23. Da nå Jehu sammen med Jonadab,
Rekabs sønn, kom til Ba'als hus, sa han til
Ba'als tjenere:Se nøye etter at det ikke er
noen av Herrens tjenere her iblant dere,
men bare Ba'als tjenere!
24. Så gikk de inn for å ofre slaktoffer og
brennoffer, og Jehu stilte åtti mann utenfor
huset og sa: Hvis noen slipper unna av de
menn som jeg overgir i deres hender, skal
det bøtes liv for liv.
25. Da de var ferdig med å ofre
brennofferet, sa Jehu til livvakten og
krigerne: Gå inn, slå dem i hjel, og la dem
ikke slippe ut! Så slo de dem med det
kvasse sverd. Og livvakten og krigerne
kastet dem ut og gikk til Ba'al-husets by.
26. Og de bar ut støttene i Ba'als hus og
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brente dem opp.
27. Og Ba'als egen støtte rev de ned.
Og Ba'als hus rev de ned og gjorde det til
vannbasseng, som er der den dag i dag.
28. På den måten utryddet Jehu Ba'al av
Israel.
29. Men fra Jeroboams, Nebats sønns,
synder, som han hadde fått Israel til å
gjøre, vek Jehu ikke; fra gullkalvene i
Bet-El og Dan.
30. Herren sa til Jehu: Fordi du har gjort
det ordentlig hva rett var i mine øyne og
gjort mot Akabs hus alt det jeg ville, så
skal dine sønner til fjerde ledd sitte på
Israels trone.
31. Men Jehu gav ikke akt på å vandre i
Herrens, Israels Guds, lov av alt sitt
hjerte. Han vek ikke fra Jeroboams
synder, som han hadde fått Israel til å
gjøre.
32. Ved denne tid begynte Herren å
løsrive stykker av Israel. Hasael slo dem
på hele Israels grense
33. og tok på østsiden av Jordan hele
Gileads land; Gadittene, Rubenittene, og
Manasseittene, like fra Aroer ved Arnonelva, både Gilead og Basan.
34. Hva som ellers er å fortelle om Jehu,
om alt det han gjorde og alle hans store
gjerninger, det er oppskrevet i Israels
kongers krønike.
35. Og Jehu la seg til hvile hos sine
fedre, og han ble begravet i Samaria. Og
hans sønn Joakas ble konge i hans sted.
36. Den tid Jehu var konge over Israel i
Samaria, var 28 år.
KAP. 11
Joasj blir konge i Juda og Atalja blir
drept
1. Da Akasjas mor, Atalja, fikk vite at
hennes sønn var død, tok hun seg fore å
utrydde hele den kongelige ætt.
2. Men Akasjas søster, Joseba, kong
Jorams datter, tok Joasj, Akasjas sønn,
og førte han i hemmelighet bort fra
kongesønnene som skulle drepes, og
førte han og hans amme inn i
soverommet. På den måten skjulte de
ham for Atalja, så han ikke ble drept.

3. Siden var han hos henne i Herrens
hus og ble holdt skjult i 6 år, mens Atalja
regjerte i landet.
4. Men i det 7. år sendte Jojada bud
etter livvaktens øverstkommanderende og
lot dem komme inn til seg i Herrens hus
og gjorde en pakt med dem, og tok dem i
ed der i Herrens hus og viste dem
kongens sønn.
5. Og han bød dem og sa: Hør nå hva
dere skal gjøre: Den ene tredjedel av dere
skal tiltre vakten på sabbaten og holde
vakt ved kongens hus,
6. og den andre tredjedel i Sur-porten,
og den tredje tredjedel i porten bak
livvaktene. På den måten skal dere holde
vakt ved huset og stenge det av.
7. Men de to deler av dere, de som trer
av på sabbaten, de skal holde vakt i
Herrens hus hos kongen.
8. Dere skal stille dere rundt omkring
kongen; hver mann med våpen i hånd. Og
den som vil trenge inn i rekkene, skal
drepes. Dere skal være om kongen både
når han går ut, og når han går inn.
9. De øverstkommanderende gjorde
akkurat slik som presten Jojada bød dem.
De tok hver sine menn, både den som
tiltrådte på sabbaten, og dem som trådde
av på sabbaten, og kom til presten Jojada.
10. Og presten gav de øverstkommanderende de spyd og skjold som
hadde tilhørt kong David, og som var i
Herrens hus.
11. Og livvaktene stod oppstilt, hver
mann med våpen i hånd, fra husets høyre
side til husets venstre side bortimot alteret
og bortimot huset rundt omkring kongen.
12. Så førte han kongesønnen ut og
satte kronen på ham, og overgav han
vitneutsagnet. Og de gjorde ham til konge
og salvet ham. Og de klappet i hendene
og ropte: Kongen leve!
13. Da Atalja hørte livvaktene og folkets
rop, gikk hun inn i Herrens hus til folket.
14. Der fikk hun se at kongen stod på
forhøyningen, som skikk var, og trompetblåserne og de øverstkommanderende
stod hos ham. Og hele folkemengden
gledet seg og støtte i trompetene. Da rev
Atalja sine klær sønder og ropte:
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OPPRØR !
15. Men presten Jojada bød de
øverstkommanderende, dem som var satt
over hæren, og sa til dem: Før henne ut
mellom rekkene. Og om noen følger
henne, så drep ham med sverd! For
presten hadde sagt: Hun må ikke drepes i
Herrens hus!
16. Så gjorde de plass for henne til
begge sider. Og hun gikk den vei som
hestene bruker å kjøre inn til kongens hus,
og der ble hun drept.
17. Og Jojada gjorde en pakt mellom
Herren, kongen, og folket, at de skulle
være Herrens folk, og en pakt mellom
kongen og folket.
18. Og hele folkemengden gikk inn i
Ba'als hus og rev det ned. Hans altere og
hans bilder knuste de helt i biter, og Ba'als
prest Mattan drepte de foran alterne. Og
presten satte folk til å ha tilsyn med
Herrens hus.
19. Så tok han med seg den øverstkommanderende sammen med krigerne,
livvakten, og hele folkemengden. Og de
førte kongen ned fra Herren hus og gikk
inn i kongens hus gjennom livvaktens port,
og han satte seg på tronen.
20. Og hele folkemengden gledet seg,
og byen var rolig. Men Atalja hadde de
drept med sverd i kongens hus.
21. Joasj var 7 år gammel da han ble
konge.
KAP. 12
Joasjs, Judas konges, historie
1. I Jehus 7. år ble Joasj konge, og han
regjerte i Jerusalem i 40 år. Hans mor
hette Sibja og var fra Be'er-Sjeba.
2. Joasj gjorde hva rett var i Herrens
øyne, hele tiden, så lenge presten Jojada
var hans veileder.
3. Dog ble ikke offerhaugene nedlagt.
Folket ble ved å ofre og brenne røkelse på
haugene.
4. Joasj sa til prestene: Alle penger som
kommer inn til Herrens hus som hellige
gaver, både pengene som kommer inn fra
dem som kommer med i mann-tellingen,
utløsnings pengene for folk etter det verd
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som fastsatt for hver enkelt, og alle de
penger som noen av fri vilje kommer med
til Herrens hus,
5. dem skal prestene ta imot, hver av
sine bekjente, og de skal reparere husets
forfall over alt hvor det finnes noen
mangler.
6. Men i kong Joasj 23. år hadde
prestene ennå ikke reparert husets
mangler.
7. Da kalte kong Joasj presten Jojada og
prestene til seg og sa til dem: Hvorfor
reparerer dere ikke på husets mangler?
Nå skal dere ikke lenger ta imot penger av
deres bekjente, men gi dem fra dere til å
reparere på husets mangler med.
8. Og prestene samtykte i at de ikke
skulle ta imot penger av folket og heller
ikke gi seg av med å reparere på husets
mangler.
9. Så tok presten Jojada en kiste og
boret et hull i dens lokk, og satte den ved
alteret på høyre side der hvor folk går inn
til Herrens hus. Og i den la prestene som
hadde vakt ved dørterskelen, alle de
penger som kom inn til Herrens hus.
10. Og når de så at det var mange
penger i kisten, gikk kongens sekretær og
ypperstepresten opp dit og knyttet dem
inn, og telte de penger som var i Herrens
hus.
11. Så overgav de pengene, som de
hadde veid, til dem som hadde ansvar for
arbeidet og hadde tilsyn med Herrens hus.
Og de gav dem igjen ut til tømmermennene og bygningsmennene som
arbeidet på Herrens hus,
12. og til murerne, steinhuggerne, og
likedan til innkjøp av tre og huggne steiner
for å reparere på husets mangler, og i det
hele til alt som ble gitt ut for å sette huset i
stand.
13. Men det ble ikke gjort sølvskåler,
kniver, skåler til å skvette blod med,
trompeter, eller noe slags kar av gull eller
sølv til Herrens hus for de penger som
kom inn til Herrens hus.
14. Men de overgav dem til dem som
hadde ansvar for arbeidet, og de brukte
dem til å sette Herrens hus i stand.
15. Og det ble ikke holdt regnskap med
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de menn til hvem pengene ble overgitt
forat de skulle gi dem til dem som utførte
arbeidet, for de fór redelig frem.
16. Men skyldoffer og syndoffer
pengene kom ikke inn til Herrens hus. De
tilfalt prestene.
17. På den tid drog Arams konge,
Hasael, opp og stred mot Gat, og inntok
det. Deretter satte han seg fore å dra opp
mot Jerusalem.
18. Da tok Judas konge, Joasj, alle de
hellige ting som hans fedre Josjafat,
Joram, og Akasja, Judas konger, hadde
helliget, dem han selv hadde helliget, og
alt det gull som fantes i skatterommene i
Herrens hus og kongens hus, og sendte
det til Arams konge, Hasael. Da drog han
bort og gikk ikke imot Jerusalem.
19. Hva som ellers er å fortelle om Joasj
og om alt det han gjorde, er oppskrevet i
Judas kongers krønike.
20. Hans tjenere reiste seg og fikk i
stand en sammensvergelse og drepte
Joasj i deponi-huset som går ned til Silla.
21. Det var Josakar, Sim'ats sønn, og
Josabad, Somers sønn, hans tjenere, som
drepte ham. Da han var død, begravde de
han hos hans fedre i Davids by. Og hans
sønn Amasja ble konge i hans sted.
KAP. 13
Joakas', Israels konges, historie
1. I Judas konge Joasjs, Akasjas sønns,
23. år ble Joakas, Jehus sønn, konge over
Israel i Samaria, og han regjerte i 17 år.
2. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne, og fulgte Jeroboams, Nebats sønns,
synder, som han hadde fått Israel til å
gjøre. Dem vek han ikke fra.
3. Da opptentes Herrens vrede mot
Israel, og han gav dem i den Arameeiske
konge, Hasaels, og hans sønns,
Benhadads, hånd hele tiden.
4. Men Joakas bønnfalt Herren og
Herren hørte ham fordi han så Israels
press, for Arams konge trengte dem.
5. Og Herren gav Israel en befrier, så de
slapp ut av Arameernes herredømme. Og
Israels barn bodde i sine hjem som før.
6. Allikevel vek de ikke fra Jeroboams

hus synder, som han hadde fått Israel til å
gjøre. I dem vandret de. Ja, endog
Astarte-bilde ble stående i Samaria.
7. Joakas ble bønnhørt for Herren hadde
ikke etterlatt Joakas flere folk enn femti
hestfolk, ti vogner, og ti tusen fotfolk, for
kongen i Aram hadde ødelagt dem og
tresket dem til støv.
8. Hva som ellers er å fortelle om
Joakas, om alt det han gjorde og om hans
store gjerninger, det er oppskrevet i
Israels kongers krønike.
9. Og Joakas la seg til hvile hos sine
fedre og han ble begravet i Samaria, og
hans sønn, Joasj, ble konge i hans sted.
Joasjs, Israels konges, historie
10. I Judas konges, Joasjs, 37. år ble
Joakas' sønn, Joasj, konge over Israel i
Samaria, og han regjerte i 16 år.
11. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne. Han vek ikke fra noen av
Jeroboams, Nebats sønns, synder, som
han hadde fått Israel til å gjøre. Dem
vandret han i.
12. Hva som ellers er å fortelle om
Joasj, om alt det han gjorde og om hans
store gjerninger, hvordan han stred mot
Judas konge, Amasja, det er oppskrevet i
Israels konges krønike.
13. Og Joasj la seg til hvile hos sine
fedre, og Jeroboam satte seg på hans
trone.
Elisjas siste profetier til Israels konge
14. Da Elisja var falt i den sykdom som
han døde av, kom Israels konge, Joasj,
ned til ham og bøyde seg gråtende over
ham og sa: MIN FAR ! Israels vogner og
ryttere!
15. Da sa Elisja til ham: Hent en bue og
noen piler! Så hentet han en bue og noen
piler til ham.
16. Og han sa til Israels konge: Legg din
hånd på buen! Og han la sin hånd på den.
Og Elisja la sine hender på kongens
hender.
17. Så sa han: Lukk opp vinduet mot
øst! Og han lukket det opp. Da sa Elisja:

Andre Konge bok
Skyt! Så skjøt han. Da sa han: En
befrielses pil fra Herren, en frelsens pil
mot Arameerne! Du skal slå Arameerne i
Afek og gjøre ende på dem.
18. Så sa han: Ta pilene! Og han tok
dem. Da sa han til Israels konge: Slå på
jorden! Og han slo tre ganger, så holdt
han opp.
19. Da ble den Guds mann vred på ham
og sa: Du burde ha slått fem eller seks
ganger. Da hadde du slått Arameerne og
gjort ende på dem. Men nå skal du bare
slå Arameerne tre ganger.
20. Så døde Elisja, og de begravde
ham. Ved årets begynnelse brukte
Moabittiske herjeflokker å falle inn i landet.
21. Så hendte det, mens de var i ferd
med å begrave en mann, at de fikk se en
herjeflokk. Da kastet de mannen ned i
Elisjas grav. Og med det samme mannen
rørte ved Elisjas bein, ble han levende
igjen og reiste seg opp på sine føtter.
22. Kongen i Aram, Hasael, hadde
presset Israel så lenge Joakas levde.
23. Men Herren var dem nådig og
forbarmet seg over dem for den pakts
skyld som han hadde gjort med Abraham,
Isak, og Jakob. Han ville ikke ødelegge
dem, og han kastet dem ennå ikke bort fra
sitt åsyn.
24. Men da kongen i Aram, Hasael, var
død, og hans sønn, Benhadad, var blitt
konge i hans sted,
25. tok Joasj, Joakas' sønn, de byer
som Hasael hadde tatt fra hans far,
Joakas, i krigen tilbake fra Benhadad,
Hasaels sønn. Tre ganger slo Joasj ham
og tok tilbake de byer som hadde tilhørt
Israel.
KAP. 14
Amasjas, Judas konges, historie
1. I Israels konge Joasjs, Joakas' sønns,
2. år ble Amasja konge. Han var sønn av
Judas konge, Joasj.
2. Han var 25 år gammel da han ble
konge, og han regjerte i 29 år i Jerusalem.
Hans mor hette Joddan og var fra
Jerusalem.
3. Han gjorde hva rett var i Herrens
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øyne, men ikke som hans stamfar David.
Han gjorde akkurat som hans far Joasj.
4. Dog ble offerhaugene ikke ned lagt.
Folket ble ved å ofre og brenne røkelse på
haugene.
5 . S å s n art h an h ad d e f åt t
kongedømmet fast i sin hånd, slo han i
hjel dem av sine tjenere som hadde slått i
hjel hans far kongen.
6. Men mordernes barn drepte han ikke,
etter det som var skrevet i Mose lovbok,
hvor Herren hadde gitt dette bud: Foreldre
skal ikke lide døden for sine barns skyld,
men enhver skal dø for sin egen synd.
7. Han slo Edom i Saltdalen, ti tusen
mann, og inntok sela og kalte det Jokte'el
som det heter den dag i dag.
8. På den tid sendte Amasja beskjed til
Israels konge, Joasj, Joakas sønn, Jehus
sønn, og lot si: Kom, la oss prøve styrke
med hverandre!
9. Men Israels konge, Joasj, sendte
beskjed til Judas konge, Amasja, og
svarte: Tornebusken på Libanon sendte
beskjed til sederen på Libanon og lot si:
La min sønn få din datter til hustru! Men
de ville dyr på Libanon fór frem og trådde
tornebusken ned.
10. Du har slått Edom, og derfor er du
blitt overmodig. La deg nøye med den ære
og bli hjemme! Hvorfor vil du kalle ulykken
ned over deg, så du går til grunne; både
du og Juda med deg?
11. Men Amasja hørte ikke på ham. Da
drog Israels konge, Joasj, opp. Og han og
Judas konge, Amasja, prøvde sin styrke
med hverandre ved Bet-Semes, som
tilhører Juda.
12. Og Judas menn ble slått av Israels
menn, og de flyktet hver til sitt hjem.
13. Men Judas konge, Amasja, sønn av
Joasj, Akasjas sønn, ble tatt til fange av
Israels konge, Joasj, ved Bet-Semes. Og
da de kom til Jerusalem, rev han ned et
stykke av Jerusalems mur; fra Efra'importen til Hjørne-porten, fire hundre alen
(178m).
14. Og han tok alt det gull og sølv, og
alle de kar som fantes i Herrens hus og i
skatterommene i kongens hus og
dessuten gislene, så vendte han tilbake til
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Samaria.
15. Hva som ellers er å fortelle om
Joasj, om alt det han gjorde, om hans
store gjerninger og hans krig med Judas
konge, Amasja, det er oppskrevet i Israels
kongers krønike.
16. Og Joasj la seg til hvile hos sine
fedre og ble begravet i Samaria hos
Israels konger, og hans sønn, Jeroboam,
ble konge i hans sted.
17. Judas konge, Amasja, Joasjs sønn,
levde 15 år etter at Israels konge, Joasj,
Joakas sønn, var død.
18. Hva som ellers er å fortelle om
Amasja, det er oppskrevet i Judas
kongers krønike.
19. De gjorde en sammensvergelse mot
ham i Jerusalem, og han flyktet til Lakis.
Men de sendte folk etter ham til Lakis og
drepte ham der.
20. Så kjørte de ham derfra med hester,
og han ble begravet i Jerusalem hos sine
fedre i Davids by.
21. Og alt Judas folk tok og gjorde
Asarja (Ussia), som var 16 år gammel, til
konge i hans far Amasjas sted.
22. Han gjorde Elat til en fast by og vant
det tilbake for Juda, etterat kongen hadde
lagt seg til hvile hos sine fedre.
Jeroboams, Israels konges, historie
23. I Judas konge Amasjas, Joasjs
sønns, 15. år ble Jeroboam, sønn av
Israels konge Joasj, konge i Samaria, og
han regjerte i 41 år.
24. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne. Han vek ikke fra noen av de synder
som Jeroboam, Nebats sønn, hadde gjort
og fått Israel til å gjøre.
25. Han vant tilbake Israels landemerker
fra der hvor veien går til Hamat og like til
ødemarkshavet, etter det ord som Herren,
Israels Gud, hadde talt ved sin tjener
profeten Jonas, Amitiais sønn, fra GatHefer.
26. For Herren hadde sett at Israel var
hardt presset og at det var ute både med
store og små, og at Israel ingen befrier
hadde.
27. Og Herren hadde ikke sagt at han

ville utslette Israels navn under himmelen.
Derfor befridde han dem ved Jeroboam,
Joasjs sønn.
28. Hva som ellers er å fortelle om
Jeroboam, om alt det han gjorde og om
hans store gjerninger, hvilke kriger han
førte, og hvordan han vant tilbake til Israel
den del av Damaskus og Hamat som før
hadde tilhørt Juda, det er oppskrevet i
Israels kongers krønike.
29. Og Jeroboam la seg til hvile hos sine
fedre, hos Israels konger, og hans sønn
Sakarja ble konge i hans sted.
KAP. 15
Asarjas (Ussias), Judas konges,
historie
1. I Israels konge Jeroboams 27. år ble
Asarja, sønn av Judas konge Amasja,
konge.
2. Han var 16 år gammel da han ble
konge og han regjerte i 52 år i Jerusalem.
Hans mor hette Jekolja og var fra
Jerusalem.
3. Han gjorde hva rett var i Herrens
øyne, akkurat som hans far hadde gjort.
4. Dog ble offerhaugene ikke nedlagt.
Folket ble ved å ofre og brenne røkelse på
haugene.
5. Og Herren hjemsøkte kongen så han
ble spedalsk på sin dødsdag, og han
bodde i et hus for seg selv. Og Jotam,
kongens sønn, hadde ansvaret for
kongens hus og dømte landets folk.
6. Hva som ellers er å fortelle om Asarja
og om alt det han gjorde, det er
oppskrevet i Judas kongers krønike.
7. Og Asarja la seg til hvile hos sine
fedre. Og de begravde ham hos hans
fedre i Davids by, og hans sønn, Jotam,
ble konge i hans sted.
Sakarjas, Israels konges, historie
8. I Judas konge Asarjas 38. år ble
Sakarja, Jeroboams sønn, konge over
Israel i Samaria, og han regjerte i 6
måneder.
9. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne, akkurat som hans fedre hadde gjort.
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Han vek ikke fra Jeroboams, Nebats
sønns, synder som han hadde fått Israel til
å gjøre.
10. Og Sjallum, sønn av Jabes, fikk i
stand en sammensvergelse mot ham og
slo ham i hjel i folkets påsyn og ble konge
i hans sted.
11. Hva som ellers er å fortelle om
Sakarja, det er oppskrevet i Israels
kongers krønike.
12. På den måten gikk det ord i
oppfyllelse som Herren hadde talt til Jehu.
Han hadde sagt: Dine sønner skal sitte på
Israels trone til fjerde ledd. Og så ble det.
Sjallums, Israels konges, historie
13. Sjallum, sønn av Jabes, ble konge i
Judas konge Ussias 39. år og regjerte 1
måned i Samaria.
14. Da drog Menahem, Gadis sønn, opp
fra Tirsa og kom til Samaria og slo
Sjallum, Jabes' sønn, i hjel i Samaria og
ble konge i hans sted.
15. Hva som ellers er å fortelle om
Sjallum og om den sammensvergelse han
fikk i stand, det er oppskrevet i Israels
kongers krønike.
16. På den tid drog Menahem ut fra
Tirsa og herjet i Tifsah med alt som var
der, og hele det tilhørende landområde.
Det var fordi byen ikke hadde åpnet
portene for ham at han herjet den. Alle
dens gravide kvinner lot han skjære opp.
Menahems, Israels konges, historie
17. I Judas konge Asarjas 39. år ble
Menahem, Gadis sønn, konge over Israel i
Samaria, og han regjerte i 10 år.
18. Han gjorde hva ondt i Herrens øyne.
Han vek ikke, så lenge han levde, fra
Jeroboams, Nebats sønns, synder, som
han hadde fått Israel til å gjøre.
19. Kongen i Assyria, Pul, falt inn i
landet. Da gav Menahem Pul tusen
talenter (43.200kg) sølv forat han skulle
holde med ham og trygge kongedømmet i
hans hånd.
20. Og Menahem fikk de penger, han
skulle gi til kongen i Assyria, inn ved å
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legge skatt på Israel; på alle rikmenn,
femti sekel (0,6kg) på hver. Så vendte
kongen i Assyria tilbake og ble ikke lenger
i landet.
21. Hva som ellers er å fortelle om
Menahem og om alt det han gjorde, det er
oppskrevet i Israels kongers krønike.
22. Og Menahem la seg til hvile hos sine
fedre, og hans sønn Pekahja ble konge i
hans sted.
Pekahjas, Israels konges, historie
23. I Judas konge Asarjas 50. år ble
Pekahja, Menahems sønn, konge over
Israel i Samaria, og han regjerte i 2 år.
24. Han gjorde hva som var ondt i
Herrens øyne. Han vek ikke fra
Jeroboams, Nebats sønns, synder som
han hadde fått Israel til å gjøre.
25. Og Pekah, sønn av hans øverstkommanderende Remalja, fikk i stand en
sammensvergelse mot ham og slo ham i
hjel i Samaria i borgen i kongens hus, han
og likedan Argob og Arje. Han hadde med
seg femti mann av Gileadittene. Og da
han hadde drept ham, ble han konge i
hans sted.
26. Hva som ellers er å fortelle om
Pekahja og om alt det han gjorde, det er
oppskrevet i Israels kongers krønike.
Pekahs, Israels konges, historie
27. I Judas konge Asarjas 52. år ble
Pekah, Remaljas sønn, konge over Israel i
Samaria, og han regjerte i 20 år.
28. Han gjorde hva som var ondt i
Herrens øyne. Han vek ikke fra
Jeroboams, Nebats sønns, synder som
han hadde fått Israel til å gjøre.
29. I Israels konge Pekahs dager kom
kongen i Assyria, Tiglat-Pileser, og tok
Ijon og Abel, Bet-Ma'aka, Janoah, Kedes,
Hasor, Gilead, Galilea, og hele Naftalis
landområde. Og han bortførte innbyggerne til Assyria.
30. Og Hosea, Elas sønn, fikk i stand en
sammensvergelse mot Pekah, Remaljas
sønn, og slo ham i hjel og ble konge i
hans sted i Jotams, Ussias sønns, 20. år.
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31. Hva som ellers er å fortelle om
Pekah og om alt det han gjorde, det er
oppskrevet i Israels kongers krønike.
Jotams, Judas konges, historie
32. I Israels konge Pekahs, Remaljas
sønns, 2. år ble Jotam, sønn av Judas
konge Ussias, konge.
33. Han var 25 år gammel da han ble
konge og regjerte i 16 år i Jerusalem.
Hans mor hette Jerusa og var datter av
Sadok.
34. Han gjorde hva rett var i Herrens
øyne. Han gjorde akkurat som hans far
Ussia.
35. Dog ble offerhaugene ikke nedlagt.
Folket ble ved å ofre og brenne røkelse på
haugene. Det var han som bygget den
øvre port i Herrens hus.
36. Hva som ellers er å fortelle om
Jotam og om alt det han gjorde, det er
oppskrevet i Judas kongers krønike.
37. I de dager begynte Herren å sende
kongen i Aram, Resin, og Pekah,
Remaljas sønn, mot Juda.
38. Og Jotam la seg til hvile hos sine
fedre og ble begravet hos sine fedre i
Davids by, og hans sønn Akas ble konge i
hans sted.
KAP. 16
Akas', Judas konges, historie
1. I Pekahs, Remaljas sønns, 17. år ble
Akas, sønn av Judas konge Jotam, konge.
2. Akas var 20 år gammel da han ble
konge, og han regjerte i 16 år i Jerusalem.
Han gjorde ikke hva rett var i Herrens,
hans Guds, øyne som hans far David,
3. men han vandret på Israels kongers
vei. Ja, han lot endog sin sønn gå
gjennom ilden etter de vederstyggelige
skikker hos de folk som Herren hadde
drevet bort for Israels barn,
4. og han ofret og brente røkelse på
haugene, bakkene, og under hvert grønt
tre.
5. På den tid drog kongen i Aram, Resin,
og Israels konge, Pekah, Remaljas sønn,
opp for å angripe Jerusalem. Og de

omringet Akas, men de kunne ikke
komme til for å gjøre noe angrep.
6. På den tid la kongen i Aram, Resin,
Elat til Aram. Han drev Jødene bort fra
Elat og Arameerne kom til Elat og bosatte
seg der, og bor der den dag i dag.
7. Da sendte Akas beskjed til kongen i
Assyria, Tiglat-Pileser, og lot si: Jeg er din
tjener og din sønn. Kom og befri meg fra
Arams konge og Israels konge, som har
overfalt meg!
8. Og Akas tok det sølv og gull som
fantes i Herrens hus og i skatte-rommene i
kongens hus, og sendte det som en gave
til kongen i Assyria.
9. Og kongen i Assyria gjorde som han
ba om. Han drog og inntok Damaskus og
bortførte innbyggerne til Kir, og drepte
Resin.
10. Da drog kong Akas til Damaskus for
å møte kongen i Assyria, Tiglat-Pileser.
Og da han så alteret i Damaskus, sendte
han en tegning av alteret og et bilde av
det til presten Uria; akkurat slik som det
var gjort.
11. Og Presten Uria bygget alteret.
Akkurat slik etter det bilde som kong Akas
hadde sendt fra Damaskus, gjorde
presten Uria alteret innen kong Akas kom
tilbake fra Damaskus.
12. Da kongen kom tilbake fra
Damaskus og så alteret, gikk han frem til
det og ofret på det.
13. Og han brente sitt brennoffer, sitt
matoffer, og helte ut sitt drikkoffer, og han
skvettet blodet av sitt takkoffer på alteret.
14. Men kobber-alteret, som stod for
Herrens åsyn, flyttet han bort fra huset, fra
dets sted mellom det nye alter og Herrens
hus, og satte det på nordsiden av det nye
alter.
15. Og kong Akas bød presten Uria: På
det store alter skal du brenne morgenbrennofferet, kvelds-brennofferet, kongens
brennoffer og hans matoffer, brennofferet
for alt folket i landet og deres matoffer og
drikkoffer, og alt blodet av brennofferne og
av slaktofferne skal du skvette på det;
men Kobberalteret vil jeg ha til å holde
bønn ved.
16. Og presten Uria gjorde akkurat som
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kong Akas hadde befalt.
17. Kong Akas skar også utformingene
ut av fotstykkene og tok karene ned av
dem. Og han tok havet ned av
kobberoksene som stod under det, og
satte det på et underlag av stein.
18. Og den tildekkede sabbatsgang som
de hadde bygget ved huset, og kongens
ytre inngang, la han inn i Herrens hus for
den Assyriske konges skyld.
19. Hva som ellers er å fortelle om Akas
og om det han gjorde, det er oppskrevet i
Judas kongers krønike.
20. Og Akas la seg til hvile hos sine
fedre og ble begravet hos sine fedre i
Davids by, og hans sønn Hiskia ble konge
i hans sted.
KAP. 17
Hosea, Israels konges, historie
1. I Judas konge Akas' 12. år ble Hosea,
sønn av Ela, konge over Israel i Samaria,
og han regjerte i 9 år.
2. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne, dog ikke som de konger i Israel som
hadde vært før ham.
3. Ham drog kongen i Assyria,
Salmanassar, opp imot, og Hosea ble
hans tjener og måtte betale skatt til ham.
4. Men da kongen i Assyria kom etter at
Ho sea h ad d e in nlatt seg i en
sammensvergelse, idet han hadde sendt
beskjed til kongen i Egypten, Soa, og ikke
lenger hadde betalt skatt til kongen i
Assyria, på den måten som han hadde
gjort år for år, så satte kongen i Assyria
ham fast og holdt ham i fengsel.
5. For kongen i Assyria drog opp over
hele landet, og han rykket frem mot
Samaria og holdt det omringet i 3 år.
Israelrikets fall
6. I Hoseas 9. år inntok den Assyriske
konge Samaria og bortførte Israel til
Assyria. Og han lot dem bo i Halah og ved
Habor, en elv i Gosanområdet, og i
Medias byer.
7. På den måten gikk det fordi Israels
barn hadde syndet mot Herren sin Gud,
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som hadde ført dem opp fra Egyptens
land og utfridd dem av den Egyptiske
konges, Faraos, hånd, og respektert
andre guder
8. og vandret etter de hedningefolks
tradisjoner som Herren hadde drevet bort
for Israels barn, og etter de skikker som
Israels konger hadde innført.
9. Og Israels barn tilslørte Herren sin
Gud med ord som ikke var rette, og de
bygget seg offerhauger på alle sine
bosteder like til vakt-tornene, til de faste
byer,
10. og de reiste støtter og Astarte-bilder
på hver en høy bakke og under hvert
grønt tre,
11. og de brente røkelse der på alle
haugene liksom de hedningefolk Herren
hadde drevet bort for dem, og de gjorde
onde ting, så de vakte Herrens harme,
12. og de dyrket de motbydelige
avguder om hvem Herren hadde sagt til
dem: Det skal dere ikke gjøre.
13. Og Herren vitnet for Israel og Juda
ved alle sine profeter, alle seerne, og sa:
Vend om fra deres onde veier og hold
mine befalinger og bud etter den lov som
jeg gav deres fedre, og som jeg sendte til
dere ved mine tjenere profetene!
14. Men de ville ikke høre og var
hårdnakkede som sine fedre, som ikke
trodde på Herren sin Gud.
15. Og de forkastet hans bud og den
pakt han hadde gjort med deres fedre, og
de vitneutsagn som han hadde gitt dem.
De fulgte de tomme avguder og ble
demoraliserte, og etterlignet de hedningefolk som bodde rundt omkring dem; om
hvilke Herren hadde befalt dem at de ikke
skulle gjøre som de.
16. Og de forlot alle Herrens, sin Guds,
bud og gjorde seg støpte blider; to kalver.
De gjorde et Astarte-bilde og tilbad hele
himmelens hær, og dyrket Ba'al.
17. De lot sine sønner og døtre gå
gjennom ilden og gav seg av med
spådomskunster og varseltydning, og
solgte seg selv til å gjøre hva ondt var i
Herrens øyne, så de vakte hans harme.
18. Da ble Herren hjertens vred på Israel
og støtte dem bort fra sitt åsyn. Det ble
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ingen tilbake uten Judas stamme alene.
19. Heller ikke Juda holdt Herrens, sin
Guds, bud, men de vandret i de
tradisjoner som Israel hadde innført.
20. Derfor forkastet Herren hele Israels
ætt og straffet dem, og gav dem i røveres
hånd inntil han hadde kastet dem bort fra
sitt åsyn.
21. For han hadde revet Israel løs fra
Davids hus, og de gjorde Jeroboam,
Nebats sønn, til konge. Og Jeroboam drog
Israel bort fra Herren og forførte dem til
stor synd.
22. Og Israels barn vandret i alle de
synder som Jeroboam hadde gjort. De vek
ikke fra dem
23. inntil Herren støtte Israel bort fra sitt
åsyn, slik som han hadde talt ved alle sine
tjenere profetene. Så ble Israel bortført fra
sitt land til Assyria, hvor de har vært til
denne dag.
Nye innbyggere i Israel
24. Og kongen i Assyria lot det komme
folk fra Babel, Kuta, Avva, Hamat, og
Sefarva'im, og lot dem bo i Samarias byer
istedenfor Israels barn. Og de tok Samaria
i eie og bosatte seg i byene der.
25. Men da de i begynnelsen av sitt
opphold der ikke hadde respekt for
Herren, sendte Herren løver iblant dem,
og de herjet imellom dem.
26. Da sa folk til kongen i Assyria: De
folk som du førte bort og lot bo i Samarias
byer, vet ikke hvordan landets gud skal
dyrkes. Og han sendte løver iblant dem og
de dreper dem, fordi de ikke vet hvordan
landets gud skal dyrkes.
27. Da bød kongen i Assyria: La en av
de prester som dere har ført bort derfra,
fare dit! De skal dra avsted og bosette seg
der, så de kan lære dem hvordan landets
gud skal dyrkes.
28. Så kom da en av de prester, som de
hadde ført bort fra Samaria, og bosatte
seg i Bet-El. Og han lærte dem hvordan
de skulle ha respekt for Herren.
29. Hvert folk gjorde seg sine gudebilder
og satte dem i husene på de hauger som
Samarias innbyggere hadde gjort; hvert

folk i de byer hvor de bodde.
30. Mennene fra Babel gjorde seg et
bilde av Sukkot-Benot, mennene fra Kut et
bilde av Nergal, mennene fra Hamat et
bilde av Asima,
31. Avvittene et bilde av Nibhas og av
Tartak, og Sefarvittene brente sine sønner
i ilden for Adrammelek og Anammelek,
Sefarva'ims guder.
32. Men de hadde også respekt for
Herren og gjorde hvem de ville av sine
egne til prester for haugene, og de ofret
for dem i husene på haugene.
33. De hadde respekt for Herren, men
dyrket også sine egne guder på samme
vis som de hedningefolk de var bortført
fra.
34. Ennå den dag idag følger de sine
forrige tradisjoner. De har ikke riktig
respekt for Herren og gjør ikke etter de
forskrifter og regler de har fått, eller etter
den lov og de bud Herren har gitt
etterkommerne av Jakob, han som han
gav navnet Israel.
35. Og Herren gjorde en pakt med dem:
Dere skal ikke ha respekt for andre guder,
ikke tilbe dem, ikke dyrke dem, og ikke
ofre til dem,
36. men Herren, som førte dere opp fra
Egyptens land med stor kraft og utrakt
arm, han skal dere ha respekt for, ham
skal dere tilbe, og til ham skal dere ofre.
37. Og de forskrifter, regler, og den lov
og de bud som han lot skrive for dere, skal
dere gi akt på å holde alle dager. Og dere
skal ikke ha respekt for andre guder.
38. Den pakt jeg gjorde med dere, skal
dere ikke glemme. Dere skal ikke ha
respekt for andre guder,
39. men Herren deres Gud skal dere ha
respekt for, og han skal fri dere av alle
deres fienders hånd.
40. Men de ville ikke høre, de gjorde på
samme vis som før.
41. Så hadde da disse hedningefolk
respekt for Herren, men de dyrket på
samme tid sine utskårne bilder. Deres
barn og deres barnebarn har også helt til
denne dag gjort som deres fedre gjorde.
KAP. 18
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Hiskia, Judas konge, og det han
gjorde
1. I Israels konge Hoseas, Elas sønns,
3. år ble Hiskia, sønn av Judas konge
Akas, konge.
2. Han var 25 år gammel da han ble
konge, og han regjerte i 29 år i Jerusalem.
Hans mor hette Abi og var datter av
Sakarja.
3. Han gjorde hva rett var i Herrens
øyne, akkurat som hans far David hadde
gjort.
4. Han la ned offerhaugene, slo i sønder
bildestøttene, hugg i stykker Astarte-bilde,
og knuste den kobber-slange Moses
hadde gjort, for like til den tid hadde
Israels barn brent røkelse for den. De
kalte den Nehustan.
5. Til Herren, Israels Gud, satte han sin
lit, og etter ham har det ikke vært hans like
blant alle Judas konger; heller ikke blant
dem som hadde vært før ham.
6. Han holdt fast ved Herren. Han vek
ikke fra ham og han holdt hans bud, dem
som Herren hadde gitt Moses.
7. Og Herren var med ham. I alt han tok
seg fore, bar han seg viselig at. Han falt
fra kongen i Assyria og ville ikke tjene
ham lenger.
8. Han slo Filisterne og tok deres land
like til Gasa og de omliggende bygder like
fra vakttårnene til de faste byer.
Assyrias konge inntar Samaria
9. I kong Hiskias 4. år, som var Israels
konge Hoseas, Elas sønns, 7. år, drog
Salmanassar, kongen i Assyria, opp mot
Samaria og omringet det.
10. Da 3 år var gått, inntok de det. Det
var i Hiskias 6. år, som var Hoseas 9. år,
Samaria ble inntatt.
11. Og kongen i Assyria bortførte Israel
til Assyria og flyttet dem til Halah og til
Habor, en elv i Gosan, og til Medias byer,
12. fordi de ikke hadde hørt på Herrens,
sin Guds, røst, men overtrådt hans pakt;
alt det Moses, Herrens tjener, hadde
befalt. De verken hørte eller gjorde etter
det.
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Assyrias konge drar opp imot Juda
13. I kong Hiskias 14. år drog kongen i
Assyria, Sankerib opp imot alle Judas
faste byer og inntok dem.
14. Da sendte Judas konge, Hiskia,
beskjed til den Assyriske konge i Lakis og
lot si: Jeg har syndet. Vend tilbake fra
meg! Hva du pålegger meg, vil jeg bære.
Da påla kongen i Assyria Judas konge,
Hiskia, å betale tre hundre talenter
(12.960kg) sølv og tretti talenter (1.296kg)
gull.
15. Og Hiskia gav alt det sølv som
fantes i Herrens hus og i skatterommene i
kongens hus.
16. Ved den anledning lot Hiskia gullet
bryte av dørene på Herrens tempel, og av
dørstolpene som Hiskia, Judas konge,
hadde kledd med gull, og gav det til
kongen i Assyria.
17. Men kongen i Assyria sendte Tartan,
Rabsaris, og Rabsake, med en stor hær
fra Lakis til kong Hiskia i Jerusalem. De
drog opp og kom til Jerusalem. Og da de
kom dit, stanset de vannledningen fra det
øvre vannbasseng ved hovedveien til
vaskevollen.
18. Og de ropte til kongen. Da gikk den
øverste hoffmann, Eljakim, Hilkias' sønn,
ut til dem sammen med statssekretæren,
Sebna, og historie skriveren Joah, Asafs
sønn.
19. Og Rabsake sa til dem: Si til Hiskia:
Så sier den store konge, kongen i Assyria:
Hva er det for en trygghet som er kommet
over deg?
20. Du sier, men det er bare tomme ord:
Her er innsikt og styrke nok til krig. Til
hvem setter du da din lit, siden du har
gjort opprør mot meg?
21. Nåvel, du setter din lit til Egypten,
denne knekte rørstav, som når en støtter
seg på den går inn i hans hånd og
gjennomborer den. Slik er kongen i
Egypten, Farao, for alle dem som sette sin
lit til ham.
22. Men sier dere til meg: Vi setter vår lit
til Herren, vår Gud. Er det da ikke hans
offerhauger og altere Hiskia har tatt bort,
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da han sa til Juda og Jerusalem: Foran
dette alter skal dere tilbe, her i Jerusalem?
23. Men gjør nå et veddemål med min
herre, kongen i Assyria: Jeg vil gi deg to
tusen hester om du kan få deg folk til å ri
på dem.
24. Hvordan skulle du da kunne drive
bort en eneste statlig oppsynsmann, en av
min herres stakkarsligste tjenere? Derfor
setter du din lit til Egypten og håper å få
vogner og hestefolk derfra.
25. Mener du da at jeg har dratt opp mot
dette sted for å ødelegge det, uten at
Herren har villet det? Nei, Herren har selv
sagt til meg: Dra opp mot dette land og
ødelegg det!
26. Da sa Eljakim, Hilkias' sønn, Sebna,
og Joah, til Rabsake: Tal til dine tjenere
på Arameeisk, for vi forstår det språk. Og
tal ikke til oss på Jødisk, så folket som
står her på muren, hører det!
27. Men Rabsake svarte: Er det til din
herre, og til deg, min herre har sendt meg
for å tale disse ord? Er det ikke til de
menn som sitter på muren og må ete si
ega møkk og drikke sitt eget vann akkurat
som dere selv?
28. Og Rabsake trådde frem og ropte
med høy røst på Jødisk og talte slik: Hør
den store konges, den Assyriske konges,
ord!
29. Så sier kongen: La ikke Hiskia få
narret dere! For han makter ikke å redde
dere av hans hånd.
30. Og la ikke Hiskia få dere til å sette
deres lit til Herren, idet han sier: Herren vil
redde oss, og denne by skal ikke gis i
kongen av Assyrias hånd.
31. Hør ikke på Hiskia! For så sier
kongen i Assyria: Gjør fred med meg og
kom ut til meg, så skal dere få ete hver av
sitt vintre og av sitt fikentre og drikke hver
av vannet i sin brønn,
32. til jeg kommer og henter dere til et
land som ligner deres land; et land med
korn og juice, et land med brød og
vingårder, et land med oljetrær og
honning, så dere kan leve og ikke skal dø!
Hør ikke på Hiskia når han vil forføre dere
og si: Herren vil redde oss!
33. Har vel noen av folkenes guder

reddet sitt land av kongen i Assyrias
hånd?
34. Hvor er Hamats og Arpads guder?
Hvor er Sefarva'ims, Henas, og Ivvas,
guder? Har vel Samarias guder reddet det
ut av min hånd?
35. Hvem er det blant alle landenes
guder som har reddet sitt land av min
hånd, så Herren skulle redde Jerusalem
av min hånd?
36. Men folket tidde og svarte ham ikke
et ord: For kongens bud lød så: Dere skal
ikke svare ham!
37. Så kom den øverste hoffmann,
Eljakim, Hilkias' sønn, stats-sekretæren,
Sebna, og historie-skriveren, Joah, Asafs
sønn, til Hiskia med sønderrevne klær og
meldte ham hva Rabsake hadde sagt.
KAP. 19
Juda blir reddet fra Assyriakongens
hånd
1. Da kong Hiskia hørte det, sønderrev
han sine klær, kledde seg i sekk, og gikk
inn i Herrens hus.
2. Og han sendte den øverste hoffmann,
Eljakim, statssekretæren, Sebna, og de
eldste blant prestene, kledd i sekk til
profeten Jesaja, Amos' sønn.
3. Og de sa til ham: Så sier Hiskia: En
nødens, straffens, og vanærens, dag er
denne dag. Barnet er kommet til morsåpningen, men det er ingen kraft til å føde.
4. Kanskje Herren din Gud vil høre alt
det Rabsake har sagt, han som hans
herre, kongen i Assyria, har sendt for å
håne den levende Gud, så han straffer
ham for de ord Herren din Gud har hørt.
Send opp da en bønn for den rest som
ennå er igjen!
5. Da kong Hiskias tjenere kom til
Jesaja,
6. sa Jesaja til dem: Så skal dere si til
deres herre: Så sier Herren: Frykt ikke for
de ord du hørte, de som Assyrer-kongens
tjenere hånte meg med!
7. Se, jeg vil la en sådan ånd komme inn
i ham at han, for et rykte han får høre,
vender tilbake til sitt land. Og jeg vil la
ham falle for sverdet i sitt land.
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8. Da Rabsake vendte tilbake, fant han
Assyrer-kongen i ferd med å stride mot
Libna; for han hadde hørt at han hadde
brutt opp fra Lakis.
9. Da hørte kongen si om Tirhaka,
kongen i Kus, at han hadde dratt ut for å
stride mot ham. Så sendte han igjen
beskjed til Hiskia og sa:
10. Så skal du si til Judas konge, Hiskia:
La ikke din Gud, som du setter din lit til, få
narret deg, så du tenker som så:
Jerusalem skal ikke gis i Assyrer-kongens
hånd.
11. Du har hørt hva kongene i Assyria
har gjort med alle landene, at de har
ødelagt dem, og så skulle du bli reddet?
12. Har vel folkenes guder befridd dem
som mine fedre ødela, Gosan, Karan,
Resef, og Edens barn i Telassar?
13. Hvor er nå Hamats konge, Arpads
konge, og byen Sefarva'ims konge, Henas
og Avvas konger?
14. Da Hiskia hadde mottatt brevet fra
budbringerne og lest det, gikk han opp til
Herrens hus, og der bredte Hiskia det ut
for Herrens åsyn.
15. Og Hiskia ba for Herrens åsyn og
sa: Herre, Israels Gud, du som troner på
kjerubene! Du alene er Gud for alle
Jordens riker. Du har gjort himmelen og
Jorden.
16. Herre, bøy ditt øre til og hør! Herre,
åpne dine øyne og se! Hør de ord som
Sankerib har sendt for å håne den
levende Gud!
17. Det er sant, Herre, at kongene i
Assyria har ødelagt folkene og deres land,
18. og de har kastet deres guder i ilden,
for de er ikke guder, men et verk av
menneskehender, tre og stein, og derfor
kunne de gjøre dem til intet.
19. Men frels oss nå, Herre vår Gud, av
deres hånd, så alle Jordens riker må
erfare at du, Herre, alene er Gud!
20. Da sendte Jesaja, Amos' sønn,
beskjed til Hiskia og lot si: Så sier Herren,
Israels Gud: Hva du har bedt meg om
vedkommende kongen i A ssyria,
Sankerib, har jeg hørt.
21. Slik lyder det ord Herren har talt om
ham: Jomfruen, Sions datter, forakter deg
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og spotter deg. Jerusalems datter rister på
hodet etter deg.
22. Hvem har du hånet og spottet, og
mot hvem har du løftet din røst? Du har
løftet dine øyne til det høye, mot Israels
Hellige.
23. Ved dine budbringere har du hånet
Herren og sagt: Med mine tall-løse vogner
drog jeg opp på fjellenes høyder, til
Libanons øverste topper, og jeg hugger
ned dets høyeste sedrer, dets hellige
cypresser, og jeg trenger frem til dets
øverste hvilested, dets frodige skog.
24. Jeg gravde brønner og drakk av
fremmede vann, og jeg tørker ut alle
Egyptens strømmer med mine fotsåler.
25. Har du ikke hørt det? Fra fjerne tider
har jeg gjort det, fra gammelt avs dager
har jeg laget det så. Nå har jeg latt det
komme, så du har fått makt til å ødelegge
faste byer og gjøre dem til øde
grushauger.
26. Og deres innbyggere ble maktløse.
De ble skrekkslagne og skamfulle. De ble
som gresset på marken og som de grønne
planter, som gresset på takene og som
korn som er ødelagt av brann før det er
fullvokst.
27. Enten du sitter, eller du går ut og
inn, så vet jeg det, og jeg vet at du raser
imot meg.
28. Fordi du raser mot meg, og din
overmodige trygghet har nådd opp til mine
ører, så vil jeg legge min ring i din nese og
mitt bissel mellom dine lepper og føre deg
tilbake den vei du kom.
29. Og dette skal du ha til tegn: I år skal
dere ete av det korn som vokser av seg
selv, og neste år av det som skyter opp
fra roten, men i det 3. år skal dere så og
høste, plante vingårder og ete deres frukt.
30. Og den rest som har sluppet unna
av Judas hus, skal skyte dypere rot
nedentil og bære frukt oventil.
31. For fra Jerusalem skal det utgå en
rest, og fra Sions berg en rest som har
sluppet unna. Herrens nidkjærhet skal
gjøre dette.
32. Derfor sier Herren så om kongen i
Assyria: Han skal ikke komme inn i denne
by og ikke skyte en pil inn i den. Og han
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skal ikke rykke frem mot den med skjold
og kaste opp en voll mot den.
33. Den vei han kommer, skal han
vende tilbake, og inn i denne by skal han
ikke komme, sier Herren.
34. Og jeg skal verne om denne by og
befri den, for min skyld og for min tjener
Davids skyld.
35. Og samme natt skjedde det at
Herrens engel gikk ut og slo hundre og
åttifem tusen mann i Assyrernes leir. Og
da de stod opp om morgenen, fikk de se
dem alle ligge der som døde kropper.
36. Da brøt kongen i Assyria, Sankerib,
opp og drog bort, og vendte tilbake. Og
siden holdt han seg i ro i Ninive.
37. Men da han engang tilbad i sin gud
Nisroks hus, slo Adrammelek og Sareser
ham i hjel med sverd. De kom seg unna
og flyktet til Ararats land, og hans sønn
Asarhaddon ble konge i hans sted.
KAP. 20
Hiskia fikk lagt 15 år til sin levetid
1. Ved den tid ble Hiskia døds-syk. Da
kom profeten Jesaja, Amos' sønn, inn til
ham og sa til ham: Så sier Herren: Gjør i
stand ditt hus! For du skal dø og ikke leve
lenger.
2. Da vendte han sitt ansikt mot veggen
og bad til Herren og sa:
3. Å, Herre! Kom dog i hu at jeg har
vandret for ditt åsyn i trofasthet og med
helt hjerte, og gjort hva som er godt i dine
øyne! Og Hiskia gråt høyt.
4. Men Jesaja var ennå ikke kommet ut
av den indre by da Herrens ord kom til
ham, og det lød så:
5. Vend tilbake og si til Hiskia, mitt folks
fyrste: Så sier Herren, din far Davids Gud:
Jeg har hørt din bønn, og jeg har sett dine
tårer. Se, jeg vil helbrede deg. På den 3.
dag skal du gå opp til Herrens hus.
6. Og jeg vil legge 15 år til din alder. Jeg
vil redde deg og denne by av Assyrerkongens hånd, og jeg vil verne denne by
for min skyld og for min tjener Davids
skyld.
7. Og Jesaja sa: Hent ei fikenkake! Så
hentet de ei fikenkake og la den på byllen,

og han frisknet til.
8. Og Hiskia sa til Jesaja: Hva skal jeg
ha til tegn på at Herren vil helbrede meg,
så jeg den 3. dag kan gå opp til Herrens
hus?
9. Jesaja svarte: Dette skal du ha til tegn
fra Herren på at Herren vil holde det han
har lovet: Skal skyggen gå ti streker frem,
eller skal den gå ti streker tilbake?
10. Hiskia sa: Det er en lett sak for
skyggen å strekke seg ti streker frem. Nei,
skyggen skal gå ti streker tilbake.
11. Da ropte profeten Jesaja til Herren.
Og han lot skyggen gå tilbake de streker
som den hadde gått ned på Akas'
solskive; ti streker.
Jesaja profeterer om Judas
bortførelse til Babylon
12. På den tid sendte Berodak Baladan,
Baladans sønn, kongen i Babel, brev og
gaver til Hiskia, for han hadde hørt at
Hiskia hadde vært syk.
13. Da Hiskia hadde hørt på dem, lot
han dem få se hele sitt skatterom, sølvet,
gullet, krydderiene, den kostbare olje, hele
sitt våpenhus, og alt det som fantes i
skattekammerne. Det var ikke den ting
Hiskia ikke lot dem få se i sitt hus og i hele
sitt rike.
14. Da kom profeten Jesaja til kong
Hiskia og sa til ham: Hva sa disse menn?
Og hvorfra kommer de til deg? Hiskia
svarte: De er kommet fra et land langt
borte, fra Babel.
15. Og han sa: Hva fikk de se i ditt hus?
Hiskia svarte: Alt det som er i mitt hus, har
de fått se. Det var ikke den ting jeg ikke lot
dem få se i mine skattekammer.
16. Da sa Jesaja til Hiskia: Hør Herrens
ord!
17. Se, de dager kommer da alt det som
er i ditt hus, og alle de skatter dine fedre
har samlet like til denne dag, skal føres
bort til Babel. Det skal ikke bli noen ting
tilbake, sier Herren.
18. Og blant dine sønner som skal utgå
av deg, som du skal avle, skal det være
noen som blir tatt til hoffmenn i kongen av
Babels palass.
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19. Da sa Hiskia til Jesaja: Det Herrens
ord som du har talt, er godt. Så sa han: Ja
det er jo så, når det skal være fred og
trygghet i mine dager.
20. Hva som ellers er å fortelle om
Hiskia og om alle hans store gjerninger,
hvordan han gjorde vannbassenget og
vannledningen og førte vannet inn i byen,
det er oppskrevet i Judas kongers krønike.
21. Og Hiskia la seg til hvile hos sine
fedre, og hans sønn Manasse ble konge i
hans sted.
KAP. 21
Manasse, Judas konges, historie
1. Manasse var 12 år gammel da han
ble konge, og han regjerte 55 år i
Jerusalem. Hans mor hette Hefsiba.
2. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne, etter de vederstyggelige skikker hos
de hedningefolk Herren hadde drevet bort
for Israels barn.
3. Han bygget opp igjen de offerhauger
som hans far, Hiskia, hadde ødelagt, og
reiste altere for Ba'al og gjorde et Astartebilde; akkurat som Israels konge Akab
hadde gjort, og han tilbad hele himmelens
hær og dyrket den.
4. Og han bygget altere i Herrens hus,
enda Herren hadde sagt: I Jerusalem vil
jeg la mitt navn bo.
5. For hele himmelens hær bygget han
altere i begge forgårdene til Herrens hus.
6. Han lot sin sønn gå gjennom ilden og
gav seg av med å spå i skyene og å tyde
varsler, og fikk seg dødningemanere og
sannsigere. Han gjorde mye som var ondt
i Herrens øyne, så han vakte Herrens
harme.
7. Og han satte det Astarte-bilde han
hadde gjort i det hus hvorom Herren
hadde sagt til David og hans sønn
Salomo: I dette hus og i Jerusalem, som
jeg har utvalgt blant alle Israels stammer,
vil jeg la mitt navn bo til evig tid.
8. Og jeg vil ikke mere la Israel vandre
hjemløs bort fra det land jeg gav deres
fedre, så sant de bare gir akt på å gjøre alt
hva jeg har pålagt dem, etter hele den lov
min tjener Moses gav dem.
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9. Men de ville ikke høre, og Manasse
forførte dem, så de gjorde ennå mere ondt
enn de hedningefolk som Herren hadde
utryddet for Israels barn.
10. Da talte Herren ved sine tjenere
profetene og sa:
11. Fordi Judas konge Manasse har
gjort disse vederstyggelige ting, gjort det
som er verre enn alt det Amorittene, som
var før dem, gjorde, og til og med har ført
Juda til synd med sine motbydelige
avguder,
12. derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Se, Jeg fører ulykke over Jerusalem og
Juda, så det skal ringe for begge ørene på
hver den som hører om det.
13. Jeg vil strekke ut samme målesnor
over Jerusalem som over Samaria, og
bruke samme vektlodd som mot Akabs
hus. Og jeg vil tørke bort Jerusalem,
akkurat som en tørker det av et fat og når
det er avtørket, snur opp ned på det.
14. Og jeg vil støte fra meg resten av
min arv og overgi dem i deres fienders
hånd, og de skal bli til fangst og rov for
alle sine fiender,
15. fordi de har gjort hva ondt er i mine
øyne og egget meg til vrede fra den dag
deres fedre gikk ut av Egypten og like til
denne dag.
16. Manasse utøste også uskyldig blod i
så stor mengde at han fylte Jerusalem
med det fra ende til ende, foruten den
synd han forførte Juda til å synde og gjøre
hva ondt var i Herrens øyne.
17. Hva som ellers er å fortelle om
Manasse, om alt det han gjorde og om
den synd som han gjorde, det er
oppskrevet i Judas kongers krønike.
18. Og Manasse la seg til hvile hos sine
fedre og ble begravet i hagen til sitt hus, i
Ussias hage, og hans sønn Amon ble
konge i hans sted.
Amons, Judas konges, historie
19. Amon var 22 år gammel da han ble
konge, og han regjerte i 2 år i Jerusalem.
Hans mor hette Mesullemet. Hun var
datter av Harus og var fra Jotba.
20. Han gjorde hva ondt var i Herrens
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øyne, akkurat som hans far Manasse
hadde gjort.
21. Han vandret i alle deler på den vei
hans far hadde vandret og dyrket de
motbydelige avguder hans far hadde
dyrket, og tilbad dem.
22. Han forlot Herren, sine fedres Gud,
og vandret ikke på Herrens vei.
23. Og Amons tjenere sammensverget
seg mot ham og drepte kongen i hans
hus.
24. Men landets folk slo i hjel alle dem
som hadde sammensverget seg mot kong
Amon, og så gjorde de hans sønn Josjia til
konge i hans sted.
25. Hva som eller er å fortelle om Amon,
om det han gjorde, det er oppskrevet i
Judas kongers krønike.
26. Han ble begravet i sin grav i Ussias
hage, og hans sønn Josjia ble konge i
hans sted.
KAP. 22
Josjia, Judas konge, og lovboken
1. Josjia var 8 år gammel da han ble
konge, og han regjerte i 31 år i Jerusalem.
Hans mor hette Jedida. Hun var datter av
Adaja og var fra Boskat.
2. Han gjorde hva rett var i Herrens
øyne, og han vandret i alle deler på sin far
Davids vei. Han vek ikke av verken til
høyre eller til venstre.
3. I kong Josjias 18. år hendte det at
kongen sendte statssekretæren Safan,
sønn av Asalja, Mesullams sønn, til
Herrens hus og sa:
4. Gå opp til ypperstepresten, Hilkias og
be ham telle sammen alle de penger som
er kommet inn til Herrens hus, og som
vokterne ved dørterskelen har samlet inn
hos folket,
5. og overgi dem til dem som har ansvar
for arbeidet og har tilsyn med Herrens
hus, forat de igjen kan gi dem til dem som
utfører arbeidet, dem som arbeider i
Herrens hus for å reparere på husets
mangler,
6. til tømmermennene, bygningsmennene, og murerne, og likedan til
innkjøp av tre og huggne steiner for å

sette huset i stand.
7. Men det skal ikke holdes regnskap
med dem for de penger som overgis til
dem, for de farer ordentlig frem.
8. Da sa ypperstepresten, Hilkias til
statssekretæren, Safan: Jeg har funnet
lovboken i Herrens hus. Og Hilkias gav
boken til Safan, og han leste den.
9. Så kom statssekretæren Safan tilbake
til kongen og meldte: Dine tjenere har
tømt ut de penger som fantes i huset og
overgitt dem til dem som har ansvar for
arbeidet, og har tilsyn med Herrens hus.
10. Og statssekretæren, Safan, fortalte
kongen at presten Hilkias hadde gitt ham
en bok. Og Safan leste den for kongen.
11. Da kongen hørte lovbokens ord,
sønderrev han sine klær.
12. Og kongen bød presten Hilkias, og
Akikam, Safans sønn, og Akbor, Mikajas
sønn, og statssekretæren Safan, og
kongens tjener Asaja:
13. Gå og spør Herren for meg og for
folket, og for hele Juda, om det som står i
denne bok som nå er funnet! For stor er
Herrens vrede som er opptent mot oss
fordi våre fedre ikke har vært lydige mot
denne boks ord og ikke gjort alt det som
er oss foreskrevet.
14. Så gikk presten Hilkias, Akikam,
Akbor, Safan, og Asaja, til profetinnen
Hulda, hustru til klesromvokteren, Sjallum,
sønn av Tikva, karkas' sønn. Hun bodde i
Jerusalem i den andre bydel. Og de talte
med henne.
15. Hun sa til dem: Så sier Herren,
Israels Gud: Si til den mann som har
sendt dere til meg:
16. Så sier Herren: Se, jeg fører ulykke
over dette sted og dets innbyggere; alt det
som står i denne bok som Judas konge
har lest,
17. fordi de har forlatt meg og brent
røkelse for andre guder for å vekke min
harme med alt sine henders verk. Min
vrede er opptent mot dette sted, og den
skal ikke slukkes ut.
18. Og til Judas konge, som sendte dere
for å spørre Herren, til ham skal dere si
slik: Så sier Herren, Israels Gud: Du har
nå hørt disse ord,
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19. men fordi ditt hjerte ble bløtt og du
ydmyket deg for Herrens åsyn da du hørte
hva jeg har talt mot dette sted og dets
innbyggere, at de skal bli til ødeleggelse
og forbannelse, og fordi du sønderrev dine
klær og gråt for mitt åsyn, så har jeg også
hørt, sier Herren.
20. Derfor vil jeg samle deg til dine
fedre, og du skal samles med dem i din
grav i fred, og du skal ikke se all den
ulykke jeg vil føre over dette sted. Med
dette svar kom de tilbake til kongen.
KAP. 23
Josjia rydder opp i avgudsofringen
1. Da sendte kongen bud etter alle
Judas og Jerusalems eldste, og de ble
samlet hos ham.
2. Og kongen gikk opp til Herrens hus,
og hver mann av Juda og alle Jerusalems
innbyggere fulgte ham, prestene,
profetene, og alt folket, både store og
små. Og han leste opp for dem alt det
som stod skrevet i paktens bok, den som
var funnet i Herrens hus.
3. Og kongen stod på forhøyningen og
gjorde den pakt for Herrens åsyn at de
skulle følge Herren og holde hans bud,
hans vitneutsagn, og hans forskrifter, av
alt sitt hjerte og av all sin sjel; at de skulle
holde denne paktens ord, de som var
skrevet i denne bok. Og alt folket trådde
inn i pakten.
4. Så bød kongen ypperstepresten
Hilkias, prestene av andre rangordning, og
vokterne ved dørterskelen, å føre ut av
Herrens tempel alle de redskaper som var
gjort til Ba'al, Astarte, og hele himmelens
hær. Og han brente dem opp utenfor
Jerusalem på Kidron-markene og lot
støvet av dem føre til Bet-El.
5. Han avsatte de prester som Judas
konger hadde innsatt, og som brente
røkelse på haugene i Judas byer og rundt
omkring i Jerusalem, og dem som brente
røkelse for Ba'al, for solen, månen, dyrekretsens-stjernebilder, og hele himmelens
hær.
6. Han tok Astarte-bilde ut av Herrens
hus og lot det føre utenfor Jerusalem til
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Kidron-dalen og brenne opp i Kidron-dalen
og knuse til støv. Og han kastet støvet av
det på de stakkarslige folks graver.
7. Han rev ned de tempel-prostituertes
huser, som lå like ved Herrens hus, hvor
kvinnene vevde småtelt for Astarte.
8. Han lot alle prestene komme fra
Judas byer og gjorde de hauger skitne
hvor prestene hadde brent røkelse, fra
Geba til Be'er-Sjeba. Og han brøt ned
haugene ved portene, både den som lå
ved inngangen til byens leder, Josvas
port, og den som lå til venstre ved
byporten.
9. Dog fikk haugenes prester ikke ofre
på Herrens alter i Jerusalem, men de åt
ugjæret brød blant sine brødre.
10. Han gjorde også Tofet i Hinnoms
barns dal skittent, så ikke noen skulle la
sin sønn eller datter gå gjennom ilden for
Molok.
11. Han hadde bort de hester som
Judas konger hadde innvidd til solen, tett
ved inngangen til Herrens hus, ved
hoffmannen Netan-Melkes rom i Parvarim.
Og solens vogner brente han opp ned ild.
12. Alterne på taket over Akas' sal, som
Judas konger hadde gjort, og de altere
som Manasse hadde gjort i begge
forgårdene til Herrens hus, rev kongen
ned. Og han smuldret dem, hadde dem
bort derfra, og kastet støvet av dem i
Kidrons bekk.
13. De offerhauger som lå midt imot
Jerusalem på høyre side av Ødeleggelsens-berg, og som Israels konge,
Salomo, hadde bygget for Astarte,
Sidoniernes vederstyggelighet, for Kamos,
Moabs vederstyggelighet, og for Milkom,
Ammons barns vederstyggelighet, dem
gjorde kongen skitne.
14. Han slo bilde-støttene i stykker og
hugg ned Astarte-bildene, og fylte det sted
hvor de hadde stått med menneskebein.
15. Også alteret i Bet-El, den offerhaug
som Jeroboam, Nebats sønn, hadde gjort,
han som fikk Israel til å synde, også det
alter og den offerhaug rev han ned. Og
han brente opp haugen og knuste den til
støv. Likedan brente han opp Astartebilde.
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16. Da Josjia vendte seg om og så
gravene som var der på fjellet, sendte han
folk dit og lot beinene taes ut av gravene
og brenne opp på alteret, og gjorde det
skittent etter Herrens ord, det som den
Guds mann hadde ropt ut, han som ropte
ut at dette skulle skje.
17. Så sa han: Hva er det for ei steinstøtte jeg ser der borte? Byens menn
svarte: Det er gravstedet til den Guds
mann som kom fra Juda og ropte ut over
alteret i Bet-El at det skulle skje det som
du nå har gjort.
18. Da sa han: La ham hvile i fred. Ingen
må flytte hans bein! Så lot de hans bein
være i fred og likedan beinene til den
profet som var kommet fra Samaria.
19. Også alle offerhaug-husene i
Samarias byer som Israels konger hadde
gjort for å vekke Herrens harme, fikk
Josjia bort og gjorde med dem akkurat
som han hadde gjort i Bet-El.
20. Og alle offerhaug-prestene som var
der, lot han drepe på alterne og brente
menneskebein på dem. Så vendte han
tilbake til Jerusalem.
21. Og kongen bød alt folket: Hold
påske for Herren, deres Gud, på den
måten som skrevet er i denne paktens
bok!
22. For en påske som denne var ikke
blitt holdt fra den tid da dommerne dømte
Israel, heller ikke i hele den tid det har
vært konger i Israel og Juda.
23. Det var først i kong Josjias 18. år at
en sådan påske ble holdt for Herren i
Jerusalem.
24. Også dødningemanerne, sannsigerne, husgudene, de motbydelige
avguder, og alle de vederstyggeligheter
som hadde vært å se i Judas land og i
Jerusalem, utryddet Josjia for å holde
lovens ord som var skrevet i den bok
presten Hilkias hadde funnet i Herrens
hus.
25. Det hadde aldri før vært noen konge
som han, noen som på den måten hadde
omvendt seg til Herren av alt sitt hjerte og
av all sin sjel og av all sin styrke etter hele
Mose lov, og etter ham oppstod det ingen
som han.

26. Dog vendte Herren ikke om fra sin
store, brennende, vrede som var opptent
mot Juda for alle de harmlige synder hvormed Manasse hadde vakt hans harme.
27. Og Herren sa: Også Juda vil jeg
støte bort fra mitt åsyn, akkurat som jeg
støtte Israel bort. Og jeg vil forkaste
denne by som jeg har utvalgt, Jerusalem,
og det hus hvor om jeg sa: Mitt navn skal
bo der.
28. Hva som ellers er å fortelle om Josjia
og om alt det han gjorde, det er oppskrevet i Judas kongers krønike.
29. I hans tid drog kongen i Egypten,
Farao Neko, opp mot kongen i Assyria til
Frat-elven. Og Josjia drog imot ham, men
Neko drepte ham ved Megiddo så snart
han fikk se ham.
30. Hans tjenere kjørte ham død fra
Megiddo og førte ham til Jerusalem, og
begravde ham i hans grav. Og landets folk
tok og salvet Joakas, Josjias sønn, og
gjorde ham til konge i hans fars sted.
Joakas', Judas konges, historie
31. Joakas var 23 år gammel da han ble
konge, og han regjerte i 3 måneder i
Jerusalem. Hans mor hette Hamutal. Hun
var datter av Jirmeja og var fra Libna.
32. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne, akkurat som hans fedre hadde gjort.
33. Farao Neko la ham i lenker i Ribla i
Hamat-området, etterat han var blitt konge
i Jerusalem, og påla landet i bøter hundre
talenter (4.320kg) sølv og èn talent
(43,2kg) gull.
34. Så gjorde Farao Neko Eljakim,
Josjias sønn, til konge i hans fars Josjias
sted og forandret hans navn til Jojakim.
Men Joakas tok han med seg til Egypten,
og der døde han.
35. Jojakim betalte sølvet og gullet til
Farao, men han måtte utligne en skatt på
landet for å kunne betale den sum som
Farao hadde krevd. Han inndrev sølvet og
gullet av landets folk etter som enhver var
lignet, og han betalte det så til Farao
Neko.
Jojakims (Eljakims), Judas konges,
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historie
36. Jojakim var 25 år gammel da han ble
konge, og han regjerte 11 år i Jerusalem.
Hans mor hette Sebida. Hun var datter av
Pedaja og var fra Ruma.
37. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne, akkurat som hans fedre hadde gjort.
KAP. 24
1. I hans tid drog kongen i Babel,
Nebukadnesar, opp, og Jojakim ble hans
tjener i 3 år. Da falt han fra ham igjen.
2. Og Herren sendte mot ham
Kaldeiske, Arameeiske, Moabittiske, og
Ammonittiske, hærflokker. Han sendte
dem mot Juda for å ødelegge det etter det
ord som Herren hadde talt ved sine
tjenere profetene.
3. Det var bare etter Herrens bud dette
kom over Juda, fordi han ville støte dem
bort fra sitt åsyn for Manasses synders
skyld, for alt det han hadde gjort.
4. Også for det uskyldige blods skyld
som han hadde utøst, så han fylte
Jerusalem med uskyldig blod. Og Herren
ville ikke tilgi.
5. Hva som ellers er å fortelle om
Jojakim og om alt det han gjorde, det er
oppskrevet i Judas kongers krønike.
6. Og Jojakim la seg til hvile hos sine
fedre, og hans sønn Jojakin ble konge i
hans sted.
7. Men kongen i Egypten drog ikke mere
ut av sitt land, for kongen i Babel hadde
tatt alt det som hadde tilhørt kongen i
Egypten; fra Egyptens bekk til Frat-elven.
Jojakins, Judas konges, historie
8. Jojakin var 18 år gammel da han ble
konge, og han regjerte 3 måneder i
Jerusalen. Hans mor hette Nehusta. Hun
var datter av Elnatan og var fra
Jerusalem.
9. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne, akkurat som hans far hadde gjort.
10. På den tid drog Babels konge
Nebukadnesars menn opp til Jerusalem,
og byen ble omringet.
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11. Siden drog kongen i Babel,
Nebukadnesar, selv opp mot byen, mens
hans menn holdt den omringet.
12. Da gikk Judas konge ut til kongen i
Babel, både han og hans mor, hans
tjenere, hans øverstkommanderende, og
hoffmenn, og kongen i Babel tok ham til
fange i sitt 8. regjerings-år.
13. Han førte bort alle skattene i
Herrens hus og i kongens hus. Og han
brøt gullet av alle de redskaper som
Israels konge, Salomo, hadde latt gjøre i
Herrens tempel, slik som Herren hadde
sagt.
14. Han bortførte hele Jerusalem, alle
de øverste, alle stridsmenn, ti tusen
f a n g er, o g alle t ø m m e r m e n n ,
steinhuggere, og smeder. Det ble ikke
noen tilbake uten de stakkarsligste av
landets folk.
15. Han bortførte Jojakin til Babel. Også
kongens mor, hustruer, hoffmenn, og de
mektigste i landet, førte han som fanger
fra Jerusalem til Babel.
16. Og alle stridsmennene, sju tusen, og
tømmermennene, steinhuggerne, og
smedene, tusen, alle sammen djerve
krigsmenn, dem førte kongen i Babel som
fanger til Babel.
17. Og kongen i Babel satte hans farbror
Mattanja til konge i hans sted og forandret
hans navn til Sedekia.
Sedekias(Mattanjas), Judas konges,
historie
18. Sedekia var 21 år gammel da han
ble konge, og han regjerte 11 år i
Jerusalem. Hans mor hette Hamutal. Hun
var datter av Jirmeja og var fra Libna.
19. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne, akkurat som Jojakim hadde gjort.
20. For på grunn av Herrens vrede gikk
det så med Jerusalem og Juda, inntil han
hadde kastet dem bort fra sitt åsyn. Og
Sedekia falt fra kongen i Babel.
KAP. 25
Jerusalem blir inntatt og folket
bortført
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1. I hans 9. regjerings-år, i den 10.
måned, på den 10. dag i måneden, drog
kongen i Babel Nebukadnesar med hele
sin hær mot Jerusalem og beleiret seg
mot det, og de bygget forsvarsmurer mot
det rundt omkring.
2. Og de holdt byen omringet like til
kong Sedekias 11. år.
3. På den 9. dag i måneden var
hungersnøden så stor i byen at landets
folk ikke hadde noe å ete.
4. Og byens mur ble gjennombrutt. Alle
krigsmennene flyktet om natten gjennom
porten mellom begge murene ved
kongens hage, mens kaldeerne lå beleiret
mot byen rundt omkring. Og han tok veien
til ødemarken.
5. Men Kaldeernes hær satte etter
kongen og nådde ham igjen på Jerikos
ødemarker, og hele hans hær spredte seg
og forlot ham.
6. Og de grep kongen og førte ham opp
til Babels konge i Ribla, og avsa dom over
ham.
7. De drepte Sedekias sønner for hans
øyne og han lot Sedekia selv binde, og lot
ham binde med to kobberlenker. Så førte
de ham til Babel.
8. I den 5. måned, på den 7. dag i
måneden, det var Babels konge
Nebukadnesars 19. år, kom Nebusaradan,
høvdingen over livvakten, en av Babels
konges menn, til Jerusalem.
9. Han brente opp Herrens hus og alle
Jerusalems hus. Alle stormennenes hus,
brente han opp med ild.
10. Og hele den hær av Kaldeerne som
høvdingen over livvakten hadde med seg,
rev ned murene rundt omkring Jerusalem.
11. Nebusaradan, høvdingen over
livvakten, bortførte resten av folket, dem
som var blitt tilbake i byen, overløperne
som var gått over kongen i Babel, og
resten av folkemengden.
12. Bare noen av de elendigste i landet
lot høvdingen over livvakten bli tilbake
som vingårdsmenn og jordbrukere.
1 3 . K a l d e e r n e s l o i s t yk k e r
kobbersøylene i Herrens hus, og
fotstykkene og kobberhavet i Herrens hus,
og førte kobberet av dem til Babel.

14. De tok også askebøttene,
ildskuffene, knivene, røkelses-skålene, og
alle kobberkarene, som hadde vært brukt i
tjenesten.
15. Også fyrfatene og skålene til å
skvette blod med, alt hva der var av gull
og alt hva der var av sølv, det tok
høvdingen over livvakten.
16. De to søyler, det ene hav og
fotstykkene som Salomo hadde latt gjøre
for Herrens hus, i alle disse ting, var
kobberet ikke til å veie.
17. Atten alen (8m) høy var den ene
søyle. Og det var et søyle hode på den av
kobber, og søyle hodet var tre alen
(1,34m) høyt. Og det var nettverk og
granat-epler på søylehodet rundt omkring,
alt sammen av kobber, og likedan var det
med den andre søyle ved nettverket.
18. Høvdingen over livvakten tok
ypperstepresten Seraja og Sefanja, en
prest av andre rang, og de tre voktere til
dørterskelen,
19. og fra byen tok han en hoffmann
som var øverstkommanderende over
krigsfolkene, og fem menn som ennå
fantes i byen av dem som til enhver tid
hadde adgang hos kongen, og sekretæren
hos hærføreren, han som skrev ut landets
folk til krigstjeneste, og seksti menn av
landets folk som fantes i byen,
20. dem tok Nebusaradan, høvdingen
over livvakten, og førte til Babels konge i
Ribla.
21. Og Babels konge lot dem slå i hjel i
Ribla i Hamat-området. På den måten ble
Juda bortført fra sitt land.
22. Over de folk som ble tilbake i Juda
land, dem som kongen i Babel,
Nebukadnesar, lot bli tilbake, satte han
Gedalja, sønn av Akikam, Safans sønn.
23. Da alle øverstkommanderende for
hærflokkene og deres menn hørte at
kongen i Babel hadde satt Gedalja over
landet, kom de til ham i Mispa; det var
Ismael, Netanjas sønn, og Johanan,
Kareahs sønn, og Seraja, Tanhumets
sønn, fra Netofat, og Ja'asanja,
Ma'akaittens sønn, med sine menn.
24. Og Gedalja gav dem og deres menn
sin ed og sa til dem: Vær ikke redd
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Kaldeernes menn. Bli i landet og tjen
kongen i Babel, så skal det gå dere vel!
25. Men i den 7. måned kom Ismael,
sønn av Netanja, Elisamas sønn, en mann
av kongelig ætt, og ti andre menn med
ham. Og de slo Gedalja i hjel, og likedan
de Jøder og Kaldeere som var hos ham i
Mispa.
26. Da brøt folket opp, både store og
små, og de øverstkommanderende for
hærflokkene. Og de drog til Egypten, for
de var redde Kaldeerne.
27. I det 37. år etter at Judas konge,

Jojakin, var bortført, i den 12. måned, på
den 27. dag i måneden, tok kongen i
Babel, Evilmerodak, i det år han ble
konge, Judas konge, Jojakin, til nåde og
førte ham ut av fengslet.
28. Og han talte vennlig med ham og
satte hans stol ovenfor stolene til de andre
konger som var hos ham i Babel.
29. Han la av sin fangedrakt og åt stadig
ved hans bord, så lenge han levde.
30. Og han fikk sitt stadige underhold fra
kongen, hver dag det han behøvde, så
lenge han levde.
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29 Kapitler
KAP. 1
Adams etterkommere
1. Adam, Set, Enosj,
2. Kenan, Mahalalel, Jared,
3. Enok, Metusjalah, Lamek,
4. Noah, Sem, Kam, og Jafet.
5. Jafets sønner var: Gomer, Magog,
Madai, Javan, Tubal, Mesek, og Tiras.
6. Og Gomers sønner var: Askenas,
Difat, og Togarma.
7. Og Javans sønner var: Elisja, Tarsisa,
Kittim, og Dodanim.
8. Kams sønner var: Kus, Misra'im, Put,
og Kana'an.
9. Og Kus' sønner var: Seba, Havila,
Sabta, Raema, og Sabteka. Og Raemas
sønner var: Sjeba og Dedan.
10. Og Kus fikk en sønn som hette
Nimrod. Han var den første som fikk
herredømme på Jorden.
11. Og Misra'im var stamfar til: Luderne,
Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,
12. Patruserne, Kasluherne, som
Filisterne stammer fra, og Kaftorerne.
13. Og Kana'an ble far til: Sidon, det var
hans førstefødte, Het,

1 4 . J eb u sittene, A m o ritten e,
Girgasittene,
15. Hevittene, Arkittene, Sinittene
16. Arvadittene, Semarittene, og
Hamatittene.
17. Sems sønner var: Elam, Assur,
Arpaksad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter, og
Mesek.
18. Og Arpaksad fikk sønnen Sjelah, og
Sjelah fikk Eber.
19. Og Eber fikk to sønner. Den ene
hette Peleg, for i hans dager ble
menneskene spredt over Jorden, og hans
bror hette Joktan.
20. Og Joktan ble far til: Almodad, Salef,
Hasarmavet, Jarah,
21. Hadoram, Usal, Dikla
22. Obal, Abimael, Sjeba,
23. Ofir, Havila, og Jobab. Alle disse var
Joktans sønner.
Sems ætteliste
24. Sem, Arpaksad, Sjelah,
25. Eber, Peleg, Re'u,
26. Serug, Nakor, Tarah
27. Abram, det er Abraham.
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28. Abraham sønner var: Isak og
Ismael.
29. Dette var deres ætter: Nebajot,
Ismaels førstefødte, Kedar, Adbe'el,
Mibsam,
30. Misma, Duma, Massa, Hadad,
Tema,
31. Jetur, Nafis, og Kedma. Dette var
Ismaels sønner.
32. Og de sønner som Abrahams
medhustru, Ketura, fødte, var: Simran,
Joksan, Medan, Midian, Jisbak, og Suah.
Og Joksans sønner var: Sjeba og Dedan.
33. Og Midians sønner var: Efa, Efer,
Hanok, Abida, og Elda'a. Alle disse var
Keturas sønner.
34. Og Abraham fikk sønnen Isak. Isaks
sønner var: Esau og Israel.
35. Esaus sønner var: Elifas, Re'uel,
Je'us, Jaelam, og Korah.
36. Elifas' sønner var: Teman, Omar,
Sefi, Gatam, Kenas, Timna, og Amalek.
37. Re'uels sønner var: Nahat, Serah,
Samma, og Missa.
38. Og Se'irs sønner var Lotan, Sobal,
Sibeon, Ana, Dison, Eser, og Disan.
39. Og Lotans sønner var: Hori og
Homam. Og Lotans søster var: Timna.
40. Sobal sønner var Aljan og Manahat,
Ebal, Sefi, Onam. Og Sibeons sønner var:
Aja og Ana.
41. Anas sønn var Dison. Og Disons
sønner var: Hamran, Esban, Jitran, og
Keran.
42. Esers sønner var: Bilhan, Sa'avan,
og Ja'akan. Disans sønner var: Us og
Aran.
Edoms konger og stammehøvdinger
43. Og dette var de konger som regjerte
i Edom-landet før det regjerte noen konge
over Israels barn: Bela, Beros sønn. Hans
by hette Dinhaba.
44. Da Bela døde, ble Jobab, Serahs
sønn, fra Bosra, konge i hans sted.
45. Da Jobab døde, ble Husam fra
Temanittenes landområde konge i hans
sted.
46. Da Husam døde, ble Hadad, Bedads
sønn, konge i hans sted. Det var han som

slo Midianittene på Moabs mark. Hans by
hette Ajut.
47. Da Hadad døde, ble Samla fra
Masreka konge i hans sted.
48. Da Samla døde, ble Saul fra
Rehobot ved elven konge i hans sted.
49. Da Saul døde, ble Ba'al-Hanan,
Akbors sønn, konge i hans sted.
50. Da Ba'al-Hanan døde, ble Hadad
konge i hans sted. Hans by hette Pa'i, og
hans hustru hette Mehetabel, datter av
Matred, Mesahabs datter.
51. Og Hadad døde. Og Edoms
stammehøvdinger var: Stammehøvdingen
Timna, stammehøvdingen Alja, stammehøvdingen Jetet,
52. stammehøvdingen Oholibama,
stammehøvdingen Ela, stammehøvdingen
Pinon,
53. stammehøvdingen Kenas, stammehøvdingen Teman, stammehøvdingen
Mibsar,
54. stammehøvdingen Magdiel, og
stammehøvdingen Iram. Dette var Edoms
stammehøvdinger.
KAP. 2

Jakobs (Israels) ætt

1. Dette var Israels sønner: Ruben,
Simeon, Levi, Juda, Issakar, Sebulon,
2. Dan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad,
og Asjer.
3. Judas sønner var: Er, Onan, og Sjela.
Disse tre fikk han med Suas datter,
Kana'anitten. Men Er, Judas førstefødte,
mishaget Herren og han lot ham dø.
4. Og hans sønnekone, Tamar, fødte
ham Peres og Serah, så Judas sønner var
i alt fem.
5. Peres' sønner var: Hesron og Hamul.
6. Og Serahs sønner var: Simri, Etan,
Heman, Kalkol, og Dara, tilsammen fem.
7. Karmis sønn var Akan, som førførte
Israel i ulykke, fordi han bar seg troløst at
med det bannlyste gods.
8. Etans sønn var: Asarja.
9. Og de sønner Hesron fikk, var:
Jerahme'el, Ram, og Kelubai.
10. Og Ram fikk sønnen Amminadab,
og Amminadab fikk sønnen Nahson,
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høvding for Judas barn,
11. og Nahson fikk sønnen Salma, og
Salma fikk sønnen Boas,
12. og Boas fikk sønnen Obed, og Obed
fikk sønnen Isai.
13. Og Isai fikk Eliab, som var hans
førstefødte, og Abinadab, hans andre
sønn, og Simea, den tredje,
14. Netanel, den fjerde, Raddai, den
femte,
15. Osem, den sjette, og David, den
sjuende.
16. Og deres søstre var: Seruja og
Abiga'il. Og Serujas sønner var: Abisai,
Joab, og Asael, tre i tallet.
17. Og Abiga'il fødte Amasa, og Amasas
fra var Ismaelitten Jeter.
18. Og Kaleb, Hesrons sønn, fikk barn
med sin hustru Asuba, og med Jeriot. Og
dette var hennes sønner: Jeser, Sobab,
og Ardon.’
19. Da Asuba døde, tok Kaleb Efrat til
hustru. Og med henne fikk han sønnen
Hur.
20. Og Hur fikk sønnen Uri, og Uri fikk
sønnen Besalel.
21. Siden giftet Hesron seg med en
datter av Gileads far, Makir. Han tok
henne til hustru da han var 60 år gammel,
og fikk med henne sønnen Segub.
22. Og Segub fikk sønnen Ja'ir. Han
hadde tjuetre byer i Gileads land.
23. Men Gesurittene og Arameerne tok
Ja'irs byer fra dem og likedan Kenat med
tilhørende landsbyer; i alt seksti byer. Alle
disse var sønner av Gileads far, Makir.
24. Og etterat Hesron var død i KalebEfrata, fødte hans hustru Abia ham Ashur,
Tekoas far.
25. Og sønnene til Jerahme'el, Hesrons
førstefødte, var Ram, hans førstefødte, og
Buna, Oren, og Osem. Dem hadde han
med Akia.
26. Jerahme'el hadde også en annen
hustru som hette Atara. Hun var mor til
Onam.
27. Og sønnene til Ram, Jerahme'els
førstefødte, var: Ma'as, Jamin, og Eker.
28. Og Onams sønner var: Sammai og
Jada. Og Sammais sønner var: Nadab og
Abisur.
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29. Abisurs hustru hette Abiha'il, og med
henne fikk han Akban og Molid.
30. Og Nadabs sønner var: Seled og
Appa'im. Seled døde uten sønner.
31. Og Appa'ims sønn var: Jisi. Og Jisis
sønn var: Sesan. Og Sesans barn var:
Aklai.
32. Og sønnene til Sammais bror, Jada,
var: Jeter og Jonatan. Jeter døde uten
sønner.
33. Og Jonatans sønner var: Pelet og
Sasa. Dette var Jerahme'els sønner.
34. Sesan hadde ingen sønner, bare
døtre. Men Sesan hadde en Egyptisk
tjener som hette Jarha.
35. Og han lot sin tjener Jarha få sin
datter til hustru, og med henne fikk han
sønnen Attai.
36. Og Attai fikk sønnen Natan, og
Natan fikk sønnen Seban,
37. og Sebad fikk sønnen Eflal, og Eflal
fikk sønnen Obed,
38. og Obed fikk sønnen Jehu, og Jehu
fikk sønnen Asarja,
39. og Asarja fikk sønnen Hales, og
Hales fikk sønnen Elasa,
40. og Elasa fikk sønnen Sismai, og
Sismai fikk sønnen Sjallum,
41. og Sjallum fikk sønnen Jekamja, og
Jekamja fikk sønnen Elisama.
42. Og sønnene til Jerahme'els bror,
Kaleb, var Maesa, hans førstefødte, som
var far til Sif, og sønnene til Hebrons far,
Maresa.
43. Og Hebrons sønner var: Korah,
Tappuah, Rekem, og Sema.
44. Og Sema fikk sønnen Raham, far til
Jorkeam. Og Rekam fikk sønnen Sammai.
45. Og Sammais sønn var Maon, og
Maon var far til Bet-Sur.
46. Og Kalebs medhustru, Efa, fødte:
Haran, Mosa, og Gases. Og Haran fikk
sønnen Gases.
47. Og Jehdais sønner var: Regem,
Jotam, Gesan, Pelet, Efa, og Sa'af.
48. Kalebs medhustru Ma'aka fødte:
Seber og Tirhana.
49. Hun fødte også Sa'af, far til
Madmanna, og Seva, far til Makbena, og
Gibea. Og Kalebs datter var Aksa.
50. Dette var Kalebs sønner: Sobal,
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sønn til Efratas førstefødte sønn Hur og
far til Kirjat-Jearim,
51. Salma, far til Bet-Lehem, og Haref,
far til Bet-Gader.
52. Og sønnene til Kirjat-Jearims far,
Sobal, var: Haroe og halvdelen av
Hammenuhot-ætten.
53. Og Kirjat-Jearims ætter var:
Jitrittene, Putittene, Sumatittene, og
Misra'ittene; fra dem stammer Soratittene
og Estaolittene.
54. Salmas sønner var: Bet-Lehem,
N etofatitt en e, A t ro t -B et -J o ab , o g
halvdelen av Manahtittene, Sorittene.
55. Og de skriftlærdes ætter, deres som
bodde i Jab es, var: Tiratittene,
Simatittene, og Sukatittene. Dette er de
Kinnitter som nedstammer fra Hammat,
far til Rekabs hus.
KAP. 3
Davids ætt
1. Dette var Davids sønner som han fikk
i Hebron. Den førstefødte, Amnon, fikk
han med Akinoam fra Jisre'el; den andre,
Daniel, med Abiga'il fra Karmel;
2. den tredje, Absalom, var sønn av
Ma'aka, en datter av kongen i Gesur,
Talmai; den fjerde, Adonja, var sønn av
Haggit;
3. den femte, Sefatja, fikk han med
Abital; og den sjette, Jitream, med sin
hustru Egla.
4. Disse seks fikk han i Hebron. Der
regjerte han i 7 år og 6 måneder, og i 33
år regjerte han i Jerusalem.
5. Dette var de sønner han fikk i
Jerusalem: Simea, Sobab, Natan, og
Salomo. Disse fire fikk han med Batseba,
Ammiels datter;
6. og videre: Jibhar, Elisama, Elifelet,
7. Nogah, Nefeg, Jafia,
8. Elisama, Eljada, og Elifelet; ni i tallet.
9. Alle disse var Davids sønner foruten
de sønner han fikk med sine medhustruer.
Og Tamar var deres søster.
10. Og Salomos sønn var Rehabeam;
hans sønn Abia; hans sønn Asa; hans
sønn Josjafat;
11. hans sønn Joram; hans sønn

Akasja; hans sønn Joasj;
12. hans sønn Amasja; hans sønn
Asarja; hans sønn Jotam;
13. hans sønn Akas; hans sønn Hiskia;
hans sønn Manasse;
14. hans sønn Amon; hans sønn Josjia.
15. Og Josjias sønner var: Johanan,
som var den førstefødte, Jojakim, hans
andre sønn, Sedekia, den tredje, og
Sjallum, den fjerde.
16. Og Jojakims sønner var hans sønn
Jekonja og hans sønn Sedekia.
17. Den fangne Jekonjas sønner var
hans sønn: Sjealtiel,
18. Malkiram, Pedaja, Senassar,
Jekamja, Hosama, og Nedabja.
19. Og Pedajas sønner var: Serubabel
og Sime'i. Og Serubabels sønner var
Mesullam, Hananja, deres søstrer var
Selomit,
20. Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja, og
Jusab-Hesed; fem i tallet.
21. Og Hananjas sønner var: Pelatja,
Jesaja, Refajas sønner, Arnans sønner,
Obadjas sønner, og Sekanjas sønner.
22. Og Sekanjas sønn var Semaja. Og
Semajas sønner var Hattus, Jigal, Bariah,
Nearja, og Safat; seks i tallet.
23. Og Nearjas sønner var Eljoenai,
Hiskia, og Asrikam; tre i tallet.
24. Og Eljoenais sønner var: Hodaiva,
Eljasib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja,
og Anani; sju i tallet.
KAP. 4

Judas etterkommere

1. Judas sønner var: Peres, Hesron,
Karmi, Hur, og Sobal.
2. Og Reaja, Sobals sønn, fikk sønnen
Jahat, og Jahat fikk sønnene Ahumai og
Lahad. Dette var Soratittenes ætter.
3. Og dette var Abi-Etams ætt: Jisre'el,
Jisma, og Jidbas, og deres søster hette
Haslelponi.
4. Og Pnuel var far til Gedor, og Eser
var far til Husa. De var sønner av Hur,
Efratas førstefødte sønn og far til BetLehem.
5. Og Tekoahs far, Ashur, hadde to
hustruer, Hela og Na'ara.
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6. Med Na'ara fikk han Ahussam, Hefer,
Temeni og Ahastari. Dette var Na'aras
sønner.
7. Og Helas sønner var: Seret, Jishar,
og Etnan.
8. Og Kos ble far til Anub, Hassobeba,
og Aharhels, Harums sønns, ætter.
9. Jabes var æret fremfor sine brødre.
Hans mor gav ham navnet Jabes (han
volder smerte), idet hun sa: Jeg har født
ham med smerte.
10. Og Jabes påkalte Israels Gud og sa:
Å, om du ville velsigne meg, utvide mine
landemerker, og la din hånd være med
meg! Og om du ville lage det så at det
ingen ulykke kom, og jeg ble fri for smerte!
Og Gud lot det komme som han hadde
bedt om.
11. Og Suhas bror, Kaleb, fikk sønnen
Mehir. Han var far til Eston.
12. Og Eston var far til Bet-Rafa,
Paseah, Tehinna, Ir-Nahas' far. Dette var
mennene fra Reka.
13. Og Kenas' sønner var Otniel og
Seraja. Og Otniels sønn var Hatat.
14. Og Meonotai fikk sønnen Ofra, og
Seraja fikk sønnen Joab, som var far til
ætten i Tømmermanns-dalen; for de var
tømmermenn.
15. Og Sønnene til Kaleb, Jefunnes
sønn, var: Iru, Ela, og Na'am. Og Elas
sønn var Kenas.
16. Og Jehallelels sønner var: Sif, Sifa,
Tirja, og Asarel.
17. Og Esras sønner var: Jeter, Mered,
Efer, og Jalon. Og hun ble gravid og fødte
Mirjam, Sammai, og Jisbah, far til
Estemoa.
18. Og hans Jødiske hustru fødte Jared,
far til Gedor, og Hefer, far til Soko, og
Jekutiel, far til Sanoah. Men de andre var
sønner av Faraos datter, Bitja, som Mered
hadde tatt til hustru.
19. Og sønnene av Hodijas hustru,
Nahams søster, var: Ke'ilas far,
Garmitten, og Estemoa, Ma'akatitten.
20. Og Simons sønner var: Amnon,
Rinna, Ben-Hanan, og Tulon. Og Jisis
sønner var: Sohet og Sohets sønn.
21. Sønnene til Sjela, Judas sønn, var:
Er, far til Leka, og Lada, far til Maresa, og
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de ætter som tilhørte bomulls-arbeidernes
hus av Asbeas ætt,
22. og Jokim, mennene i Koseba, Joasj,
Saraf, som rådet over Moab, og JasubiLehem. Men dette tilhører gammel tid.
23. Disse folk var pottemakere og bodde
i Neta'im og Gedera. De bodde der hos
kongen og var i hans arbeid.
Simeons etterkommere
24. Simeons sønner var: Nemuel,
Jamin, Jarib, Serah, og Saul;
25. hans sønn var Sjallum; hans sønn
var Mibsam; hans sønn var Misma;
26. Og Mismas sønner var hans sønn
Hammuel, hans sønn Sakkur, og hans
sønn Sime'i.
27. Og Sime'i hadde seksten sønner og
seks døtre. Mens hans sønner hadde ikke
mange sønner, så hele deres ætt ikke
øktes så sterkt som Judas sønner.
28. De bodde i Be'er-Sjeba, Molada,
Hasar-Sual,
29. i Bilha, i Esem, i Tolad,
30. i Betuel, i Horma, i Siklag,
31. i Bet-Markabot, i Hasar-Susim, i BetBiri, i Sa'ara'im, det var deres byer inntil
David ble konge,
32. med tilhørende landsbyer, og i Etam,
A'in, Rimmon, Token, og Asan, fem byer,
33. og alle de landsbyer som lå rundt
omkring disse byer helt til Ba'al. Dette var
deres bosteder, og de hadde sin egen
ætteliste.
34. Og Mesobab, Jamlek, og Josja,
Amasjas sønn;
35. og Joel og Jehu, sønn av Josibja,
som var sønn av Asiels sønn Seraja;
36. og Eljoenai, Ja'akoba, Jesohaja,
Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja,
37. og Sisa, sønn av Sifi, som var sønn
av Allon, som var sønn av Jedaja, som var
sønn av Simri, som var sønn av Semaja.
38. Disse som er nevnt her ved navn,
var høvdinger i sine ætter, og deres
familier utbredte seg sterkt.
39. De drog avsted bortimot Gedor like
til østsiden av dalen for å søke beite for
sitt småfe.
40. Og der fant de fett og godt beite.
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Landet var vidt og romslig, og det var rolig
og stille; for de som hadde bodd der før,
var av Kams ætt.
41. Da kom, i Judas konge Hiskias
dager, de som her er opptegnet ved navn,
og ødela deres telter, hugg ned de
Meunitter som fantes der, slo dem med
bann så de nå ikke er mere til, og bosatte
seg i deres land; for der var beite for deres
småfe.
42. Fem hundre mann av dem, av
Simeons barn, drog til Se'ir-fjellene under
anførsel av Pelatja, Nearja, Refaja og
Ussiel, Jisis sønner.
43. Og de slo i hjel resten av de
Amalekitter som hadde sloppet unna. Så
bosatte de seg der og bor der den dag i
dag.
KAP. 5

Rubens etterkommere

1. Og sønnene til Ruben, Israels
førstefødte, for han var den førstefødte.
Men fordi han vanhelliget sin fars seng,
ble hans førstefødselsrett gitt til sønnene
av Josef, Israels sønn, som dog ikke ble
innført i ættelisten som den førstefødte.
2. For Juda ble den mektigste blant sine
brødre, og fyrsten skulle være en av hans
etterkommere, men førstefødselsretten
tilhørte Josef.
3. Sønnene til Ruben, Israels sønn, var:
Hanok, Pallu, Hesron, og Karmi.
4. Joels sønner: Hans sønn var Semaja;
hans sønn var Gog; hans sønn var Sime'i;
5. hans sønn var Mika; hans sønn var
Reaja; hans sønn var Ba'al;
6. hans sønn var Be'era, som kongen i
Assyria, Tilgat-Pileser, bortførte i fangenskap. Han var høvding for Rubenittene.
7. Og hans brødre var etter sine ætter,
da de ble opptegnet etter sine ætt-ledd,
Je'iel, den første, og Sakarja,
8. og Bela, sønn av Asas, som var sønn
av Joels sønn Sema. Han bodde i Aroer
og helt til Nebo og Ba'al-Meon.
9. Og mot øst nådde hans bosteder til
bortimot ørkenen som strekker seg fra
elven Frat, for deres fe hadde øket sterkt i
Gileads land.

10. I Sauls dager førte de krig med
Hagarenerne, som ble undertvunget av
dem. Så bodde de i deres telter langs hele
østsiden av Gilead.
Gads etterkommere
11. Og Gads barn hadde sine bosteder
midt imot dem i Basans land helt til Salka:
12. Joel, den førstefødte, og Safan, den
andre, og Janai, og Safat, i Basan.
13. Og deres brødre var etter sine
familier: Mikael, Mesullam, Seba, Jorai,
Jakan, Sia, og Eber, sju i tallet.
14. Disse var sønner av Abiha'il, sønn
av Huri, sønn av Jaroah, sønn av Gilead,
sønn av Mikael, sønn av Jesisai, sønn av
Jahdo, sønn av Bus.
15. Aki, sønn av Gunis sønn Abdiel, var
deres familiehode.
16. Og de bodde i Gilead i Basan og i
tilhørende byer, og på alle Sarons jorder,
så langt de strakte seg.
17. Alle disse ble innført i ættelistene i
Judas konge Jotams dager og i Israels
konge Jeroboams dager.
18. Rubens barn, Gadittene, og
halvdelen av Manasse stamme, var djerve
menn. Menn som bar skjold og sverd,
spente bue, og var opplært til krig. De var
førtifire tusen, sju hundre og seksti
stridsføre menn.
19. De førte krig mot Hagarenerne,
Jetur, Nafis, og Nodab.
20. Og de fikk hjelp mot dem, så
Hagarenerne og alle som var med dem,
ble gitt i deres hånd. For de ropte til Gud i
striden og han bønnhørte dem, fordi de
satte sin lit til ham.
21. Og de bortførte deres fe; femti tusen
kameler, to hundre og femti tusen stykker
småfe, to tusen esler, og dessuten hundre
tusen mennesker.
22. For mange var falt og drept, for
denne krig var fra Gud. Og de bodde i
deres bygder like til bortførelsen.
Manasses etterkommere
23. Den halve Manasse stammes barn
bodde i landet fra Basan til Ba'al-Hermon
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og Senir, og Hermon-fjellet. De var tallrike.
24. Og dette var deres familiehoder:
Efer, Jisi, Eliel, Asriel, Jirmeja, Hodavja,
og Jahdiel, veldige stridsmenn, navnkjente
menn, hoder for sine familier.
25. Men de bar seg troløst at mot sine
fedres Gud og holdt seg med de guder
som folkene i landet dyrket, de folk som
Gud hadde utryddet for dem.
26. Da opp eg g et Israels Gud
Assyrerkongen Pul og Assyrerkongen
Tilgat-Pileser mot dem, og han bortførte
dem, både Rubenittene og Gadittene, og
den halve Manasse stamme, og flyttet
dem til Halah, Habor, Hara, og Gosanelven. Og der er de den dag idag.
KAP. 6

Levis etterkommere

1. Levis sønner var: Gerson, Kahat, og
Merari.
2. Og Kahats sønner var: Amram,
Jishar, Hebron, og Ussiel.
3. Og Amrams barn var: Aron, Moses,
og Mirjam. Og Arons sønner var: Nadab,
Abihu, Eleasar, og Itamar.
4. Eleasar fikk sønnen Pinehas; Pinehas
fikk sønnen Abisua,
5. og Abisua fikk sønnen Bukki, og
Bukki fikk sønnen Ussi,
6. og Ussi fikk sønnen Serahja, og
Serahja fikk sønnen Merajot;
7. Merajot fikk sønnen Amarja, og
Amarja fikk sønnen Akitub,
8. og Akitub fikk sønnen Sadok, og
Sadok fikk sønnen Akima'as,
9. og Akima'as fikk sønnen Asarja, og
Asarja fikk sønnen Johanan,
10. og Johanan fikk sønnen Asarja. Det
var han som gjorde prestetjeneste i det
hus som Salomo hadde bygget i
Jerusalem.
11. Og Asarja fikk sønnen Amarja, og
Amarja fikk sønnen Akitub,
12. og Akitub fikk sønnen Sadok, og
Sadok fikk sønnen Sjallum,
13. og Sjallum fikk sønnen Hilkia, og
Hilkia fikk sønnen Asarja,
14. og Asarja fikk sønnen Seraja, og
Seraja fikk sønnen Josadak.
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15. Josadak drog med da Herren
bortførte Juda og Jerusalem i fangenskap
ved Nebukadnesar.
Levis barnefamilie
16. Levis sønner var: Gersom, Kahat, og
Merari.
17. Og dette er navnene på Gersoms
sønner: Libni og Sime'i.
18. Og Kahats sønner var: Amram,
Jishar, Hebron, og Ussiel.
19. Meraris sønner var: Mahli og Musi.
Dette var levittenes ætter etter deres
fedre.
20. Gersoms sønn var: Hans sønn Libni;
hans sønn Jahat; hans sønn Simma;
21. hans sønn Joah; hans sønn Iddo;
hans sønn Serah; hans sønn Jeatrai.
22. Kahats sønner var: Hans sønn
Amminadab; hans sønn Korah; hans sønn
Assir;
23. hans sønn Elkana; hans sønn
Ebjasaf; hans sønn Assir;
24. hans sønn Tahat; hans sønn Uriel;
hans sønn Ussia, og hans sønn Saul.
25. Og Elkanas sønner var Amasai og
Akimot;
26. hans sønn var Elkana; hans sønn
Sofai, og hans sønn var Nahat;
27. hans sønn Eliab; hans sønn
Jeroham; hans sønn Elkana.
28. Og Samuels sønner var Vasni, hans
førstefødte, og Abia.
29. Meraris sønn var Mahli; hans sønn
var Libni; hans sønn Sime'i; hans sønn
Ussa;
30. hans sønn Simea; hans sønn
Haggija; hans sønn Asaja.
Davids tempelsangere
31. Dette var de som David satte til å
sørge for sangen i Herrens hus etter at
arken var kommet til ro,
32. og de gjorde tjeneste ved sangen
foran møteteltet, tabernaklet, inntil Salomo
bygget Herrens hus i Jerusalem. Og de
stod der og utførte sin tjeneste på den
måten som det var dem foreskrevet.
33. Dette var de som stod der med sine
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sønner: Av Kahat ittenes sønner:
Sangeren Heman, sønn av Joel, sønn av
Samuel,
34. sønn av Elkana, sønn av Jeroham,
sønn av Eliel, sønn av Toha,
35. sønn av Sif, sønn av Elkana, sønn
av Mahat, sønn av Amasai,
36. sønn av Elkana, sønn av Joel, sønn
av Asarja, sønn av Sefanja,
37. sønn av Tahat, sønn av Assir, sønn
av Ebjasaf, sønn av Korah,
38. sønn av Jishar, sønn av Kahat, sønn
av Levi, Israels sønn.
39. Og hans bror Asaf, som stod på
hans høyre side: Asaf, sønn av Berekja,
sønn av Simea,
40. sønn av Mikael, sønn av Ba'aseja,
sønn av Malkija,
41. sønn av Etni, sønn av Serah, sønn
av Adaja,
42. sønn av Etan, sønn av Simma, sønn
av Sime'i,
43. sønn av Jahat, sønn av Gersom,
sønn av Levi.
44. Og Meraris sønner, deres brødre,
stod på venstre side: Etan, sønn av Kisi,
sønn av Abdi, sønn av Malluk,
45. sønn av Hasabja, sønn av Amasja,
sønn av Hilkia,
46. sønn av Amsi, sønn av Bani, sønn
av Semer,
47. sønn av Mahli, sønn av Musi, sønn
av Merari, sønn av Levi.
Prestenes ætt og bosteder
48. Og deres brødre, de andre levitter,
var gitt å utføre alle slags tjeneste i
tabernaklet, Guds hus.
49. Men Aron og hans sønner ofret på
brennoffer-alteret og på røkoffer-alteret.
Og de var satt til å utføre all tjeneste i det
Aller Helligste og til å gjøre soning for
Israel etter alt det som Guds tjener Moses
hadde påbudt.
50. Dette var Arons sønner: Hans sønn
Eliasar; hans sønn Pinehas; hans sønn
Abisua;
51. hans sønn Bukki; hans sønn Ussi;
hans sønn Serahja;
52. hans sønn Merajot; hans sønn

Amarja; hans sønn Akitub;
53. hans sønn Sadok; hans sønn
Akima'as.
54. Dette er deres bosteder etter deres
byer innenfor deres landemerker: Arons
sønner av Kahatittenes ætt, som loddet
først kom ut for,
55. de fikk Hebron i Juda land med
tilhørende jorder rundt omkring;
56. mens byens mark og dens landsbyer
fikk Kaleb, Jefunnes sønn.
57. Arons sønner fikk altså tilfluktsstedene: Hebron og Libna med tilhørende
jorder, og Jattir og Estemoa med jorder,
58. Hilen med jorder, Debir med jorder,
59. Asan med jorder, Bet-Semas med
jorder,
60. og av Benjamins stamme Geba med
jorder, Allemet med jorder, og Anatot med
jorder. Deres byer var i alt tretten byer
etter deres ætter.
Levittenes byer
61. Men de andre Kahats barn av
stammens ætt fikk ved loddkasting ti byer
av den halve Manasse stammes halve
del.
62. Og Gersoms barn etter sine ætter
fikk tretten byer av Issakars stamme, av
Asjers stamme, av Naftalis stamme, og av
Manasse stamme i Basan.
63. Meraris barn etter sine ætter fikk ved
loddkasting tolv byer av Rubens stamme,
av Gads stamme, og av Sebulons
stamme.
64. Slik gav Israels barn Levittene disse
byer med tilhørende jorder.
65. De gav dem ved loddkasting av
Judas barns stamme, Simeons barns
stamme, og av Benjamins barns stamme,
disse byer som de nevnte ved navn.
66. Og de andre Kahats barns ætter fikk
Efra'ims stamme disse byer som skulle
tilhøre dem:
6 7 . T ilf lu ktstedene Sikem m ed
tilhørende jorder i Efra'im-fjellene, Geser
med jorder,
68. Jokmeam med jorder, Bet-Horon
med jorder,
69. Ajalon med jorder, Gat-Rimmon med
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jorder,
70. og av den halve Manasse stamme
Aner med tilhørende jorder og Bileam med
jorder. Dette fikk de andre av Kahats
barns ætt.
71. Gersoms barn fikk av den halve
Manasse stammes ætt Golan i Basan
med tilhørende jorder og Astarot med
jorder;
72. og av Issakars stamme Kedes med
tilhørende jorder, Dobrat med jorder,
73. Ramot med jorder, og Anem med
jorder;
74. og av Asjers stamme Masal med
tilhørende jorder, Abdon med jorder,
75. Hukok med jorder, og Rehob med
jorder;
76. og av Naftalis stamme Kedes i
Galilea med tilhørende jorder, Hammon
med jorder, og Kirjata'im med jorder.
77. Meraris barn, resten av Levittene,
fikk av Sebulons stamme Rimmono med
tilhørende jorder, og Tabor med jorder;
78. og på andre siden av Jordan ved
Jeriko, østenfor Jordan, fikk de av Rubens
stamme Beser i ørkenen med tilhørende
jorder, Jahsa med jorder,
79. Kedemot med jorder, og Mefa'at
med jorder;
80. og av Gads stamme Ramot-Gilead
med tilhørende jorder, Mahana'im med
jorder,
81. Hesbon med jorder, og Jaser med
jorder.
KAP. 7

Issakars ætt

1. Issakars sønner var: Tola, Pua, Jasib,
og Simron, fire i tallet.
2. Og Tolas sønner var: Ussi, Refaja,
Jeriel, Jahmai, Jibsam, og Samuel, hoder
for sine familier som stammet fra Tola,
veldige stridsmenn i sine ætter. Deres tall
var i Davids dager tjueto tusen seks
hundre.
3. Og Ussis sønner var Jisrahja; og
Jisrahjas sønner
Mikael, Obadja, Joel, og Jissija, fem i
tallet, alle sammen familiehoder.
4. Til dem hørte, etter deres ætter og

familiebefolkninger, krigsutrustede flokker,
trettiseks tusen mann; for de hadde
mange hustruer og barn.
5. Og av deres brødre i alle Issakars
ætter var det veldige stridsmenn. I alt var
de åttisju tusen mann som var oppskrevet.
Benjamins ætt
6. Benjamins sønner var: Bela, Beker,
og Jediael, tre i tallet.
7. Og Belas sønner var: Esbon, Ussi,
Ussiel, Jerimot, og Iri; fem i tallet,
familiehoder, veldige stridsmenn. I deres
ætteliste stod det tjueto tusen og trettifire
mann.
8. Og Bekers sønner var: Semira, Joasj,
Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia,
Anatot, og Alemet. Alle disse var Bekers
sønner.
9. Og etter deres ætteliste hvor deres
ætter og deres familiehoder, veldige
stridsmenn, var oppskrevet, var de tjue
tusen to hundre mann.
10. Og Jediaels sønner var: Bilhan; og
Bilhans sønner: Je'is, Benjamin, Ehud,
Kena'ana, Setan, Tarsis, og Akisahar.
11. Alle disse var Jediaels sønner,
familiehoder, og veldige stridsmenn,
sytten tusen to hundre som krigsutrustede
drog ut i strid.
12. Enn videre Suppim og Huppim, Irs
sønner, og Hussim som stammet fra Aker.
Naftalis ætt
13. Naftalis sønner var: Jahsiel, Guni,
Jeser, og Sjallum, Bilhas sønner.
Manasses ætt
14. Manasses sønner var: Asriel, som
stammet fra hans Arameeiske medhustru.
Hun fødte Makir, far til Gilead.
15. Og Makir tok til hustru en søster av
Huppim og Suppim, og hans søster hette
Ma'aka. Og den andre sønn hette
Selofhad, og Selofhad hadde bare døtre.
16. Og Makirs hustru Ma'aka fødte en
sønn og kalte ham Peres. Og hans bror
hette Seres, og hans sønner var: Ulam og
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Rekem.
17. Og Ulams sønn var Bedan. Disse
var sønner av Gilead, sønn av Makir,
sønn av Manasse.
18. Og hans søster var Hammoleket.
Hun fødte Ishod, Abieser, og Mahla.
19. Og Semidas sønner var: Akjan,
Sekem, Likhi, og Aniam.
Efra'ims ætt
20. Og Efra'ims sønner var Sutelah,
hans sønn var Bered, hans sønn Tahat,
hans sønn Elada, hans sønn Tahat,
21. hans sønn Sabad, hans sønn
Sutelah. Og Eser og Elad, de ble drept av
menn fra Gat, som var født der i landet,
fordi de hadde dratt ned for å røve deres
fe.
22. Og deres far, Efra'im, sørget i lang
tid, og hans brødre kom for å trøste ham.
23. Og han gikk inn til sin hustru og hun
ble gravid, og fødte en sønn. Og han gav
ham navnet Beria, fordi der hadde vært
ulykke i hans hus.
24. Hans datter var Se'era. Hun bygget
Nedre- og Øvre-Bet- Horon og UssenSe'era.
25. Hans sønn var Refa, og hans
sønner var Resef og Telah, og hans sønn
var Tahan;
26. hans sønn Ladan, hans sønn
Ammihud, hans sønn Elisama,
27. hans sønn Non, hans sønn Josva.
28. Deres eiendom og deres bosteder
var Bet-El med tilhørende småbyer, og
mot øst Na'aran, og mot vest Geser med
tilhørende småbyer, og Sikem med
tilhørende småbyer like til Gasa med
tilhørende småbyer.
29. Manasses barn eide Bet-Sean med
tilhørende småbyer, Ta'anak med
tilhørende småbyer, Megiddo med
tilhørende småbyer, og Dor med
tilhørende småbyer. I disse byer bodde
Josefs, Israels sønns, barn.
Asjers ætt
30. Asjers sønner var: Jimna, Jisva,
Jisvi, og Beria. Og Serah var deres

søster.
31. Og Berias sønner var Heber og
Malkiel. Han var far til Bisrot.
32. Og Heber ble far til Jaflet, Somer, og
Hotam. Og deres søster var Sua.
33. Og Jaflets sønner var: Pasak,
Bimhal, og Asvat. Dette var Jaflets
sønner.
34. Og Semers sønner var: Aki, Rohga,
Jehubba, og Aram.
35. Og hans bror Helems sønner var:
Sofah, Jimna, Seles, og Amal.
36. Sofahs sønner var: Suah, Harnefer,
Sual, Beri, Jimra,
37. Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran,
og Be'era.
38. Og Jeters sønner var: Jefunne,
Pispa, og Ara.
39. Og Ullas sønner var: Arah, Hanniel,
og Risja.
40. Alle disse var sønner av Asjer, hoder
for sine familier, utvalgte veldige
stridsmenn, høvdinger blant fyrstene. Og
de menn som stod i deres ætteliste som
dugelige til krigstjeneste, var tjueseks
tusen i tallet.
KAP. 8

Benjamins ætteslekt

1. Benjamin var far til Bela, som var
hans førstefødte, Asbel, som var hans
andre, Akrah, den tredje,
2. Noka, den fjerde, og Rafa, den femte.
3. Og Bela hadde sønnene Addar, Gera,
Abihud,
4. Abisua, Na'aman, Akoah,
5. Gera, Sefufan, og Huram.
6. Og dette var Ehuds sønner, som
familiehoder blant Gebas innbyggere, og
som ble bortført til Manahat.
7. Det var Na'aman som sammen med
Akia og Gera førte dem bort. Han fikk
sønnene Ussa og Akihud.
8. Og Sahara'im fikk barn i Moabs land
etterat han hadde sendt sine hustruer
Husim og Ba'ara bort.
9. Og med sin hustru Hodes fikk han:
Jobab, Sibja, Mesa, Malkam,
10. Je'us, Sokja, og Mirma. Dette var
hans sønner. De var familiehoder.
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11. Med Husim fikk han: Abitub og
Elpa'al.
12. Og Elpa'als sønner var: Eber,
Mis'am, Semer, han bygget Ono og Lod
med tilhørende byer,
1 3 . B eria, og Sema. De var
familiehodene blant Ajalons innbyggere.
De drev Gats innbyggere på flukt.
14. Ahjo, Sasak, Jeremot,
15. Sebadja, Arad, Eder,
16. Mikael, Jispa, og Joha, var Beris
sønner.
17. Og Sebadja, Mesjullam, Hiski,
Heber,
18. Jismerai, Jislia, og Jobab, var
Elpa'als sønner.
19. Og Jakim, Sikri, Sabdi,
20. Elienai, Silletai, Eliel,
21. Adaja, Beraja, og Simrat, var Sime'is
sønner.
22. Og Jispan, Eber, Eliel,
23. Abdon, Sikri, Hanan,
24. Hananja, Elam, Antotija,
25. Jifdeja, og Pniel, var Sasaks sønner.
26. Og Samserai, Seharja, Atalja,
27. Ja'aresja, Elia, og Sikri, var
Jerohams sønner.
28. Alle disse var familiehoder, hoder for
sine ætter. De bodde i Jerusalem.
29. I Gibeon bodde Gibeons far. Hans
hustru hette Ma'aka.
30. Og hans førstefødte sønn var
Abdon. Så var det Sur, Kis, Ba'al, Nadab,
31. Gedor, Ahjo, og Seker.
32. Og Miklot fikk sønnen Simea. Også
disse bodde midt imot sine brødre i
Jerusalem, sammen med sine brødre.
33. Og Ner fikk sønnen Kis, og Kis var
far til Saul. Og Saul fikk sønnene Jonatan,
Malkisua, Abinadab, og Esba'al (Isboset).
34. Og Jonatans sønn var Meribba'al
(Mefiboset), og Meribba'al fikk sønnen
Mika.
35. Og Mikas sønner var: Piton, Melek,
Tarea, og Akas.
36. Og Akas fikk sønnen Jojada. Og
Jojada fikk Alemet, Asmavet, og Simri. Og
Simri fikk Mosa.
37. Og Mosa fikk sønnen Bina; hans
sønn var Rafa; hans sønn var Elasa; og
hans sønn var Asel.
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38. Og Asel hadde seks sønner, og
dette var deres navn: Asrikam, Bokeru,
Ismael, Seraja, Obadja, og Hanan. Alle
disse var sønner av Asel.
39. Og hans bror Eseks sønner var:
Ulam, hans førstefødte, Je'us, den andre,
og Elifelet, den tredje.
40. U lams sønner var veldige
stridsmenn og dyktige bueskyttere. De
hadde mange sønner og sønnesønner;
hundre og femti. Alle disse var Benjamins
barn.
KAP. 9

Jerusalems innbyggere

1. Alle Israels menn ble innført i
ættelister og finnes oppskrevet i Israels
kongers bok. Og Juda ble bortført i
fangenskap til Babel for sin troløshets
skyld.
2. De tidligere innbyggere, som bodde
på sin eiendom, i sine byer, vanlige
Israelit t er, p rest er, L evi t t e r , o g
tempeltjenere.
3. I Jerusalem bodde noen av Judas
barn, og av Benjamins barn, av Efra'ims
barn, og Manasses barn:
4. Utai, sønn av Ammihud, sønn av
Ormi, sønn av Imri, Bani, av Judas sønn
Peres' barn.
5. Og av Silonittene (Sjela): Asaja, den
førstefødte, og hans sønner.
6. Og av Serah sønner: Je'uel og deres
brødre, seks hundre og nitti i tallet.
7. Og av Benjamins barn: Sallu, sønn av
Mesullam, sønn av Hodavja, sønn av
Hassenua.
8. Og Jibneja, sønn av Jeroham. Og
Ela, sønn av Ussi, sønn av Mikri, og
Mesullam, sønn av Sefatja, sønn av
Re'uel, sønn av Jibnija,
9. og deres brødre etter sine ætter, ni
hundre og femtiseks i tallet. Alle disse
menn var overhoder for sine familier.
10. Og av prestene: Jedaja, Jojarib,
Jakin,
11. og Asarja, sønn av Hilkia, sønn av
Metusallam, sønn av Sadok, sønn av
Merajot, sønn av Akitub, han var
forstander i Guds hus,
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12, og Adaja, sønn av Jeroham, sønn av
Pashur, sønn av Malkia, og Masai, sønn
av Adiel, sønn av Jahsera, sønn av
Mesullam, sønn av Mesillemit, sønn av
Immer,
13. og deres brødre, overhoder for sine
familier, tusen sju hundre og seksti i tallet,
dyktige menn i arbeidet ved tjenesten i
Guds hus.
14. Og av Levittene: Semaja, sønn av
Hassub, sønn av Asrikam, sønn av
Hasabja, av Meraris barn.
15. Og Bakbakkar, Heres, Galal, og
Mattanja, sønn av Mika, sønn av Sikri,
sønn av Asaf.
16. Og Obadja, sønn av Semaja, sønn
av Galal, sønn av Jedutun. Og Berekja,
sønn av Asa, sønn av Elkana, som bodde
i Netofatittens landsbyer.
17. Og portnerne: Sallum, Akkub,
Talmon, Akiman, og deres brødre. Sallum
var deres overhode.
18. Og like til nå står de i kongeporten,
mot øst. Dette var de portnerne i Levis
barns leire.
19. Sallum, sønn av Kore, sønn av
Ebjasaf, sønn av Korah, og hans brødre.
De som var av hans familie, Korahittene,
hadde som sin tjenestegjerning å være
voktere ved teltets dørterskler, fordi deres
fedre hadde vært voktere ved inngangen
til Herrens leir.
20. Og Pinehas, Eleasars sønn, hadde
fra før av vært deres fyrste. Herren var
med ham.
21. Sakarja, Meselemjas sønn, var
portner ved inngangen til møteteltet.
22. Alle disse som var utvalgt til portnere
ved dørterskelene, var to hundre og tolv i
tallet. De var innført i ættelister etter sine
landsbyer. David og Seeren Samuel
hadde innsatt dem som menn de hadde
tillit til.
23. De og deres sønner stod ved
portene til Herrens hus, telthuset, og holdt
vakt.
24. Etter de fire verdenshjørner hadde
portnerne sin plass: mot øst, vest, nord,
og sør.
25. Og deres brødre, som bodde i sine
landsbyer, skulle fra tid til annen komme å

hjelpe dem for 7 dager om gangen.
26. For de fire ansvarshavende for
portnerne var betrodde menn. De var
Levitter. De hadde oppsyn over rommene
og skattekammerne i Guds hus.
27. Om natten holdt de seg rundt
omkring Guds hus, for det pålå dem å
holde vakt. Og de skulle lukke opp
portene hver morgen.
28. Noen av Levittene hadde tilsyn med
de redskaper som bruktes ved tjenesten.
De tellet dem; både når de bar dem inn,
og når de bar dem ut.
29. Og noen av dem var satt til å ha
tilsyn med de andre redskaper; alle
helligdommens redskaper, og med mjølet,
vinen, oljen, viraken, og kryderiene.
30. Og noen av prestenes sønner laget
kryddersalven.
31. Og Mattitja, en av Levittene,
Korahitten Sallums førstefødte sønn, var
betrodd å lage til bakverket.
32. Og noen av deres brødre,
Kahatittenes barn, hadde tilsyn med
utstillingsbrødene, og skulle legge dem til
rette hver sabbat.
33. Dette var sangerne, familiehoder
blant Levitten. De holdt til i rommene og
var fri for annen tjeneste, for de var dag
og natt opptatt med sitt eget arbeid.
34. Alle disse var familiehoder blant
Levittene etter sine ætter; overhoder. De
bodde i Jerusalem.
35. I Gibeon bodde Gibeons far Je'uel.
Hans hustru hette Ma'aka.
36. Og hans førstefødte sønn var
Abdon, så var det: Sur, Kis, Ba'al, Ner,
Nadab,
37. Gedor, Ahjo, Sakarja, og Miklot.
38. Og Miklot fikk sønnen Simeam.
Også disse bodde midt imot sine brødre i
Jerusalem, sammen med sine brødre.
39. Og Ner fikk sønnen Kis, og Kis var
far til Saul. Og Saul fikk sønnene:
Jonatan, Malkisua, Abinadab, og Esba'al.
40. Og Jonatans sønn var Meribba'al
(Mefiboset), og Meribba'al fikk sønnen
Mika.
41. Og Mikas sønner var Piton, Melek,
og Tahrea.
42. Og Akas fikk sønnen Jara. Og Jara
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fikk: Alemet, Asmavet, og Simri. Og Simri
fikk Mosa.
43. Og Mosa fikk sønnen Bina, og hans
sønn var Refaja; hans sønn Elasa; hans
sønn Asel.
44. Og Asel hadde seks sønner, og
dette var deres navn: Asrikam, Bokeru,
Ismael, Searja, Obadja, og Hanan. Dette
var Asels sønner.
KAP. 10

Kong Sauls fall

1. Filisterne stred mot Israel. Og Israels
menn flyktet for Filisterne, og de lå mange
falne på Gilboa-fjellet.
2. Og Filisterne var like i hælene på Saul
og hans sønner. Og de drepte Jonatan,
Abinadab, og Malkisua, Sauls sønner.
3. Og striden ble hard der hvor Saul
stod. Og bueskytterne kom over ham, og
han ble grepet av panikk for skytterne.
4. Da sa Saul til våpenbæreren: Dra ditt
sverd og gjennombor meg med det, så
ikke disse uomskårne skal komme og fare
ille med meg! Men våpenbæreren ville
ikke. Han var redd. Da tok Saul sitt sverd
og styrtet seg i det.
5. Og da våpenbæreren så at Saul var
død, styrtet han seg i sitt sverd og døde.
6. På den måten døde Saul, hans tre
sønner, og hele hans hus. De døde alle
sammen.
7. Og da alle Israelittene i dalen så at de
var flyktet, og at Saul og hans sønner var
døde, forlot de sine byer og flyktet. Og
Filisterne kom og bosatte seg i dem.
8. Dagen etter kom Filisterne for å
plyndre de falne, da fant de Saul og hans
sønner liggende på Gilboa-fjellet.
9. De plyndret ham, tok hans hode, hans
våpen, og sendte bud omkring i Filisternes
land for å forkynne den glade nyhet for
sine avguder og for folket.
10. Og hans våpen la de i sin guds hus,
og hans hjerneskalle hengte de opp i
Dagons hus.
11. Da hele Jabes i Gilead fikk høre alt
det Filisterne hadde gjort med Saul,
12. drog alle våpenføre menn avsted og
tok Saul og hans sønners kropper og førte

dem til Jabes. Og de begravde deres bein
under terebinten i Jabes, og holdt faste i 7
dager.
13. På den måten døde Saul for sin
troløshets skyld som han hadde vist mot
Herren; fordi han ikke hadde holdt seg
etter Herrens ord, og likedan fordi han
hadde søkt til dødningemanere for å
spørre dem til råds.
14. Men han spurte ikke Herren, så
derfor lot han ham dø og førte kongedømmet over til David, Isais sønn.
KAP. 11

David blir konge

1. Så kom hele Israel sammen hos
David i Hebron og sa: Vi er jo av samme
kjøtt og blod som du.
2. Allerede for lenge siden, ennå mens
Saul var konge, var det du som førte
Israel ut og inn. Og Herren din Gud sa til
deg: Du skal vokte mitt folk Israel, og du
skal være fyrste over mitt folk Israel.
3. Og alle Israels eldste kom til kongen i
Hebron, og David gjorde en pakt med dem
i Hebron for Herrens åsyn. Og de salvet
David til konge over Israel etter Herrens
ord ved Samuel.
4. Så drog David og hele Israel til
Jerusalem. Det er Jebus. Der bodde
Jebusittene, landets opprinnelige innbyggere.
5. Og innbyggerne i Jebus sa til David:
Du kommer aldri inn her. Men David
inntok Sions borg. Det er Davids by.
6. Og David sa: Den som først slår
Jebusittene, skal bli høvding og fører. Og
Joab, Serujas sønn, steg først opp og ble
høvding.
7. David tok sin bolig i borgen. Derfor
kalles den Davids by.
8. Og han bygget byen rundt omkring,
fra deponiet og rundt omkring, og Joab
bygget resten av byen opp igjen.
9. David ble større og større, og Herren,
hærskarenes Gud, var med ham.
Davids helter
10. Dette er de mest kvalitetsfulle blant
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Davids helter, som sammen med hele
Israel, kraftig støttet ham i hans
kongedømme for å gjøre ham til konge
etter Herrens ord om Israel.
11. Dette er Davids helter, så mange
som de var: Jasobam, Hakmonis sønn,
øverstkommanderende for livvaktene. Han
svingte sitt spyd over tre hundre falne på
èn gang.
12. Etter ham kom Eleasar, sønn av
Ahohitten Dodo. Han var en av de tre
helter.
13. Han var med David i Pas-Dammim
da Filisterne hadde samlet seg der til strid.
Der var et jorde som var fullt av bygg. Og
da folket flyktet for Filisterne,
14. stilte han seg midt på jordet og
berget det og slo Filisterne. Og Herren
gav dem en stor seier.
15. Engang drog tre av de tretti
høvdinger ned etter fjellet til David som
var i Adullam. Filisternes hær lå da i leir i
Refa'im-dalen.
16. David var dengang selv i borgen, og
Filisternes forpost var i Bet-Lehem.
17. Så kom det en brålyst over David,
og han sa: Hvem lar meg få vann å drikke
av den brønn som er ved porten i BetLehem?
18. Da brøt de tre seg igjennom
Filisternes leir og øste opp vann av
brønnen ved Bet-Lehems port, tok det
med seg, og kom til David med det. Men
David ville ikke drikke det. Han øste det ut
for Herren.
19. Og han sa: Min Gud! La det være
langt fra meg å gjøre dette! Skulle jeg
drikke disse menns blod, som har satt sitt
liv i fare? For med fare for sitt liv har de
båret det hit. Og han ville ikke drikke det.
Dette gjorde de tre helter.
20. Så var det Abisai, bror til Joab. Han
var fører for de tre. Han svingte sitt spyd
over tre hundre falne. Og han hadde et
navn blant de tre.
21. Fremfor de tre var han dobbelt æret
og ble deres høvding. Men til de tre nådde
han ikke opp.
22. Så var det Benaja, sønn av Jojada,
som var en djerv seierrik stridsmann fra
Kabse'el. Han slo Moabs to løvehelter. En

dag det hadde snødd, steg han ned i en
brønn og slo en løve i hjel.
23. Likedan slo han i hjel en Egypter. En
mann som var fem alen (2,23m) lang.
Egypteren hadde et spyd som ei vevstang
i hånden. Men han gikk ned mot ham med
sin stav og rev spydet ut av hånden på
Egypteren, og drepte ham med hans eget
spyd.
24. Dette gjorde Benaja, Jojadas sønn.
Han hadde et navn blant de tre helter.
25. Fremfor de tretti var han æret, men
til de tre nådde han ikke opp. David gav
ham plass blant sine fortrolige rådgivere.
26. De djerveste i hæren var: Asael, bror
til Joab; Elhanan, Dodos sønn, fra BetLehem;
27. Haroritten Sammot; Pelonitten
Heles;
28. Teko'itten Ira, sønn av Ikkes;
Anatotitten Abieser;
29. Husatitten Sibbekai; Ahohitten Ilai;
30. Netofatitten Maharai; Netofatitten
Heled, sønn av Ba'ana;
31. Itai, Ribais sønn, fra Gibea i
Benjamins stamme; Piratonitten Benaja;
32. Hurai fra Ga'as-dalene; Arbatitten
Abiel;
3 3 . B a h a r u m itten A sm avet;
Sa'albonitten Eljahba;
34. Gisonitten Bene-Hasem; Hararitten
Jonatan, sønn av Sage;
35. Hararitten Akiam, sønn av Sakar;
Elifal, sønn av Ur;
36. Mekeratitten Hefer; Pelonitten Akia;
37. Karmelitten Hesro; Na'arai, sønn av
Esbai;
38. Joel, bror til Natan; Mibhar, sønn av
Hagri;
39. Ammonitten Selek; Berotitten
N ah rai, J o ab s , S e r u j a s sø n n s,
våpenbærer;
40. Jitritten Ira; Jitritten Gareb;
41. Hetitten Uria; Sabad, sønn av Ahlai;
42. Rubenitten Adina, sønn av Sisa,
overhode for Rubenittene, og tretti foruten
ham;
43. Hanan, sønn av Ma'aka, og Mitnitten
Josjafat;
44. Asteratitten Ussia; Sama og Je'uel,
sønner av Aroeritten Hotam;
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45. Jediael, sønn av Simri, og hans bror
Joha, Tisitten;
46. Eliel Hammahavim, Jeribai, og
Josavja, sønner av Elna'am, og Moabitten
Jitma;
4 7 . E l i e l , O b e d , o g J a' asiel
Hammesobaja.
KAP. 12
De menn som kom til David i krigen
med Saul
1. Dette er de menn som kom til David i
Siklag mens han ennå måtte holde seg
unna på grunn av Saul, Kis' sønn. De
hørte til de helter som hjalp ham i krigen.
2. De var væpnet med bue, og oppøvd i
å slynge steiner og å skyte piler med
buen; både med høyre og venstre hånd.
De tilhørte Sauls stammeslektninger, til
Benjamittene.
3. Det var Akieser, den øverste av dem,
og Joasj, sønner av Gibeatitten Semea'a,
og Jesuel og Pelet, sønner av Asmavet,
og Beraka og Anatonitten Jehu,
4. og Gibeonitten Jismaja, en av de tretti
helter og høvding over de tretti, og
Jirmeja, Jahasiel, Johanan, Gederatitten
Josabad,
5. Elusai, Jerimot, Bealja, Semarja,
Harusitten Sefatja,
6. Koharittene Elkana, Jissija, Asarel,
Joeser, Jasobam,
7. Joela, Sebadja, sønner av Jeroham,
fra Gedor.
8. Og av Gadittene gikk noen over til
David i fjellborgen i ørkenen, djerve helter,
krigsvante stridsmenn væpnet med skjold
og spyd. De var å se til som løver, og de
var snare som rådyr på fjellene.
9. Eser var den første, Obadja den
andre, Eliab den tredje,
10. Mismanna den fjerde, Jirmeja den
femte,
11. Attai den sjette, Eliel den sjuende,
12. Johanan den åttende, Elsabad den
niende,
13. Jirmeja den tiende, og Makbannai
den ellevte.
14. Disse tilhørte Gads barn og var
øverstkommanderende i hæren. Den
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laveste av dem var over hundre og den
største over tusen.
15. Det var disse som gikk over Jordan i
den 1. måned da elven gikk over alle sine
bredder, og som drev alle dalboerne på
flukt; både mot øst og mot vest.
16. Det kom også noen av Benjamins og
Judas barn til David, helt til fjellborgen.
17. David gikk ut til dem, tok til orde, og
sa til dem: Kommer dere til meg med fred
og vil hjelpe meg, da skal mitt hjerte
tilhøre dere og vi skal holde sammen. Men
kommer dere for å forråde meg til mine
fiender, da måtte våre fedres Gud se det
og straffe det!
18. Da kom Ånden over Amasai, øverstkommanderende for de tretti, og han sa:
Dine er vi, David, og med deg holder vi
fred, du Isais sønn! Fred være med deg,
og fred være med dine hjelpere; for din
Gud hjelper deg. Da tok David imot dem
og satte dem til øverst-kommanderende
for sin krigerflokk.
19. Av Manasse gikk noen over til David
da han sammen med Filisterne drog ut i
strid mot Saul, uten at han dog kom til å
hjelpe dem. For Filisternes høvdinger
hadde holdt råd og så sendt ham bort, idet
de sa: Det vil koste oss våre hoder om
han nå går over til sin herre Saul.
20. Da han så drog til Siklag, gikk noen
av Manasse over til ham. Det var Adna,
Josabad, Jedial, Mikael, Josabad, Elihu,
og Silletai, de øverstkommanderende for
de tusener som tilhørte Manasse.
21. Disse hjalp David med røverflokken,
for de var djerve stridsmenn. Og de ble
øverstkommanderende i hæren.
22. For dag etter dag kom det folk til
David for å hjelpe ham, inntil det ble en
stor hær; som en Guds hær.
23. Dette er tallet på de krigsvæpnede
flokker som kom til David i Hebron for å
føre Sauls kongedømme over til ham etter
Herrens ord:
24. Judas barns som bar skjold og spyd,
seks tusen åtte hundre, væpnet til strid;
25. av Simeons barns djerve krigsvante
stridsmenn, sju tusen ett hundre;
26. av Levis barn, fire tusen seks
hundre;
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27. og dessuten Jojada, høvdingen for
Arons ætt, og med ham tre tusen sju
hundre,
28. og likedan Sadok, en ung
stridsmann med sin familie; tjueto øverstkommanderende;
29. og av Benjamins barn, Sauls
stammeslektninger, tre tusen; for inntil den
tid hadde den største del av dem holdt
seg til Sauls hus;
30. og av Efra'ims barn tjue tusen åtte
hundre djerve stridsmenn med sin familie,
navnkjente menn i sin familie;
31. og den halve Manasses stamme
atten tusen navngitte menn, som var
utvalgt til å dra avsted for å gjøre David til
konge;
32. og av Issakars barns menn som
forstod seg på tidene, så de viste hva
Israel hadde å gjøre. Deres øverstkommanderende var to hundre, og alle
stammeslektninger rettet seg etter deres
ord;
33. av Sebulons menn som drog ut i
strid og var rustet til krig med alle slags
krigsvåpen, femti tusen. De inntok
krigsposisjon til strid med hjerter uten svik;
34. og av Naftali tusen øverstkommanderende og med dem tretti sju
tusen mann med skjold og spyd;
35. og av Danittene menn som var
rustet til krig, tjueåtte tusen seks hundre;
36. og av Asjers menn som drog ut i
strid for å fylke seg til slag, førti tusen.
37. og fra andre siden av Jordan, av
Rubenittene, Gadittene, og den halve
Manasses stamme, menn som var rustet
med alle slags krigsvåpen, hundre og tjue
tusen.
38. Alle disse krigsmenn kom i ordnet
krigsoppstilling til Hebron med oppriktig
hjerte for å gjøre David til konge over hele
Israel. Også hele resten av Israel var enig
om å gjøre David til konge.
39. Og de var der hos David i 3 dager,
og åt og drakk; for deres landsmenn
hadde laget til måltid for dem.
40. Også de som bodde dem nærmest,
like til Issakar, Sebulon, og Naftali, kom
med mat på esler, kameler, mulesler, og
okser; mjøl, fikenkaker, rosinkaker, vin,

olje, storfe, og småfe, i mengde; for det
var glede i Israel.
KAP. 13
David og folket ville flytte Guds ark
1. Og David holdt rådføring med de
øverstkommanderende over tusen og over
hundre; med alle høvdingene.
2. Og David sa til hele Israels menighet:
Dersom det behager dere godt, og det
kommer fra Herren vår Gud, så la oss
sende beskjed til alle kanter, til våre
brødre i alle Israels landområder, og
dessuten til prestene og Levittene i de
byer som har med jorder omkring, at de
skal samle seg hos oss,
3. og la oss så flytte vår Guds ark hit til
oss! For i Sauls dager spurte vi ikke etter
den.
4. Da sa hele menigheten at så burde
gjøres, for hele folket syntes det var rett.
5. Så samlet David hele Israel fra Sihor i
Egypten til bortimot Hamat for å hente
Guds ark fra Kirjat-Jearim.
6. Og David og hele Israel drog opp til
Ba'ala, til Kirjat-Jearim, som tilhører Juda,
for å føre opp derfra Gud Herrens ark, han
som troner på kjerubene, hvor hans navn
nevnes.
7. Og de satte Guds ark opp på en ny
vogn og førte den bort fra Abinadabs hus,
og Ussa og Ahjo kjørte vognen.
8. Og David og hele Israel lekte for
Guds åsyn av all makt både til sanger,
sitarer, harper, trommer, cymbler, og
trompeter.
9. Da de kom til Kidons treskeplass,
rakte Ussa ut sin hånd for å ta fatt i arken;
for oksene var blitt ustyrlige.
10. Da opptentes Herrens vrede mot
Ussa, og han slo ham fordi han hadde rakt
ut sin hånd mot arken. Så han døde der
for Guds åsyn.
11. Men David ble ille til mote fordi
Herren hadde slått Ussa. Derfor er dette
sted blitt kalt Peres-Ussa like til denne
dag.
12. Den dag ble David oppfylt av respekt
for Gud og sa: Hvordan skulle jeg kunne
føre Guds ark inn til meg?
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13. Og David flyttet ikke arken inn til seg
i Davids by, men lot den føre bort til
Gititten Obed-Edoms hus.
14. Guds ark ble stående hos ObedEdoms familie i hans hus i 3 måneder. Og
Herren velsignet Obed-Edoms hus og alt
hva hans var.
KAP. 14
Davids hus og familie
1. Kongen i Tyrus, Hiram, sendte
fraktfolk til David med sedertre, og han
sendte steinhuggere og tømmermenn til å
bygge et hus for ham.
2. Og David forstod at Herren hadde
stadfestet hans kongedømme over Israel,
for hans rike var blitt hevet høyt for hans
folk Israels skyld.
3. David tok ennå flere hustruer i
Jerusalem, og han fikk ennå flere sønner
og døtre.
4. Dette er navnene på de sønner han
fikk i Jerusalem: Sammua, Sobab, Natan,
Salomo,
5. Jibhar, Elisua, Elpelet,
6. Nogah, Nefeg, Jafia,
7. Elisamma, Be'eljada, og Elifelet.
David i strid med Filisterne
8. Da Filisterne hørte at David var salvet
til konge over hele Israel, drog alle
Filisterne ut for å søke etter David. Og da
David hørte det, drog han ut imot dem.
9. Og Filisterne spredte seg utover i
Refa'im-dalen.
10. Da spurte David Gud: Skal jeg dra ut
mot Filisterne, og vil du gi dem i min
hånd? Og Herren svarte: Dra ut! Så vil jeg
gi dem i din hånd.
11. Så drog de opp til Ba'al-Perasim, og
der slo David dem. Og David sa: Gud har
brutt gjennom mine fiender ved min hånd,
som vannfall bryter gjennom. Derfor ble
dette sted kalt Ba'al-Perasim.
12. Der forlot de sine guder, og David
bød at de skulle brennes opp med ild.
Ny krig med Filisterne igjen
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13. Men Filisterne kom igjen og spredte
seg utover i dalen.
14. Og David spurte Gud igjen. Og Gud
sa til ham: Du skal ikke dra opp etter dem.
Vend deg fra dem og ta en omvei, så du
kommer over dem midt for bakatrærne.
15. Og når du hører skritt i bakatrærnes
topper, da skal du dra ut i striden; for Gud
har dratt ut foran deg for å slå Filisternes
hær.
16. David gjorde som Gud hadde befalt
ham. Og de slo Filisternes hær og
forfulgte dem fra Gibeon og like til Geser.
17. Og Davids navn kom ut i alle
landene, og Herren lot respekt for ham
komme over alle folkene.
KAP. 15
Arken føres opp til Jerusalem
1. Siden bygget han seg huser i Davids
by og gjorde i stand et sted for Guds ark,
og reiste et telt for den.
2. Da sa David: Ingen skal bære Guds
ark uten Levittene, for dem har Herren
utvalgt til å bære Guds ark og til å tjene
ham for alle tider.
3. Så samlet David hele Israel til
Jerusalem for å føre Herrens ark opp til
det sted som han hadde gjort i stand for
den.
4. Og David kalte Arons barn og
Levittene sammen:
5. Av Kahats barn: Uriel, den øverste,
og hans brødre; hundre og tjue;
6. av Meraris barn: Asaja, den øverste,
og hans brødre; to hundre og tjue;
7. av Gersoms barn: Joel, den øverste,
og hans brødre; hundre og tretti;
8. av Elisafans barn: Semaja, den
øverste, og hans brødre; to hundre;
9. av Hebrons barn: Eliel, den øverste,
og hans brødre; åtti;
10. av Ussiels barn: Amminadab, den
øverste, og hans brødre; hundre og tolv.
11. Så kalte David til seg prestene
Sadok og Abjatar, og Levittene Uriel,
Asaja, Joel, Semaja, Eliel, og Amminadab.
12. Og han sa til dem: Dere familiehoder
for Levittene, hellige dere, både dere og
deres brødre, og før Herrens, Israels
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Guds, ark opp til det sted jeg har gjort i
stand for den!
13. Det var fordi dere ikke var med
første gang at Herren vår Gud brøt inn
iblant oss, for vi søkte ham ikke på rette
måte.
14. Da helliget prestene og Levittene
seg for å føre Herrens, Israels Guds, ark
opp.
15. Og Levittenes barn bar Guds ark på
sine skuldrer ved hjelp av bære-stengene,
slik som Moses hadde påbudt etter
Herrens ord.
16. Så bød David de øverste blant
Levittene at de skulle stille sine brødre
sangerne frem med musikkinstrumenter,
harper, sitarer, og cymbler, som de skulle
spille på, idet de lot gledesangen tone.
17. Da stilte Levittene frem Heman,
sønn av Joel, og hans brødre, Asaf, sønn
av Berekja, og av deres brødre Meraris
barn, Etan, sønn av Kusaja.
18. Og sammen med dem deres brødre
av annen rang: Sakarja, Ben, Ja'asiel,
Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja,
Ma'aseja, Mattitja, Eliflehu, Mikneja,
Obed-Edom, og Je'iel dørvokteren.
19. Sangerne Heman, Asaf, og Etan,
skulle stå med kobbercymbler.
20. Sakarja, Asiel, Semiramot, Jehiel,
Unni, Eliab, Ma'aseja, og Benaja, skulle
spille på harper etter Alamot.
21. Og Mattitja, Eliflehu, Mikneja, ObedEdom, Je'iel, og Asasja, på sitarer etter
Sjeminit for å lede sangen.
22. Kenanja, Levittenes forsanger,
underviste i sangen, for han var kyndig i
det.
23. Berekja og Elkana var dørvoktere
ved arken.
24. Prestene Sebaina, Josjafat, Netanel,
Amasai, Sakarja, Benaja, og Elieser,
blåste i trompeter foran Guds ark, og
Obed-Edom og Jehia var dørvoktere ved
arken.
25. Så gikk David, Israels eldste, og de
øverstkommanderende over tusen, avsted
for å hente Herrens paktsark opp fra
Obed-Edoms hus under jubel.
26. Og da nå Gud hjalp Levittene som
bar Herrens pakts-ark, ofret de sju okser

og sju værer.
27. David var kledd i en kåpe av fint lin,
og likedan alle de Levitter som bar arken;
sangerne og Kenanja, forsangeren, som
ledet sangen. Dessuten hadde David en
livkjortel av lin på.
28. Og hele Israel førte Herrens paktsark opp med fryderop, med basunklang,
med trompeter, og med cymbler, under
harpe og sitar spill.
29. Men da Herrens paktsark kom inn i
Davids by, da så Mikal, Sauls datter, ut
gjennom vinduet. Og hun så kong David
hoppe og danse, og hun foraktet ham i sitt
hjerte.
KAP. 16
Herrens ark er på plass
1. Så førte de Guds ark inn og satte den
midt i det telt som David hadde reist for
den, og de bar frem brennoffer og
takkoffer for Guds åsyn.
2. Og da David var ferdig med å ofre
brennofferet og takkofferne, velsignet han
folket i Herrens navn.
3. Og han delte ut til hver enkelt i Israel,
både mann og kvinne, et brød, et stykke
kjøtt, og en rosinkake.
4. Og han satte noen av Levittene til å
gjøre tjeneste foran Herrens ark, og til å
prise, takke, og love, Herren Israels Gud.
5. Asaf var den øverste. Nest etter ham
kom Sakarja, og så Je'iel, Semiramot,
Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, ObedEdom, og Je'iel, med harper og sitarer.
Asaf skulle slå på cymblene.
6. Og prestene Benaja og Jahasiel
skulle blåse i trompetene foran Guds
paktsark.
Sangen de sang til Herrens pris
7. Den dag satte David for første gang
Asaf og hans brødre til å synge Herrens
pris:
8. Pris Herren! Påkall hans navn! Kunngjør blant folkene hans store gjerninger!
9. Syng for ham, lovsyng ham, ettertenk
på alle hans undergjerninger!
10. Ros dere av hans hellige navn!
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Måtte deres hjerte glede seg, som søker
Herren.
11. Spør etter Herren og hans makt, søk
hans åsyn all tid!
12. Kom i hu hans undergjerninger som
han har gjort, hans under og hans munns
dommer,
13. dere, hans tjener Israels avkom,
Jakobs barn, hans utvalgte!
14. Han er Herren vår Gud. Hans
dommer er over hele Jorden.
15. Kom for evig hans pakt i hu, det ord
han fastsatte for tusen slekter,
16. dem pakt han gjorde med Abraham,
og hans ed til Isak.
17. Han stadfestet den som en rett for
Jakob, som en evig pakt for Israel,
18. idet han sa: Deg vil jeg gi Kana'ans
land til arvedel.
19. Da var dere ennå en liten flokk, få og
fremmede der.
20. Og de vandret fra folk til folk, og fra
et rike til et annet folk.
21. Han tillot ikke noen å gjøre vold imot
dem, og han straffet konger for deres
skyld:
22. Rør ikke ved mine salvede, og gjør
ikke mine profeter noe ondt!
23. Syng for Herren, all Jorden! Forkynn
fra dag til dag hans befrielse!
24. Fortell blant hedningene hans ære,
blant alle folkene hans undergjerninger.
25. For stor er Herren og høyt verdsatt,
og dramatisk er han over alle guder.
26. For alle folkenes guder er ingenting,
men Herren har gjort himmelen.
27. Høyhet og herlighet er for hans
åsyn, styrke og glede er på hans område.
28. Gi Herren, dere folkeslekter, gi
Herren ære og makt!
29. Gi Herren hans navns ære, bær
frem gaver og kom for hans åsyn, tilbe
Herren hellig prydelse!
30. Skjelve for hans åsyn, all Jorden!
Jorderike står fast, det rokkes ikke.
31. Himmelen skal glede seg og Jorden
fryde seg, og de skal si blant hedningene:
Herren er blitt konge.
32. Måtte havet bruse og alt som er i
det! Måtte marken fryde seg og alt som er
på den!
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33. Da jubler trærne i skogen for
Herrens åsyn, for han kommer for å
dømme Jorden.
34. Lov Herren, for han er god. Hans
godhet varer evig.
35. Og si: Befri oss du vår frelses Gud.
Samle oss og utfri oss fra hedningene til å
love ditt hellige navn, og rose oss av å
kunne prise deg!
36. Lovet være Herren, Israels Gud, fra
evighet til evighet! Og alt folket sa amen
og lovet Herren.
37. Så lot han Asaf og hans brødre bli
stående der foran Herrens pakts ark for
stadig å gjøre tjeneste foran arken, hver
dag det som skulle gjøres på den dag;
38. og Obed-Edom og deres brødre,
sekstiåtte. Obed-Edom, sønn av Jedutun,
og Hosa var dørvoktere.
39. Men presten Sadok og hans brødre,
prestene, lot han bli foran Herrens
tabernakel på haugen i Gibeon,
40. forat de skulle ofre Herren brennoffer
på brennofferalteret morgen og kveld, og
gjøre alt det som står skrevet i den lov
som Herren hadde gitt Israel.
41. Og sammen med dem, Heman,
Jedutun, og de andre utvalgte som var
nevnt ved navn, forat de skulle love
Herren fordi hans godhet varer evig.
42. Og hos dem, Heman og Jedutun,
var der trompeter og cymbler til bruk for
dem som skulle spille, og likedan andre
instrumenter til sangen ved Gudstjenesten. Og Jedutuns sønner var
dørvoktere.
43. Deretter drog alt folket hver til sitt, og
David vendte hjem for å velsigne sitt hus.
KAP. 17
David vil bygge Herren et hus
1. Som nå David bodde i sitt hus, sa han
til profeten Natan: Se, jeg bor i et hus av
sedertre, mens Herrens paktsark bor
under telt-tepper.
2. Natan sa til David: Gjør du alt det du
har i sinne, for Gud er med deg.
3. Men samme natt kom Guds ord til
Natan, og det lød slik:
4. Gå og si til min tjener David: Så sier
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Herren: Ikke skal du bygge meg det hus
jeg skal bo i.
5. Jeg har ikke bodd i et hus fra den dag
jeg førte Israel opp og til denne dag, men
jeg vandret fra telt til telt og fra tabernakel
til tabernakel.
6. Hvor jeg så vandret om i hele Israel,
har jeg vel noen gang talt slik til noen av
Israels dommere, som jeg satte til å vokte
mitt folk: Hvorfor har dere ikke bygget meg
et hus av sedertre?
7. Og nå skal du si så til min tjener
David: Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Jeg tok deg fra beitestien hvor du gikk bak
fårene, forat du skulle være fyrste over
mitt folk Israel.
8. Og jeg var med deg overalt hvor du
gikk og utryddet alle dine fiender for deg.
Og jeg har latt deg vinne et navn så stort
som de størstes på Jorden.
9. Og jeg har gjort i stand et bosted for
mitt folk Israel. Og jeg har plantet det der,
så det bor i sitt hjem og ikke uroes mere.
Og så urettferdige mennesker ikke herjer
det lenger som før,
10. like fra den tid jeg satte dommere
over mitt folk Israel, og jeg har ydmyket
alle deres fiender. Og nå forkynner jeg
deg at Herren vil bygge deg et hus.
11. Når dine dagers tall er fullt og du går
til dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise
din ætt; en av dine sønner. Og jeg vil
grunnfeste hans kongedømme.
12. Han skal bygge meg et hus, og jeg
skal sikre hans trone til evig tid.
13. Jeg vil være hans far, og han skal
være min sønn. Og min godhet vil jeg ikke
la vike fra ham, slik som jeg lot den vike
fra ham som var før deg.
14. Men jeg vil la ham bli i mitt hus og i
mitt rike til evig tid, og hans trone skal
være grunnfestet til evig tid.
15. Alle disse ord og hele dette syn bar
Natan frem for David.
16. Da gikk kong David inn og ble der
inne for Herrens åsyn. Og han sa: Hvem
er jeg, Herre Gud? Og hva er mitt hus, at
du har ført meg frem til dette?
17. Og enda var dette for lite i dine
øyne, Gud, og du talte om din tjeners hus
langt frem i tiden. Og du har sett til meg

på menneskers vis, så du kunne opphøye
meg, Herre Gud!
18. Hva skal så David mere si til deg om
den ære du har vist din tjener? Du kjenner
jo din tjener.
19. Herre! For din tjeners skyld og etter
ditt hjerte, har du gjort alt dette store og
forkynt alle disse store ting.
20. Herre! Det er ingen som du. Og det
er ingen Gud foruten deg, etter alt det vi
har hørt med våre ører.
21. Og hvor er det på Jorden et eneste
folk som ditt folk Israel, et folk som Gud
kom og fridde ut, så det skulle være hans
eget folk, for å gjøre deg et navn ved store
og dramatiske gjerninger, ved å drive ut
hedningefolk for ditt folks skyld, som du
fridde ut fra Egypten?
22. Og du satte ditt folk, Israel, til å være
ditt folk til evig tid. Og du, Herre, er blitt
deres Gud.
23. Så la nå, Herre, det ord du har talt
om din tjener, og om hans hus, stå fast til
evig tid! Og gjør som du har sagt!
24. Ja, la det stå fast! Da skal ditt navn
bli stort til evig tid, så folk skal si: Herren,
hærskarenes Gud, Israels Gud, er Gud for
Israel! Og din tjener Davids hus skal være
grunnfestet for ditt åsyn.
25. For du, min Gud, har åpenbart for
din tjener at du vil bygge ham et hus.
Derfor har din tjener fått frimodighet til å
be for ditt åsyn.
26. Og nå, Herre, du er Gud, og du har
lovet din tjener denne lykke.
27. Så la det nå behage deg å velsigne
din tjeners hus, så det må bli stående for
ditt åsyn til evig tid! For det som du, Herre,
velsigner, er velsignet i all evighet.
KAP. 18
David slår Filisterne og tar Gat
1. Deretter slo David Filisterne og
ydmyket dem, og han tok Gat med tilhørende småbyer ut av Filisternes hender.
David slår Moabittene
2. Han slo også Moabittene. Og
Moabittene ble Davids tjenere og måtte
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redegjøre skatt for ham.
David slår kongen i Soba og
Arameerne
3. Likedan slo David kongen i Soba,
Hadareser, ved Hamat, da han drog
avsted for å styrke sitt herredømme ved
elven Frat.
4. Og David tok fra ham tusen
vognhester, sju tusen hestfolk, og tjue
tusen mann fotfolk. Og David lot
f o t sen en e skj æ re o ver p å alle
vognhestene; bare hundre vognhester
sparte han.
5. Arameerne fra Damaskus kom for å
hjelpe Hadareser, kongen i Soba, men
David slo tjueto tusen mann av dem.
6. Og David la krigsmannskap i det
Damaskiske Aram, og Arameerne ble
Davids tjenere og måtte svare ham skatt.
På den måten hjalp Herren David overalt
hvor han drog frem.
7. David tok de gullskjold som
Hadaresers tjenere hadde båret, og førte
dem til Jerusalem.
8. Og fra Hadaresers byer Tibhat og
Kun tok David en stor mengde kobber. Av
det gjorde Salomo kobberhavet, søylene,
og kobberkarene.
9. Da kongen i Hamat, To'u, hørte at
David hadde slått hele Soba-kongen
Hadaresers hær,
10. sendte han sin sønn, Hadoram, til
kong David for å hilse på ham og ønske
ham til lykke, fordi han hadde stridt mot
Hadareser og slått ham; for Hadareser
hadde jevnlig ført krig mot To'u. Han
sendte også alle slags gullkar, sølvkar, og
kobberkar.
11. Også dem helliget kong David til
Herren sammen med det sølv og gull han
hadde tatt fra alle hedningefolkene: Fra
Edom, fra Moab, fra Ammons barn, fra
Filisterne, og fra Amalekittene
David slår Edomittene
12. Det var Abisai, Serujas sønn, som
slo Edomittene i Saltdalen; atten tusen
mann.
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13. Så la han krigsmannskap i Edom, og
alle Edomittene ble Davids tjenere. På
den måten hjalp Herren David overalt hvor
han drog frem.
14. Så nå regjerte David over hele
Israel, og han gjorde rett og rettferdighet
mot hele sitt folk.
15. Joab, Serujas sønn, var høvding
over hæren, og Josjafat, Akiluds sønn,
historieskriver.
16. Sadok, Akitubs sønn, og Akimelek,
Abjatars sønn, var prester, og Savsa
statssekretær.
17. Benaja, Jojadas sønn, var høvding
over livvakten, og Davids sønner var de
første ved kongens side.
KAP. 19
David i krig med Ammons barn
1. Så hendte det at Nahas, Ammons
barns konge, døde, og hans sønn ble
konge i hans sted.
2. Da sa David: Jeg vil vise Hanun,
Nahas sønn, vennskap, for hans far viste
meg vennskap. Og David sendte bud for å
trøste ham i hans sorg over faren. Så kom
da Davids tjenere til Ammons barns land,
til Hanun, for å trøste ham.
3. Da sa Ammons barns høvdinger til
Hanun: Tror du det er for å ære din far at
David har sendt folk som skal trøste deg?
Mon det ikke heller er for å utforske,
ødelegge, og speide ut, landet at hans
tjenere er kommet til deg?
4. Da tok Hanun Davids tjenere, lot dem
rake, skar av deres klær til midt på setet,
og lot dem fare.
5. Og det kom noen og meldte David
hva som hadde hendt hans menn. Da
sendte han folk som skulle møte dem, for
de var grovt vanæret. Og kongen lot si: Bli
i Jeriko til deres skjegg er vokset ut igjen,
og kom så tilbake!
6. Da nå Ammons barn så at de hadde
gjort seg forhatt hos David, sendte Hanun
og Ammons barn tusen talenter
(43.200kg) sølv for å leie seg vogner og
hestfolk fra Mesopotamia, fra Arameerne i
Ma'aka, og fra Soba.
7. Så leide de seg da trettito tusen
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vogner, og kongen i Ma'aka og hans folk.
Og de kom og leiret seg foran Medba,
men også Ammons barn samlet seg fra
sine byer og drog ut til strid.
8. Da David hørte dette, sendte han
Joab avsted med hele hæren; de
krigsvante menn.
9. Og Ammons barn rykket ut og stilte
seg i krigsposisjon foran inngangen til
byen. Men kongene som var kommet dit,
stod for seg selv på marken.
10. Da Joab så at han hadde fiender
mot seg både foran og bak, valgte han ut
en del av alt det utvalgte mannskap i
Israel og stilte dem opp mot Arameerne.
11. Men resten av folket overgav han til
sin bror Abisai, og de stilte seg i
krigsposisjon mot Ammons barn.
12. Og han sa: Dersom Arameerne blir
meg for sterke, skal du komme meg til
hjelp. Og dersom Ammons barn blir deg
for sterke, skal jeg hjelpe deg.
13. Vær modig! Og la oss vise oss
modige for vårt folk og for vår Guds byer,
så får Herren gjøre hva godt er i hans
øyne!
14. Så rykket Joab frem med sine folk til
strid mot Arameerne, og de flyktet for
ham.
15. Og da Ammons barn så at
Arameerne flyktet, så flyktet også de for
hans bror, Abisai, og drog seg inn i byen.
Da drog Joab tilbake til Jerusalem.
16. Da Arameerne så at de var blitt slått
av Israel, sendte de beskjed om at de
Arameere som bodde på andre siden av
elven, skulle dra ut. Og Sofak, høvdingen
over Hadaresers hær, ledet dem.
17. Da dette ble meldt David, samlet han
hele Israel og gikk over Jordan. Og da de
kom frem til dem, stilte han seg opp imot
dem. Han stilte opp sin hær mot
Arameerne, og de stred mot ham.
18. Men Arameerne flyktet for Israel, og
David drepte blant Arameerne mannskapet på sju tusen vogner og førti tusen
mann fotfolk. Også hærføreren Sofak
drepte han.
19. Da Hadaresers menn så at de var
blitt slått av Israel, gjorde de fred med
David og ble hans tjenere. Og Arameerne

ville ikke mere hjelpe Ammons barn.
KAP.20
David inntok Rabba i Ammons barns
land
1. Året etter, ved den tid da konger
bruker å dra i krig, tok Joab ut med
krigshæren og herjet Ammons barns land.
Og da han kom til Rabba, omringet han
det. Men David ble i Jerusalem. Og Joab
tok Rabba og ødela byen.
2. Og David tok deres konges krone fra
hans hode. Det viste seg at den veide en
talent gull, og der var på den en kostbar
stein. Nå kom den på Davids hode. Og
den store krigsfangst han hadde tatt i
byen, førte han med seg bort.
3. Og folket som bodde der, førte han ut
og skar dem over med sager og treskesleder av jern eller hugg dem sønder med
økser. Så gjorde David med alle Ammons
barns byer. Deretter vendte David og alt
folket tilbake til Jerusalem.
Strid med Filisterne ved Geser
4. Siden kom det til et slag med
Filisterne ved Geser. Da slo Husatitten
Sibbekai Sippai, som tilhørte Rafas barn,
og de ble ydmyket.
Det ble strid med Filisterne igjen
5. Så kom det igjen til strid med
Filisterne. Og Elhanan, Ja'urs sønn, slo
Lahmi, en bror av Gittitten Goliat, som
hadde et spyd hvis skaft var som ei
vevstang.
Ny strid med Filisterne ved Gat
6. Ennå en gang kom det til strid ved
Gat. Der var det en høyvoksen mann som
hadde seks fingre på hver hånd og seks
tær på hver fot; i alt tjue fire fingrer og tær.
Han var også en etterkommer av Rafa.
7. Han hånte Israel, men Jonatan, sønn
av Davids bror Simea, hugg ham ned.
8. Disse var etterkommere av Rafa i
Gat, og de falt for David og hans menns
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hånd.
KAP. 21
Satan egget David til å telle Israel
1. Men Satan stod opp og egget David til
å telle Israel.
2. Da sa David til Joab og folkets
øverstkommanderende: Gå avsted og tell
Israel fra Be'er-Sjeba like til Dan og kom
så til meg med melding, så jeg kan vite
tallet på dem.
3. Da sa Joab: Måtte Herren legge
hundre ganger så mange til sitt folk som
de er nå! Er de ikke, herre konge, alle
sammen min herres tjenere? Hvorfor
krever min herre dette? Hvorfor skal det
bli til skyld for Israel?
4. Men kongen holdt fast ved sin
befaling og gav ikke etter for Joab. Så tok
da Joab ut og drog omkring i hele Israel
og kom så tilbake til Jerusalem.
5. Og Joab oppgav for David det tall
som var kommet ut av folketellingen. I
hele Israel var det elleve hundre tusen
som kunne dra sverd, og i Juda fire
hundre og sytti tusen.
6. Men Levi og Benjamin hadde ikke blitt
tellet sammen med de andre, for kongens
ord var en vederstyggelighet for Joab.
7. Det som var skjedd, var ondt i Guds
øyne og han slo Israel.
8. Da sa David til Gud: Jeg har syndet
storlig ved å gjøre dette. Men tilgi nå din
tjeners ugjerning, for jeg har båret meg
meget uforstandig at.
9. Men Herren talte til Gad, Davids seer,
og sa:
10. Gå og tal til David og si: Så sier
Herren: Tre ting legger jeg frem for deg.
Velg en av dem! Så vil jeg gjøre så mot
deg!
11. Da kom Gad til David og sa til ham:
Så sier Herren: Velg nå
12. enten hungersnød i 3 år, eller å ligge
under for dine motstandere i 3 måneder,
så du ikke kan flykte unna dine fienders
sverd, eller at Herrens sverd og pest skal
komme over landet i 3 dager, og Herrens
engel skal spre forråtnelse i hele Israels
landområde! Tenk nå etter hva jeg skal
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svare ham som har sendt meg!
13. David sa til Gad: Jeg er i stor nød.
La meg da helst falle i Herrens hånd, for
hans barmhjertighet er stor. Men i
menneskers hånd, vil jeg nødig falle.
14. Så lot Herren det komme en pest i
Israel, og det falt sytti tusen mann av
Israel.
15. Og Gud sendte en engel til
Jerusalem for å ødelegge det. Men da han
holdt på å ødelegge det, så Herren det.
Og han angret det onde og sa til engelen
som gjorde ødeleggelsen: Det er nok. Dra
nå din hånd tilbake! Herrens engel stod da
ved Jebusitten Ornans treskeplass.
16. Som nå David så opp, fikk han se
Herrens engel som stod mellom Jorden og
himmelen med draget sverd i sin hånd og
rakte det ut mot Jerusalem. Da falt David
og de eldste ned på sitt ansikt, kledd i
sekk.
17. Og David sa til Gud: Var det ikke jeg
som bød at folket skulle telles? Det er jeg
som har syndet og gjort galt. Men denne
min flokk, hva har de gjort? Herre min
Gud, la heller din hånd komme over meg
og over min fars hus, men ikke over ditt
folk, så det blir hjemsøkt!
18. Da bød Herrens engel Gad å si til
David at han skulle gå opp og reise et
alter for Herren på Jebusitten Ornans
treskeplass.
19. Så gikk David dit opp etter det ord
som Gad hadde talt i Herrens navn.
20. Da nå Ornan vendte seg om, fikk
han se engelen. Og hans fire sønner som
var med ham, skjulte seg. Ornan holdt
akkurat på å treske hvete.
21. Da David kom til Ornan, så Ornan ut
og fikk se David. Så gikk han ut av
treskeplassen og kastet seg ned for David
med ansiktet mot jorden.
22. Og David sa til Ornan: La meg få det
sted hvor du har din treskeplass, så jeg
kan bygge et alter for Herren der! La meg
få det for dets fulle pris, forat
hjemsøkelsen kan stanse og vike fra
folket!
23. Da sa Ornan til David: Ta det bare!
Min herre kongen må gjøre hva han finner
for godt! Her gir jeg deg oksene til
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brennofferne og treskesleden til ved, og
hveten til matofferet. Alt sammen gir jeg
deg som gave.
24. Men kong David svarte: Nei, jeg vil
kjøpe det for full pris. Jeg vil ikke ta til
Herren det som ditt er, og ofre brennoffre
som jeg har fått for ingenting.
25. Så gav David Ornan, for stedet, seks
hundre sekel (7,2kg) gull etter vekt.
26. Og David bygget der et alter for
Herren, og ofret brennoffere og takkoffere.
Og han ropte til Herren, og han svarte
ham med ild fra himmelen på brennofferalteret.
27. Og Herren bød engelen at han skulle
stikke sitt sverd i slira igjen.
28. Da David så at Herren hadde
bønnhørt ham på Jebusitten Ornans
treskeplass, så ofret han der på den tid.
29. Herrens tabernakel, som Moses
hadde latt gjøre i ørkenen, og brennofferalteret stod dengang på haugen i Gibeon,
30. men David turte ikke gå dit for å
søke Gud. Så skrekkslagen var han for
Herrens engels sverd.
KAP. 22
David planlegger og samler sammen
til tempelet
1. Og David sa: Her skal Herrens hus
stå, og her skal brennofferalteret for Israel
være.
2. Og David bød at de fremmede som
bodde i Israel, skulle kalles sammen. Og
han satte steinhuggere til å hugge til
steinene som Guds hus skulle bygges av.
3. Og David samlet jern i mengde til
nagler i portdørene og til kramper, og en
slik mengde kobber at det ikke kunne
veies,
4. og så mye sedertre at det ikke var tall
på det, for Sidonierne og Tyrierne førte
sedertre i mengde til David.
5. For David tenkte: Min sønn Salomo er
ung og svak. Og huset som skal bygges
for Herren, må gjøres overmåte stort, så
det kan være til pris og ære for ham i alle
land. Jeg vil derfor samle et lager for ham!
Så samlet David forråd i mengde, før han
døde.

6. Og han kalte sin sønn Salomo til seg
og bød ham bygge et hus for Herren,
Israels Gud.
7. Og David sa til sin sønn Salomo: Jeg
hadde i sinne å bygge et hus for Herrens,
min Guds, navn.
8. Men Herrens ord kom til meg og det
lød så: Du har utøst mye blod og ført store
kriger. Du skal ikke bygge et hus for mitt
navn, for du har utøst mye blod på Jorden
for mitt åsyn.
9. Men du skal få en sønn. Han skal
være en fredens mann, og jeg vil la ham
få fred for alle sine fiender rundt omkring.
For Salomo skal være hans navn, og jeg
vil la Israel ha fred og ro i hans dager.
10. Han skal bygge et hus for mitt navn.
Og han skal være min sønn, og jeg skal
være hans far. Og jeg skal grunnfeste
hans kongetrone over Israel for all tid.
11. Så måtte nå Herren være med deg,
min sønn, og vær lykkelig og bygg
Herrens, din Guds, hus slik som han har
lovet deg!
12. Bare Herren vil gi deg visdom og
forstand, og sette deg over Israel. Og du
må holde Herrens, din Guds, lov.
13. Da skal du ha lykke med deg, når du
akter vel på å gjøre etter de bud og lover
som Herren bød Moses å pålegge Israel.
Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær
ikke redd!
14. Her har jeg med mye besvær samlet
hundre tusen talenter (4.320.000kg) gull
og tusen gan ger tusen talenter
(43.200.000kg) sølv til Herrens hus,
dessuten mere kobber og jern enn at det
kan veies. Så mye er det. Tre og stein har
jeg også samlet, og mere kan du selv
legge til.
15. Arbeidere har du også i mengde,
steinhuggere, murere, tømmermenn, og
dessuten alle slags folk som er kyndige i
alle andre slags arbeid.
16. Av gull, sølv, kobber, og jern, er det
så mye at det ikke er tall på det. Så ta da
fatt på verket, og måtte Herren være med
deg!
17. Og David bød alle Israels høvdinger
å hjelpe Salomo, hans sønn, og sa:
18. Herren deres Gud er jo med dere og
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har gitt dere ro på alle kanter, for han har
gitt landets innbyggere i min hånd, og
landet er lagt under Herren og hans folk.
19. Vend nå deres hjerte og sjel til å
søke Herren deres Gud. Og gjør dere klar
og bygg Gud Herrens helligdom, så dere
kan føre Herrens paktsark og Guds hellige
kar inn i det hus som skal bygges for
Herrens navn.
KAP. 23
Levittene telles og deres arbeid
1. Da David var blitt gammel og mett av
dager, gjorde han sin sønn, Salomo, til
konge over Israel.
2. Og han samlet alle Israels høvdinger,
prestene, og Levittene.
3. Og Levittene ble tellet fra 20 års
alderen og oppover, og tallet på dem, èn
for èn, alle som var av mannkjønn, var
trettiåtte tusen.
4. Av disse, sa David, skal tjuefire tusen
ha ansvar for arbeidet på Herrens hus, og
seks tusen skal være tilsynsmenn og
dommere,
5. fire tusen skal være dørvoktere, og
fire tusen skal lovsynge Herren til de
instrumenter jeg har latt gjøre til
lovsangen.
6. Og David delte dem i skifter etter
Levis sønner, Gerson, Kahat, og Merari.
7. Til Gersonittene hørte Ladan og
Sime'i.
8. Ladans sønner var Jehiel, overhodet,
så Setam, og Joel; tre i tallet.
9. Sime'is sønner var Selomot, Hasiel,
og Haran; tre i tallet. Dette var
overhodene for Ladans familier.
10. Og Sime'is sønner var: Jahat, Sisa,
Je'us, og Beria. Dette var Sime'is sønner;
fire i tallet.
11. Jahat var overhodet, og Sisa den
andre. Men Je'us og Beria hadde ikke
mange sønner, og de utgjorde bare derfor
èn familie, èn embetsklasse.
12. Kahats sønner var: Amram, Jishar,
Hebron, og Ussiel; fire i tallet.
13. Amrams sønner var Aron og Moses.
Aron ble utskilt for å helliges som
høyhellig, både han og hans sønner
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gjennom alle tider, så de kunne brenne
røkelse for Herren og tjene ham og
velsigne hans navn til evig tid.
14. Men sønnene til den Guds mann
Moses regnes til Levis stamme.
15. Moses sønner var Gersom og
Elieser.
16. Av Gersoms sønner var Sebuel
overhodet.
17. Og av Eliesers barn var Rehabja
overhodet. Elieser hadde ikke andre
sønner, men Rehabjas sønner var
overmåte tallrike.
18. Av Jishars sønner var Selomit
overhodet.
19. Av Hebrons sønner var Jerija
overhodet, Amarja den andre, Jahasiel
den tredje, og Jekamam den fjerde.
20. Av Ussiels sønner var Mika
overhodet, og Jissija den andre.
21. Meraris sønner var Mahli og Musi.
Mahlis sønner var Eleasar og Kis.
22. Da Eleasar døde, var det ingen
sønner etter ham, men bare døtre. Og
dem tok deres slektninger Kis' sønner til
ekte.
23. Musis sønner var Mahli, Eder, og
Jeremot; tre i tallet.
24. Dette var Levis sønner etter sine
familier, overhodene for sine familier, så
mange av dem som ble tellet, etter deres
navn, èn for èn, de som gjorde arbeidet
ved tjenesten i Herrens hus, fra 20års
alderen og oppover.
25. For David sa: Herren, Israels Gud,
har gitt sitt folk ro og har nå sin bolig i
Jerusalem til evig tid.
26. Derfor er heller ikke Levittene lenger
nødt til å bære tabernaklet og alle de
redskaper som tilhører tjenesten.
27. For det var etter Davids siste ord at
Levis barn ble tellet fra 20års alderen og
oppover.
28. Og de ble satt til å gå Arons sønner
til hånde ved tjenesten i Herrens hus. De
skulle ha tilsyn med forgårdene og
rommene, og sørge for rengjøringen av alt
det hellige og utføre arbeidet ved
tjenesten i Guds hus;
29. både med utstillingsbrødene, med
det fine mjøl til matofferet, med de
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ugjærede flatbrød, med hellene, med det
mjøl som skulle knas, og med alle hulmål
og lengdemål.
30. Hver morgen skulle de stå og love
og prise Herren, og likedan hver kveld.
31. Og de skulle hjelpe til ved enhver
ofring av brennoffer til Herren på
sabbatene, på nymåne-dagene, og på
høytidene, i fastsatt tall, slik som det var
foreskrevet dem; all tid for Herrens åsyn.
32. På den måten skulle de da ta vare
på hva som var å vareta ved møteteltet,
hva som var å vareta ved helligdommen,
og hva som var å vareta for deres brødre
Arons sønner ved tjenesten i Herrens hus.
KAP. 24
Inndeling av preste- og Levitttjenesten
1. Vedkommende Arons sønner, så var
deres skifter de som nå skal nevnes:
Arons sønner var: Nadab, Abihu, Eleasar,
og Itamar.
2. Men Nadab og Abihu døde før sin far.
De hadde ingen sønner, og bare Eleasar
og Itamar ble prester.
3. Sammen med Sadok av Eleasars
sønner, og Akimelek av Itamars sønner,
inndelte David dem etter deres embete i
tjeneste-klasser.
4. Da det viste seg at Eleasars sønner
hadde flere overhoder enn Itamars
sønner, inndelte de dem slik at Eleasars
sønner fikk seksten overhoder for sine
familier og Itamars sønner åtte for sine
familier.
5. Og de delte dem inn ved loddkasting,
begge ætter, for det fantes ikke fyrster for
helligdommen, og Guds-fyrster, både
blant Eleasars sønner og blant Itamars
sønner.
6. Sekretæren Semaja, Netanels sønn,
av Levis stamme, skrev dem opp, mens
kongen, høvdingene, presten Sadok og
Akimelek, Abjatars sønn, og familiehodene for prestene og Levittene, så på
det. De tok ut èn familie for Eleasar og
deretter skiftevis èn for Itamar.
7. Det første lodd kom ut for Jojarib, det
andre for Jedaja,

8. det tredje for Harim, det fjerde for
Seorim,
9. det femte for Malkia, det sjette for
Mijamin,
10. det sjuende for Hakkos, det åttende
for Abia,
11. det niende for Jesua, det tiende for
Sekanja,
12. det ellevte for Eljasib, det tolvte for
Jakim,
13. det trettende for Huppa, det
fjortende for Jesebab,
14. det femtende for Bilga, det
sekstende for Immer,
15. det syttende for Hesir, det attende
for Happisses,
16. det nittende for Petahja, det tjuende
for Esekiel,
17. det tjueførste for Jakin, det tjueandre
for Gamul,
18. det tjuetredje for Delaja, det
tjuefjerde for Ma'asja.
19. Dette var den orden som de skulle
gjøre tjeneste i, når de gikk inn i Herrens
hus, slik som det var foreskrevet dem av
Aron, deres far, etter den befaling, Israels
Gud, hadde gitt dem.
20. Vedkommende Levis andre barn, så
hørte: Til Amrams sønner Subael, til
Subaels sønner Jehdeja.
21. Av Rehabjas sønner var Jissia
overhodet.
22. Til Jisharittene hørte Selomot, til
Selomots sønner Jahat.
23. Og Hebrons sønner var Jeria,
Amarja, hans andre sønn, Jahasiel, den
tredje, Jekamam, den fjerde.
24. Ussiels sønn var Mika, til Mikas
sønner hørte Samur.
25. Jissia var Mikas bror, til Jissias
sønner hørte Sakarja.
26. Meraris sønner var Mahli og Musi,
sønner av hans sønn Ja'asia.
27. Meraris sønner gjennom hans sønn
Ja'asia var også Soham, Sakkur, og Ibri.
28. Mahlis sønn var Eleasar, men han
hadde ingen sønner.
29. Til Kis, det er Kis' sønner, hørte
Jerahme'el.
30. Musis sønner var Mahli, Eder, og
Jerimot. Dette var Levittenes sønner etter
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sine familier.
31. De kastet også lodd mellom deres
brødre Arons sønner, mens kong David,
Sadok, Akimelek, og prestenes og
Levittenes familiehoder var til stede;
overhodene for familiene like så vel som
deres yngste brødre.
KAP. 25
Sangerne inndeles etter loddkasting
1. Så skilte David og hærførerne ut til
Guds-tjenesten Asafs, Hemans, og
Jedutuns, sønner, som i profetisk
inspirasjon spilte på sitarer, harper, og
cymbler. Dette er listen over de menn som
denne tjeneste var pålagt:
2. Av Asafs barn: Sakkur, Josef,
Netanja, og Asarela, Asafs sønner, under
ledelse av Asaf som spilte i profetisk
begeistring etter kongens forskrift.
3. Av Jedutun, det er Jedutuns sønner:
Gedalja, Seri, Jesaja, Hasabja, og
Mattitja, seks i tallet, med sitarer, under
ledelse av deres far Jedutun som spilte i
profetisk begeistring til Herrens lov og
pris.
4. Av Heman, det er Hemans sønner:
Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel, Jerimot,
Hananj a, Hanani, Eliata, Giddalti,
Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir,
og Mahasiot.
5. Alle disse var sønner av Heman,
kongens seer i Guds ord. For å opphøye
hans horn, gav Gud Heman fjorten sønner
og tre døtre.
6. Alle disse stod under sin fars ledelse
ved sangen i Herrens hus. De spilte på
cymbler, harper, og sitarer, ved tjenesten i
Guds hus, under ledelse av kongen, Asaf,
Jedutun, og Heman.
7. Og tallet på dem og deres brødre som
var opplært i sangen for Herren, alle dem
som var kyndige i det, var to hundre og
åttiåtte.
8. Og de kastet lodd om hva de skulle
ivareta, den minste så vel som den
største, læreren så vel som lærlingen.
9. Det første lodd kom ut for Asaf, det vil
si for Josef. Gedalja ble den andre, han
selv med sine brødre og sønner, tolv i
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tallet.
10. Den tredje ble Sakkur med sine
sønner og brødre, tolv i tallet.
11. Det fjerde lodd kom ut for Jisri, med
hans sønner og brødre, tolv i tallet.
12. Den femte ble Netanja med sine
sønner og brødre, tolv i tallet.
13. Den sjette ble Bukkia med sine
sønner og brødre, tolv i tallet.
14. Den sjuende ble Jesarela med sine
sønner og brødre, tolv i tallet.
15. Den åttende ble Jesaja med sine
sønner og brødre, tolv i tallet.
16. Den niende ble Mattanja med sine
sønner og brødre, tolv i tallet.
17. Den tiende ble Sime'i med sine
sønner og brødre, tolv i tallet.
18. Den ellevte ble Asarel med sine
sønner og brødre, tolv i tallet.
19. Det tolvte lodd kom ut for Hasabja,
med hans sønner og brødre, tolv i tallet.
20. Den trettende ble Subael med sine
sønner og brødre, tolv i tallet.
21. Den fjortende ble Mattitja med sine
sønner og brødre, tolv i tallet.
22. Det femtende kom ut for Jeremot,
med hans sønner og brødre, tolv i tallet.
23. Det sekstende for Hananja, med
hans sønner og brødre, tolv i tallet.
24. Det syttende for Josbekasa, med
hans sønner og brødre, tolv i tallet.
25. Det attende for Hanani, med hans
sønner og brødre, tolv i tallet.
26. Det nittende for Malloti, med hans
sønner og brødre, tolv i tallet.
27. Det tjuende for Eliata, med hans
sønner og brødre, tolv i tallet.
28. Det tjueførste for Hotir, med hans
sønner og brødre, tolv i tallet.
29. Det tjueandre for Giddalti, med hans
sønner og brødre, tolv i tallet.
30. Det tjuetredje for Mahasiot, med
hans sønner og brødre, tolv i tallet.
31. Det tjuefjerde for Romamti-Eser,
med hans sønner og brødre, tolv i tallet.
KAP. 26
Dørvokterne inndeles ved
loddkasting
1. Vedkommende dørvokternes skifter,
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så tilhørte Korahittene Meselemja, Kores
sønn, av Asafs barn.
2. Og Meselemjas sønner var: Sakarja,
den førstefødte, Jediael, den andre,
Sebadja, den tredje, Jatniel, den fjerde,
3. Elam, den femte, Johanan, den sjette,
og Eljoenai, den sjuende.
4. Obed-Edoms sønner var: Semaja,
den førstefødte, Josabad, den andre,
Joah, den tredje, Sakar, den fjerde,
Netanel, den femte,
5. Ammiel, den sjette, Issakar, den
sjuende, og Pe'ulletai, den åttende, for
Gud hadde velsignet ham.
6. Hans sønn Semaja fikk også sønner
som ble de rådende i sin ætt, for de var
dyktige menn.
7. Semajas sønner var: Otni, Refael,
Obed, Elsabad, og hans brødre, dyktige
menn, Elihu, og Semakja.
8. Alle disse var etterkommere av ObedEdom, både de og deres sønner og
brødre, dyktige og sterke menn i
tjenesten; i alt sekstito etterkommere av
Obed-Edom.
9. Meselemja hadde også sønner og
brødre, dyktige menn; i alt atten.
10. Sønnene til Hosa som hørte til
Meraris barn, var: Simri, overhodet, for vel
var han ikke den førstefødte, men hans
far satte ham til å være overhode,
11. Hilkia, den andre, Tebalja, den
tredje, og Sakarja, den fjerde. Hosas
sønner og brødre var i alt tretten.
12. Disse dørvokter-skifter, det vil si
deres overhoder, påla det å gjøre vakttjeneste i Herrens hus sammen med sine
brødre.
13. Og de kastet lodd om hver port, den
minste som den største, etter sine
familier.
14. Loddet mot øst falt på Selemja.
Også for hans sønn Sakarja, en klok
rådgiver, kastet de lodd, og hans lodd kom
ut mot nord.
15. For Obed-Edom falt loddet mot sør,
og for hans sønner falt det ved lagerhuset.
16. For Suppim og Hosa falt loddet mot
vest ved Salleket-porten på hovedveien
som går oppover, den ene vaktpost ved
den andre.

17. Mot øst stod seks Levitter, mot nord
hver dag fire, mot sør hver dag fire, og
ved lagerhuset to og to.
18. Ved Parbar mot vest stod fire ved
veien og to ved selve Parbar.
19. Dette var dørvokternes skifter av
Korahittenes barn og av Meraris barn.
Inndeling over oppsynsmenn over
skattene i Guds hus
20. Av Levittene hadde Akia oppsyn
over skattene i Guds hus og over de til
Herren helligede ting.
21. Ladans sønner, Gersonittenes
etterkommere gjennom Ladan, overhodene for Gersonitten Ladans familier,
var Jehielittene.
22. Jehielittene sønner Setam og hans
bror Joel hadde oppsyn over skattene i
Herrens hus.
23. Vedkommende Amramittene,
Jisharittene, Hebronittene, og Ossielittene,
24. så var Sebuel, sønn av Moses' sønn
Gersom, oppsynsmann over skattene.
25. Og hans slektninger av Eliesers ætt
var Eliesers sønn Rehabja, og hans sønn
Jesaja, og hans sønn Joram, og hans
sønn Sikri, og hans sønn Selomot.
26. Denne Selomot og hans brødre
hadde oppsyn over alle de til Herrens
helligede ting, som kong David,
familiehodene, de øverstkommanderende
over tusen og over hundre, og
hærførerne, hadde helliget.
27. Etter krigene hadde de helliget det
av krigsfangsten for å sette Herrens hus i
stand.
28. Og alt det seeren Samuel, og Saul,
Kis' sønn, og Abner, Ners sønn, og Joab,
Serujas sønn, hadde helliget, alt som
noen hadde helliget, var under oppsyn av
Selomit og hans brødre.
Inndeling av tilsynsmenn og
dommere
29. Blant Jisharittene var Kenanja og
hans sønner satt til å passe de verdslige
gjøremål i Israel som tilsynsmenn og
dommere.
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30. Blant Hebronittene var Hasabja og
hans brødre, dyktige menn, ett tusen sju
hundre i tallet, satt over Israel i landet på
vestsiden av Jordan i alt som vedkom
Herrens gjerning og kongens tjeneste.
31. Til Hebronittene hørte Jerija,
overhodet for Hebronittene etter deres
ætter og familier. I det 40. år av Davids
regjering ble det foretatt en undersøkelse
blant dem, og de fantes blant dem dyktige
krigsmenn i Jaser i Gilead.
32. Hans slektninger, dyktige menn, var
to tusen sju hundre, som alle var
familiehoder. Dem satte kong David over
Rubenittene, Gadittene, og den halve
Manasse stamme, i alle Guds saker og
kongens saker.
KAP. 27
Davids krigshøvdinger
1. Dette er Israels barn etter deres tall,
med deres f am ilieh o d er, øverstkommanderende over tusen og over
hundre, og deres tilsynsmenn, som tjente
kongen i alt som vedkom hæravdelingene.
Disse hæravdelinger tiltrådte og fratrådte
skiftevis hver måned gjennom hele året,
og hver deling var på tjuefire tusen mann.
2. Over den første hæravdeling, som
gjorde tjeneste i den 1. måned, stod
Jasobam, Sabdiels sønn, og til hans
avdeling hørte tjuefire tusen mann.
3. Han var en av Peres' etterkommere,
den øverste av alle hærførerne som
gjorde tjeneste i den 1. måned.
4. Over den hæravdeling som gjorde
tjeneste i den 2. måned, stod Ahohitten
Dodai. Ved hans avdeling var fyrsten
Miklot, og til hans avdeling hørte tjuefire
tusen mann.
5. Den tredje hærfører, som gjorde
tjeneste i den 3. måned, var Benaja,
presten Jojadas sønn, som var den
øverste, og til hans avdeling hørte tjuefire
tusen mann.
6. Denne Benaja var en helt blant de
tretti og som stod over de tretti, og ved
hans hæravdeling var hans sønn
Ammisabad.
7. Den fjerde som gjorde tjeneste i den
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4. måned, var Asael, Joabs bror, og etter
ham hans sønn Sebadja, og til hans
hæravdeling hørte tjuefire tusen mann.
8. Dem femte som gjorde tjeneste i den
5. måned, var høvdingen Samhut,
Jisrahitten, og til hans hæravdeling hørte
tjuefire tusen mann.
9. Den sjette som gjorde tjeneste i den
6. måned, var Ira, Ikkes' sønn, fra Tekoa,
og til hans hæravdeling hørte tjuefire
tusen mann.
10. Den sjuende som gjorde tjeneste i
den 7. måned, var Pelonitten Heles fra
Efra'ims barn, og til hans hæravdeling
hørte tjuefire tusen mann.
11. Den åttende som gjorde tjeneste i
den 8. måned, var Husatitten Sibbekai av
Serahittenes ætt, og til hans hæravdeling
hørte tjuefire tusen mann.
12. Den niende som gjorde tjeneste i
den 9. måned, var Abieser fra Anatot, av
Ben j am ins stamme, og til hans
hæravdeling hørte tjuefire tusen mann.
13. Den tiende som gjorde tjeneste i den
10. måned, var Maharai fra Netofa, av
Serahittenes ætt, og til hans hæravdeling
hørte tjuefire tusen mann.
14. Den ellevte som gjorde tjeneste i
den 11. måned, var Benaja fra Piraton, av
Efra'ims barn, og til hans hæravdeling
hørte tjuefire tusen mann.
15. Den tolvte som gjorde tjeneste i den
12. måned, var Heldai fra Netofa, av
Otniels ætt, og til hans hæravdeling hørte
tjuefire tusen mann.
Israels stammehøvdinger
16. Israels stammefyrster var: For
Rubenittene Elieser, Sikris sønn; for
Simeonittene Sefatja, Ma'akas sønn;
17. for Levi Hasabja, Kemuels sønn; for
Arons ætt Sadok;
18. for Juda Eliab, en av Davids brødre;
for Issakar Omri, Mikaels sønn;
19. for Sebulon Jismaja, Obadjas sønn;
for Naftali Jerimot, Asriels sønn;
20. for Efra'ims barn Hosea, Asasjas
sønn; for den halve Manasse stamme
Joel, Pedajas sønn;
21. for den halve Manasse stamme i
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Gilead Jiddo, Sakarjas sønn; for Benjamin
Ja'asiel, Abners sønn;
22. for Dan Asar'el, Jerohams sønn.
Dette var høvdingene for Israels stammer.
23. Men David tok ikke tall på dem som
var under 20 år, for Herren hadde sagt at
han ville gjøre Israel tallrikt som
himmelens stjerner.
24. Joab, Serujas sønn, begynte å telle,
men fullendte ikke. Og Guds vrede kom
over Israel for dette, og tallet ble ikke
oppført i manntallet i kong Davids krønike.
Oppsynsmenn over kongens skatter
25. Oppsynet over kongens skatter
hadde Asmavet, Adiels sønn; over lagrene
på marken, i byene, landsbyene, og i
festningstårnene, Jonatan, Ussias sønn;
26. over dem som arbeidet på marken
og dyrket jorden, Esri, Kelubs sønn,
27. over vingårdene Sime'i fra Rama;
over vinlagerne i vingårdene Sifmitten
Sabdi;
28. over oljetrærne og morbærtrærne i
lavlandet Ba'al-Hanan fra Geder; over
oljelagerne joasj;
29. over storfeet som beitet i Saron
Sitrai fra Saron; over storfeet i dalene
Safat, Adlais sønn;
30. over kamelene Ismaelitten Obil; over
eselinnene Jehdeja fra Meronot;
31. og over småfeet Hagaritten Jasi. Alle
disse var oppsynsmenn over kong Davids
eiendeler.
Kongens nærmeste
32. Davids farbror Jonatan var hans
rådgiver. Han var en forstandig og
skriftlærd mann. Jehiel, Hakmonis sønn,
var hos kongens sønner.
33. Akitofel var kongens rådgiver, og
Arkitten Husai var kongens venn.
34. Etter Akitofel kom Jojada, Benajas
sønn, og Abjatar. Joab var kongens
hærfører.
KAP. 28
Davids siste befalinger til høvdingene
og Salomo

1. Og David kalte alle Israels høvdinger
sammen til Jerusalem, både stammens
høvdinger, høvdingene over de hæravdelingene som var i kongens tjeneste,
de øverstkommanderende over tusen og
over hundre, oppsynsmennene over alle
kongens og hans sønners eiendeler og
dyreflokker, og dessuten hoffmennene,
heltene, og andre tapre menn.
2. Og kong David reiste seg fra sitt sete
og sa: Hør på meg mine brødre og mitt
folk! Jeg har i sinne å bygge et hus til
hvilested for Herrens paktsark og for vår
Guds fotskammel. Og jeg har samlet et
lager til å bygge,
3. men Gud sa til meg: Du skal ikke
bygge hus for mitt navn, for du er en
krigsmann og har utøst blod.
4. Herren, Israels Gud, har av hele min
fars hus utvalgt meg til å være konge over
Israel for all tid. For Juda utvalgte han til å
være fyrste, og av Judas hus min fars
hus, og blant min fars sønner hadde han
behag i meg, så han gjorde meg til konge
over hele Israel.
5. Og av alle mine sønner, for Herren
har gitt meg mange sønner, utvalgte han
min sønn Salomo til å sitte på Herrens
kongetrone og råde over Israel.
6. Og han sa til meg: Din sønn Salomo,
han er den som skal bygge mitt hus og
mine forgårder, for jeg har utvalgt ham til å
være min sønn, og jeg vil være hans far.
7. Og jeg vil grunnfeste hans kongedømme til evig tid, dersom han trofast blir
ved å holde mine bud og mine lover slik
som han nå gjør.
8. Og nå står jeg her, hvor hele Israel,
Herrens menighet, ser meg, og vår Gud
hører meg. Og jeg sier: Hold alle Herrens,
deres Guds, bud og gransk dem vel, så
dere kan få eie dette gode land og la det
gå i arv til deres barn etter dere til evig tid.
9. Og du, min sønn Salomo, lær din fars
Gud å kjenne og tjen ham med udelt
hjerte og villig sjel! For Herren ransaker
alle hjerter og forstår alle menneskers
tanker og deres oppkomme. Dersom du
søker ham, skal han la seg finne av deg.
Men dersom du forlater ham, skal han
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forkaste deg for alltid.
10. Så se nå til, for Herren har utvalgt
deg til å bygge et hus til helligdom. Vær
modig og gå til verket!
11. Så gav David sin sønn Salomo et
bilde av forhallen, tempelbygningene,
skattekammerne, loftrommene, de indre
rom, og rommet for nådestolen,
12. og et bilde av alt det som i ånden
stod for ham av forgårdene til Herrens hus
og rommene omkring for skattene som
tilhørte Guds hus, og for de hellige ting,
13. og for prestenes og Levittenes
skifter, for alt arbeid ved tjenesten i
Herrens hus, og for alle kar til tjenesten i
Herrens hus,
14. og et bilde av det som skulle være
av gull, med opplysning på gullets vekt, av
alle de kar som hørte til hver enkelt
tjeneste, og av alle sølvkarene etter vekt,
av alle de kar som hørte til hver enkelt
tjeneste.
15. Og han oppgav ham vekten på gulllysestakene med tilhørende lamper av
gull, vekten på hver enkelt lysestake med
tilhørende lamper, og på sølv-lysestakene,
vekten på hver enkelt lysestake med
tilhørende lamper, alt etter det hver enkelt
lysestake skulle brukes til,
16. og vekten på gullet til utstillingsbrøds-bordene, til hvert enkelt bord, og på
sølvet til sølv-bordene.
17. Og han gav ham et bilde av gaflene,
skålene til å skvette blod meg, kannene av
rent gull, av gullbegerne etter hvert begers
vekt, av sølvbegerne etter hvert begers
vekt,
18. og av røkofferalteret av renset gull
etter vekt, og et bilde av vognen, det vil si
kjerubene av gull, som holdt sine vingene
utbredt og dekket over Herrens pakts-ark.
19. Om alt dette, sa David: Om alt som
skal gjøres etter bildet, har Herren opplyst
meg ved et skrift fra sin hånd.
20. Så sa David til sin sønn Salomo:
Vær modig og sterk, og gå til verket! Frykt
ikke og vær ikke stakkarslig! For Gud
Herren, min Gud, er med deg. Han vil ikke
slippe deg og ikke forlate deg, før alt
arbeidet for tjenesten ved Herrens hus er
fullført.
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21. Se, her er prestenes og Levittenes
skifter, de som skal utføre all tjeneste i
Guds hus. Og til alt arbeid har du folk hos
deg som alle er villige og kyndige i alt
slags arbeid, og høvdingene og hele folket
er klar til å gjøre alt det du sier.
KAP. 29
David forteller hva han har samlet til
tempelet
1. Deretter sa kong David til alle dem
som var kommet sammen: Salomo, min
sønn, den eneste som Gud har utvalgt, er
ung og veik, og arbeidet er stort. For den
herlige bygning skal ikke være for et
menneske, men for Herren Gud.
2. Av all min kraft har jeg samlet
sammen, for min Guds hus, gull til det
som skal være av gull, sølv til det som
skal være av sølv, kobber til det som skal
være av kobber, jern til det som skal være
av jern, tre til det som skal være av tre, og
dessuten onyks-steiner og andre edelsteiner, steiner til innfatning, svarte glasssteiner, brokete steiner, alle slags dyre
steiner, og en mengde marmorsteiner.
3. Og fordi jeg har min Guds hus kjært,
vil jeg også gi hva jeg eier av gull og sølv
til min Guds hus, foruten alt det jeg har
samlet sammen til det hellige hus:
4. tre tusen talenter (129.600kg) gull,
gull fra Ofir, og sju tusen talenter
(302.400kg) renset sølv til å kle
tempelrommets vegger med,
5. så der kan være gull og sølv til alt det
som skal være av gull og av sølv, og til
alle slags arbeid av kunstners hender.
Hvem er nå villig til idag å fylle sin hånd
med gaver til Herren?
6. Da kom de villig med gaver, både
familienes overhoder, Israels stammehøvdinger, de øverstkommanderende
over tusen og over hundre, og oppsynsmennene over kongens arbeid.
7. Fem tusen talenter (216.000kg) gull, ti
tusen dariker (80kg i gullmynter), ti tusen
talenter (432.000kg) sølv, atten tusen
talenter (777.600kg) kobber, og hundre
tusen talenter (4.320.000kg) jern gav de til
arbeidet på Guds hus.
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8. Og de som eide edelsteiner, gav dem
til skatten i Herrens hus som Gersonitten
Jehiel hadde oppsyn over.
9. Og folket gledet seg over at de gav så
villig. For med et udelt hjerte gav de
frivillig sine gaver til Herren. Kong David
gledet seg også storlig.
Davids lovprisning til Herren
10. Og David lovet Herren i hele
forsamlingens påhør, og han sa: Lovet
være du, Herre, vår far, Israels Gud, fra
evighet og til evighet!
11. Deg, Herre, tilhører storheten,
makten, æren, herligheten, og majesteten,
ja i himmelen og på jorden. Ditt, Herre, er
riket, og du er opphøyet over alt og har alt
i din makt.
12. Rikdom og ære kommer fra deg, og
du råder over alle ting. I din hånd er styrke
og makt. Og i din hånd står det å gjøre
hva som helst stort og sterkt.
13. Så priser vi nå deg, vår Gud, og
lover ditt herlige navn.
14. For hvem er vel jeg, og hva er mitt
folk, at vi skulle være i stand til å gi en
frivillig gave som denne? Fra deg kommer
det alt sammen. Og av det som din hånd
har gitt oss, har vi gitt deg.
15. For vi er fremmede for ditt åsyn og
gjester, som alle våre fedre. Som en
skygge er våre dager på jorden og ingenting er å stole på.
16. Herre vår Gud! Alle disse rikdommer
som vi har samlet sammen for å bygge
deg et hus for ditt hellige navn, de
kommer fra din hånd og ditt er det alt
sammen.
17. Jeg vet, min Gud, at du ransaker
hjerter og har behag i oppriktighet. Av et
oppriktig hjerte har jeg villig gitt deg alt
dette, og med glede har jeg nå sett
hvordan ditt folk som står her, frivillig har
gitt deg sine gaver.
18. Herre, du Abraham, Isaks, og
Israels, våre fedres Gud! La dette alltid
være ditt folks hjertelag og tanker, og
vend deres hjerte til deg!
19. Og gi min sønn, Salomo, et udelt
hjerte til å holde dine bud, dine vitne-

utsagn, og dine lover, og utføre det alt
sammen og bygge den herlige bygning
som jeg har samlet lager til.
20. Deretter sa David til hele
forsamlingen: Lov Herren deres Gud! Og
hele forsamlingen lovet Herren, sine
fedres Gud, og bøyde seg og kastet seg
ned for Herren og for kongen.
Salomos trone-overtagelse fremfor
folket
21. Så bar de slaktofferne frem for
Herren. Og dagen etter ofret de
brennoffere til Herren: Tusen okser, tusen
værer, og tusen lam, med tilhørende
drikkoffere, og slaktoffere i mengde for
hele Israel.
22. Og den dag åt og drakk de for
Herrens åsyn med stor glede. Og de
gjorde for andre gang Davids sønn,
Salomo, til konge og salvet ham til en
Herrens fyrste, og Sadok til prest.
23. Og Salomo satt på Herrens trone
som konge i sin far Davids sted. Han
hadde lykken med seg, og hele Israel var
ham lydig.
24. Og alle høvdingene, heltene, og
likedan kong Davids sønner, hyllet kong
Salomo.
25. Og Herren lot kong Salomo bli
overmåte stor for hele Israels øyne og gav
ham en kongelig herlighet som ingen
konge i Israel før ham hadde hatt.
26. David, Isais sønn, hadde vært konge
over hele Israel.
27. Den tid han var konge over Israel,
var 40 år. I Hebron regjerte han i 7 år, og i
Jerusalem regjerte han i 33 år.
28. Og han døde i høy alder, mett av
dager, rikdom, og ære, og hans sønn,
Salomo, ble konge i hans sted.
29. Hva som eller er å fortelle om kong
David, både i hans første og i hans senere
dager, det er oppskrevet i seeren Samuels
krønike, i profeten Natans krønike, og i
seeren Gads krønike.
30. Der er også fortalt om hele hans
regjering og hans store gjerninger, og om
de tider som kom over ham og Israel og
over alle andre land og riker.

Side 493

Andre Krønike bok
36 Kapitler
KAP. 1
Gud åpenbarer seg for Salomo
1. Salomo, Davids sønn, ble en mektig
konge. Herren hans Gud var med ham og
lot han bli overmåte stor.
2. Og Salomo lot en befaling gå ut til
hele Israel, til øverstkommanderene over
tusen og over hundre, til dommerne, til
alle høvdinger i hele Israel, og til
familiehodene.
3. Og han, og alle han kalte sammen,
drog til offerhaugen i Gibeon, for der stod
Guds møtetelt; det som Herrens tjener
Moses hadde gjort i ørkenen.
4. Men Guds ark hadde David ført opp
fra Kirjat-Jearim til det sted han hadde
gjort i stand for den, for han hadde reist et
telt for den i Jerusalem.
5. Og kobberalteret som Besalel, sønn
til Uri og sønnesønn til Hur, hadde gjort,
stod der foran Herrens tabernakel. Og
Salomo og de som kom sammen med
ham, søkte dit.
6. Og der, på kobberalteret som tilhørte
møteteltet, bar Salomo frem offerne for
Herrens åsyn. Tusen brennoffer ofret han
på det.
7. Samme natt åpenbarte Gud seg for
Salomo og sa til ham: Be om det du vil jeg
skal gi deg!
8. Salomo svarte Gud: Du har vist stor
godhet mot min far David og gjort meg til
konge i hans sted.
9. Så la nå, Herre Gud, ditt ord til min far
David bli sannhet! For du har gjort meg til
konge over et folk som er like så tallrikt
som støvet på jorden.
10. Gi meg nå visdom og kunnskap, så
jeg kan være leder og fører for dette folk!
For hvem kunne ellers dømme dette ditt
folk som er så stort?

11. Da sa Gud til Salomo: Fordi det var
dette som lå deg på hjerte, og du ikke har
bedt om rikdom, skatter, ære, eller dine
fienders død og heller ikke et langt liv,
men har bedt om visdom og kunnskap, så
du kan dømme mitt folk som jeg har gjort
deg til konge over,
12. så er visdom og kunnskap gitt deg.
Og jeg vil også gi deg rikdom, skatter, og
ære, som verken de konger som har vært
før deg har hatt, eller de kom kommer
etter deg skal ha maken til.
13. Så drog Salomo fra offerhaugen i
Gibeon, fra møteteltet, tilbake til
Jerusalem, og han regjerte over Israel.
Salomos krigsberedskap
14. Salomo la seg til mange stridsvogner
og hestfolk. Han hadde fjorten hundre
stridsvogner og tolv tusen hestfolk. Dem la
han dels i vognbyene, og dels hos seg
selv i Jerusalem.
15. Kongen gjorde sølvet og gullet like
så vanlig som stein, og sedertre like så
vanlig som morbærtre i lavlandet.
16. Sine hester lot Salomo innføre fra
Egypten. En del handelsmenn som
kongen sendte avsted, hentet en flokk for
en fastsatt pris.
17. Hver vogn som ble hentet opp fra
Egypten og ble innført, kostet seks hundre
sekel (7,2kg) sølv og hver hest hundre og
femti (0,6kg). Og på samme måte hentet
de også vogner og hester derfra til alle
Hetittenes konger, og til kongene i Aram.
KAP. 2
Salomos avtale med kongen i Tyrus
1. Salomo tenkte nå å bygge et hus for
Herrens navn og et hus for seg selv til
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kongebolig.
2. Han tok sytti tusen mann til bærere,
åtti tusen til steinhuggere på fjellene, og
tre tusen seks hundre til oppsynsmenn
over dem.
3. Så sendte han bud til kongen i Tyrus
Hiram og lot si: Gjør nå for meg det
samme som du gjorde for min far David
da du sendte ham sedertre, så han kunne
bygge seg et hus til å bo i!
4. Nå vil jeg bygge et hus for Herrens,
min Guds, navn og hellige det til ham, så
vi kan brenne velduftende røkelse for
hans åsyn, legge frem de daglige
utstillings-brød, og ofre brennoffere
morgen og kveld på sabbatene,
månedskifte-dagene, og på Herrens, vår
Guds, høytider. Dette er pålagt Israel for
alle tider.
5. Og det hus som jeg vil bygge, skal
være stort; for vår Gud er større enn alle
guder.
6. Men hvem makter vel å bygge ham et
hus? Himlene og himlenes himler rommer
ham ikke. Hvem er da jeg, at jeg skulle
bygge ham et hus? Jeg vil bare brenne
røkelse for hans åsyn.
7. Så send meg nå en mann som er
kyndig i å arbeide i gull, sølv, kobber, jern,
og i purpurrød, karmosinrød, og blå, ull,
og som forstår seg på å skjære ut bilder,
så han kan arbeide sammen med de
kunstforstandige menn som jeg har her i
Juda og Jerusalem, og som min far David
har kalt til dette.
8. Send meg også sedertre, cypresstre,
og sandeltre, fra Libanon. For jeg vet at
dine tjenere forstår seg på å hugge trærne
på Libanon. Og mine tjenere skal være
behjelpelige dine,
9. så jeg kan få tre i mengdevis. For det
hus jeg vil bygge, skal være stort og
prektig.
10. Og tømmerhuggerne, dine tjenere
som feller trærne, vil jeg gi tjue tusen kor
(8.000.000L) tresket hvete, tjue tusen kor
(8.000.000L) bygg, tjue tusen bat
(4.400.000L) vin, og tjue tusen bat
(4.400.000L) olje.
11. Kongen i Tyrus, Hiram, svarte i et
brev som han sendte Salomo: Fordi

Herren elsker sitt folk, har han satt deg til
konge over dem.
12. Og Hiram skrev videre: Lovet være
Herren, Israels Gud, som har gjort
himmelen og jorden, fordi han har gitt
kong David en vis sønn, som har slik
visdom og forstand at han kan bygge et
hus for Herren og et hus for seg selv til
kongebolig.
13. Jeg sender nå en kyndig og
forstandig mann, nemlig Hiram, min
mestertjener.
14. Han er sønn til en kvinne av Dans
døtre, men hans far er en mann fra Tyrus.
Han forstår seg på å arbeide i gull, sølv,
kobber, jern, stein, tre, i purpurrød og blå
ull, i hvit bomull, i karmosinrød ull, på å
skjære ut alle slags bilder, og tenke ut alle
slags kunstverker som han får til oppgave
å utføre, sammen med dine kyndige menn
og min herres, din far Davids, kyndige
menn.
15. Nå kan min herre sende sine tjenere
hveten, bygget, oljen, og vinen, som han
har talt om.
16. Så skal vi hugge så mange trær på
Libanon som du har bruk for, og sende
dem i flåter på havet til Joppe. Så kan du
selv hente dem opp til Jerusalem.
17. Så lot Salomo telle alle de fremmede
menn som bodde i Israels land, etter den
telling hans far David hadde foretatt. Og
det viste seg at de var ett hundre og
femtitre tusen seks hundre.
18. Av dem gjorde han sytti tusen til
bærere, åtti tusen til steinhuggere på
fjellene, og tre tusen seks hundre til
oppsynsmenn som skulle holde folket til
arbeid.
KAP. 3
Salomo begynner å bygge tempelet
1. Så begynte Salomo å bygge Herren
hus i Jerusalem, på Moriafjellet, der hvor
Herren hadde åpenbart seg for hans far
David, på den plass hvor David hadde
samlet et lager, på Jebusitten Ornans
treskeplass.
2. Han begynte å bygge den 2. dag i den
2. måned i det 4. år av sin regjering.
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3. Da Salomo skulle bygge Guds hus, la
han grunnvollen slik: Lengden var seksti
alen (26,7m) etter det eldre mål, og
bredden tjue alen (8,9m).
4. Og forhallen som lå foran huset, var
tjue alen (8,9m) bred, tilsvarende bredden
av huset, og hundre og tjue alen (53,4m)
høy. Og han kledde den innvendig med
rent gull.
5. Det store hus kledde han med
cypresstre; dessuten kledde han det med
ekte gull, og satte palmer og kjeruber på
det.
6. Han prydet huset med dyre steiner.
Gullet var gull fra Parva'im.
7. Hele huset, både bj elkene,
dørterskelene, veggene, og dørene,
kledde han med gull og skar ut kjeruber
på veggene.
8. Rommet for det Aller Helligste bygget
han slik at lengden var tjue alen (8,9m),
tilsvarende bredden av huset, og bredden
tjue alen (8,9m). Og han kledde det med
ekte gull som veide seks hundre talenter
(25.920kg).
9. Vekten på naglene, som var av gull,
var f em t i s e k e l ( 0 , 6 k g ). O g så
loftsrommene kledde han med gull.
10. I rommet for det Aller Helligste
gjorde han to kjeruber i bildehugger-arbeid
og kledde dem med gull.
11. Kjerubenes vinger var tjue alen
(8,9m) i lengde. Den ene vinge på den
ene kjerub var fem alen (2,23m) og rørte
ved husets vegg. Og den andre vinge var
fem alen (2,23m) og rørte ved den andre
kjerubs vinge.
12. Og den ene vinge på den andre
kjerub var fem alen (2,23m) og rørte ved
husets vegg, og den andre vinge var fem
alen (2,23m) og nådde til den første
kjerubs vinge.
13. Slik målte disse kjerubers vinger i sin
fulle utstrekning tjue alen (8,9m). De stod
oppreist, og deres ansikter vendte
innetter.
14. Forhenget gjorde han av blå,
purpurrød, og karmosinrød, ull, og hvit
bomull, og utsmykket den med kjeruber.
15. Foran huset gjorde han to søyler,
som til sammen var trettifem alen
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(15,58m) høye, og søylehodet ovenpå
dem var fem alen (2,23m).
16. Og han gjorde kjeder til finrommet
og satte også slike på toppen av søylene.
Og han gjorde hundre granatepler og
satte dem på kjedene.
17. Så reiste han søylene foran templet;
den ene på høyre side og den andre på
venstre side. Den til høyre kalte han Jakin
og den til venstre Boas.
KAP. 4
Templets innventar blir laget
1. Så gjorde han et alter av kobber som
var tjue alen (8,9m) langt og tjue alen
(8,9m) bredt, og ti alen (4,45m) høyt.
2. Og han gjorde det støpte hav. Det var
ti alen (4,45m) fra den ene rand til den
andre, og var aldeles rundt. Det var fem
alen (2,23m) høyt, og en snor på tretti
alen (13,35m) nådde rundt dets omfang.
3. Nedenfor dets rand var der bilder av
okser rundt omkring. De gikk omkring
havet, ti på hver alen (~0,45m). Det var to
rader med okser, og de var støpt i ett med
havet.
4. Havet stod på tolv okser; tre vendte
mot nord, tre vendte mot vest, tre mot sør,
og tre mot øst. Havet hvilte på dem, og
deres baktropper vendte alle innetter.
5. Havets tykkelse var en håndsbredd
(7,6cm), og den rand var som randen på
et beger, lik en liljeblomst. Den tok mange
bat. Tre tusen bat (66.000L) rommet den.
6. Så gjorde han ti vaskekar og satte
fem på høyre side og fem på venstre side.
I dem skylte de det som hørte til
brennofferet, men havet hadde prestene til
å vaske seg i.
7. Videre gjorde han ti lysestaker av gull
etter den foreskrevne form og satte dem i
det Hellige, fem på høyre side og fem på
venstre side.
8. Og han gjorde ti bord og satte dem i
det Hellige, fem på høyre side og fem på
venstre side, og han gjorde hundre skåler
av gull.
9. Så bygget han prestenes forgård, den
store gård, dører til gården, og dørene
kledde han med kobber.
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10. Havet satte han på høyre side av
huset, mot sør-øst.
11. Hiram gjorde askebøttene, ildskuffene, og skålene til å skvette blod
med. Så var Hiram ferdig med det arbeid
han gjorde for kong Salomo i Guds hus.
Det var:
12. to søyler, de to skåler, søylehoder
på toppen av søylene, de to nettverk til å
dekke de to skåler på søylehodene på
toppen av søylene,
13. og de fire hundre granatepler til de to
nettverk, to rader til hvert nettverk, til å
dekke de to skåler på søylehodene
ovenpå søylene.
14. Og han gjorde fotstykkene, karene
på fotstykkene,
15. havet, de tolv okser under det.
16. Og askebøttene, ildskuffene,
gaflene, og alt det som hørte til, gjorde
Hiram, mestertjeneren som kong Salomo
hadde i sin tjeneste, for seg til Herrens
hus. Alt var av blankt kobber.
17. Det var på Jordan-sletten kongen lot
dem støpe, i leir-jorden mellom Sukkot og
Seredata.
18. Salomo gjorde alle disse saker i stor
mengde, for kobberets vekt ble ikke
undersøkt.
19. Salomo gjorde også alle de ting som
skulle være i Guds hus: Gullalteret,
bordene som utstillingsbrødene skulle
ligge på,
20. lysestakene med sine lamper, som
skulle tennes på foreskrevet måte, foran
finrommet, de var av fint gull,
21. og blomstene på dem, lampene,
lysestakene av gull, av det fineste gull,
22. og knivene, skålene til å skvette blod
med, røkelseskålene, og fyrfatene; alt av
fint gull. Og inngangene til huset var både
de indre dører som førte til det Aller
Helligste, og de dører som førte til det
Hellige, gjort av gull.
KAP. 5
Salomo setter inn de hellige ting og
innvier templet
1. Da nå alt arbeid var ferdig som
Salomo lot gjøre for Herrens hus, lot han

bære inn der de ting som hans far David
hadde helliget til Herren; både sølvet,
gullet, og alle karene, la han ned i
skatterommene i Guds hus.
2. Så kalte Salomo Israels eldste, alle
stammehøvdingene, og overhodene for
Israels barns familier, sammen til
Jerusalem for å føre Herrens paktsark opp
fra Davids by. Det er Sion.
3. Og alle Israels menn samlet seg hos
kongen på festen i den 7. måned.
4. Da nå alle Israels eldste var kommet,
løftet Levittene arken opp.
5. Og de bar arken opp; og møteteltet
og alle de hellige redskaper som var i
teltet. Det var de Levittiske prester som
bar dem opp.
6. Og kong Salomo og hele Israels
menighet, som hadde samlet seg hos
ham, stod foran arken. Og de ofret småfe
og storfe i slik mengde at de ikke kunne
telles eller regnes.
7. Prestene bar Herrens paktsark inn på
dens plass i husets finrom, i det Aller
Helligste, under kjerubenes vinger.
8. For kjerubene bredte sine vinger ut
over det sted hvor arken stod, så at
kjerubene ovenfra dekket både over arken
og dens stenger.
9. Stengene var så lange at deres
ender, som stod frem fra arken, kunne
sees foran i finrommet, men ikke utenfor.
Og der har den vært til denne dag.
10. Det var ingenting i arken uten de to
tavler som Moses hadde lagt ned i den
ved Horeb, dengang Herren gjorde en
pakt med Israels barn da de drog ut av
Egypten.
11. Så skjedde det, at da prestene gikk
ut av helligdommen, -for alle de prester
som var der hadde helliget seg, så det
ikke var mulig å skille ut skiftene,
12. og da alle de Levittiske sangere,
både Asaf, Heman, Jedutun, og deres
sønner og brødre, stod i hvite linklær med
cymbler, harper, og sitarer, på østsiden av
alteret, og sammen med dem hundre og
tjue prester som blåste i trompeter,
13. og da trompetblåserne og sangerne
alle som én og på én gang stemte i for å
love og prise Herren, og de lot
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trompetene, cymblene, og de andre
musikkinstrumentene klinge og lovet
Herren, fordi han er god og hans godhet
varer evig- da ble huset, Herrens hus, fylt
av en sky.
14. Og for skyens skyld kunne prestene
ikke bli stående og gjøre tjeneste, for
Herrens herlighet fylte Guds hus.
KAP. 6
Salomo priser og ber til Herren
1. Da sa Salomo: Herren har sagt at han
vil bo i det dunkle.
2. Og nå har jeg bygget et hus til bolig
for deg, et sted hvor du kan bo til evig tid.
3. Så vendte kongen seg om og
velsignet hele Israels menighet, mens
hele Israels menighet stod.
4. Han sa: Lovet være Herren, Israels
Gud, som med sin munn talte med David,
min far, og med sin hånd har oppfylt det
han lovte da han sa:
5. Fra den dag jeg førte mitt folk ut av
Egyptens land, har jeg ikke utvalgt meg
noen by blant alle Israels stammer, så jeg
skulle bygge et hus til bolig for mitt navn.
Heller ikke har jeg utvalgt noen mann til å
være fyrste over mitt folk Israel.
6. Men jeg utvalgte Jerusalem til bolig
for mitt navn, og jeg utvalgte David til å
råde over mitt folk Israel.
7. Og David, min far, hadde i sinne å
bygge et hus for Herrens, Israels Guds,
navn.
8. Men Herren sa til David, min far: At
du har hatt i sinne å bygge et hus for mitt
navn, det har du gjort vel i.
9. Men du skal ikke bygge huset. Din
sønn som skal gå ut av ditt liv, han skal
bygge huset for mitt navn.
10. Og Herren oppfylte det ord han
hadde talt. Og jeg har trådd i min far
Davids sted og har tatt sete på Israels
trone, slik som Herren hadde sagt. Og jeg
har bygget huset for Herrens, Israels
Guds, navn.
11. Og der har jeg satt arken, hvor i
Herrens pakt er; den pakt som han gjorde
med Israels barn.
12. Så trådde Salomo frem foran
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Herrens alter midt for hele Israels
menighet og bredte ut sine hender.
13. For han hadde gjort en plattform av
kobber, fem alen (2,23m) lang, fem alen
(2,23m) bred, og tre alen (1,34m) høy, og
satt den midt på gården. På den stod han
nå. Og han falt på kne midt for hele Israels
menighet og bredte ut sine hender mot
himmelen.
14. og sa: Herre Israels Gud! Det er
ingen Gud som du, verken i himmelen
eller på jorden, du som holder din pakt og
bevarer din godhet mot dine tjenere, når
de vandrer for ditt åsyn av alt sitt hjerte,
15. du som har holdt det du lovte din
tjener David, min far. Du lovte det med din
munn, og med din hånd har du oppfylt det,
som det viser seg i dag.
16. Så hold nå også, Herre, Israels Gud,
det du lovte din tjener David, min far, da
du sa: Det skal aldri mangle en mann av
din ætt til å sitte på Israels trone for mitt
åsyn, så sant dine barn akter på sin vei og
vandrer etter min lov, som du har vandret
for mitt åsyn.
17. Så la nå, Herre, Israels Gud, det ord
bli sannhet som du har talt til din tjener
David!
18. Men bor da Gud virkelig hos
menneskene på Jorden? Se, himlene og
himlenes himler rommer deg ikke. Hvor
mye mindre da dette hus som jeg har
bygget!
19. Men du vil allikevel vende deg til din
tjeners bønn og til hans ydmyke
begjæring, Herre min Gud, og høre på det
rop og den bønn som din tjener bærer
frem for ditt åsyn,
20. så dine øyne må være åpne mot
dette hus dag og natt, det sted hvor om du
har sagt at du vil la ditt navn bo der, så du
hører på den bønn som din tjener ber,
vendt mot dette sted.
21. Du vil høre din tjeners og ditt folk
Israels ydmyke begjæringer, som de
bærer frem, vendt mot dette sted. Du vil
høre dem fra det sted hvor du bor, fra
himmelen. Du vil høre og tilgi.
22. Når noen synder mot sin neste, og
de krever en ed av ham og lar ham
sverge, og han så kommer inn og sverger
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foran ditt alter i dette hus,
23. så vil du høre fra himmelen og gripe
inn og hjelpe dine tjenere til deres rett, så
du gjengjelder den skyldige og lar hans
gjerninger komme over hans eget hode,
og dømmer den rettferdige rettferdig og lar
ham få etter sin rettferdighet.
24. Når ditt folk Israel blir slått av
fienden fordi de synder mot deg, men de
så vender om og bekjenner ditt navn, og
ber til deg, og bønnfaller om nåde for ditt
åsyn i dette hus,
25. så vil du høre det fra himmelen og
forlate ditt folk Israels synd og føre dem
tilbake til det land du har gitt dem og deres
fedre.
26. Når himmelen lukkes, så det ikke
kommer regn, fordi de synder mot deg, og
de så ber, vendt mot dette sted, og
bekjenner ditt navn og vender om fra sin
synd, fordi du ydmyker dem,
27. så vil du høre det i himmelen og
forlate dine tjeners, og ditt folk Israels,
synd, fordi du vil lede dem til den gode vei
de skal vandre, og du vil la det regne over
ditt land, som du har gitt ditt folk til arv.
28. Når det kommer hungersnød i
landet, når det kommer pest, når det
kommer kornbrann og rust, gresshopper
og gnagere, når deres fiender trenger inn i
deres land og omringer deres byer, når
det kommer noen plage eller noen
sykdom,
29. hver gang da noe menneske eller
hele ditt folk, Israel, bærer frem noen
bønn eller ydmyk begjæring, fordi de hver
for seg kjenner sitt hjertes plage og lidelse
som har rammet dem, og de så brer ut
sine hender mot dette hus,
30. så vil du høre det fra himmelen, der
hvor du bor, og du vil tilgi og gi hver mann
etter alle hans gjerninger, fordi du kjenner
hans hjerte, for du alene kjenner
menneskenes hjerte,
31. så de må frykte deg og vandre på
dine veier alle de dager de lever i det land
du har gitt våre fedre.
32. Også om en fremmed -en som ikke
er av ditt folk Israel, men kommer fra et
fjernt land for ditt store navns, og din
sterke hånds, og din utrakte arms, skyld-

kommer og ber, vendt mot dette hus,
33. så vil du høre det fra himmelen, der
hvor du bor, og gjøre alt det som den
fremmede roper til deg om, så alle
Jordens folk må lære å kjenne ditt navn og
ha respekt for deg liksom ditt folk Israel,
og forstå at det er ditt navn det nevnes
med dette hus som jeg har bygget.
34. Når ditt folk drar ut i mot sine fiender
på den vei de sender dem, og de så ber til
deg, vendt mot denne by som du har
utvalgt, og det hus jeg har bygget for ditt
navn,
35. så vil du fra himmelen høre deres
bønn og ydmyke begjæring, og hjelpe
dem til deres rett.
36. Når de synder mot deg, for det er
ikke noe menneske som ikke synder, og
du vredes på dem og gir dem i fiendens
vold, og de som tar dem til fange, fører
dem bort til et annet land, fjernt eller nær,
37. men de så tar seg det til hjerte i det
land hvor de holdes fanget, og omvender
seg og bønnfaller deg om nåde i sitt
fangenskaps land og sier: Vi har syndet.
Vi har gjort ille og vært ugudelige.
38. Og de omvender seg til deg av alt
sitt hjerte og av all sin sjel i det land som
de er bortført til og holdes fanget i, og de
ber, vendt mot dette land, som du har gitt
deres fedre, og den by du har utvalgt, og
det hus jeg har bygget for ditt navn,
39. så vil du fra himmelen, der hvor du
bor, høre deres bønn og ydmyke
begjæringer og hjelpe dem til deres rett,
og forlate ditt folk hva de har syndet mot
deg.
40. Så la nå, min Gud, dine øyne være
åpne og dine ører være lydhøre på den
bønn som bedes på dette sted!
41. Reis deg nå, Herre Gud, og kom til
ditt hvilested, du og din styrkes ark! La
dine prester, Herre Gud, kle seg i
forløsning og dine Gudfryktige glede seg i
det gode!
42. Herre Gud! Vis ikke din salvedes
åsyn tilbake, kom i hu den rike godhet
som du har lovt David, din tjener!
KAP. 7
Herrens ild faller under offerfesten
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1. Da Salomo hadde endt sin bønn, falt
det ild ned fra himmelen og fortærte
brennofferet og slaktofferne, og Herrens
herlighet fylte huset.
2. Og prestene kunne ikke gå inn i
Herrens hus, for Herrens herlighet fylte
Herrens hus.
3. Alle Israels barn så hvordan ilden falt
ned, og Herrens herlighet fylte Herrens
hus. Da kastet de seg ned på steingulvet
med ansiktet mot jorden og tilbad, og lovet
Herren fordi han er god og hans godhet
varer evig.
4. Og kongen og alt folket ofret slaktoffer
for Herrens åsyn.
5. Tjueto tusen stykker storfe og hundre
og tjue tusen stykker småfe var det
slaktoffer som kong Salomo bar frem. På
den måten var det kongen og alt folket
innvidde Guds hus.
6. Og prestene stod på sine poster, og
Levittene stod med Herrens musikkinstrumenter som kong David hadde latt
gjøre til å prise Herren med, fordi hans
godhet varer evig; for David lot dem utføre
lovsangen. Men prestene stilte seg midt
imot dem og blåste i trompeter, mens hele
Israel stod.
7. Og Salomo helliget den midterste del
av gården som var foran Herrens hus, for
der ofret han brennofferne og fettstykkene
av takkofferne; fordi kobberalteret som
Salomo hadde gjort, kunne ikke romme
brennofferet, matofferet, og fettstykkene.
8. I 7 dager feiret Salomo dengang
festen, og hele Israel med ham; en stor
mengde folk som var kommet sammen
like fra Hamat-veien og til Egyptens bekk.
9. Og på den 8. dag holdt de en fest
forsamling, for alterets innvielse feiret de i
7 dager, og festen i 7 dager.
10. På den 23. dag i den 7. måned lot
han folket fare hjem igjen, glade og vel til
mote over det gode Herren hadde gjort
mot David, Salomo, og mot sitt folk Israel.
Herren åpenbarer seg for Salomo for
andre gang
11. Salomo var nå ferdig med å bygge
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Herrens hus, kongens hus, og alt det han
hadde hatt i sinne å gjøre i Herrens hus
og i sitt eget hus; det han hadde lykkelig
utført.
12. Da åpenbarte Herren seg for Salomo
om natten og sa til ham: Jeg har hørt din
bønn og utvalgt dette sted til et offersted
for meg.
13. Når jeg lukker himmelen, så det ikke
kommer regn, og når jeg byder
gresshoppene å fortære landet, og når jeg
sender pest iblant mitt folk,
14. og så mitt folk, som er kalt med mitt
navn, ydmyker seg og ber og søker mitt
åsyn, og vender om fra sine onde veier,
så vil jeg høre fra himmelen og forlate
deres synd og gjenopprette deres land.
15. Nå skal mine øyne være åpne og
mine ører lydhøre på den bønn som
bedes på dette sted.
16. Og nå har jeg utvalgt og helliget
dette hus, forat mitt navn skal bo der til
evig tid, og mine øyne og mitt hjerte skal
være der alle dager.
17. Hvis du vandrer for mitt åsyn, som
din far David gjorde, så du gjør alt det jeg
har befalt deg, og holder mine bud og
mine lover,
18. så vil jeg grunnfeste din kongetrone
etter den pakt jeg gjorde med din far
David da jeg sa: Det skal aldri mangle en
mann av din ætt til å råde over Israel.
19. Men hvis dere vender dere bort og
forlater de lover og bud som jeg har
forelagt dere, og gir dere av med å tjene
andre guder og tilbe dem,
20. så vil jeg rykke dem opp av mitt
land, som jeg har gitt dem. Og dette hus
som jeg har helliget for mitt navn, vil jeg
forkaste fra mitt åsyn og gjøre det til et
ordtak og til en vits blant alle folk.
21. Og hver den som går forbi dette hus,
som har vært så opphøyet, skal
forskrekkes. Og når noen da spør: Hvorfor
har Herren gjort slik mot dette land og
dette hus?
22. Da skal de svare: Fordi de forlot
Herren, sine fedres Gud, som førte dem ut
av Egyptens land, og holdt seg til andre
guder og tilbad dem og dyrket dem. Derfor
har han ført all denne ulykke over dem.
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KAP. 8
Salomos bygge-byer og arbeidsfolk
1. Da nå de 20 år var til ende som
Salomo hadde bygget på Herrens hus og
sitt eget hus,
2. bygget han opp de byer som Hiram
hadde gitt Salomo og lot Israels barn
bosette seg i dem.
3. Deretter drog Salomo til Hamat-Soba
og la det under seg.
4. Han bygget også opp Tadmor i
ørkenen og alle de opplagsbyer han har
bygget i Hamat.
5. Likedan bygget han opp Øvre-BetHoron og Nedre-Bet-Horon og gjorde dem
til faste byer med murer og dobbelte
porter og bommer,
6. og Ba'alat og alle de opplagsbyer han
hadde, og alle de byene for stridsvognene
og byene for hestfolket og alt annet som
han hadde lyst til å bygge, både i
Jerusalem, på Libanon, og i hele det land
han rådet over.
7. Og alt det folk som var blitt tilbake av
Hetittene, Amorittene, Ferisitt en e,
Hevittene, og Jebusittene, folk som ikke
tilhørte Israel,
8. deres etterkommere, så mange som
var blitt tilbake etter dem i landet fordi
Israels barn ikke hadde utryddet dem,
dem tok Salomo ut til pliktarbeid, og så
har det vært til denne dag.
9. Men av Israels barn gjorde Salomo
ikke noen til arbeids-slave. De var
krigsmenn og høvdinger for hans livvakter
og øverstkommanderende for hans
stridsvogner og hestfolk.
10. Kong Salomos arbeids-formenn var
to hundre og femti i tallet. De rådet over
folkene.
Salomos private hendelser
11. Salomo førte Faraos datter fra
Davids by inn i det hus han hadde bygget
for henne, for han sa: Det skal ikke bo
noen kvinne i Davids, Israels konges, hus.
Det er hellig, fordi Herrens ark er kommet
dit.

12. Dengang ofret Salomo Herren
brennoffere på Herrens alter, det som han
hadde bygget foran forhallen.
13. Han ofret hver dag de offer som var
foreskrevet av Moses for den dag, på
sabbatene, på månedskifte-dagene, og
høytidene tre ganger om året, på de
ugjæredes brøds fest, på ukens fest, og
på løvhyttens fest.
14. Han gjorde som hans far David
hadde foreskrevet, og satte prestenes
skifter til deres tjeneste og Levittene til
deres gjøremål, til å synge Herrens lov og
gå prestene til hånde, etter som det
krevdes for hver dag, og likedan
dørvokterne etter deres skifter ved de
forskjellige porter, for så hadde den Guds
mann David befalt.
15. Verken når det gjaldt skattene eller i
noen annen sak avvek de fra det som
kongen hadde befalt prestene og
Levittene.
16. Så var da hele Salomos verk utført,
fra den dag grunnvollen ble lagt til Herrens
hus og til det var fullendt, Herrens hus
stod ferdig.
17. Ved den tid drog Salomo til EsjonGeber og til Elot ved kysten av Edoms
land.
18. Og Hiram sendte folk til ham med
skiper og sjøvant mannskap, og de fór
sammen med Salomos folk til Ofir og
hentet derfra fire hundre og femti talenter
(19.440kg) gull og førte det hjem til kong
Salomo.
KAP. 9
Dronningen av Saba kommer til
Salomo
1. Da dronningen av Saba hørte
Salomos rykte, kom hun til Jerusalem med
et stort følge og med kameler som bar
krydderier og gull i mengde, og dyre
steiner. Hun ville sette Salomo på prøve
med gåter. Og da hun var kommet til ham,
talte hun med ham om alt det som lå
henne på hjerte.
2. Men Salomo tydet alle hennes gåter.
Det var ikke et ord av det hun sa som var
skjult for Salomo, så han ikke kunne tyde
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det.
3. Da dronningen av Saba så Salomos
visdom og så det hus han hadde bygget,
4. rettene på hans bord, hvordan hans
tjenere satt ved bordet, hvordan hans
bordverter stod omkring og hvordan de
var kledd, hans munnskjenker og deres
drakt, og den trapp han gikk opp på til
Herrens hus, var hun rent ute av seg selv
av forundring.
5. Og hun sa til kongen: Så var det da
sant det jeg hørte hjemme i mitt land om
deg og din visdom.
6. Jeg trodde ikke det de fortalte før jeg
kom og fikk se det med egne øyne. Men
nå ser jeg at de ikke har fortalt meg
halvdelen om din store visdom. Du
overgår det rykte jeg har hørt.
7. Lykkelige er dine menn og lykkelige er
disse dine tjenere som alltid står for ditt
åsyn og hører din visdom.
8. Lovet være Herren din Gud som
hadde velbehag i deg, så han satte deg
på sin trone som konge for Herren din
Gud! Fordi din Gud elsker Israel og vil
holde det oppe til evig tid, satte han deg til
konge over dem for å håndheve rett og
rettferdighet.
9. Så gav hun kongen hundre og tjue
talenter (5.184kg) gull, krydderier i
mengde, og dyre steiner. Aldri har det
vært slik mengde krydderier i landet som
det dronningen av Saba gav kong
Salomo.
10. Men også Hirams folk og Salomos
folk, som hentet gull fra Ofir, hadde ført
sandeltre og dyre steiner med derfra.
11. Av sandeltreet lot kongen gjøre
trapper til Herrens hus og til kongens hus,
og til sitarer og harper for sangerne.
Maken til det var aldri før blitt sett i Juda
land.
12. Og kong Salomo gav dronningen av
Saba alt det hun hadde lyst til og bad om,
foruten det han gav til gjengjeld for det
hun hadde hatt med til kongen. Så tok hun
avsted og drog hjem til sitt land med sine
tjenere.
Salomos rikdom
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13. Vekten av det gull som i 1 år kom
inn til Salomo, var seks hundre og
sekstiseks talenter (28.771kg),
14. foruten det som kom inn fra
handelsmennene og butikkeierne. Også
alle kongene i Arabia og de statlige
oppsynsmenn i landet avgav gull og sølv
til Salomo.
15. Og kong Salomo lot gjøre to hundre
store skjold av uthamret gull, det gikk seks
hundre sekel (7,2kg) uthamret gull med til
hvert skjold,
16. og tre hundre små skjold av
uthamret gull, til hvert av disse skjold gikk
det med tre hundre sekel (3,6kg) gull, og
kongen satte dem i Libanonskog-huset.
17. Kongen lot også gjøre en stor
elfenbein-trone og kledde den med rent
gull.
18. Tronen hadde seks trinn og en fotskammel av gull, som var festet til tronen.
På begge sider av setet var det armer, og
tett ved armene stod det to løver.
19. Og på begge sider av de seks trinn
stod det tolv løver. Noe sådant har aldri
vært gjort i noe annet kongerike.
20. Alle kong Salomos drikkekar var av
gull, og alle karene i Libanonskog-huset
var av fint gull. Sølv ble ikke regnet for
noe i Salomos dager.
21. For kongen hadde skiper som fór til
Tarsis sammen med Hirams folk. En gang
hvert 3. år kom Tarsis-skipene hjem og
hadde med gull, sølv, elfenbein, aper, og
påfugler.
22. Kong Salomo ble større enn alle
Jordens konger i rikdom og visdom.
23. Fra alle Jordens kanter kom det
konger for å se Salomo og høre hans
visdom, som Gud hadde lagt i hans hjerte.
24. Og hver av dem hadde gaver med:
Sølvkar, gullkar, klær, våpen, krydderier,
hester og mulesler. Så gjorde de år om
annet.
25. Salomo hadde fire tusen stallrom for
hester og stridsvogner, og tolv tusen
hestfolk. Dem la han dels i vogn-byene og
dels hos seg selv i Jerusalem.
26. Han rådet over alle kongene fra
elven til Filisternes land, og like til
Egyptens landemerke.
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27. Kongen gjorde sølvet i Jerusalem
like så vanlig som stein, og sedertre like
så vanlig som morbærtrærne i lavlandet.
28. Og hester innførtes til Salomo fra
Egypten og fra alle andre land.
29. Hva som ellers er å fortelle om
Salomo, både i hans første og i hans
senere dager, er oppskrevet i profeten
Natans krønike, i Akia fra Sjilos profetibok,
og i seeren Jedis syn om Jeroboam,
Nebats sønn.
30. Salomo var konge i Jerusalem i 40 år.
31. Så la Salomo seg til hvile hos sine
fedre og ble begravet i sin far Davids by.
Og hans sønn Rehabeam ble konge i
hans sted.
KAP. 10
Juda og Israel blir delt ved
Rehabeams hardhet
1. Rehabeam drog til Sikem, for hele
Israel var kommet til Sikem for å gjøre
ham til konge.
2. Da Jeroboam, Nebats sønn, hørte
det, -han var da i Egypten for han hadde
flyktet dit for kong Salomo-, da vendte han
tilbake fra Egypten.
3. Og de sendte beskjed etter ham. Så
kom Jeroboam og hele Israel, og talte til
Rehabeam og sa:
4. Din far gjorde vår byrde tung, men lett
nå du den harde tjeneste og den tunge
byrde som din far la på oss! Så vil vi tjene
deg.
5. Han svarte dem: Gå bort og vent i 3
dager og kom så hit til meg igjen! Så gikk
folket bort.
6. Og kong Rehabeam rådførte seg med
de gamle som hadde gjort tjeneste hos
hans far Salomo, mens han ennå levde,
og han sa: Hva råder dere meg til å svare
dette folk?
7. De svarte ham: Hvis du vil vise deg
vennlig mot dette folk og er nådig mot
dem og gir dem gode ord, så vil de være
dine tjenere for alle tider.
8. Men han aktet ikke på det råd som de
gamle hadde gitt ham, men rådførte seg
med de unge som var vokst opp sammen
med ham og som nå var i hans tjeneste.

9. Han spurte dem: Hva råder dere til at
vi skal svare dette folk som har sagt til
meg: Lett den byrde som din far la på
oss?
10. Og de unge, som var vokset opp
sammen med ham, svarte ham: Så skal
du si til dette folk som sa til deg: Din far
gjorde vår byrde tung, men gjør den nå
lettere for oss. Så skal du tale til dem: Min
lillefinger er tykkere enn min fars hofter.
11. Har nå min far lagt en tung byrde på
deres, så vil jeg gjøre deres byrde ennå
tyngre. Har min far straffet dere med
pisker, så vil jeg straffe dere med
skorpioner.
12. Så kom Jeroboam og alt folket til
Rehabeam den 3. dag, slik som kongen
hadde sagt: Kom til meg igjen om 3 dager!
13. Da gav kongen dem et hardt svar.
Kong Rehabeam aktet ikke på de gamles
råd,
14. men svarte dem som de unge hadde
rådet til: Har min far gjort deres byrde
tung, så vil jeg gjøre den ennå tyngre.
Ham min far straffet dere med pisker, så
vil jeg straffe dere med skorpioner.
15. Kongen hørte ikke på folket, for Gud
styrte det så forat Herrens ord skulle bli
oppfylt; det som han hadde talt til
Jeroboam, Nebats sønn, ved Akia fra
Sjilo.
16. Da nå hele Israel så at kongen ikke
hørte på dem, svarte folket kongen og sa:
Hva del har vi i David? Vi har ingen
arvedel i Isais sønn. Til dine telt, Israel,
hver og én! Se nå selv til ditt hus, David!
Så drog hele Israel hjem igjen.
17. Bare over de Israels barn som
bodde i Judas byer, ble Rehabeam konge.
18. Da sendte kong Rehabeam
Hadoram avsted, han som hadde oppsyn
med pliktarbeidet, men Israels barn steinet
ham så han døde. Og Rehabeam selv
måtte i all hast springe opp i sin vogn og
flyktet til Jerusalem.
19. På den måten falt Israel fra Davids
hus, og så har det vært til denne dag.
KAP. 11
Rehabeam vil vinne Israel tilbake ved
krig
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1. Da Rehabeam kom til Jerusalem,
samlet han hele Judas hus og Benjamin,
hundre og åtti tusen utvalgte krigsmenn,
forat de skulle stride mot Israel og vinne
riket tilbake for Rehabeam.
2. Da kom Herrens ord til Semaja, den
Guds mann, og det lød slik:
3. Si til Rehabeam, Salomos sønn,
Judas konge, og hele Israel i Juda og
Benjamin:
4. Så sier Herren: Dere skal ikke dra opp
og stride mot deres brødre. Vend hjem
igjen hver til sitt hus! For det som har
hendt, er kommet fra meg. Da lød de
Herrens ord. De vendte om og drog ikke
mot Jeroboam.
Rehabeams kongerike
5. Rehabeam ble boende i Jerusalem,
og han bygget flere byer i Juda om til
festninger.
6. På den måten bygget han Bet-Lehem,
Etam, Tekoa,
7. Bet-Sur, Soko, Adullam,
8. Gat, Maresa, Sif
9. Adora'im, Lakis, Aseka,
10. Sor'a, Ajalon, og Hebron, som alle lå
i Juda og i Benjamin, om til faste byer.
11. Og han gjorde festningene sterke og
innsatte øverstkommanderende i dem og
forsynte dem med lager av levemidler,
olje, og vin,
12. Og hver enkelt av dem med skjold
og spyd og gjorde dem på den måten
meget sterke. Det var Juda og Benjamin
han rådet over.
13. Og prestene og Levittene i hele
Israel gikk over til ham fra alle de bygder
de bodde i.
14. For Levittene forlot sine jorder og sin
eiendom og drog til Juda og Jerusalem,
fordi Jeroboam og hans sønner drev dem
bort fra deres tjeneste som prester for
Herren.
15. Og han satte andre folk til prester for
offerhaugene, og for de onde ånder, og for
de kalver han hadde gjort.
16. Og med dem fulgte fra alle Israels
stammer de som vendte sitt hjerte til å
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søke Herren, Israels Gud. De kom til
Jerusalem for å ofre til Herren, sine fedres
Gud.
17. De styrket Judas rike og gjorde
kongedømmet mer solid for Rehabeam,
Salomos sønn, i 3 år, for i 3 år vandret de
på Davids og Salomos vei.
Rehabeams familie
18. Rehabeam tok seg en hustru foruten
Mahalat, datter av Jerimot, Davids sønn.
Det var Abiha'il, datter av Eliab, Isais
sønn.
19. Og han fikk med henne sønnene
Je'us, Semarja, og Saham.
20. Etter henne tok han Ma'aka,
Absaloms datter, til hustru. Med henne
fikk han Abia, Attai, Sisa, og Selomit.
21. Rehabeam elsket Ma'aka, Absaloms
datter, mere enn alle sine andre hustruer
og medhustruer; for han hadde tatt seg
atten hustruer og seksti medhustruer, og
han fikk tjueåtte sønner og seksti døtre.
22. Rehabeam satte Abia, Ma'akas
sønn, til overhode og fyrste blant hans
brødre, for han hadde i sinne å gjøre ham
til konge.
23. Og han lot klokelig alle sine sønner
bo rundt om i hele Judas og Benjamins
land, i alle de faste byer, og gav dem
rikelig underhold og sørget for at de fikk
seg en mengde hustruer.
KAP. 12
Egypterne, med flere andre, går til
krig mot Juda
1. Men da Rehebeams kongedømme
var blitt trygget, og han var blitt mektig,
forlot han Herrens lov, og hele Israel med
ham.
2. Da hendte det i kong Rehabeams 5.
år at Egyptens konge Sisak drog opp mot
Jerusalem; for han hadde båret seg troløst
at mot Herren.
3. Han kom med tolv hundre stridsvogner og seksti tusen hestfolk, og det var
ikke tall på de folk som fulgte ham fra
Egypten: Libyere, Sukkittere, og Kusitter.
4. Han inntok de faste byer i Juda og
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kom like til Jerusalem.
5. Da kom profeten Semaja til
Rehabeam og Judas høvdinger som
hadde samlet seg i Jerusalem av frykt for
Sisak. Og han sa til dem: Så sier Herren:
Dere har forlatt meg. Derfor har også jeg
forlatt dere og gitt dere i Sisaks hånd.
6. Men Israels høvdinger og kongen
ydmyket seg og sa: Herren er rettferdig.
7. Og da Herren så at de hadde
ydmyket seg, kom Herrens ord til Semaja.
Og det lød slik: De har ydmyket seg. Jeg
vil ikke ødelegge dem, men la dem så vidt
bli frelst. Og min harme skal ikke bli utøst
over Jerusalem ved Sisak.
8. Dog skal de bli hans tjenere og få
kjenne hva forskjell det er på å tjene meg
og å tjene hedningelandenes konger.
9. Så drog da Egyptens konge, Sisak,
opp mot Jerusalem og tok skattene i
Herrens hus og skattene i kongens hus.
Alt sammen tok han. Han tok også de
gullskjold som Salomo hadde latt gjøre.
10. Istedenfor dem lot kong Rehabeam
gjøre kobberskjold og betrodde dem til de
øverstkommanderende for livvakten som
voktet inngangen til kongens hus.
11. Og så ofte kongen gikk inn i Herrens
hus, kom livvaktene og bar dem og tok
dem så med tilbake til vaktstuen.
12. Fordi Rehabeam ydmyket seg,
vendte Herrens vrede seg fra ham. Han
ville ikke ødelegge ham helt, og det fantes
dog ennå noe godt i Juda.
13. Siden satt kong Rehabeam igjen fast
i sitt kongedømme i Jerusalem og regjerte
der, for han var 41 år gammel da han ble
konge og han regjerte 17 år i Jerusalem;
den by som Herren hadde utvalgt blandt
alle Israels stammer for å la sitt navn bo
der. Hans mor hette Na'ama og var fra
Ammon.
14. Han gjorde hva ondt var, for han
vendte ikke sitt hjerte til å søke Herren.
15. Alt hva som er å fortelle om
Rehabeam, både i hans første og i hans
senere dager, det er oppskrevet i profeten
Semajas krønike og seeren Iddos krønike,
der hvor ættetavlene er opptegnet. Mellom
Rehabeam og Jeroboam var det krig hele
tiden.

16. Og Rehabeam la seg til hvile hos
sine fedre og ble begravet i Davids by, og
hans sønn Abia ble konge i hans sted.
KAP. 13
Abias, Judas konges, historie
1. I kong Jeroboams 18. år ble Abia
konge over Juda.
2. Han regjerte 3 år i Jerusalem. Hans
mor (fostermor) hette Mikaja. Hun var
datter av Uriel og var fra Gibea. Mellom
Abia og Jeroboam var det krig.
3. Abia begynte krigen med en hær av
djerve stridsmenn, fire hundre tusen
utvalgte menn, men Jeroboam stilte seg i
krigsposisjon mot ham med åtte hundre
tusen utvalgte menn, også djerve
stridsmenn.
4. Abia gikk opp på fjellet Semara'im,
som tilhørte Efra'im-fjellene, og trådde
frem og sa: Hør på meg, Jeroboam og
hele Israel!
5. Skulle dere ikke vite at Herren, Israels
Gud, har gitt David kongedømmet over
Israel til evig tid, ham og hans sønner, ved
en ubrytelig pakt?
6. Men Jeroboam, Nebats sønn,
Salomos, Davids sønns, tjener, gjorde
opprør mot sin herre.
7. Og det samlet seg om ham en flokk
løse folk og onde mennesker, og de satte
seg med vold opp imot Rehabeam,
Salomos sønn. Og Rehabeam var ung og
motløs, og kunne ikke stå seg mot dem.
8. Og nå tenker dere at dere kan stå
dere mot Herrens kongedømme, som
David og hans sønner har i sine hender,
fordi dere er en stor flokk og har hos dere
de gullkalver som Jeroboam lot gjøre forat
de skulle være deres guder.
9. Har dere ikke jaget bort Herrens
prester, Arons sønner, og Levittene, og
selv gjort dere prester som folkene i
hedningelandene gjør? Hver den som
kommer med en ung okse og sju værer for
å overgi med sin hånd, han blir prest for
disse guder som ikke er guder.
10. Men vår Gud er Herren. Vi har ikke
forlatt ham og sønner av Aron tjener
Herren som prester, og Levittene utfører
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sitt arbeid.
11. Hver morgen og kveld brenner de
brennoffer og velduftende røkelse for
Herren og legger frem utstillingsbrød på
bordet av rent gull, og holder gulllysestaken og dens lamper i stand og
tenner den hver kveld. Vi tar vare på hva
Herren vår Gud vil ha varetatt, men dere
har forlatt ham.
12. Sannelig, Gud er med oss. Han er
vår fører, og vi har hans prester med
alarmtrompetene for å blåse til strid mot
dere. Dere Israels barn, strid ikke mot
Herren, deres fedres Gud! For det vil ikke
lykkes for dere!
13. Men Jeroboam lot et bakhold dra
omkring for å komme bak på dem, så de
selv var foran Judas menn og bakholdet i
ryggen på dem.
14. Og da Judas menn vendte seg om,
fikk de se fienden både foran og bak seg.
Da ropte de til Herren, og prestene blåste i
trompetene.
15. Og Judas menn løftet opp krigsrop.
Da skjedde det at med det samme Judas
menn løftet opp krigsropet, da lot Gud
Jeroboam og hele Israel bli slått av Abia
og Juda.
16. Israels barn flyktet for Juda, og Gud
gav dem i deres hånd.
17. Og Abia og hans folk voldte et stort
mannefall iblant dem, og det falt fem
hundre tusen utvalgte menn av Israel.
18. På den måten ble Israels barn
dengang ydmyket. Men Judas barn ble
sterke, fordi de satte sin lit til Herren, sine
fedres Gud.
19. Abia forfulgte Jeroboam og tok fra
ham byene Bet-El med tilhørende
småbyer, Jesana med tilhørende
småbyer, og Efron med tilhørende
småbyer.
20. Jeroboam maktet ikke mere noe så
lenge Abia levde, og Herren slo ham så
han døde.
21. Men Abia ble mektig. Han tok seg
fjorten hustruer og fikk tjueto sønner og
seksten døtre.
22. Hva som ellers er å fortelle om Abia,
om hans ferd og hans foretagelse, det er
oppskrevet i profeten Iddos historiebok.
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KAP. 14
Asa, Judas konge, og hans
gjerninger
1. Og Abia la seg til hvile hos sine fedre
og ble begravet i Davids by, og hans sønn
Asa ble konge i hans sted. I hans dager
hadde landet ro i 10 år.
2. Asa gjorde hva godt og rett var i
Herrens, hans Guds, øyne.
3. Han fikk bort de fremmede guders
altere og offerhaugene, og sønderbrøt
støttene og hugg Astarte-bildene i stykker.
4. Og han bød Juda å søke Herren,
deres fedres Gud, og holde loven og
budene.
5. I alle Judas byer fikk han bort
offerhaugene og solstøttene, og riket
hadde ro under ham.
6. Han bygget festninger i Juda, for
landet hadde ro. Og ingen førte krig mot
ham i de år, fordi Herren gav ham ro.
7. Han sa til Juda: La oss bygge disse
byer og reise murer og torner, porter og
bommer, omkring dem! Ennå råder vi fritt
over landet, fordi vi har søkt Herren vår
Gud. Vi har søkt ham, og han har gitt oss
ro på alle kanter. Så tok de til å bygge, og
det lyktes for dem.
8. Asas hær var tre hundre tusen mann
av Juda, som var bevæpnet med spyd og
store skjold, og to hundre og åtti tusen av
Benjamin, som bar små skjold og skjøt
med bue. De var alle djerve stridsmenn.
Asa i krig med Serah fra Nubia
9. Men Serah fra Nubia drog ut imot
dem med en hær på tusen ganger tusen
mann og tre hundre stridsvogner, og kom
til Maresa.
10. Og Asa drog ut imot ham, og de
stilte seg i krigsposisjon i Sefata-dalen ved
Maresa.
11. Da ropte Asa til Herren sin Gud og
sa: Herre! For deg gjør det ingen forskjell,
enten du hjelper den mektige eller den
maktløse. Hjelp oss, Herre vår Gud! Til
deg setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått
mot denne store mengde. Herre, du er vår
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Gud. La ikke et menneske stå seg imot
deg!
12. Da lot Herren Nubierne bli slått av
Asa og Juda, og Nubierne flyktet.
13. Asa og hans folk forfulgte dem like til
Gerar, og av Nubierne falt det så mange
at ingen av dem ble i live. De ble knust av
Herren og hans hær. Og de førte i
mengdevis en stor krigsfangst bort med
seg.
14. Og de inntok alle byene omkring
Gerar, for respekt for Herren var kommer
over dem. Og de plyndret alle byene, for
det var mye å plyndre i dem.
15. Endog teltene for buskapen tok de
og de førte bort en mengde med småfe og
kameler, og så vendte de tilbake til
Jerusalem.
KAP. 15
Profeten Asarjas ord til Asa
1. Da kom Herrens Ånd over Asarja,
Odeds sønn,
2. og han gikk ut mot Asa og sa til ham:
Hør på meg, Asa og hele Juda og
Benjamin! Herren er med dere når dere er
med ham. Og dersom dere søker ham,
skal han la seg finne av dere. Men dersom
dere forlater ham, skal han forlate dere.
3. I lange tider var Israel uten en ekte
Gud og uten prest som lærte dem, og uten
lov.
4. Da de vendte seg i sin trengsel om til
Herren, Israels Gud, og søkte ham, og
han lot seg finne av dem.
5. Og i de tider kunne ingen ferdes trygt,
verken ute eller hjemme. For det rådet en
uro blant alle dem som bodde her i
landene.
6. Da støtte folk mot folk og by mot by,
så de knustes, for Gud voldte uro iblant
dem med all slags nødspress.
7. Men vær dere frimodige og la ikke
deres hender synke! Dere skal få lønn for
deres gjerning.
Asa fjerner all ugudlighet fra Juda
8. Da Asa hørte disse ord og denne
profeti av profeten Oded, fattet han mot

og sørget for å få bort de vederstyggelige
avgudsbilder i hele Judas og Benjamins
landområde og i de byer han hadde inntatt
i Efra'im-fjellene. Og han satte i stand
Herrens alter, som stod foran Herrens
forhall.
9. Så samlet han hele Juda og
Benjamin, og de fremmede fra Efra'im,
Manasse, og Simeon, som bodde iblant
dem, for mange gikk over til ham fra
Israel, da de så at Herren, hans Gud, var
med ham.
10. I den 3. måned i det 15. år av Asas
regjering, samlet de seg i Jerusalem
11. og ofret samme dag til Herren sju
hundre stykker storfe og sju tusen stykker
småfe av den krigsfangst de hadde ført
med seg.
12. Og de gjorde en pakt om at de ville
søke Herren, sine fedres Gud, av alt sitt
hjerte og av all sin sjel,
13. og at hver den som ikke søkte
Herren, Israels Gud, skulle drepes; enten
det var en liten eller en stor, mann eller
kvinne.
14. Og de sverget Herren troskap med
høy røst og jubelrop, og under trompeters
og basuners lyd.
15. Og hele Juda gledet seg over eden,
for av alt sitt hjerte hadde de sverget den,
og med all sin vilje søkte de ham. Og han
lot seg finne av dem, og Herren gav dem
ro rundt omkring.
16. Kong Asa avsatte endog sin mor
(farmor), Ma'aka, fra hennes dronningverdighet, fordi hun hadde gjort et grufullt
avgudsbilde av Astarte. Asa hugg hennes
grufulle avgudsbilde ned og knuste det, og
brente det i Kidrons dal.
17. Men offerhaugene ble ikke nedlagt i
Israel, dog var Asas hjerte helt med
Herren så lenge han levde.
18. Han lot de ting hans far hadde
helliget, og dem han selv hadde helliget,
føre inn i Guds hus, både sølv og gull og
andre ting.
19. Og det var ingen krig før i det 35. år
av Asas regjering.
KAP. 16
Asa ber Arameerne om hjelp isteden
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for Herren
1. I det 36. år av Asas regjering drog
Israels konge Baesa opp mot Juda og
bygget festningsverker i Rama for å hindre
enhver fra å dra fra eller til Judas konge
Asa.
2. Da tok Asa sølv og gull ut av
skattekammerne i Herrens hus og
kongens hus, og sendte det til kongen i
Aram, Benhadad, som bodde i Damaskus,
med de ord:
3. Mellom meg og deg er det jo en pakt,
som det var mellom min far og din far. Her
sender jeg deg sølv og gull. Bryt nå din
pakt med Baesa, Israels konge, så han
må dra bort fra meg!
4. Benhadad lød kong Asa og sendte
sine hærførere mot Israels byer, og de
inntok Ijon, Dan, Abel-Ma'im, og alle
lagerhusene i Naftalis byer.
5. Da Baesa hørte dette, holdt han opp
med å bygge festningsverker i Rama og
oppgav dette arbeid.
6. Men kong Asa tok hele Juda med
seg. Og de førte bort steinene og
tømmeret som Baesa hadde brukt til
festnings-arbeidet i Rama, og bygget med
det Gibea og Mispa om til festninger.
7. På den tid kom seeren Hanani til
Judas konge Asa og sa til ham: Fordi du
satte din lit til kongen i Aram og ikke til
Herren din Gud, derfor er Arameerkongens hær sluppet ut av dine hender.
8. Var ikke Nubierne og Libyerne en stor
hær med stridsvogner og hestfolk i stor
mengde? Men fordi du dengang satte din
lit til Herren, gav han dem i din hånd.
9. For Herrens øyne farer over hele
Jorden forat han med sin kraft kan støtte
dem hvis hjerte er helt med ham. Du har
båret deg uforstandig at i dette, for fra nå
av skal du alltid ha krig.
10. Men Asa ble sint på seeren og satte
ham i fangehuset. Så vred var han på
ham for dette. På samme tid fór han også
hardt frem mot andre av folket.
11. Hva som ellers er å fortelle om Asa,
både i hans første og i hans senere dager,
det er oppskrevet i boken om Judas og
Israels konger.
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12. I sin regjerings 39. år ble Asa sjuk i
føttene og hans sykdom ble verre og
verre. Men endog i sin sykdom søkte han
ikke Herren, men bare legene.
13. Og Asa la seg til hvile hos sine fedre
og døde i sin regjerings 41. år.
14. De begravde ham i det gravsted som
han hadde latt hugge ut for seg i Davids
by. Og de la ham på et leie som var fylt
med krydderier av forskjellige slag, laget til
slik som det gjøres av dem som lager
salve, og de brente et veldig bål til ære for
ham.
KAP. 17
Josjafat lærte folket å søke Herren
1. Hans sønn Josjafat ble konge i hans
sted. Han søkte å styrke seg mot Israel
2. og la krigsfolk i alle Judas faste byer,
og la mannskap i Judas landområde og i
de byer i Efra'im som hans far hadde
inntatt.
3. Og Herren var med Josjafat, fordi han
vandret på de veier hans far David i sin
første tid hadde fulgt, og søkte ikke til
Ba'alene,
4. men til sin fars Gud, og vandret i hans
bud og ikke gjorde som Israel.
5. Og Herren sikret kongedømmet i
hans hånd, og hele Juda gav Josjafat
gaver, så han fikk stor rikdom og ære.
6. Og hans mot vokste mens han skred
frem på Herrens veier, og han fikk også
bort offerhaugene og Astarte-bildene i
Juda.
7. I sin regjerings 3. år sendte han sine
høvdinger: Benha'il, Obadja, Sakarja,
Netanel, og Mikaja, ut for å lære i Judas
byer.
8. Og sammen med dem, Levittene:
Semaja, Netanja, Sebadja, Asael,
Semiramot, Jonatan, Adonja, Tobia, TobAdonja, og med disse Levitter prestene
Elisamma og Joram.
9. De lærte Juda og hadde Herrens
lovbok med seg. De drog omkring i alle
Judas byer og lærte folket.
10. Og respekt for Herren kom over alle
rikene i de land som lå rundt omkring
Juda, så de torde ikke føre krig med
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Josjafat.
Josjafats krigsmakt
11. En del av Filisterne kom med gaver
til Josjafat og med sølv som de gav i skatt.
Også Araberne førte småfe til ham; sju
tusen sju hundre værer og sju tusen sju
hundre bukker.
12. På den måten ble Josjafat mektigere
og mektigere, til hans makt var meget
stor. Og han bygget borger og
opplagsbyer i Juda.
13. Han hadde store lagre i Judas byer
og stridsdjerve krigsmenn i Jerusalem.
14. Dette er listen over dem etter deres
familier: De øverstkommanderende over
tusen i Juda var: Øverstkommandant
Adna med tre hundre tusen djerve
stridsmenn,
15. ved siden av ham øverstkommandant Johanan med to hundre og åtti
tusen,
16. og ved siden av ham Amasja, Sikris
sønn, som frivillig hadde gitt seg i Herrens
tjeneste, med to hundre tusen djerve
stridsmenn.
17. Av Benjamin var det Eljada, en djerv
stridsmann, med to hundre tusen mann
som var væpnet med bue og skjold,
18. og ved siden av ham Josabad med
hundre og åtti tusen mann, væpnet til
strid.
19. Dette var de som tjente kongen,
foruten de krigsfolk som kongen hadde
lagt i de faste byer i hele Juda.
KAP. 18
Josjafat og Israels konge til strid mot
Ramot
1. Josjafat vant stor rikdom og ære. Han
inngikk svogerskap med Akab,
2. og noen år etter drog han ned til Akab
i Samaria. Og Akab lot slakte småfe og
storfe i mengde for ham og de folk han
hadde med seg, og han tilskyndte ham å
dra opp imot Ramot i Gilead.
3. Akab, Israels konge, sa til Josjafat,
Judas konge: Vil du dra med meg til
Ramot i Gilead? Han svarte: Som du så

jeg. Og som ditt folk, så mitt folk. Vi vil
være med deg i krigen.
4. Og Josjafat sa videre til Israels konge:
Søk dog først å få vite hva Herren sier!
5. Da kalte Israels konge profetene
sammen. Det var fire hundre mann. Og
han spurte dem: Skal vi dra i strid mot
Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være?
De svarte: Dra opp! Gud vil gi det i
kongens hånd.
6. Men Josjafat sa: Er her ikke noen
annen Herrens profet, så vi kunne spørre
Herren til råds gjennom ham?
7. Israels konge svarte Josjafat: Der er
ennå en mann gjennom hvem vi kan
spørre Herren til råds, men jeg hater ham
fordi han ikke profeterer godt om meg,
men bare ondt alle sine dager. Det er
Mika, Jimlas sønn. Josjafat sa: Kongen
skulle ikke si så!
8. Da kalte Israels konge på en av hofffolkene og sa: Skynd deg og hent Mika,
Jimlas sønn!
9. Imens satt Israels konge og Josjafat,
Judas konge, i kongelig prakt, hver på sin
trone, på en treskeplass ved inngangen til
Samarias port. Og alle profetene stod
foran dem og sa frem sine profetier.
10. Og Sedekias, Kena'anas sønn,
gjorde seg et horn av jern og sa: Så sier
Herren: Med disse skal du stange
Arameerne til du får gjort ende på dem.
11. Og alle profetene profeterte likedan
og sa: Dra opp til Ramot i Gilead, så skal
du ha lykken med deg og Herren skal gi
det i kongens hånd.
12. Og budbæreren som var gått for å
tilkalle Mika, sa til ham: Profetene
profeterer med én munn godt for kongen.
La nå også dine ord stemme overens med
deres og profeter godt!
13. Mika svarte: Så sant Herren lever:
Hva min Gud sier, det vil jeg tale.
14. Da han nå kom til kongen, sa
kongen til ham: Mika! Skal vi dra i krig mot
Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være?
Han svarte: Dra opp! Så skal dere ha
lykke med dere, og de skal gies i deres
hånd.
15. Men kongen sa til ham: Hvor mange
ganger skal jeg la deg sverge på at du
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ikke skal tale annet til meg enn sannhet i
Herrens navn?
16. Da sa han: Jeg så hele Israel spredt
ut over fjellene akkurat som en fåreflokk
som ikke har hyrde. Og Herren sa: Disse
har ingen herre. La dem vende tilbake i
fred, hver til sitt hus!
17. Da sa Israels konge til Josjafat: Var
det ikke det jeg sa til deg: Han profeterer
ikke godt om meg, men bare ondt?
18. Men Mika sa: Så hør da Herrens
ord! Jeg så Herren sitte på sin trone og
hele himmelens hær stå på hans høyre og
venstre side.
19. Og Herren sa: Hvem vil overtale
Akab, Israels konge, til å dra opp til Ramot
i Gilead, så han faller der? Og den ene sa
så og den andre så.
20. Da gikk en ånd frem og stilte seg for
Herrens åsyn og sa: Jeg skal overtale
ham. Og Herren spurte ham: Hvordan?
21. Han svarte: Jeg vil gå avsted å være
en løgnens ånd i alle hans profeters
munn. Da sa Herren: Ja du skal overtale
ham, og det skal også lykkes deg. Gå
avsted og gjør så!
22. Se, nå har Herren lagt en løgnens
ånd i disse dine profeters munn, men
Herren har varslet ulykke for deg.
23. Da trådde Sedekias, Kena'anas
sønn, frem og slo Mika på kinnet og sa:
På hvilken vei er Herrens Ånd gått over fra
meg for å tale med deg?
24. Mika svarte: Det skal du få se den
dag du flykter fra rom til rom for å skjule
deg.
25. Da sa Israels konge: Ta Mika og før
ham tilbake til byens leder, Amon, og til
kongesønnen Joasj,
26. og si: Så sier kongen: Sett ham i
fangehuset og la ham leve på fangekost til
jeg kommer uskadd hjem igjen!
27. Mika sa: Kommer du uskadd hjem
igjen, så har Herren ikke talt gjennom
meg. Og han sa: Hørte dere dette alle
sammen, folk?
28. Så drog Israels konge og Judas
konge, Josjafat, opp til Ramot i Gilead.
29. Og Israels konge sa til Josjafat: Jeg
vil forkle meg og så gå i striden, men ta du
dine vanlige klær på! Så forkledde Israels
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konge seg, og de gikk i striden.
30. Men kongen i Aram hadde befalt
sine øverstkommanderende for vognene:
Dere skal ikke stride mot noen, verken
liten eller stor, bare mot Israels konge.
31. Da nå de øverstkommanderende for
vognene så Josjafat, sa de: Dette er
Israels konge. Og de omringet ham for å
stride. Da satte Josjafat i et høyt rop, og
Herren hjalp ham. Gud vendte dem bort
fra ham.
32. For da de øverstkommanderende for
vognene så at det ikke var Israels konge,
vendte de seg fra ham igjen.
33. Men en mann spente sin bue og
skjøt tilfeldig og traff Israels konge mellom
brynjeskjørtet og brynjen. Da sa han til
vognføreren: Vend om og før meg ut av
hæren! Jeg er såret.
34. Men striden ble stadig hardere den
dag, og Israels konge holdt seg oppreist i
vognen mot Arameerne like til om
kvelden. Men på den tid solen gikk ned,
døde han.
KAP. 19
Josjafat innsetter dommere
1. Men Judas konge Josjafat vendte
uskadd hjem igjen til Jerusalem.
2. Da gikk seeren Jehu, Hananis sønn,
ut imot ham, og han sa til kong Josjafat:
Skal en hjelpe den ugudelige, og skal du
elske dem som hater Herren? For dette
hviler det vrede over deg fra Herren.
3. Dog er det også funnet noe godt hos
deg, for du har utryddet Astarte-bildene av
landet og vendt ditt hjerte til å søke Gud.
4. Josjafat ble nå en tid i Jerusalem,
men siden drog han igjen ut iblant folket,
fra Be'er-Sjeba like til Efra'im-fjellene, og
førte dem tilbake til Herren, deres fedres
Gud.
5. Og han innsatte dommere i landet, i
hver av de faste byer i Juda.
6. Og han sa til dommerne: Akt vel på
hva dere gjør! For dere dømmer ikke for
mennesker, men for Herren. Og han er
hos dere så ofte dere dømmer.
7. Så la nå Herrens respekt være over
dere. Vær varsomme i hva dere gjør! For
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hos Herren vår Gud finnes det ingen urett,
og han gjør ikke forskjell på folk og tar
ikke imot bestikkelser.
8. Også i Jerusalem innsatte Josjafat
noen av Levittene, prestene, og av Israels
familiehoder, til å dømme i Herrens saker
og retts-stridigheter, for selv var de vendt
tilbake til Jerusalem.
9. Og han bød dem og sa: På den
måten skal dere gjøre, i Herrens respekt
med troskap og med udelt hjerte:
10. Hver gang det blir lagt frem for dere
en rettssak av deres brødre som bor rundt
om i sine byer, enten det nå gjelder en
draps-sak eller lov, bud, vedtekter, og
forskrifter, da skal dere advare dem, så de
ikke synder mot Herren og det kommer
vrede over dere og deres brødre. På den
måten skal dere gjøre det, ellers kommer
dere til å dra skyld over dere.
11. I alle Herrens saker skal
ypperstepresten Amarja være deres
formann. Og i alle kongens saker
Sebadja, Ismaels sønn, fyrsten for Judas
hus, og Levittene skal være tilsynsmenn
under dere. Vær nå frimodige og gjør
dette, og Herren være med den som gjør
hva rett er!
KAP. 20
Moabs barn, Ammons barn, og
Me'unittene, til krig mot Josjafat
1. Noen tid etter hendte det at Moabs
barn, Ammons barn, og sammen med
dem en del av Me'unittene, gjorde et
krigstog mot Josjafat.
2. Folk kom med nyheten om det til
Josjafat og sa: Det kommer en stor hær
imot deg fra andre siden av havet, fra
Aram. De er allerede i Haseson-Tamar,
det er En-Gedi.
3. Da ble Josjafat redd, og han vendte
seg i bønn til Herren og lot rope ut en
faste over hele Juda.
4. Og Juda samlet seg for å søke hjelp
hos Herren. Ja, fra alle Judas byer kom de
for å søke Herren.
5. Da stod Josjafat frem blant dem som
var kommet sammen fra Juda og
Jerusalem, i Herrens hus foran den nye

forgård
6. og sa: Herre, vår fedres Gud! Er det
ikke du som er Gud i himmelen? Du råder
over alle folkenes riker. I din hånd er kraft
og velde, og det er ingen som kan holde
stand mot deg.
7. Har ikke du, vår Gud, drevet dette
lands innbyggere ut for ditt folk Israel og
gitt det til din venn Abrahams etterkommere for alle tider?
8. De bosatte seg der og bygget deg der
en helligdom for ditt navn og sa:
9. Om noen ulykke kommer over oss,
sverd, straffedom, pest, eller hungersnød,
så vil vi stille oss foran dette hus og for ditt
åsyn, for ditt navn bor i dette hus, og vi vil
rope til deg i vår trengsel, og du skal høre
og forløse.
10. Se nå hvordan Ammons barn,
Moabs barn, og folket fra Se'ir-fjellet,
disse folk som du ikke gav Israel lov til å
trenge inn iblant da de kom fra Egyptens
land, så de bøyde av og drog bort fra dem
og ikke ødela dem,
11. se hvordan de lønner oss! Nå
kommer de og vil drive oss ut av din
eiendom, som du har gitt oss i eie.
12. Vår Gud! Vil du ikke holde dom over
dem? For vi har ikke kraft nok til å motstå
denne store hær som kommer imot oss.
Og vi vet ikke hva vi skal gjøre, men til
deg er våre øyne vendt.
13. Og hele Juda stod der for Herrens
åsyn, endog deres små barn, deres
hustruer, og deres sønner.
14. Da kom Herrens Ånd midt i
forsamlingen over Levitten Jahasiel, sønn
av Sakarja, sønn av Benaja, sønn av
Je'iel, sønn av Mattanja, en av Asafs
sønner,
15. og han sa: Hør etter, hele Juda og
dere Jerusalems innbyggere, og du kong
Josjafat! Så sier Herren til dere: Frykt ikke
og engstes ikke for denne store hær! For
det er ikke deres krig, men Guds.
16. Dra ned mot dem i morgen! Da drar
de oppetter Hassis-bakken, og dere
kommer til å møte dem ved enden av
dalen midt imot Jeruel-ørkenen.
17. Men det er ikke dere som skal stride
her. Dere skal bare stille dere opp og stå
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og se på hvordan Herren befrir dere, dere
fra Juda og Jerusalem! Frykt ikke og
engstes ikke! Dra ut imot dem i morgen,
og Herren skal være med dere.
18. Da bøyde Josjafat seg med ansiktet
mot Jorden, og hele Juda og alle
Jerusalems innbyggere falt ned for
Herrens åsyn og tilbad Herren.
19. Og de Levitter som hørte til
Kahatittene og Korahittenes barn, reiste
seg og lovet Herren, Israls Gud, med høy
og sterk røst.
20. Morgenen etter tok de tidlig ut og
drog avsted til Tekoa-ørkenen. Og med
det samme de drog ut, stod Josjafat frem
og sa: Hør på meg, Juda og Jerusalems
innbyggere! Tro på Herren, deres Gud, så
skal dere holde stand! Tro på hans
profeter, så skal dere ha lykke med dere!
21. Og han rådførte seg med folket og
stilte opp sangerne som skulle love
Herren i Hellig prakt mens de drog ut
foran den væpnede hær, og si: Lov
Herren, for hans godhet varer evig!
22. Og straks de begynte med sine
fryderop og lovsanger, lot Herren en flokk
bakfra komme over Ammons barn, Moab,
og folket fra Se'ir-fjellet, som var kommet
mot Juda, og de ble slått.
23. Og Ammons barn og Moab vendte
seg mot folket fra Se'ir-fjellet, og hugg
dem ned og tilintetgjorde dem. Og da de
hadde gjort ende på folket fra Se'ir, hjalp
de til med å felle hverandre.
24. Da Juda kom opp på høyden hvorfra
en kunne se ut over ørkenen, og så seg
om etter hæren, fikk de se dem ligge døde
på jorden, og ingen var sluppet unna.
25. Josjafat og hans folk drog dit for å
plyndre, og de fant både gods og døde
kropper og kostbare ting i mengde. Og
den krigsfangst de tok, var så stort at de
ikke kunne bære det. I 3 dager holdt de på
med å plyndre, så stor krigsfangst var det.
26. Den 4. dag samlet de seg i
Lovprisningsdalen. Der lovet de Herren.
Derfor heter dette sted lovprisningsdalen
den dag i dag.
27. Så vendte alle Judas og Jerusalems
menn om, med Josjafat foran, og drog
tilbake til Jerusalem, for Herren hadde
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unnet dem den glede å vinne over sine
fiender.
28. De drog inn i Jerusalem til Herrens
hus med harper, sitarer, og trompeter.
29. Og respekt for Gud kom over alle
riker rundt i landene, da de hørte at
Herren hadde stridt mot Israels fiender.
30. Og Josjafats rike hadde nå fred,
fordi hans Gud lot ham få ro på alle
kanter.
31. På denne måten regjerte Josjafat
over Juda. Han var 35 år gammel da han
ble konge, og han regjerte i 25 år i
Jerusalem. Hans mor hette Asuba og var
datter av Silhi.
32. Han vandret på sin far Asas vei og
vek ikke fra den, men gjorde hva rett var i
Herrens øyne.
33. Dog ble offerhaugene ikke nedlagt,
og folket hadde ennå ikke vendt sitt hjerte
til sine fedres Gud.
34. Hva som ellers er å fortelle om
Josjafat, både i hans første og i hans
senere dager, det er oppskrevet i Jehus,
Hananis sønns, krønike, som er opptatt i
boken om Israels konger.
35. Siden inngikk Josjafat, Judas konge,
en avtale med Akasja, Israels konge, han
som bar seg så ugudelig at.
36. Han kom overens med ham om å
bygge skiper som skulle gå til Tarsis, og
de bygget skiper i Esjon-Geber.
37. Da profeterte Elieser, Dodavas
sønn, fra Maresa, mot Josjafat og sa:
Fordi du har inngått en kontrakt med
Akasja, skal Herren la ditt foretagende bli
til intet. Og noen av skipene forliste, så de
ikke kunne gå til Tarsis.
KAP. 21
Joram, Judas konges, historie
1. Og Josjafat la seg til hvile hos sine
fedre, og ble begravet hos sine fedre i
Davids by. Og hans sønn, Joram, ble
konge i hans sted.
2. Han hadde flere brødre, sønner av
Josjafat, de hette: Asarja, Jehiel, Sakarja,
Asarjahu, Mikael, og Sefatja. Alle disse
var sønner av Israels konge Josjafat.
3. Deres far gav dem mange gaver av
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sølv og gull og kostbare ting, og dessuten
faste byer i Juda. Men kongedømmet gav
han til Joram, for han var den førstefødte.
4. Men da Joram hadde tiltrådt
kongedømmet etter sin far, og trygget sin
makt, drepte han alle sine brødre med
sverdet og likedan noen av Israels
høvdinger.
5. Joram var 32 år gammel da han ble
konge, og han regjerte 8 år i Jerusalem.
6. Han vandret på Israels kongens vei,
akkurat som Akab hadde gjort, for han
hadde en datter av Akab til hustru. Og han
gjorde hva ondt var i Herrens øyne.
7. Men Herren ville ikke ødelegge
Davids hus for den pakts skyld som han
hadde gjort med David, og fordi han
hadde sagt at han ville la en lampe brenne
for ham og hans sønner gjennom alle
tider.
8. I hans dager falt Edom fra Juda og
tok seg en konge.
9. Da drog Joram dit med sine
høvdinger og med alle sine stridsvogner.
Han brøt opp om natten og slo
Edomittene, som hadde omringet ham, og
de øverst-kommanderende over deres
vogner.
10. På den måten falt Edom fra Juda og
har vært skilt fra dem til den dag idag. På
samme tid falt også Libna fra ham, fordi
han hadde forlatt Herren, sine fedres Gud.
11. Han oppførte også offerhauger på
Juda-fjellene og lokket Jerusalems
innbyggere til troløst frafall og forførte
Juda.
12. Da kom det et brev til ham fra
profeten Elia, og i det stod det: Så sier
Herren, din far Davids Gud: Fordi du ikke
har vandret på din far Josjafats veier og
på Judas konge Asas veier,
13. men har vandret på Israels kongers
vei og lokket Juda og Jerusalems
innbyggere til troløst frafall, akkurat som
Akabs hus lokket til troløshet. Ja, endog
har du drept dine brødre, din egen fars
sønner, som var bedre enn du,
14. så vil Herren la et hardt slag ramme
ditt folk, dine sønner, dine hustruer, og alt
det du eier.
15. Og selv skal du rammes av en

vanskelig sykdom, en sykdom i dine
innvoller, så dine innvoller etter år og dag
skal falle ut på grunn av sykdommen.
16. Så oppegget Herren Filisterne og de
Arabere som bor ved siden av Nubierne,
så de ble vrede på Joram.
17. Og de drog opp mot Juda og brøt
inn i landet og førte bort alt det gods som
fantes i kongens hus, og dessuten hans
sønner og hustruer, så han ikke hadde
igjen noen av sine sønner uten sin yngste
sønn Joakas (Akasja).
18. Og etter alt dette rammet Herren
ham med en uhelbredelig sykdom i hans
innvoller.
19. Og etter år og dag, da 2 år var til
ende, falt hans innvoller ut på grunn av
sykdommen, og han døde under harde
lidelser. Hans folk tente ikke noe bål for
ham, som de hadde gjort for hans fedre.
20. Han var 32 år gammel da han ble
konge, og han regjerte 8 år i Jerusalem.
Han gikk bort, og ingen savnet ham. Og
de begravde ham i Davids by, men ikke i
kongegravene.
KAP. 22
Akasja, Judas konges, historie
1. D eret t er g j o rd e J erusalems
innbyggere hans yngste sønn Akasja til
konge i hans sted, for alle de eldre var blitt
drept av den røverflokk som var kommet
til leiren sammen med Araberne. På den
måten ble Jorams sønn, Akasja, konge i
Juda.
2. Akasja var 22 år gammel da han ble
konge, og regjerte 1 år i Jerusalem. Hans
mor hette Atalja og var en datter av Omri.
3. Også han vandret på samme veier
som Akabs hus, for hans mor forførte ham
med sine råd til ugudelighet.
4. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne, akkurat som Akabs hus, for etter
hans fars død var de, hans rådgivere, til
hans egen ødeleggelse.
5. Det var også deres råd han fulgte da
han sammen med Israels konge Joram,
Akabs sønn, drog ut i krig mot Hasael,
kongen i Aram, og stred mot ham ved
Ramot i Gilead. Men Arameerne såret
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Joram.
6. Da vendte han tilbake for å la seg
lege i Jisre'el for de sår han hadde fått ved
Rama da han stred mot kongen i Aram,
Hasael, og Judas konge Akasja, Jorams
sønn, drog ned til Jisre'el for å se til
Joram, Akabs sønn, fordi han var sjuk.
7. Men det var Gud som ville at Akasja
skulle gå til grunne, og derfor styre det så
at han kom til Joram. For da han var
kommet dit, drog han med Joram ut mot
Jehu, Nimsis sønn, som Herren hadde
salvet til å utrydde Akabs hus.
8. Og så hendte det at Jehu, da han
fullførte dommen over Akabs hus, møtte
Judas høvdinger og Akasjas brorsønner,
som var i Akasjas tjeneste, og drepte
dem.
9. Så søkte han etter Akasja. Og han ble
grepet mens han holdt seg skjult i
Samaria, og de førte ham til Jehu og
drepte ham. Så begravde de ham, for de
sa: Han er en sønn av Josjafat, som søkte
Herren av alt sitt hjerte. Men det var ingen
igjen av Akasjas hus som var i stand til å
overta kongedømmet.
10. Da Akasjas mor fikk vite at hennes
sønn var død, tok hun seg fore å utrydde
hele konge ætten i Judas hus.
11. Men kongedatteren Josabat tok
Joasj, Akasjas sønn, og førte ham
hemmelig bort fra kongesønnene som
skulle drepes, og førte ham og hans
amme inn i soverommet. Der skjulte
Josabat, kong Jorams datter og presten
Jojadas hustru, ham, for hun var søster til
Akasja, for Atalja, så hun ikke fikk drept
ham.
12. Siden var han hos dem i Guds hus
og ble holdt skjult i 6 år, mens Atalja
regjerte i landet.
KAP. 23
Joasj gjøres til konge og Atalja blir
drept
1. Men i det 7. år tok Jojada mot til seg
og gjorde en pakt mellom noen av de
øverstkommanderende over hundre. Det
var: Asarja, Jerohams sønn, og Ismael,
Johanans sønn, og Asarja, Obeds sønn,

Side 513

og Ma'aseja, Adajas sønn, og Elisafat,
Sikris sønn.
2. Så drog de omkring i Juda og samlet
Levittene fra alle Judas byer, og Israels
familiehoder. Og da de kom til Jerusalem,
3. gjorde hele forsamlingen en pakt med
kongen i Guds hus. Og Jojada sa til dem:
Kongens sønn skal nå være konge, slik
som Herren har sagt om Davids sønner.
4. Hør nå hva dere skal gjøre: Den ene
tredjedel av dere, de prester og Levitter
som tiltrer vakttjenesten på sabbaten, skal
stå vakt ved dørterskelene,
5 . d e n a n d r e t r e d j e d e l ve d
kongeboligen, og den tredje tredjedel ved
Jesod-porten og alt folket i forgården ved
Herrens hus.
6. Men ingen må komme inn i Herrens
hus uten prestene og de av Levittene som
gjør tjeneste. De kan gå inn, for de er
hellige. Men alle de andre av folket skal
holde seg etter det Herren har foreskrevet.
7. Levittene skal stille seg rundt omkring
kongen, hver mann med våpen i hånd. Og
den som kommer inn i huset, skal drepes.
Dere skal være omkring kongen, både når
han går inn og når han går ut.
8. Levittene og hele Juda gjorde akkurat
som presten Jojada hadde befalt. De tok
hver sine menn, både dem som tilrådde
på sabbaten og dem som trådde av på
sabbaten, for presten Jojada hadde ikke
latt skiftene få hjemreise-frihet.
9. Og presten Jojada gav de øverstkommanderende de spyd, og de små og
store skjold, som hadde tilhørt kong
David, og som var i Guds hus.
10. Og han stilte alt folket opp, hver
mann med våpen i hånd, fra husets høyre
side, til husets venstre side, bortimot
alteret, og bortimot huset rundt omkring
kongen.
11. Så førte de kongesønnen ut og satte
kronen på ham og overgav ham
vitneutsagnet, og de gjorde ham til konge.
Og Jojada og hans sønner salvet ham og
ropte: Kongen leve!
12. Da Atalja hørte ropet fra folket som
sprang frem og hyllet kongen, gikk hun inn
i Herrens hus til folket.
13. Der fikk hun se at kongen stod på
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sin plattform i inngangen, og de øverstkommanderende og trompetblåserne stod
hos ham. Og hele folkemengden gledet
seg og støtte i trompetene, og sangerne
var der med sine instrumenter og sang
Herrens lov og pris. Da sønderrev Atalja
sine klær og ropte: OPPRØR !
14. Men presten Jojada lot de
øverstkommanderende, dem som var satt
over hæren, gå ut, og sa til dem: Før
Henne ut mellom rekkene. Og om noen
følger henne, så skal han drepes med
sverd. For presten hadde sagt: Dere skal
ikke drepe henne i Herrens hus.
15. Så gjorde de plass for henne til
begge sider. Og da de kom dit hvor
Hesteporten fører inn til kongens hus,
drepte de henne.
16. Og Jojada gjorde en pakt mellom
seg og alt folket, og kongen, at de skulle
være Herrens folk.
17. Og alt folket gikk inn i Ba'als hus og
rev det ned. Hans altere og hans bilder
knuste de, og Ba'als prest, Mattan, drepte
de foran alterne.
18. Og Jojada overlot tilsynet i Herrens
hus til de Levittiske prester, som David
hadde inndelt i skifter for tjenesten i
Herrens hus, til å ofre brennoffere, som
skrevet er i Mose lov, med glede og sang
etter Davids forskrift.
19. Og han satte dørvokterne ved
portene til Herrens hus, forat ingen som
var skitten på noen måte skulle komme
inn der.
20. Så tok han med seg de øverstkommanderende over hundre, de øverste
og mektigste blant folket, og hele
folkemengden, og førte kongen ned fra
Herrens hus. Og de gikk inn gjennom den
øvre port inn i kongens hus og satte
kongen på kongetronen.
21. Og hele folkemengden gledet seg,
og byen var rolig. Men Atalja hadde de
drept med sverd.
KAP. 24
Joasjs, Judas konges, iver for Gud
1. Joasj var 7 år gammel da han ble
konge, og regjerte 40 år i Jerusalem.

Hans mor hette Sibja og var fra Be'erSjeba.
2. Joasj gjorde hva rett var i Herrens
øyne, så lenge presten Jojada levde.
3. Jojada lot ham få to hustruer, og han
fikk sønner og døtre.
4. Siden fikk Joasj i sinne å sette
Herrens hus i stand.
5. Og han samlet prestene og Levittene
og sa til dem: Dra ut til byene i Juda og
samle inn penger fra hele Israel til å
utbedre deres Guds hus etter som det
behøves fra år til år, og skynd dere med å
gjøre dette! Men Levittene skyndte seg
ikke med det.
6. Da kalte kongen til seg ypperstepresten Jojada og sa til ham: Hvorfor har
du ikke sett etter at Levittene kommer
med den avgift fra Juda og fra Jerusalem
som er pålagt av Herrens tjener Moses,
og som Israels menighet skal utrede til
vitneutsagnets telt?
7. For den ugudelige Ataljas sønner har
ødelagt Guds hus, og til og med alle de
hellige ting i Herrens hus har de brukt til
Ba'alene.
8. Så bød kongen at de skulle gjøre en
kiste og sette den utenfor porten til
Herrens hus.
9. Og det ble kunngjort i Juda og
Jerusalem at folk skulle komme til Herren
med den avgift som Guds tjener Moses
hadde pålagt Israel i ørkenen.
10. Da bar alle høvdingene og alt folket
pengene frem med glede og kastet dem i
kisten, til alt var kommet inn.
11. Og hver gang kisten av Levittene ble
båret inn til kongens tilsynsmenn, og de
så at det var mange penger i den, da kom
k o n g en s sek r e t æ r , o g d en av
ypperstepresten innsatte tilsynsmann, og
tømte den. Og så bar de den tilbake på
plass. Slik gjorde de dag etter dag og
samlet en mengde penger.
12. Så overgav kongen og Jojada dem
til dem som hadde ansvaret for arbeidet
på Herrens hus. Og de leide steinhuggere
og tømmermenn til å sette Herrens hus i
stand, og likedan jernsmeder og
kobbersmeder til å utbedre Herrens hus.
13. Og arbeidsfolkene arbeidet. Og
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utbedringsarbeidet skred frem under
deres hender, og de satte Guds hus i
stand igjen etter dets rette mål og gjorde
det sterkt.
14. Og da de var ferdige, bar de resten
av pengene til kongen og Jojada. Og han
lot gjøre redskaper av det til Herrens hus:
Redskaper til tjenesten, ofringen, skåler,
gullkar, og sølvkar. Og de ofret stadig
brennoffere i Herrens hus, så lenge
Jojada levde.
Joasj og folket vender seg bort fra
Gud
15. Men Jojada ble gammel og mett av
dager og døde. Han var 130 år gammel
da han døde.
16. De begravde ham i Davids by hos
kongene, fordi han hadde gjort vel mot
Israel, og mot Gud, og hans hus.
17. Men etter Jojadas død kom Judas
høvdinger og kastet seg ned for kongen.
Da gav kongen etter,
18. og de forlot Herrens, sine fedres
Guds, hus og dyrket Astarte-bildene og de
andre avguder. Og det kom vrede over
Juda og Jerusalem for denne deres
forbrytelse.
19. Og Herren sendte profeter blant dem
for å føre dem tilbake til seg. Og de
advarte dem, men de hørte ikke på dem.
20. Da kom Guds Ånd over Sakarja,
presten Jojadas sønn, og han stod frem
for folket og sa til dem: Så sier Gud:
Hvorfor overtrer dere Herrens bud? På
den måte kan det ikke gå dere vel. Fordi
dere har forlatt Herren, forlater han dere.
21. Men de sammensverget seg mot
ham og steinet ham på kongens befaling i
forgården til Herrens hus.
22. Kong Joasj kom ikke i hu den
kjærlighet som hans far Jojada hadde vist
ham. Han drepte hans sønn, men i det
samme han døde ropte han: Herren skal
se det og hevne det!
Arameerne inntok Juda og
Jerusalem
23. Så skjedde det da året var til ende,
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at Arameernes hær drog opp mot ham. De
kom til Juda og Jerusalem og utryddet alle
høvdingene i folket, og sendte all den
krigsfangst de tok til kongen i Damaskus.
24. Arameerhæren som kom, var bare
liten. Men enda gav Herren en meget
tallrik hær i deres hånd, fordi de hadde
forlatt Herren, sine fedres Gud. På den
måten fullførte de straffedommen over
Joasj.
25. Og da de drog bort fra ham, -for de
lot ham være i store lidelser-, sammensverget hans tjenere seg mot ham, fordi
han hadde drept presten Jojadas sønner.
Og de drepte ham på hans leie. Slik døde
han og de begravde ham i Davids by, men
ikke i konge-gravene.
26. De som sammensverget seg mot
ham, var: Sabad, sønn av Ammonitterkvinnen Sim'at, og Josabad, sønn av
Moabitterkvinnen Simrit.
27. Om hans sønner og de mange
profetord som ble talt imot ham, og den
grundige utbedring av Guds hus, derom er
det skrevet i kongens historiebok. Og
hans sønn Amasja ble konge i hans sted.
KAP. 25
Amasja, Judas konges, historie
1. Amasja var 25 år gammel da han ble
konge, og regjerte i 29 år i Jerusalem.
Hans mor hette Joaddan og var fra
Jerusalem.
2. Han gjorde hva rett var i Herrens
øyne, dog ikke med udelt hjerte.
3. Så snart han hadde fått kongedømmet i sin hånd, slo han i hjel dem av
sine tjenere som hadde slått i hjel hans far
kongen.
4. Men deres barn drepte han ikke. Han
gjorde etter det som er skrevet i loven, i
Moseboken, hvor Herren hadde gitt dette
bud: Foreldre skal ikke lide døden for sine
barns skyld, og barn ikke lide døden for
sine foreldres skyld, men enhver skal dø
for sin egen synd.
5. Siden samlet Amasja Juda og stilte
dem opp etter deres familier under de
øverstkommanderende over tusen og de
øverstkommanderende over hundre i hele
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Juda og Benjamin. Han mønstret dem fra
20. års alderen og oppover. Og han fant ut
at det var tre hundre tusen utvalgte
stridsdyktige menn, som kunne føre spyd
og skjold.
6. Dessuten leide han i Israel hundre
tusen djerve stridsmenn for hundre
talenter (4.320kg) sølv.
7. Men en Guds mann kom til ham og
sa: La ikke Israelitt-hæren dra med deg,
konge! For Herren er ikke med Israel, ikke
med noen av Efra'ims barn.
8. Men dra du frem, gjør du verket, og
gå modig i striden! Ellers vil Gud la deg
falle for fienden, for det står i Guds makt
både å hjelpe og å felle.
9. Og Amasja spurte den Guds mann:
Men hva blir det da av de hundre talenter
(4.320kg) sølv som jeg har gitt hær
flokken av Israel? Den Guds mann svarte:
Herren kan vel gi deg mere enn dette.
10. Da skilte Amasja ut den flokk som
var kommet til ham fra Efra'im, og lot dem
dra hjem igjen. Derfor ble de harme på
Juda, og de vendte hjem i brennende
vrede.
11. Men Amasja tok mot til seg og drog
ut med sine folk, og kom til Saltdalen. Der
hugg han ned ti tusen mann av Se'irs
barn.
12. Og ti tusen tok Judas barn levende
til fange og førte dem opp på toppen av en
klippe og styrtet dem ned derfra, så de
alle knustes.
13. Men de som hørte til den flokk som
Amasja hadde sendt tilbake, så de ikke
kom til å dra med ham i krigen, falt inn i
Judas byer fra Samaria like til Bet-Horon.
Og de hugg ned der tre tusen mann og tok
en stor krigsfangst.
14. Da Amasja kom tilbake og hadde
slått Edomittene, førte han Se'irs barns
guder med seg og stilte dem opp som sine
guder. Og han kastet seg ned for dem og
brente røkelse for dem.
15. Da opptentes Herrens vrede mot
Amasja og han sendte en profet til ham.
Han sa til ham: Hvorfor søker du dette
folks guder, de som ikke har reddet sitt
eget folk av din hånd?
16. Men da han talte slik til ham, svarte

han ham: Har vi satt deg til rådgiver for
kongen? Hold opp med dette hvis du ikke
vil bli slått i hjel! Da holdt profeten opp og
sa: Jeg vet at Gud har besluttet å
nedbryte deg, siden du har gjort dette og
ikke hørt på mitt råd.
17. Men Judas konge Amasja holdt råd
og sendte så beskjed til Israels konge
Joasj, sønn av Joakas, Jehus sønn, og lot
si: Kom, la oss prøve styrke med
hverandre!
18. Men Israels konge Joasj sendte
beskjed til Judas konge Amasja og svarte:
Tornebusken på Libanon sendte beskjed
til sederen på Libanon og lot si: La min
sønn få din datter til hustru! Men de ville
dyr på Libanon fór frem og trådde
tornebusken ned.
19. Du tenker: Jeg har slått Edom. Og
derfor er du blitt overmodig og vil vinne
ennå mere ære. Bli bare hjemme! Hvorfor
vil du utfordre ulykken over deg, så du går
til grunne, både du og Juda med deg?
20. Men Amasja hørte ikke på ham, for
det var Gud som styrte det slik. Han ville
gi dem i fiende-hånd, fordi de hadde søkt
Edoms guder.
21. Da drog Israels konge Joasj opp. Og
han og Judas konge Amasja prøvde
styrken mot hverandre ved Bet-Semes,
som tilhører Juda.
22. Og Judas menn ble slått av Israel,
og de flyktet hver til sitt hjem.
23. Men Judas konge Amasja, sønn av
Joasj, Joakas' sønn, ble tatt til fange av
Israels konge Joasj ved Bet-Semes. Og
han førte ham til Jerusalem, og han rev
ned et stykke av Jerusalems mur, fra
Efra'im-porten til Hjørne-porten, fire
hundre alen (178m).
24. Og han tok alt det gull og sølv, alle
de kar som fantes i Guds hus hos ObedEdom, skattene i kongens hus, og
dessuten gislene, så vendte han tilbake til
Samaria.
25. Judas konge Amasja, Joasj sønn,
levde 15 år etter at Israels konge Joasj,
Joakas' sønn, var død.
26. Hva som ellers er å fortelle om
Amasja, både i hans første og i hans
senere dager, det er oppskrevet i boken
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om Judas og Israels konger.
27. Men fra den tid Amasja falt fra
Herren, gjorde de en sammensvergelse
mot ham i Jerusalem. Og han flyktet til
Lakis, men de sendte folk etter ham til
Lakis og de drepte ham der.
28. Så kjørte de ham derfra med hester
og begravde ham hos hans fedre i Judas
hovedstad.
KAP. 26
Ussia, Judas konges, historie
1. Og alt Judas folk tok og gjorde Ussia,
som var 16 år gammel, til konge i hans far
Amasjas sted.
2. Han gjorde Elot til en fast by og vant
tilbake Juda, etterat kongen hadde lagt
seg til hvile hos sine fedre.
3. Ussia var 16 år gammel da han ble
konge, og han regjerte 52 år i Jerusalem.
Hans mor hette Jekoja og var fra
Jerusalem.
4. Han gjorde hva rett var i Herrens
øyne, akkurat som hans far Amasja hadde
gjort.
5. Og han søkte Gud så lenge Sakarja
levde. Han som skjønte seg på Guds
syner. Og så lenge han søkte Herren, lot
Gud det gå ham vel.
6. Han drog ut og stred mot Filisterne og
rev ned bymurene i Gat, Jabne, og Asdod.
Og han bygget byer ved Asdod og på
andre steder i Filisternes land.
7. Gud hjalp ham mot Filisterne og
Araberne som bodde i Gur-Ba'al, og mot
Me'unittene.
8. Og Ammonittene kom med gaver til
Ussia. Og hans navn nådde like til
Egypten, for han ble overmåte mektig.
9. Ussias bygget tårn i Jerusalem ved
Hjørneporten, ved Dalporten, og ved
Vinkelen, og gjorde på den måten disse
steder faste og sterke.
10. Han bygget også tårn i ørkenen og
hugg ut mange brønner, for han hadde
stor buskap både i lavlandet og på
høysletten. Og han hadde jordbrukere og
vingårdsmenn på fjellene og i hagene, for
jordbruket lå ham på hjerte.
11. Ussia hadde en krigsdyktig hær,
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som drog ut i strid i flokker, mønstret og
tellet av statssekretæren Je'uel og tilsynsmannen Ma'aseja under ledelse av
Hananja; en av kongens høvdinger.
12. To tusen seks hundre var det fulle
tall på de djerve stridsmenn som var
familiehoder.
13. Og under dem stod en krigshær på
tre hundre og sju tusen fem hundre mann,
som gjorde krigstjeneste med kraft og mot
og hjalp kongen mot fienden.
14. Hele denne hær forsynte Ussia med
skjold, spyd, hjelmer, brynjer, buer, og
slyngesteiner.
15. I Jerusalem lot han gjøre kunstmessig uttenkte krigsmaskiner, som skulle
stilles opp på tornene og murhjørnene til å
skyte piler og store steiner. Og hans navn
nådde vidt omkring. For han ble hjulpet på
underfull måte, så han fikk stor makt.
16. Men da han var blitt mektig, ble han
overmodig i sitt hjerte, så han forsyndet
seg. Han var ulydig mot Herren sin Gud
og gikk inn i Herrens helligdom for å
brenne røkelse på røkofferalteret.
17. Men presten Asarja gikk inn etter
ham, og med ham åtti av Herrens prester;
modige menn.
18. De trådde opp mot kong Ussia og sa
til ham: Det hører ikke deg til, Ussias, å
brenne røkelse for Herren, men bare
prestene, Arons sønner, de som er
innvidd til det. Gå ut av helligdommen, for
du har vært ulydig. Og det blir deg ikke til
ære for Gud Herren.
19. Da ble Ussia vred. Han holdt et
røkelsekar i hånden og ville akkurat til å
brenne røkelse. Men da hans vrede brøt
løs mot prestene, slo spedalskheten ut i
hans panne, som han stod der foran
prestene i Herrens hus ved røkofferalteret.
20. Og da ypperstepresten Asarja og
alle prestene vendte seg mot ham, så de
at han var spedalsk på pannen. Da drev
de ham i hast bort derfra. Og selv skyndte
han seg også å komme ut, for Herren
hadde slått ham.
21. Siden var kong Ussia spedalsk like
til sin dødsdag. Og han bodde i et hus for
seg selv som spedalsk, for han var
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utelukket fra Herrens hus. Hans sønn
Jotam hadde ansvaret for kongens hus og
dømte landets folk.
22. Hva som ellers er å fortelle om
Ussia, både i hans første og i hans senere
dager, har profeten Jesaja, Amos sønn,
skrevet opp.
23. Og Ussia la seg til hvile hos sine
fedre. Og de begravde ham hos hans
fedre ute på begravelses-plassen som
tilhørte kongene, for de sa: Han er
spedalsk. Og hans sønn Jotam ble konge
i hans sted.
KAP. 27
Jotam, Judas konges, historie
1. Jotam var 25 år da han ble konge, og
regjerte 16 år i Jerusalem. Hans mor hette
Jerusa og var datter av Sadok.
2. Han gjorde hva rett var i Herrens
øyne, akkurat som hans far Ussa hadde
gjort, og han gikk ikke inn i Herrens
helligdom, men folket ble ved å gjøre hva
ondt var.
3. Han bygget den øvre port til Herrens
hus, og på Ofel-muren bygget han mye.
4. Han bygget også byer i Juda-fjellene,
og i skogene bygget han borger og tårn.
5. Han førte krig med Ammons barns
konge og overvant dem, så Ammons barn,
det år, måtte gi ham hundre talenter
(4.320kg) sølv, ti tusen kor (4.000.000L)
hvete, og ti tusen kor (4.000.000L) bygg.
Det samme måtte Ammons barn gi ham
også i det 2. år og i det 3. år.
6. På den måten ble Jotam mektig, fordi
han stadig vandret for Herrens, sin Guds
åsyn.
7. Hva som ellers er å fortelle om Jotam,
om alle hans kriger og alt det han tok seg
fore, det er oppskrevet i boken om Israels
og Judas konger.
8. Han var 25 år gammel da han ble
konge, og regjerte i 16 år i Jerusalem.
9. Og Jotam la seg til hvile hos sine
fedre, og de begravde ham i Davids by.
Og hans sønn Akas ble konge i hans sted.
KAP. 28
Akas, Judas konges, historie

1. Akas var 20 år gammel da han ble
konge, og regjerte 16 år i Jerusalem. Han
gjorde ikke hva rett var i Herrens øyne,
som hans far David,
2. men vandret på Israels kongers veier
og gjorde endog støpte bilder for
Ba'alene.
3. Han brente røkelse i Hinnoms sønns
dal og lot sine sønner gå gjennom ilden
etter de vederstyggelige skikker hos de
folk som Herren hadde drevet bort for
Israels barn,
4. og han ofret og brente røkelse på
haugene og bakkene og under hvert grønt
tre.
5. Så gav Herren, hans Gud, ham i
Arameerkongens hånd, og de slo ham og
førte mange av hans folk bort som fanger
til Damaskus. Han ble også gitt i Israels
konges hånd, som vant en stor seier over
ham.
6. Pekah, Remaljas sønn, drepte på én
dag hundre og tjue tusen mann i Juda,
alle sammen djerve menn, fordi de hadde
forlatt Herren, sine fedres Gud.
7. Og Sikri, en stor stridsmann fra
Efra'im, drepte kongesønnen Ma'aseja,
slottshøvdingen Asrikam, og Elkana, som
var kongens nærmeste mann.
8. Israels barn førte bort med seg to
hundre tusen fanger fra sine brødre; deres
hustruer, sønner, og døtre. De tok også
en stor krigsfangst blant dem og førte det
til Samaria.
9. Der var det en Herrens profet som
hette Oded. Han gikk ut imot hæren da
den kom til Samaria, og sa til dem: Hør!
Herren, deres fedres Gud, har i sin harme
over Juda gitt dem i deres hånd, men dere
har hugget ned iblant dem med slik vrede
at det er nådd like til himmelen.
10. Og nå tenker dere å tvinge Juda og
Jerusalems barn til å være slaver og
slavinner for dere. Har dere ikke selv skyld
nok på dere innfor Herren deres Gud?
11. Så hør nå på meg og send fangene
tilbake som dere har bortført fra deres
brødre, for Herrens brennende vrede er
over dere!
12. Da var det noen menn blant
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overhodene for Efra'ims barn som trådde
frem for dem som kom fra krigen, det var
Asarja, Johanans sønn, Berekj a,
Mesillemots sønn, Hiskia, Sjallums sønn,
og Amasa, Hadlais sønn,
13. og de sa til dem: Dere skal ikke føre
fangene inn her. Dere tenker vel på å øke
våre synder og vår forbrytelse og på den
måten riktig å føre skyld over oss for
Herren. Men vår skyld er alt stor nok, og
der er brennende vrede over Israel.
14. Da gav krigsfolket fra seg fangene
og krigsfangsten for høvdingenes og hele
folkemengdens øyne.
15. Og de menn, som nettopp er nevnt,
kom og tok fangene og kledde alle som
var nakne iblant dem med klær fra
krigsfangsten. De gav dem både klær og
sko, både mat og drikke, og salvet dem.
Og alle de svake iblant dem satte de opp
på esler og førte dem til Jeriko,
Palmestaden, til deres brødre. Så vendte
de selv hjem igjen til Samaria.
16. På denne tid sendte kong Akas
beskjed til kongene i Assyria og bad dem
om hjelp,
17. for også Edomittene kom og slo
Juda og førte bort fanger,
18. og Filisterne falt inn i falt inn i byene i
Juda, både i lavlandet og i sørlandet, og
inntok Bet-Semes, Ajalon, Gederot, og
likedan Soko med tilhørende småbyer,
Timna med tilhørende småbyer, Gimso
med tilhørende småbyer, og bosatte seg
der.
19. For Herren ville ydmyke Juda for
Israels konge, for Akas' skyld, fordi han
hadde forført Juda til uoppdragelse og
båret seg så troløst av mot Herren.
20. Så kom kongen i Assyria, TilgatPileser mot ham og fór fiendtlig frem mot
ham isteden for å støtte ham.
21. For enda Akas plyndret Herrens hus,
kongens hus, og høvdingene, og gav det
til Assyrias konge, så hjalp det ham ikke.
22. Og på den tid han var satt i nød, bar
han seg ennå mere troløst at mot Herren;
han, kong Akas.
23. Han ofret til gudene i Damaskus som
hadde slått ham, og sa: Siden
Arameerkongens guder har hjulpet dem,
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så vil jeg ofre til dem forat de skal hjelpe
meg. Men de ble til fall for ham og for hele
Israel.
24. Akas samlet også karene i Guds hus
og brøt gullet av dem, og stengte dørene
til Herrens hus og gjorde seg alter ved
hvert hjørne i Jerusalem.
25. Og i hver eneste by i Juda gjorde
han hauger til å brenne røkelse på for de
fremmede guder og vakte på den måten
harme hos Herren, sine fedres Gud.
26. Hva som ellers er å fortelle og om alt
det han tok seg fore, både i sine første og
i sine senere dager, det er oppskrevet i
boken om Judas og Israels konger.
27. Og Akas la seg til hvile hos sine
f edre. Og de beg ravd e h am i
hovedstaden, i Jerusalem, men de ville
ikke legge ham i Israels kongers graver.
Og hans sønn Hiskia ble konge i hans
sted.
KAP. 29
Hiskia åpner templet og får i stand
Gudstjenesten
1. Hiskia ble konge da han var 25 år
gammel, og regjerte 29 år i Jerusalem.
Hans mor hette Abia, Sakarjas datter.
2. Han gjorde hva rett var i Herrens
øyne, akkurat som hans far David hadde
gjort.
3. I sin regjerings 1. år, i den 1. måned,
åpnet han igjen dørene til Herrens hus og
satte dem i stand.
4. Så lot han prestene og levittene
hente, og samlet dem på den åpne plass
mot øst.
5. Og han sa til dem: Hør på meg, dere
Levitter! Hellige nå dere selv og hellige
Herrens hus, deres fedres Guds hus, og
få skittenheten ut av helligdommen!
6. For våre fedre har båret seg troløst at
og gjort hva ondt er i Herrens, vår Guds,
øyne, og forlatt ham. De har vendt sitt
åsyn bort fra Herrens tabernakel og vendt
ham ryggen.
7. De har også stengt dørene til
forhallen, slukket lampene, ikke brent
røkelse, og ikke ofret brennoffer i
helligdommen for Israels Gud.
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8. Derfor er Herrens vrede kommet over
Juda og Jerusalem, og han har overgitt
dem til mishandling, til ødeleggelse og til
vanære, slik som dere nå ser med egne
øyne.
9. Og derfor er våre fedre falt for
sverdet, og våre sønner og døtre og
hustruer er i fangenskap.
10. Nå har jeg i sinne å gjøre en pakt
med Herren, Israels Gud, så hans
brennende vrede kan vende seg bort fra
oss.
11. Så la det nå ikke mangle hos dere
på iver, mine sønner! For dere har Herren
utvalgt til å stå for hans åsyn og tjene
ham, til å være hans tjenere og brenne
røkelse for ham.
12. Da tok Levittene fatt på arbeidet. Det
var: Mahat, Amasais sønn, og Joel,
Asarjas sønn, av Kahatittenes barn; og av
Meraris barn: Kis, Abdis sønn, og Asarja,
Jehallelels sønn; og fra Gersonittene:
Joah, Simmas sønn, og Eden, Joahs
sønn;
13. og av Elisafans barn: Simri og
Je'uel; og av Asafs barn: Sakarja og
Mattanja;
14. og av Hemans barn: Jehuel og
Sime'i; og av Jedutuns barn: Semaja og
Ussiel.
15. De samlet sine brødre, helliget seg,
og gikk inn for å rense Herrens hus, slik
som kongen hadde befalt etter Herrens
ord.
16. Og prestene gikk inn i det indre av
Herrens hus for å rense det. Og all den
skittenhet som de fant i Herrens tempel,
førte de ut i forgården til Herrens hus. Der
tok Levittene imot det og bar det ut til
Kedron-bekken.
17. På den 1. dag i den 1. måned
begynte de å hellige seg, og på den 8.
dag i måneden gikk de inn i Herrens
forhall og helliget Herrens hus i 8 dager.
Og på den 16. dag i den 1. måned var de
ferdige.
18. Deretter gikk de inn til kong Hiskia
og sa: Vi har renset hele Herrens hus og
brennofferalteret med alt som tilhører det,
og utstillingsbrødsbordet med alt som
tilhører det.

19. Og alle de kar som kong Akas i sin
troløshet hadde vanhelliget mens han var
konge, dem har vi satt i stand og helliget,
og nå står de foran Herrens alter.
20. Tidlig neste morgen samlet kong
Hiskia byens høvdinger og gikk opp til
Herrens hus.
21. Og de kom med sju okser, sju
værer, sju lam, og sju geitebukker, til
syndoffer for riket, for helligdommen, og
for Juda. Og han bød Arons sønner,
prestene, å ofre dem på Herrens alter.
22. De slaktet da oksene, og prestene
tok imot blodet og skvettet det på alteret.
Så slaktet de værene og skvettet blodet
på alteret, og så slaktet de lammene og
skvettet blodet på alteret.
23. Deretter førte de syndofferbukkene
frem foran kongen og menigheten, og de
la sine hender på dem.
24. Og prestene slaktet dem og skvettet
blodet på alteret som syndoffer til soning
for hele Israel, for kongen hadde befalt at
brennofferet og syndofferet skulle være for
hele Israel.
25. Og han lot Levittene stille seg opp i
Herrens hus med cymbler, harper, og
sitarer, slik som David og kongens seer,
Gad, og profeten N at an hadde
foreskrevet, for det var Herren som hadde
gitt denne forskrift gjennom sine profeter.
26. Levittene stod med Davids musikki n s t r u m e n t e r o g p res t e n e m e d
trompetene.
27. Så bød Hiskia å ofre brennofferet på
alteret. Og på samme tid som ofringen
begynte, begynte også sangen for Herren
og trompetene å lyde; ledet av Davids,
Israels konges, instrumenter.
28. Og hele menigheten kastet seg ned
mens sangen lød og trompetene klang, og
alt dette varte til ofringen var til ende.
29. Da de var ferdig med ofringen, falt
de på kne, både kongen og alle de som
var der sammen med ham, og de tilbad.
30. Så bød kong Hiskia og høvdingene
at Levittene skulle love Herren med David
og seeren Asafs ord. Og de lovet ham
med fryd og bøyde seg ned og tilbad.
31. Og Hiskia tok til orde og sa: Dere
har nå fylt deres hånd for Herren. Kom nå
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hit og før frem slaktoffere og takkoffere til
Herrens hus! Da kom menigheten med
slaktoffere og takkoffere. Og enhver hvis
hjerte drev ham til det, kom med brennoffere.
32. Og tallet på de brennoffer som
menigheten førte frem, var sytti okser,
hundre værer, og to hundre lam. Alt dette
var til brennoffer for Herren.
33. De andre offer som ble båret frem,
var seks hundre stykker storfe og tre
tusen stykker småfe.
34. Men det var ikke prester nok til å flå
alle brennofferne. Derfor fikk de hjelp av
sine brødre Levittene til arbeidet var
ferdig, og til de andre prester hadde
helliget seg, for Levittene hadde vist en
ordentligere vilje til å hellige seg enn
prestene.
35. Det var også en mengde brennoffer,
og i tillegg kom fettstykkene, takkofferne,
o g d e d rik k o f f e r, so m t ilh ø rt e
brennofferne. På den måten kom
tjenesten i Herrens hus i sin rette skikk.
36. Og Hiskia og hele folket gledet seg
over det som Gud hadde gjort for folket,
for alt dette var skjedd med én gang.
KAP. 30
Hiskias påske for Herren
1. Så sendte Hiskia beskjed omkring til
hele Israel og Juda, og skrev også brev til
Efra'im og Manasse, at de skulle komme
til Herrens hus i Jerusalem og holde
påske for Herren, Israels Gud.
2. Og kongen og hans høvdinger, og
hele menigheten i Jerusalem, holdt råd
om å holde påske i den 2. måned,
3. for de kunne ikke holde den med en
gang, fordi det ennå ikke var prester nok
som hadde helliget seg, og folket var ikke
samlet i Jerusalem.
4. Det syntes kongen og hele
menigheten var rett.
5. De vedtok derfor å la rope ut i hele
Israel, fra Be'er-Sjeba like til Dan, at folk
skulle komme å holde påske for Herren,
Israels Gud, i Jerusalem, for de hadde
ikke holdt den i samlet mengde slik som
det er foreskrevet.
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6. Så tok da ilbudene avsted med
brevene fra kongen og hans høvdinger og
drog omkring i hele Israel og Juda, slik
som kongen hadde befalt, og sa: Dere
Israels barn! Vend om til Herren,
Abrahams, Isaks, og Jakobs, Gud, så han
kan vende seg til den rest av dere som
har sluppet unna Assyrerkongens hånd.
7. Vær ikke som deres fedre og deres
brødre, som bar seg troløst at mot Herren,
sine fedres Gud, så han overgav dem til
utslettelse, slik som dere selv ser.
8. Vær nå ikke hårdnakkede som deres
fedre! Gi Herren hånden og kom til hans
helligdom, som han har hellighet for alle
tider. Og tjen herren deres Gud, så hans
brennende vrede må vende seg bort fra
dere.
9. For når dere vender om til Herren, da
skal deres brødre og deres sønner finne
barmhjertighet hos dem som holder dem
fangne og komme tilbake til dette land; for
Herren deres Gud er nådig og barmhjertig.
Han vil ikke vende sitt åsyn bort fra dere,
dersom dere vender om til ham.
10. Ilbudene drog omkring fra by til by i
Efra'ims og Manasses landområde og like
til Sebulon, men folk bare lo av dem og
spottet dem.
11. Det var bare noen få i Asjer,
Manasse, og Sebulon, som ydmyket seg
og kom til Jerusalem.
12. Også i Juda rådet Guds hånd, så
han gav dem et samstemt hjerte til å gjøre
det som kongen og høvdingene hadde
befalt etter Herrens ord.
13. På den måten samlet det seg en
mengde folk i Jerusalem for å holde de
ugjærede brøds høytid i den 2. måned.
Det ble en meget stor forsamling.
14. Først fikk de bort de alter som fantes
i Jerusalem, også alle røkelsekarene tok
de bort og kastet dem i Kedron-bekken.
15. Så slaktet de påskelammet på den
14. dag i den 2. måned, og prestene og
Levittene ble skamfulle og helliget seg og
førte frem brennoffere til Herrens hus.
16. De stilte seg på sin plass, som det
var dem foreskrevet, etter den Guds mann
Moses' lov, og prestene skvettet blodet
som Levittene rakte dem.
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17. For det var mange i forsamlingen
som ikke hadde helliget seg, og derfor
utførte Levittene slaktingen av påskelammene for alle dem som ikke var reine,
så de kunne hellige dem for Herren.
18. For en mengde av folket, mange fra
Efra'im, Manasse, Issakar, og Sebulon,
hadde ikke renset seg, men åt
påskelammet uten å bry seg om det som
var foreskrevet. Men Hiskia bad for dem
og sa: Herren, som er god, vil tilgi
19. hver den som har vendt seg av alt
sitt hjerte til å søke Gud Herren, sine
fedres Gud, om han enn ikke er rein slik
som helligdommen krever det!
20. Og Herren bønnhørte Hiskia og
skånte folket.
21. På den måten holdt de av Israels
barn som var til stede i Jerusalem, de
ugjærede brøds høytid i 7 dager med stor
glede. Og prestene og Levittene lovet
Herren dag for dag med instrumenter som
priste Herren til makt.
22. Og Hiskia talte vennlig til alle de
Levitter som hadde vist seg særlig dyktige
i Herrens tjeneste. Og de åt høytidsofferet
i 7 dager og ofret takkofferne og lovet
Herren, sine fedres Gud.
23. Og hele mengden kom overens om
å holde høytid ennå 7 dager, og så holdt
de høytid med glede i 7 dager til.
24. For Hiskia, Judas konge, gav
menigheten tusen okser og sju tusen
stykker småfe, og høvdingene gav
menigheten tusen okser og ti tusen stykker
småfe. Og mange prester helliget seg.
25. Og hele Judas menighet gledet seg;
og prestene, Levittene, alle de som var
kommet sammen fra Israel, og de
fremmede som var kommet fra Israels
land eller bodde i Juda.
26. Det var stor glede i Jerusalem. For
siden Israels konge Salomos, Davids
sønns, dager hadde det ikke hendt noe
slikt i Jerusalem.
27. Og de Levittiske prester stod opp og
velsignet folket. Og deres røst ble hørt, og
deres bønn nådde til himmelen, hans
hellige bolig.
KAP. 31

Hiskia får i stand givertjenesten til
Herren
1. Da de nå var ferdig med alt dette,
drog alle de Israelitter som var til stede, ut
til byene i Juda og sønderslo skulpturene
og hugg Astarte-bildene i stykker og rev
ned offerhaugene, og alterne, i hele Juda,
Benjamin, i Efra'im, og Manasse, til det
var ingenting igjen av dem. Og så vendte
alle Israels barn hjem igjen til sine byer,
enhver til sin eiendom.
2. Så ordnet Hiskia prestenes og
Levittenes skifter, ettersom de tilhørte den
ene eller det andre skifte, så både
prestene og Levittene fikk sin særskilte
tjeneste med å bære frem brennoffer og
takkoffer, å utføre Gudstjenesten, og å
synge Herrens lov og pris i portene til
hans leir.
3. Det som kongen gav av sin eiendom,
skulle brukes til brennoffere, morgen- og
kvelds-brennoffere, på sabbaten, månedskiftedagene, og høytidene, slik som
skrevet står i Herrens lov.
4. Og han bød folket, som bodde i
Jerusalem, at de skulle gi prestene og
Levittene deres del, så de kunne holde
fast ved Herrens lov.
5. Da denne befaling ble kjent, gav
Israels barn av første avling i rikelig
mengde, både på korn, juice, olje,
honning, og av all annen avling på
marken, og de kom med tiende av alt
sammen i rikelig mengde.
6. De av Israels og Judas barn som
bodde i Judas byer, kom også med tiende
av storfe og småfe og tiende av de hellige
gaver som var helliget til Herren deres
Gud, og la dem opp haug ved haug.
7. I den 3. måned begynte de å samle
opp haugene, og i den 7. måned ble de
ferdig med det.
8. Og da Hiskia og høvdingene kom og
så haugene, priste de Herren og hans folk
Israel.
9. Da så Hiskia spurte prestene og
Levittene om haugene,
10. svarte ypperstepresten Asarja av
Sadoks hus: Siden de begynte å komme
med gaver til Herrens hus, har vi spist oss
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mette og fått rikelig til overs; for Herren
har velsignet sitt folk, så vi har fått all
denne rikdom til overs.
11. Da bød Hiskia at det skulle innsettes
lagerrom i Herrens hus. Og da det var
gjort,
12. kom folket ærlig og ordentlig med
det første av avlingen, tienden, og de
hellige gaver, og la dem inn der. Levitten
Konanja hadde oppsyn med dette og nest
etter ham hans bror Sime'i.
13. Men Jehiel, Asaja, Nahat, Asael,
Jerimot, Josabad, Eliel, Jismakja, Mahat,
og Benaja, var oppsynsmenn under
Konanja og hans bror Sime'i etter pålegg
av Kong Hiskia og Asarja, fyrsten i Guds
hus.
14. Levitten Kore, Jimnas sønn, som var
dørvokter mot øst, hadde oppsynet over
de frivillige gaver til Gud og skulle dele ut
Herrens offergaver og de høyhellige
gaver.
15. Under ham stod Eden, Minjamin,
Jesua, Semaja, Amarja, og Sekanja. De
skulle være tillitsmenn i prestenes byer og
dele ut gavene til sine brødre etter deres
skifter, både til store og små,
16. med unntakelse av alle dem av
mannkjønn, fra 3. års alderen og oppover,
som var oppskrevet i ættelistene, og som
kom til Herrens hus for hver dag å få hva
de den dag behøvde under den tjeneste
de hadde å ivareta etter sine skifter;
17. prestene var oppskrevet i listene
etter sine familier, og Levittene fra 20. års
alderen og oppover etter det de hadde å
ivareta etter sine skifter.
18. De skulle også dele ut gavene til
dem som var oppskrevet av deres små
barn, hustruer, sønner, og døtre, så
mange de var; for med troskap helliget de
seg til sin tjeneste.
19. For dem av Arons sønner, prestene,
som bodde på utmarkene omkring sine
byer, var det i hver by noen navngitte
menn som skulle dele ut til alt mannkjønn
blant prestene det som tilkom dem, og
likedan til alle dem av Levittene som var
oppskrevet i ættelistene.
20. På den måten gjorde Hiskia i hele
Juda, og han gjorde hva godt og rett og
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sant var i Herrens øyne, hans Guds øyne.
21. Og alt det som han tok seg fore, idet
han søkte sin Gud, enten det gjaldt
tjenesten i Guds hus, eller det gjaldt loven
og budet, det gjorde han av alt sitt hjerte,
og det lyktes for ham.
KAP. 32
Assyrerkongen angriper Hiskia og
Juda
1. Noen tid etterat Hiskia hadde utført
dette og vist slik troskap, kom kongen i
Assyria, Sankerib, og drog inn i Juda. Han
omringet de faste byer og tenkte at han
skulle få dem i sin makt.
2. Da Hiskia fikk vite at Sankerib var
kommet og hadde i sinne å angripe
Jerusalem,
3. rådslo han med sine høvdinger og
sine kvalitetsmessige stridsmenn om å
stoppe til vannet i kildene utenfor byen.
Og de hjalp ham.
4. Det samlet seg da mye folk og de
stoppet til alle kildene og den bekk som
rant gjennom landet. For de sa: Hvorfor
skulle Assyrerkongene komme og finne
rikelig med vann?
5. Så tok de mot til seg og bygget igjen
hele den mur som var revet ned, og førte
den helt opp til tårnene. Og utenfor bygget
han en annen mur. Han satte også
deponiet i Davids by i fast stand, og lot
gjøre kastevåpen i mengde, og skjold.
6. Og han satte øverstkommanderende
over folket og samlet dem hos seg på
plasser ved byporten og talte til dem for å
vekke deres mot og sa:
7. Vær frimodige og sterke, frykt ikke og
engstes ikke for kongen i Assyria og hele
den hær han har med seg! For med oss er
en som er større enn den som er med
ham.
8. Med ham er en arm at kjøtt, men med
oss er Herren vår Gud. Og han skal hjelpe
oss og føre våre kriger. Og folket stolte på
Hiskias, Judas konges, ord.
9. Deretter sendte kongen i Assyria,
Sankerib, som selv lå fremfor Lakis med
hele sin krigsmakt, sine tjenere til
Jerusalem, til Judas konge, Hiskia, og til
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alle dem av Juda som var i Jerusalem, og
lot si:
10. Så sier Sankerib, kongen i Assyria:
Hva er det dere setter deres lit til, siden
dere blir sittende innestengt i Jerusalem?
11. Hiskia forfører dere bare for å la
dere dø av hunger og tørst, når han sier:
Herren vår Gud skal redde oss av
Assyrerkongens hånd.
12. Har ikke denne Hiskia tatt hans
offerhauger og hans altere bort og sagt til
Juda og Jerusalem: Bare foran ett alter
skal dere tilbe, og på det skal dere brenne
røkelse?
13. Vet dere ikke hva jeg har gjort, jeg
og mine fedre, med alle folkene rundt
omkring i landene? Har vel de guder som
dyrkes av folkene rundt om i landene,
maktet å redde sine land av min hånd?
14. Hvem av alle gudene hos disse folk
som mine fedre har utryddet, er det som
har maktet å redde sitt folk av min hånd?
Og så skulle deres Gud makte å redde
dere av min hånd?
15. Så la nå ikke Hiskia få narret dere!
La ham ikke på den måten forføre dere!
Tro ham ikke! For ingen gud hos noe folk
eller rike har maktet å redde sitt folk av
min hånd, eller av mine fedres hånd. Hvor
mye mindre ville da ikke deres guder
kunne redde dere av min hånd!
16. Og ennå flere ord talte hans tjenere
mot Gud Herren og mot hans tjener
Hiskia.
17. Han skrev også et brev for å håne
Herren, Israels Gud, og tale mot ham:
Akkurat som folkenes guder rundt om i
landene ikke har reddet sine folk av min
hånd, slik skal heller ikke Hiskias Gud
redde sitt folk av min hånd.
18. Og de ropte med høy røst på Jødisk
til folket i Jerusalem som stod på muren,
for å skremme og skrekkslå dem, så de
kunne innta byen.
19. Og de talte om Jerusalems Gud på
samme vis som om folkenes guder på
Jorden, de som er et verk av menneskehender.
20. Da kong Hiskia og profeten Jesaja,
Amos' sønn, hørte dette, bad de og ropte
til Himmelen.

21. Og Herren sendte en engel som
tilintetgjorde alle de djerve stridsmenn,
fyrstene, og de øverstkommanderende, i
Assyrerkongens leir, så han med skam
måtte vende tilbake til sitt land. Og da han
engang gikk inn i sin guds hus, kom noen
av hans egne sønner og hugg ham ned
der med sverdet.
22. Slik befridde Herren Hiskia og
Jerusalems innbyggere av Assyrerkongen
Sankeribs hånd og av alle andre fienders
hånd, og vernet dem til alle sider.
23. Det var mange som kom til
Jerusalem med gaver til Herren og med
kostbare ting til Judas konge Hiskia. Og
han ble etter dette høyt æret blant alle
folk.
24. Ved den tid ble Hiskia dødssyk. Da
bad han til Herren, og Herren svarte ham
og gav ham et underfullt tegn.
Hiskias øvrige gjerninger
25. Men Hiskia gjengjeldte ikke den
velgjerning som var vist ham. Han ble
overmodig i sitt hjerte, og det kom vrede
over ham og over Juda og Jerusalem.
26. Da ydmyket Hiskia seg fordi han
hadde vært overmodig i sitt hjerte, og det
samme gjorde Jerusalems innbyggere.
Derfor kom Herrens vrede ikke over dem
så lenge Hiskia levde.
27. Hiskia hadde overmåte stor rikdom
og ære. Han gjorde seg skattekammer,
hvor han gjemte sølv, gull, dyre steiner,
krydderier, skjold, og alle slags kostbare
ting.
28. Og han gjorde seg lagerhus for det
som ble avlet av korn, juice, og olje, og
fjøs for alle slags fe, og han la seg til
buskap for sine fjøs.
29. Likedan bygget han byer og fikk seg
en mengde med småfe og storfe, for Gud
hadde gitt ham overmåte mye gods.
30. Det var også Hiskia som stoppet til
det øvre utløp av Gihon-vannet og ledet
det ned vestenfor Davids by. I alt det han
tok seg fore, hadde han lykke med seg.
31. Det hadde han også da budbringerne kom fra Babels fyrster, som
sendte bud til ham for å spørre ham om
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det underfulle tegn som var skjedd i
landet. Gud forlot ham bare for å sette
ham på prøve og for å kjenne alt hva som
var i hans hjerte.
32. Hva som ellers er å fortelle om
Hiskia og om hans gudfryktige gjerninger,
det er skrevet opp i profeten Jesaja,
Amos' sønns, syn i boken om Judas og
Israels konger.
33. Og Hiskia la seg til hvile hos sine
fedre, og de begravde ham ved
oppgangen til Davids etterkommeres
graver. Hele Juda og Jerusalems
innbyggere viste ham stor ære ved hans
død. Og hans sønn Manasse ble konge i
hans sted.
KAP. 33
Manasse, Judas konges, historie
1. Manasse var 12 år gammel da han
ble konge, og han regjerte 55 år i
Jerusalem.
2. Han gjorde hva som var ondt i
Herrens øyne, etter de vederstyggelige
tradisjoner hos de hedningefolk som
Herren hadde drevet bort for Israels barn.
3. Han bygget opp igjen de offerhauger
hans far, Hiskia, hadde revet ned, og
reiste altere for Ba'alene og gjorde
Astarte-bilder. Og han tilbad hele
himmelens hær og dyrket den.
4. Og han bygget altere i Herrens hus,
enda Herren hadde sagt: I Jerusalem skal
mitt navn bo til evig tid.
5. For hele himmelens hær bygget han
altere i begge forgårdene til Herrens hus.
6. Han lot sine sønner gå gjennom ilden
i Hinnoms sønns dal og gav seg av med å
spå av skyene, tyde varsler, og drive
trolldom, og han fikk seg dødningemanere
og sannsigere. Han gjorde mye som var
ondt i Herrens øyne, så han vakte hans
harme.
7. Og han satte det utskårne bilde, han
hadde gjort, i Guds hus, hvor om Gud
hadde sagt til David og hans sønn
Salomo: I dette hus og i Jerusalem, som
jeg har utvalgt blant alle Israels stammer,
vil jeg la mitt navn bo til evig tid.
8. Og jeg vil ikke mere la Israel vandre
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hjemløs bort fra det land jeg bestemte for
deres fedre, så sant de bare gir akt på å
gjøre alt det jeg har pålagt dem, etter hele
den lov, de bud, og de forskrifter, de fikk
gjennom Moses.
9. Men Manasse forførte Juda og
Jerusalems innbyggere, så de gjorde
ennå mere ondt enn de hedningefolk
Herren hadde utryddet for Israels barn.
10. Og Herren talte til Manasse og hans
folk, men de aktet ikke på det.
11. Derfor lot Herren Assyrerkongens
hærførere komme over dem, og de fanget
Manasse med kroker, bandt ham med to
kobberlenker, og førte ham til Babel.
12. Men da han var nedsunken i nød,
bønnfalt han Herren sin Gud og ydmyket
seg dypt for sine fedres Guds åsyn.
13. Og da han bad til Herren, bønnhørte
han ham. Han hørte hans ydmyke
begjæring og førte ham tilbake til
Jerusalem, så han fikk sitt rike igjen. Da
erkjente Manasse at Herren er Gud.
14. Siden bygget han en ytre mur for
Davids by vestenfor Gihon i dalen og til
inngangen gjennom Fiskeporten og lot
den gå omkring Ofel, og han gjorde den
meget høy. Og i alle de faste byer i Juda
innsatte han øverstkommanderende.
15. Han tok bort de fremmede guder og
avgudsbildet i Herrens hus og alle de
altere han hadde bygget på det berg hvor
Herrens hus stod, og i Jerusalem, og
kastet dem utenfor byen.
16. Så satte han Herrens alter i stand og
ofret takkoffere og lovoffere på det. Og
han bød Juda å tjene Herren, Israels Gud.
17. Dog ofret folket ennå på haugene,
men bare til Herren sin Gud.
18. Hva som ellers er å fortelle om
Manasse og om hans bønn til sin Gud, og
om de ord som seerne talte til ham i
Herrens, Israels Guds, navn, det er
oppskrevet i Israels kongers krønike.
19. Og hans bønn, bønnhørelse, all
hans synd og troløshet, de steder hvor
han bygget offerhauger, satte opp Astartebilder, og de utskårne bilder, før han
ydmyket seg, om det er det skrevet i
Hosais krønike.
20. Manasse la seg til hvile hos sine
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fedre, og de begravde ham i hans hus. Og
hans sønn Amon ble konge i hans sted.
Amon, Judas konges, historie
21. Amon var 22 år gammel da han ble
konge, og han regjerte 2 år i Jerusalem.
22. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne, akkurat som hans far Manasse
hadde gjort. Alle de utskårne bilder som
hans far Manasse hadde gjort, dem ofret
Amon til og dyrket dem.
23. Men han ydmyket seg ikke for
Herrens åsyn, som hans far Manasse
hadde gjort. Han, Amon, dynget skyld på
skyld.
24. Hans tjenere sammensverget seg
mot ham og drepte ham i hans hus.
25. Men landets folk slo i hjel alle dem
som hadde sammensverget seg mot kong
Amon, og så gjorde de hans sønn Josjia til
konge i hans sted.
KAP. 34
Josjia utrydder avgudene og setter i
stand Guds hus
1. Josjia var 8 år gammel da han ble
konge, og han regjerte 31 år i Jerusalem.
2. Han gjorde hva rett var i Herrens
øyne, og vandret på sin far Davids veier.
Han vek ikke av verken til høyre eller til
venstre.
3. I det 8. år av sin regjering, da han
ennå var en ungdom, begynte han å søke
Davids, sin fars, Gud. Og i det 12. år
begynte han å rense Juda og Jerusalem
for offerhaugene, Astarte-bildene, og de
utskårne og støpte bilder.
4. De rev ned Ba'alenes altere mens
han så på det. Og solstøttene som stod
ovenpå dem, hugg han i stykker. Og
Astarte-bildene og de utskårne og støpte
bilder sønderslo han og knuste dem. Og
støvet av dem strødde han på de folks
graver som hadde ofret til dem,
5. og prestenes bein brente han på
deres altere. På den måten renset han
Juda og Jerusalem.
6. Og rundt omkring i Manasses,
Efra'ims, og Simeons, byer like til Naftali

gjennomsøkte han husene,
7. og han rev ned alterne og Astartebildene. Og de utskårne bilder sønderslo
han og knuste dem, og alle solstøttene i
hele Israels land hugg han i stykker. Så
vendte han tilbake til Jerusalem.
8. Og i det 18. år av sin regjering, mens
han holdt på å rense landet og Herrens
hus, sendte han Safan, Asaljas sønn,
byens leder Ma'aseja, og historieskriveren
Joah, Joakas' sønn, avsted for å sette
istand Herrens, hans Guds, hus.
9. Da de kom til ypperstepresten Hilkia,
gav de fra seg de penger som var kommet
inn til Guds hus, og som de Levitter som
var voktere ved dørterskelen, hadde
samlet inn fra Manasse, Efra'im, hele
resten av Israel, fra hele Juda, Benjamin,
og Jerusalems, innbyggere.
10. De overgav dem til dem som hadde
ansvar for arbeidet og hadde tilsyn med
Herrens hus. Og de gav dem til dem som
utførte arbeidet, dem som arbeidet i
Herrens hus og skulle utbedre huset og
sette det i stand,
11. til tømmermennene, bygningsmennene, til innkjøp av huggne stein, tre
til bindings-bjelkene, og til å tømre opp
igjen de bygninger som Judas konger
hadde latt forfalle.
12. Mennene arbeidet med troskap på
verket. Noen av Levittene var satt til å ha
tilsyn med dem. Det var Jahat og Obadja
av Meraris barn, Sakarja og Mesullam av
Kahatittenes barn, og alle de Levitter som
forstod seg på musikkinstrumenter.
13. De hadde også ansvar over bærerne
og tilsyn med alle andre arbeidere ved
hvert enkelt arbeid. Noen av Levittene var
også sekretærer, oppsynsmenn, og
dørvoktere.
14. Da de nå tok ut av de penger som
var kommet inn til Herrens hus, fant
presten Hilkia boken med Herrens lov,
som var gitt ved Moses.
15. Da tok Hilkia til orde og sa til statssekretæren Safan: Jeg har funnet
lovboken i Herrens hus. Og Hilkia overgav
boken til Safan.
16. Safan bar boken til kongen, og han
gav med det samme melding til kongen og
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sa: Dine tjenere gjør alt som er dem
pålagt.
17. De har tømt ut de penger som fantes
i Herrens hus, og overgitt dem til
tilsynsmennene og til dem som har
ansvaret for arbeidet.
18. Og statssekretæren Safan fortalte
kongen at presten Hilkia hadde overgitt
han en bok. Og Safan leste opp av den for
kongen.
19. Da kongen hørte lovens ord,
sønderrev han sine klær.
20. Og kongen bød Hilkia, og Akikam,
Safans sønn, Abdon, Mikas sønn, statssekretæren Safan, og kongens tjener
Asaja:
21. Gå og spør Herren for meg og for
dem som er blitt igjen i Israel og Juda, om
det som står i den bok som nå er funnet!
For stor er Herrens vrede, som er utøst
over oss fordi våre fedre ikke har holdt
Herrens ord og ikke gjort alt det som
skrevet er i denne bok.
22. Så gikk Hilkia, og de andre som
kongen sendte avsted, til profetinnen
Hulda, hustru til klesroms-voketeren
Sallum, sønn av Tokhat, kasras sønn.
Hun bodde i Jerusalem i den andre bydel.
Og de talte med henne slik som det var
dem pålagt.
23. Hun sa til dem: Så sier Herren,
Israels Gud: Si til den mann som har
sendt dere til meg:
24. Så sier Herren: Se, jeg fører ulykke
over dette sted og dets innbyggere, alle
de forbannelser som er skrevet i den bok
de har lest for Judas konge,
25. fordi de har forlatt meg og brent
røkelse for andre guder for å vekke min
harme med alt sine henders verk. Min
vrede skal utøses over dette sted, og den
skal ikke utslukkes.
26. Og til Judas konge, som sendte dere
for å spørre Herren, til ham skal dere si
slik: Så sier Herren, Israels Gud, om de
ord som du har hørt:
27. Fordi ditt hjerte ble bløtt, og du
ydmyket deg for din Guds åsyn da du
hørte hans ord mot dette sted og dets
innbyggere, fordi du ydmyket deg for mitt
åsyn, sønderrev dine klær, og gråt for mitt
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åsyn, så har også jeg hørt, sier Herren.
28. Så vil jeg da samle deg til dine fedre,
og du skal samles med dem i din grav i
fred. Og dine øyne skal ikke se all den
ulykke jeg vil føre over dette sted og dets
innbyggere. Med dette svar kom de tilbake
til kongen.
29. Da sendte kongen bud og lot kalle
sammen alle Judas og Jerusalems eldste.
30. Og kongen gikk opp til Herrens hus,
og hver mann av Juda og Jerusalems
innbyggere fulgte ham; prestene,
Levittene, og alt folket, både små og store.
Og han leste opp for dem alt det som stod
skrevet i paktens bok, den som var funnet
i Herrens hus.
31. Og kongen stod på sin plass og
gjorde den pakt for Herrens åsyn at han
ville følge Herren, holde hans bud, hans
vitneutsagn, og hans forskrifter, av alt sitt
hjerte og av all sin sjel; at han ville gjøre
etter paktens ord, som var skrevet i denne
bok.
32. Og han lot alle som fantes i
Jerusalem og Benjamin, tre inn i pakten.
Og Jerusalems innbyggere gjorde etter
den pakt de hadde inngått med Gud, sine
fedres Gud.
33. Og Josjia tok bort alle vederstyggeligheter fra alle de landområder
som tilhørte Israels barn. Og han holdt alle
som fantes i Israel, til å tjene Herren sin
Gud. Så lenge han levde, vek de ikke av
fra Herren, sine fedres Gud.
KAP. 35
Josjia holder påske for Herren
1. Så holdt Josjia påske for Herren i
Jerusalem, og de slaktet påskelammet på
den 14. dag i den 1. måned.
2. Han satte prestene til det de skulle
ivareta, og styrket dem til tjenesten i
Herrens hus.
3. Og han sa til Levittene som lærte hele
Israel, og som var helliget til Herren: Sett
den hellige ark i det hus som Israels
konge Salomo, Davids sønn, hadde
bygget! Den har dere ikke mere å bære på
skuldrene. Tjen nå Herren deres Gud og
hans folk Israel!
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4. Gjør dere klar etter deres familier, i
deres skifter, slik som det er foreskrevet
av Israels konge David og av hans sønn
Salomo.
5. Og still dere opp i helligdommen etter
deres brødres, det alminnelige folks
familie-avdelinger, slik at det på hver av
dem er kommet en avdeling av en Levittfamilie!
6. Slakt så påskelammet og hellige dere,
og lag det til for deres brødre, så dere gjør
etter Herrens ord ved Moses!
7. Josjia gav det menige folk tretti tusen
stykker småfe, lam og kje, alt sammmen
til påskeoffer for alle som var der, og
likedan tre tusen stykker storfe. Dette gav
kongen av sin egen eiendom.
8. Og hans høvdinger gav frivillige gaver
til folket, til prestene og Levittene. Hilkia,
Sakarja, og Jehiel, fyrstene for Guds hus,
gav prestene to tusen seks hundre stykker
småfe til påskeoffer og tre hundre stykker
storfe.
9. Og Konanja og hans brødre Semaja,
Netanel, Hasabja, Je'iel, og Josabad, de
øverste blant Levittene, gav Levittene fem
tusen stykker småfe til påskeoffer og fem
hundre stykker storfe.
10. På den måten kom tjenesten i sin
rette ordning, og prestene stod på sin
plass, og likedan Levittene, etter sine
skifter, slik som kongen hadde befalt.
11. De slaktet påskelammene og
prestene skvettet blodet, som de rakte
dem, og Levittene flådde dem.
12. Så skilte de fra brennoffer-stykkene
og gav dem til det menige folk etter deres
familie-avdelinger, så de kunne ofre det til
Herren, som foreskrevet er i Mose bok. På
samme måte gjorde de også med storfeet.
13. Påskelammet stekte de over Ilden,
som foreskrevet var, og offerkjøttet kokte
de i gryter, kjeler, og panner, og skyndte
seg å bære det ut til hele det menige folk.
14. Så laget de det til for seg selv og
FOR PRESTENE, Arons sønner, holdt
helt til om natten på med å ofre
fettstykkene av brennofferet. Derfor laget
Levittene det til for seg selv og for
prestene, Arons sønner.
15. Sangerne, Asafs sønner, stod på sin

plass, slik som David, Asaf, Heman, og
kongens seer Jedutun, hadde foreskrevet,
og dørvokterne ved hver sin port. De var
ikke nødt for å gå fra sin tjeneste, for
deres brødre, de andre Levitter, laget til
for dem.
16. På den måten kom hele Herrens
tjeneste den dag i sin rette ordning, og de
holdt påske og ofret brennoffere på
Herrens alter, slik som kong Josjia hadde
befalt.
17. De av Israels barn som var til stede,
holdt dengang påske og de ugjæredes
brøds høytid i 7 dager.
18. En påske som denne var ikke blitt
holdt i Israel siden profeten Samuels
dager, heller hadde ikke noen av Israels
konger holdt en påske som Josjia,
prestene, Levittene, hele Juda, de av
Israel som var til stede, og Jerusalems
innbyggere, nå holdt.
19. Det var først i det 18. år av Josjias
regjering at en sådan påske ble holdt.
Josjia dør i kamp mot Farao
20. En tid etter at alt dette hadde gått for
seg, og da Josjia hadde fått huset i stand,
drog kongen i Egypten, Neko, opp for å
stride ved Karkemis ved Frat. Og Josjia
drog ut mot ham.
21. Da sendte Neko beskjed til ham og
lot si: Hva har jeg med deg å gjøre, Judas
konge? Det er ikke mot deg jeg kommer i
dag, men mot det kongehus som jeg
stadig ligger i krig med. Og Gud har sagt
at jeg skulle være snar. La være å stride
mot Gud! Han er med meg. Ta deg i vare
så han ikke ødelegger deg!
22. Men Josjia vendte ikke om fra ham.
Han forkledde seg og ville stride mot ham
og hørte ikke på Nekos ord, som kom fra
Guds munn, men drog ut for å stride med
ham i Megiddo-dalen.
23. Men bueskytterne traff kong Josjia.
Da sa kongen til sine tjenere: Før meg
bort! Jeg er hardt såret.
24. Hans tjenere bar ham da bort fra
vognen og kjørte ham på en annen av
hans vogner til Jerusalem. Der døde han
og ble begravet i sine fedres graver. Og
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hele Juda og Jerusalem sørget over
Josjia.
25. Og Jeremia kvad en klagesang over
Josjia, og alle sangere og sangerinner
talte i sine klagesanger om Josjia. Og det
har de gjort like til denne dag. Det ble en
fast skikk i Israel å synge disse sanger, og
de finnes oppskrevet blant klagesangene.
26. Hva som ellers er å fortelle om Josjia
og om de gudfryktige gjerninger han
gjorde i lydighet mot det som er skrevet i
Herrens lov,
27. hva som er å fortelle om ham, både i
hans første og i hans senere dager, det er
oppskrevet i boken om Israels og Judas
konger.
KAP. 36
Joakas, Judas konges, historie
1. Landets folk tok og gjorde Joakas,
Josjias sønn, til konge i hans far sted i
Jerusalem.
2. Joakas var 23 år gammel dag han ble
konge, og han regjerte 3 måneder i
Jerusalem.
3. Men kongen i Egypten avsatte ham,
så han ikke lenger var konge i Jerusalem,
og lot landet betale hundre talenter
(4.320kg) sølv og en talent (43,2kg) gull.
4. Så gjorde kongen i Egypten, Neko,
hans bror Eljakim til konge over Juda og
Jerusalem og forandret hans navn til
Jojakim, men hans bror Joakas tok han
med seg og førte ham til Egypten.
Jojakim, Judas konges, historie
5. Jojakim var 25 år gammel da han ble
konge, og han regjerte 11 år i Jerusalem.
Han gjorde hva ondt var i Herrens, hans
Guds, øyne.
6. Kongen i Babel, Nebukadnesar drog
opp mot ham og lot ham binde med to
kobberlenker for å føre ham til Babel.
7. Nebukadnesar førte også en del av
karene i Herrens hus til Babel og satte
dem i sitt tempel i Babel.
8. Hva som ellers er å fortelle om
Jojakim og om de vederstyggelige ting
han gjorde seg skyldig i, og hva ondt det
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ellers fantes hos ham, det er oppskrevet i
boken om Israels og Judas konger. Og
hans sønn Jojakin ble konge i hans sted.
Jojakin, Judas konges, historie
9. Jojakin var 18 år gammel da han ble
konge, og han regjerte 3 måneder og 10
dager i Jerusalem. Han gjorde hva ondt
var i Herrens øyne.
10. Ved årsskiftet sendte kong
Nebukadnesar krigsfolk avsted og lot ham
føre til Babel, og med ham de kostbare
kar i Herrens hus. Og han gjorde hans
farbror, Sedekia, til konge over juda og
Jerusalem.
Sedekia, Judas konges, historie
11. Sedekia var 21 år gammel da han
ble konge, og han regjerte 11 år i
Jerusalem.
12. Han gjorde hva ondt var i Herrens,
hans Guds, øyne. Han ydmyket seg ikke
for profeten Jeremia, hvis ord kom fra
Herrens munn.
13. Han gjorde også opprør mot kong
Nebukadnesar, som hadde latt ham
sverge troskap ved Gud. Han var
hardnakket og forherdet sitt hjerte, så han
ikke vendte om til Herren, Israels Gud.
14. Også alle prestene og folkets
høvdinger forsyndet seg storlig og fulgte
alle hedningefolkenes vederstyggelige
tradisjoner. Og de gjorde Herrens hus
skittent, det som han hadde helliget i
Jerusalem.
15. Herren, deres fedres Gud, sendte
sine ord til dem ved sine budbærere tidlig
og sent, for han ynkedes over sitt folk og
over sin bolig.
16. Men de spottet Guds budbringere,
foraktet hans ord, og hånte hans profeter,
inntil Herrens vrede mot sitt folk ble så
sterkt at det ikke lenger var noen
legedom.
17. Da lot han Kaldeernes konge dra
opp mot dem. Og han drepte deres unge
menn med sverdet i deres hellige hus og
sparte verken unggutter, jomfruer, eller
gamle og gråhårede; alle gav ham i hans
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hånd.
18. Alle karene i Guds hus, både store
og små, og skattene i Herrens hus,
kongens, og hans høvdingers skatter, alt
førte han til Babel.
19. De brente opp Guds hus og rev ned
Jerusalems mur. Alle dets palasser brente
de opp med ild, og alle dets kostbare kar
ble ødelagt.
20. Dem som sverdet hadde etterlatt,
førte han som fanger til Babel. Og de ble
han, og hans sønners, slaver, til Perserriket fikk makten,
21. forat Herrens ord i Jeremias munn
skulle bli oppfylt, -til landet hadde fått
godtgjørelse for sine sabbatsår. Alle de

dager det lå øde, hadde det hvile- til 70 år
var gått til ende.
22. Så var det i Perserkongen Kyros'
1.år. Da vakte Herren, -forat Jeremias
munn skulle oppfylles-, slike tanker i
Perserkongen Kyros' ånd at han skulle
rope ut i hele sitt rike, og dessuten
kunngjøre det skriftlig:
23. Så sier Kyros, kongen i Persia:
Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle
Jordens riker, og han har pålagt meg å
bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Er
det noen blant dere av alt hans folk, så
være Herren hans Gud med ham, og han
kan dra dit!
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10 Kapitler
KAP. 1
Kyros lar Israel vende hjem igjen
1. Det var i Perserkongen Kyros' 1. år.
Da vakte Herren, -forat hans ord gjennom
Jeremias munn skulle oppfylles-, slike
tanker i Perserkongen Kyros' ånd at han
lot rope ut i hele sitt rike, og dessuten
kunngjøre det skriftlig:
2. Så sier Kyros, kongen i Persia:
Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle
Jordens riker, og han har pålagt meg å
bygge ham et hus i Jerusalem i Juda.
3. Er det noen blant dere av alt hans
folk, så være hans Gud med ham, og han
kan dra opp til Jerusalem i Juda og bygge
Herrens, Israels Guds, hus! Han er den
Gud som bor i Jerusalem.
4. Og alle som ennå er i live, skal
folkene på hvert sted hvor de oppholder
seg som fremmede, understøtte med sølv
og gull, med gods og buskap, foruten de
frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem.
5. Da gjorde Judas og Benjamins

familiehoder, prestene, og Levittene, alle
hvis ånd Gud vakte slike tanker, seg klar
til å dra opp for å bygge Herrens hus i
Jerusalem.
6. Og alle som bodde rundt omkring
dem, understøttet dem med sølvkar, gull,
gods, buskap, og kostbare ting, foruten alt
det de gav frivillig.
7. Og kong Kyros lot hente frem de kar
som hadde tilhørt Herrens hus, men som
Nebukadnesar hadde ført bort fra
Jerusalem og satt inn i sin guds hus.
8. Dem lot nå kongen i Persia, Kyros,
h ente frem u n d er tilsyn av
skattemesteren, og han overgav dem etter
tall til Sesbassar, Judas fyrste.
9. Tallet på dem var: Tretti gullfat, tusen
sølvfat, tjueni offerkniver,
10. tretti gullbeger, fire hundre og ti
sølvbeger av det nest beste slag, og tusen
andre kar.
11. Karene av gull og sølv var i alt fem
tusen fire hundre. Alt dette førte
Sesbassar med seg da de bortførte drog
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opp fra Babel til Jerusalem.
KAP. 2
De som vendte tilbake av Israels barn
1. Dette var de menn fra landområdet i
Juda som drog hjem fra fangenskapet i
det fremmede land, de som kongen i
Babel, Nebukadnesar, hadde bortført til
Babel, og som nå vendte tilbake til
Jerusalem og Juda, hver til sin by,
2. idet de fulgte med Serubabel, Josva,
Nehemja, Seraja, Re'elaja, Mordekai,
Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum, og Ba'ana.
Dette var tallet på mennene av Israels
folk:
3. Paros' barn: To tusen ett hundre og
syttito,
4. Sefatjas barn: Tre hundre og syttito,
5. Arahs barn: Sju hundre og syttifem,
6. Pahat-Moabs barn av Josvas og
Joabs etterkommere: To tusen åtte
hundre og tolv,
7. Elams barn: Ett tusen to hundre og
femti,
8. Sattus barn: Ni hundre og førtifem,
9. Sakkais barn: Sju hundre og seksti,
10. Banis barn: Seks hundre og førtito,
11. Bebais barn: Seks hundre og tjuetre,
12. Asgads barn: Ett tusen to hundre og
tjueto,
13. Adonikams barn: Seks hundre og
sekstiseks,
14. Bigvais barn: To tusen seks hundre
og femti,
15. Adins barn: Fire hundre og femtifire,
16. Aters barn av Hiskias ætt: Nittiåtte,
17. Besais barn: Tre hundre og tjuetre,
18. Joras barn: Hundre og tolv,
19. Hasums barn: To hundre og tjuetre,
20. Gibbars barn: Nittifem,
21. Bet-Lehems barn: Hundre og tjuetre,
22. Netofas barn: Femtiseks,
23. Anatots menn: Hundre og tjueåtte,
24. Asmavets barn: Førtito,
25. Kirjat-Arims, Kefiras, Be'erots barn:
Sju hundre og førtitre,
26. Ramas og Gebas barn: Seks hundre
og tjueen,
27. Mikmas' menn: Hundre og tjueto,
28. Bet-Els og Ais menn: To hundre og
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tjuetre,
29. Nebos barn: Femtito,
30. Magbis barn: Hundre og femtiseks,
31. den andre Elams barn: Ett tusen to
hundre og femtifire,
32. Harims barn: Tre hundre og tjue
33. Lods, Hadids, og Onos barn: Sju
hundre og tjuefem.
34. Jerikos barn: Tre hundre og førtifem,
35. Sena'as barn: Tre tusen seks hundre
og tretti.
36. Av prestene: Jedajas barn av Josvas
hus: Ni hundre og syttitre,
37. Immers barn: Ett tusen og femtito,
38. Pashurs barn: Ett tusen to hundre og
førtisju,
39. Harims barn: Ett tusen og sytten.
40. Av Levittene: Josvas og Kadmiels
barn av Hodavjas etterkommere: Syttifire.
41. Av sangerne: Asafs barn: Hundre og
tjueåtte.
42. Av dørvokternes barn: Sallums barn,
Aters barn, Talmons barn, Akkubs barn,
Hatitas barn, og Sobias barn: I alt hundre
og trettini.
43. Av tempeltjenerne: Sihas barn,
Hasufas barn, Tabbaots barn,
44. Keros' barn, Siahas barn, Padons
barn,
45. Lebanas barn, Hagabas barn,
Akkubs barn,
46. Hagabs barn, Samlais barn, Hanans
barn,
47. Giddels barn, Gahars barn, Reajas
barn,
48. Resins barn, Nekodas barn,
Gassams barn,
49. Ussas barn, Peseahs barn, Besais
barn,
50. Asnas barn, Me'unims barn,
Nefisims barn,
51. Bakubs barn, Hakufas barn, Harhurs
barn,
52. Basluts barn, Mehidas barn, Harsas
barn,
53. Barkos' barn, Siseras barn, Tamahs
barn,
54. Nesiahs barn, Hatifas barn.
55. Av Salomos tjeneres barn: Sotais
barn, Hassoferets, barn, Perudas barn,
56. Ja'alas barn, Darkons barn, Giddels
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barn,
57. Sefatjas barn, Hattils barn, PokeretHasseba'ims barn, Amis barn,
58. Alle tempeltjenerne og Salomos
tjeneres barn var til sammen tre hundre og
nittito.
59. Og dette var de som drog hjem fra
Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Addan, og
Immer, men ikke kunne oppgi sin familie
og sin ætt, eller om de var av Israel:
60. Delajas barn, Tobias' barn, Nekodas
barn: Seks hundre og femtito,
61. og av prestenes barn: Habajas barn,
Hakkos' barn, Barsillais barn, han som
hadde tatt Gileaditten Barsillais døtre til
hustru og var blitt oppkalt etter dem.
62. Disse lette etter sine ættelister, men
de fantes ingensteds oppskrevet. De ble
da utelukket fra prestedømmet som
uverdige der til,
63. og den statlige oppsynsmann sa til
dem at de ikke skulle ete av det
høyhellige, før det stod frem en prest med
urim og tummim.
64. Hele menigheten var i alt førtito
tusen tre hundre og seksti,
65. foruten deres tjenere og tjenestejenter som var sju tusen tre hundre og
trettisju. De hadde også med seg to
hundre sangere og sangerinner.
66. De hadde sju hundre og trettiseks
hester, to hundre og førtifem mulesler,
67. fire hundre og trettifem kameler, og
seks tusen sju hundre og tjue esler.
68. Noen av familiehodene gav, da de
kom til Herrens hus i Jerusalem, frivillige
gaver til Guds hus, så det kunne
gjenreises på sitt gamle sted.
69. Etter sin evne gav de til
arbeidskassen: Sekstien tusen dariker
(488kg i gullmynter) i gull og fem tusen
miner (3.600kg) i sølv, dessuten hundre
prestekjortler.
70. Både prestene, Levittene, noen
andre av det menige folk, sangerne,
dørvokterne, og tempeltjenerne, bosatte
seg i sine byer, og hele Israel ellers bodde
i sine byer.
KAP. 3

De får i stand alteret og

tempeltjenesten
1. Da den 7. måned kom, og Israels
barn bodde i sine byer, samlet folket seg
som èn mann i Jerusalem.
2. Og Josva, Josadaks sønn, hans
brødre, prestene, Serubabel, Sealtiels
sønn, og hans brødre, tok til å bygge
alteret for Israels Gud for å ofre
brennoffere på det, som skrevet står i den
Guds mann Moses' lov.
3. De reiste alteret på dets gamle sted,
for det var kommet skrekk over dem for de
folkene som bodde i bygdene rundt
omkring. Og de ofret brennoffere på det til
Herren, både morgen- og kveldsbrennoffere.
4. Så holdt de løvhyttens fest, slik som
det er foreskrevet, og ofret brennoffer hver
dag etter det fastsatte tall og på lovbefalt
måte, hver dag de offer som var
foreskrevet for den dag.
5. Siden ofret de det daglige brennoffer
og de offer som hørte til månedskiftedagene og alle Herrens hellige høytider,
og likedan hver gang noen kom med et
frivillig offer til Herren.
6. Fra den 1. dag i den 7. måned
begynte de å ofre brennoffere til Herren,
før grunnvollen til Herrens tempel ennå
var lagt.
7. Så gav de penger til steinhuggerne og
tømmermennene, og mat, drikke, og olje,
til Sidonierne og Tyrierne, forat de skulle
føre sedertømmer fra Libanon sjøveien til
Joppe, etter den fullmakt som kongen i
Persia, Kyros, hadde gitt dem.
8. I det 2. år etterat de var kommet til
Guds hus i Jerusalem, i den 2. måned, tok
de fatt på verket, Serubabel, Sealitiels
sønn, Josva, Josadaks sønn, med deres
brødre prestene og Levittene, og alle de
som fra fangenskapet var kommet til
Jerusalem. De satte Levittene fra 20. års
alderen og oppover til å føre tilsyn med
arbeidet på Herrens hus.
9. Og Josva med sine sønner og brødre,
og Kadmiel med sine sønner, Hodavjas
etterkommere, stod alle som èn og hadde
tilsyn med dem som utførte arbeidet på
Guds hus. Og det samme gjorde
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Henadads etterkommere med sine sønner
og brødre, som også tilhørte Levittene.
10. Og da bygningsmennene la
grunnvollen til Herrens tempel, ble
prestene stilt opp i sine praktklær med
trompeter, og de Levitter som var Asafs
etterkommere, med cymbler, for å prise
Herren, slik som Israels konge David
hadde foreskrevet.
11. Og de sang Herrens lov og pris, fordi
han er god, og hans godhet mot Israel
varer evig. Og alt folket brøt ut i et stort
fryderop og priste Herren fordi grunnvollen
var lagt til Herrens hus.
12. Men mange av prestene, Levittene,
og familiehodene, de gamle som hadde
sett det første hus, gråt høyt da de så
dette hus bli grunnlagt, mens mange jublet
høyt av glede.
13. Folket kunne ikke skjelne lyden av
gledesjubelen fra lyden av folkets gråt, for
folket jublet så høyt at det hørtes lang vei.
KAP. 4
Samarias folk prøver å stoppe
arbeidet på tempelet
1. Da nå Judas og Benjamins
motstandere hørte at de bortførte bygget
et tempel for Herren, Israels Gud,
2. kom de til Serubabel og til
familiehodene og sa til dem: La oss få
være med dere å bygge, for vi søker
deres Gud liksom dere selv. Og til ham
har vi ofret helt fra Assyrerkongen
Asarhaddons dager, han som førte oss
hit!
3. Da svarte Serubabel, Josva, og de
andre familiehoder i Israel: Det lar seg
ikke gjøre at dere er sammen med oss om
å bygge et hus for vår Gud. Vi vil være
alene om å bygge hus for Herren, Israels
Gud, slik som kong Kyros, kongen i
Persia, har befalt oss.
4. Men de andre folk som bodde der i
landet, gjorde Judas folk motløse og
skremte dem fra å bygge.
5. De leide noen folk til å gi råd som var
til skade for dem, og fikk på den måten
gjort deres prosjekt til intet så lenge
Perserkongen Kyros levde og siden helt til
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Perserkongen Darius tiltrådte regjeringen.
6. Under Ahasverus' regjering, i den
første tid av hans kongedømme, skrev de
en klage mot dem som bodde i Juda og
Jerusalem.
7. Og i Artaxerxes' dager skrev Bislam,
Mitredat, Tabe'el, og hans embetsbrødre,
et brev til Artaxerxes, kongen i Persia. Det
var skrevet med Arameeisk skrift og
oversatt til Syrisk.
8. Rådspartimannen Rehum og statssekretæren Simsai skrev et brev mot
Jerusalem til kong Artaxerxes. Brevet
hadde følgende innhold:
Klagebrevet over Israels folk
9. De som skrev. Og det var dengang:
Rådspartimannen Rehum og statssekretæren Simsai, og deres andre
embetsbrødre, de fra Dina, Afarsatka,
Tarpela, Persia, Erek, Babel, Susan,
Deha, Elam,
10. og de andre folk som den store
navnkjente Osnappar førte bort og lot bo i
byen Samaria og ellers i landet på andre
siden av elven, og så videre.
11. Dette er en avskrift av hva som stod
i det brev som de sendte til ham, til kong
Artaxerxes: Dine tjenere, mennene på
andre siden av elven, og så videre.
12. Det være kongen vitende at Jødene
som drog bort fra det sted hvor du bor, er
kommet hit til oss, til Jerusalem. Og nå
holder de på med å bygge opp igjen den
opprørske og onde by og fullføre murene
og utbedre grunnvollene.
13. Men nå være det kongen vitende at
dersom denne by blir bygget opp igjen og
murene fullført, så vil de verken gi skatt
eller toll eller veipenger. Og det vil til slutt
bli til skade for kongene.
14. Ettersom vi nå eter palassets salt,
og det ikke sømmer seg for oss å se med
ro på at det voldes kongen skade, så
sender vi nå beskjed og lar kongen få
dette å vite
15. forat du kan la granske i dine fedres
krønike. Da vil du i krøniken finne og se at
denne by har vært en opprørsk by, som
har voldt skade for konger og land, og at
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de har gjort opprør der fra gammel tid.
Derfor er også denne by blitt ødelagt.
16. Så lar vi nå kongen vite at dersom
denne by blir bygget opp igjen og murene
fullført, så vil følgene av det bli at du ikke
mere vil ha noen del igjen av landet på
andre siden av elven.
Tilbakebrevet fra kongen
17. Da sendte kongen svar til
rådspartimannen Rehum og Statssekretæren Simsai og deres embetsbrødre, som bodde i Samaria og ellers i
landet på andre siden av elven: Fred, og
så videre.
18. Det brev dere har sendt oss, er nøye
blitt lest opp for meg.
19. Jeg har gitt befaling til å granske
etter, og vi har funnet at denne by fra
gammel tid har satt seg opp mot kongene,
og at frafall og opprør har funnet sted der.
20. Mektige konger har rådet over
Jerusalem, og de har hersket over alt land
på andre siden av elven. Og der ble gitt
dem skatt, toll, og veipenger.
21. Så gi nå befaling til å hindre disse
menn, så denne by ikke blir bygget opp
igjen, før det kommer befaling fra meg.
22. Og ta dere i vare for å gjøre dere
skyldige i feilgrep i denne sak, så skaden
ikke skal bli verre og kongene lide tap!
23. Så snart avskriften av dette brev fra
kong Artaxerxes var blitt opplest for
Rehum og Statssekretæren Simsai, og
deres embetsbrødre, drog de straks til
Jødene i Jerusalem og hindret dem med
vold og makt.
24. Da stanset arbeidet på Guds hus, og
det ble ingenting gjort med det før i det 2.
år av Perserkongen Darius' regjering.
KAP. 5
Arbeidet påbegynnes igjen og et nytt
brev sendes til kongen
1. Profeten Haggai og Sakarja, Iddos
sønn, som også var profet, profeterte for
Jødene i Juda og Jerusalem. I Israels
Guds navn profeterte de for dem.
2. Da tok Serubabel, Sealtiels sønn, og

Josva, Josadaks sønn, til å bygge Guds
hus i Jerusalem, og Guds profeter var
med dem og støttet dem.
3. På den tid kom Tatnai, som var statlig
oppsynsmann på andre siden av elven,
Setar-Bosnai, og deres embetsbrødre, til
dem. Og de talte slik til dem: Hvem har
gitt dere befaling til å bygge dette hus og
fullføre denne mur?
4. Da sa vi til dem hva de menn hette
som oppførte denne bygning.
5. Og Guds øye våket over Jødenes
eldste, så de hindret dem ikke i å bygge
så lenge til saken var kommet inn for
Darius, og de hadde fått brev fra ham
angående det.
6. Dette er en avskrift av det brev som
Tatnai, den statlige oppsynsmann på
andre siden av elven, Setar-Bosnai, og
hans embetsbrødre, Afarsakittene, som
bodde på andre siden av elven, sendte til
kong Darius.
7. For de sendte en rapport til ham, og i
det stod det skrevet: Kong Darius ønsker
vi alt godt.
8. Det være kongen vitende at vi har
dratt til landområdet Juda, til den store
Guds hus, og det blir nå bygget opp av
store steiner. Og det legges bjelker i
veggene, og arbeidet gjøres med stor iver
og har god fremgang under deres hender.
9. Så spurte vi de eldste der og sa til
dem: Hvem har gitt dere befaling til å
bygge dette hus og fullføre denne mur?
10. Vi spurte dem også hva de hette, så
vi kunne la deg få vite det og skrive opp
for deg navnene på de menn som er
deres overhoder.
11. Dette var det svar de gav oss: Vi er
tjenere for himmelens og Jordens Gud, og
vi bygger opp igjen det hus som allerede
for mange år siden var bygget her. Det var
en stor konge i Israel som bygget det og
fullførte det.
12. Men fordi våre fedre hadde vakt
himmelens Guds vrede, gav han dem i
Kaldeeren Nebukadnesars, kongen i
Babels, hånd. Og han ødela dette hus og
førte folket bort til Babel.
13. Men i Kyros', kongen i Babels, 1. år
gav kong Kyros befaling til å bygge opp
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igjen dette Guds hus.
14. Kong Kyros lot også de kar av gull
og sølv som hadde tilhørt Guds hus, men
som Nebukadnesar hadde tatt ut av
tempelet i Jerusalem og ført til tempelet
Babel, taes ut av tempelet i Babel, og de
ble overgitt til en som hette Sesbassar og
som h an h ad d e satt til statlig
oppsynsmann.
15. Og han sa til ham: Ta disse kar og
dra avsted å sett dem i tempelet i
Jerusalem, og la Guds hus bli bygget opp
igjen på sitt sted!
16. Så kom da denne Sesbassar og la
grunnvollene til Guds hus i Jerusalem. Og
fra den tid og til nå har vi bygget på det,
men det er ennå ikke fullført.
17. Dersom nå kongen så synes, så la
det bli gransket i kongens skattekammer
der i Babel om det er så at kong Kyros har
gitt befaling til å bygge dette Guds hus i
Jerusalem, og måtte kongen la oss så få
vite hva som er hans vilje i denne sak!
KAP. 6
Brevet Darius sendte tilbake til
motstanderne
1. Da gav kong Darius befaling til å
granske etter i arkivet, som var lagt ned i
skattkammeret i Babel.
2. Og i borgen Ahmeta, som ligger i
landområdet Media, ble det funnet en
skriftrull. Og i den stod det skrevet slik til
påminnelse:
3. I kong Kyros' 1. år gav kong Kyros'
denne befaling: Hva Guds hus i Jerusalem
vedkommer, så skal det bygges opp igjen.
Så det blir et sted hvor folk kan bære frem
offer. Dets grunnvoller skal legges på ny.
Det skal være seksti alen (26,7m) høyt og
seksti alen (26,7m) bredt,
4. med tre lag store steiner og ett lag
nytt tømmer. Omkostningene skal dekkes
av kongens hus.
5. De kar av gull og sølv som tilhørte
Guds hus, men som Nebukadnesar tok ut
av tempelet i Jerusalem og førte til Babel,
skal gis tilbake, så de igjen kommer til sitt
sted i tempelet i Jerusalem. De skal settes
i Guds hus.
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6. Så skal nå du, Tatnai, den statlige
oppsynsmann på andre siden av elven, og
du, Setar-Bosnai, og deres embetsbrødre,
Afarsakittene, som bor på andre siden av
elven, holde dere borte der fra!
7. La arbeidet på dette Guds hus foregå
uhindret! La Jødenes statlige oppsynsmann og deres eldste bygge dette
Guds hus på dets sted!
8. Og jeg gir hermed også befaling om
hvordan dere skal gå frem mot disse
Jødenes eldste, så dette hus kan bli
bygget: Av de inntekter som kongen har
av skatten fra den andre siden av elven,
skal omkostningene nøye dekkes til disse
menn, så arbeidet ikke skal bli hindret.
9. Og hva som behøves, både kalver,
værer, og lam, til brennoffer til himmelens
Gud, hvete, salt, vin, og olje, skal det,
etter hva prestene i Jerusalem oppgir, gis
dem dag for dag uten forsømmelse,
10. så de kan bære frem offer til en
velbehagelig duft for himmelens Gud og
be for kongen og hans barns liv.
11. Jeg gir også befaling om at dersom
noen gjør mot dette påbud, så skal en
bjelke rives ut av hans hus. Og på den
skal han henges opp og nagles fast, og
hans hus skal gjøres til ei møkkadynge,
fordi han har båret seg slik at.
12. Måtte så den Gud som har latt sitt
navn bo der, slå ned alle konger og folk
som strekker ut sin hånd for å gjøre mot
dette påbud og for å ødelegge dette Guds
hus i Jerusalem! Jeg, Darius, gir hermed
denne befaling og den skal utføres
nøyaktig.
13. Så gjorde da Tatnai, den statlige
oppsynsmann på andre siden av elven, og
Setar-Bosnai og deres embetsbrødre
nøyaktig slik som kong Darius hadde
foreskrevet.
Guds hus blir ferdig og det holdes
fest
14. Og Jødenes eldste ble ved å bygge
og gjorde god fremgang, mens profeten
Haggai og Sakarja, Iddos sønn, støttet
dem med sin profetiske tale. De bygget og
fullførte arbeidet etter Israels Guds
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befaling og etter Kyros', Darius, og
Perserkongen Artaxerxes', befaling.
15. Så ble da dette hus fullt ferdig til den
3. dag i måneden adar i det 6. år av konge
Darius' regjering.
16. Og Israels barn, prestene, Levittene,
og de andre som var kommet hjem fra
fangenskapet, holdt høytid og innvidde
dette Guds hus med glede.
17. De ofret ved innvielsen av dette
Guds hus hundre okser, to hundre værer,
og fire hundre lam. Og til syndoffere for
hele Israel, tolv geitebukker etter tallet på
Israels stammer.
18. Og de innsatte prestene etter deres
skifter, og Levittene etter deres
avdelinger, til å utføre Gudstjeneste i
Jerusalem, slik som det var foreskrevet i
Moseboken.
19. Så holdt de hjemkomne påske på
den 14. dag i den 1. måned.
20. For prestene og Levittene hadde
renset seg og var alle som èn rene, og de
slaktet påskelammet for alle de
hjemkomne, for sine brødre, prestene, og
for seg selv.
21. Så åt Israels barn påskelammet,
både de av de bortførte som var kommet
tilbake, og alle de som hadde skilt seg fra
de hedningers skittenhet som bodde i
landet og gitt seg i lag med dem for å
søke Herren, Israels Gud.
22. Og de holdt de ugjæredes brøds
høytid i 7 dager med glede, for Herren
had d e g led et d em o g vendt
Assyrerkongens hjerte til dem, så han
støttet dem i arbeidet på Guds hus;
Israels Guds hus.
KAP. 7
Esra og noen andre drar fra Babel til
Israel
1. Noen tid etter, under Perserkongen
Artaxerxes' regjering, drog Esra, sønn av
Seraja, sønn av Asarja, sønn av Hilkia,
2. sønn av Sjallum, sønn av Sadok,
sønn av Akitub,
3. sønn av Amarja, sønn av Asarja,
sønn av Merajot,
4. sønn av Serahja, sønn av Ussi, sønn

av Bukki,
5. sønn av Abisua, sønn av Pinehas,
sønn av Eleasar, sønn av ypperstepresten
Aron.
6. Denne Esra drog opp fra Babel. Han
var en skriftlærd mann, vel kjent med
Mose lov; den som Herren, Israels Gud,
hadde gitt. Kongen gav ham alt det han
bad om, for Herren hans Gud holdt sin
hånd over ham.
7. Noen av Israels barn og av prestene,
Levittene, sangerne, dørvokterne, og
tempeltjenere, drog med ham opp til
Jerusalem i kong Artaxerxes' 7. år.
8. Han kom til Jerusalem i den 5.
måned. Det var i kongens 7. år.
9. For på den 1. dag i den 1. måned
begynte han å ordne alt til ferden fra
Babel, og på den 1. dag i den 5. måned
kom han til Jerusalem, for hans Gud holdt
sin gode hånd over ham.
10. For Esra hadde vendt sitt hjerte til å
granske Herrens lov og gjøre etter den, og
til å lære folk lov og rett i Israel.
Det brev som Artaxerxes sendte med
Esra
11. Dette er en avskrift av det brev som
kong Artaxerxes gav presten Esra, den
skriftlærde, som kyndig i de bud og lover
som Herren hadde gitt Israel:
12. Artaxerxes, kongenes konge, til
presten Esra, han som er utlært i
himmelens Guds lov, og så videre.
13. Jeg gir hermed befaling om at alle
de av Israels folk, og av dets prester og
Levitter, i mitt rike som har lyst til å dra til
Jerusalem, kan dra med deg;
14. siden du er sendt av kongen og hans
sju rådmenn til å se hvordan det er med
Juda og Jerusalem, etter din Guds lov
som du har i dine hender,
15. og til å føre dit det sølv og gull som
kongen og hans rådgivere frivillig har gitt
Israels Gud, han som har sin bolig i
Jerusalem,
16. og likedan alt det sølv og gull som
du kan få i hele Babels landområde, og de
frivillige gaver som folket og prestene vil gi
til sin Guds hus i Jerusalem.
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17. Derfor skal du for disse penger på
en samvittighetsfull måte kjøpe okser,
værer, og lam, med tilhørende matoffere
og drikkoffere. Og du skal ofre dem på
alteret i deres Guds hus i Jerusalem.
18. Og hva du og dine brødre finner det
riktig å gjøre med resten av sølvet og
gullet, det kan dere gjøre etter deres Guds
vilje.
19. Men de kar som du har fått til
tjenesten i din Guds hus, dem skal du gi
fra deg for Jerusalems Guds åsyn.
20. Hva du ellers må utbetale til din
Guds hus av nødvendige utgifter, det skal
du dekke av kongens skattekammer.
21. Og jeg, kong Artaxerxes, gir hermed
befaling, til alle skatteinnkrevere på andre
siden av elven, at alt hva presten Esra,
han som er kyndig i himmelens Guds lov,
krever av dere, det skal nøye ytes,
22. inntil hundre talenter (4.320kg) sølv,
hundre kor (40.000L) hvete, hundre bat
(2.200L) vin, hundre bat (2.200L) olje, og
salt uten foreskrevet mål.
23. Alt hva himmelens Gud befaler, det
skal nøye utføres for himmelens Guds
hus, så det ikke skal komme vrede over
kongens, og hans sønners, rike.
24. Og dere lar vi vite at ingen skal ha
makt til å pålegge noen av prestene,
Levittene, sangerne, dørvokterne, tempeltjenerne, eller noen andre som har en
tjeneste ved dette Guds hus skatt, toll,
eller veipenger.
25. Og du, Esra, skal etter den visdom
du har fått av din Gud, innsette dommere
og lovkyndige til å dømme alt folket på
andre siden av elven; alle dem som
kjenner din Guds lover. Og om noen ikke
kjenner dem, så skal dere lære ham å
kjenne dem.
26. Og om noen ikke gjør etter din Guds
lov og etter kongens lov, så skal det på en
samvittighetsfull måte holdes dom over
ham; enten det nå fører til døden, eller til
landsforvisning, eller til bøter, eller til
lenker og fengsel.
27. Lovet være Herren, våre fedres Gud,
som gav kongen slikt i hjerte, så Herrens
hus i Jerusalem kunne ble prydet,
28. og som lot meg finne nåde hos
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kongen, hans rådmenn, og hos alle hans
mektige høvdinger! Jeg kjente meg sterk
fordi Herren min Gud holdt sin hånd over
meg, og jeg fikk samlet noen av Israels
overhoder til å dra opp sammen med meg.
KAP. 8
De familiehoder som drog opp
sammen med Esra til Jerusalem
1. Dette er de familiehoder som under
kong Artaxerxes' regjering drog opp med
meg fra Babel, og som her skal regnes
opp etter sine ætter:
2. Av Pinehas' barn: Gersom; av Itamars
barn: Daniel; av Davids barn: Hattus;
3. av Sekanjas barn, av Paros' barn:
Sakarja, og med ham innførtes i
ættetavlen hundre og femti menn;
4. av Pahat-Moabs barn: Eljoenai,
Serahjas sønn, og med ham to hundre
menn;
5. av Sekanjas barn: Jahasiels sønn, og
med ham tre hundre menn;
6. av Adins barn: Ebed, Jonatans sønn,
og med ham femti menn;
7. av Elams barn: Jesaja, Ataljas sønn,
og med ham sytti menn;
8. av Sefatjas barn: Sebadja, Mikaels
sønn, og med ham åtti menn;
9. av Joabs barn: Obadja, Jehiels sønn,
og med ham to hundre og atten menn;
10. av Selomits barn: Josifjas sønn, og
med ham hundre og seksti menn;
11. av Bebais barn: Sakarja, Bebais
sønn, og med ham tjueåtte menn;
12. av Asgads barn: Johanan,
Hakkatans sønn, og med ham hundre og
ti menn;
13. av Adonikams barn: Noen som kom
senere. De hette Elifelet, Je'uel, og
Semaja, og med dem seksti menn;
14. av Bigvais barn: Utai og Sabub, og
med dem sytti menn;
Esra, og de andre, samlet til bønn og
faste ved Ahava-elven
15. Jeg samlet dem ved den elv som
renner ut i Ahava. Der lå vi i leir i 3 dager.
Men da jeg gav nøyere akt på folket og på
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prestene, fant jeg ingen av Levis barn der.
16. Da sendte jeg bud etter overhodene
Elieser, Ariel, Semaja, Elnatan, Jarib,
Elnatan, Natan, Sakarja, Mesullam, og
lærerne Jojarib og Elnatan.
17. Dem sendte jeg ut til Iddo, overhodet
i Kasifja, og jeg la dem ord i munnen som
de skulle overtale Iddo og hans bror med,
tempeltjenere i Kasifja, til å sende oss
tjenere for vår Guds hus.
18. Og da Gud holdt sin gode hånd over
oss, sendte de oss en forstandig mann
som hette Serebja, en etterkommer av
Mahli, som var sønn av Israels sønn Levi,
og hans sønner og hans brødre, atten i
tallet,
19. og Hasabja og med ham Jesaja av
Meraris barn, hans brødre og deres
sønner, tjue i tallet,
20. og av de tempeltjenere som David
og høvdingene hadde gitt Levittene til
tjenere, to hundre og tjue menn, som alle
var nevnt ved navn.
21. Så lot jeg der, ved Ahavaelven, rope
ut en faste, forat vi skulle ydmyke oss for
vår Guds åsyn og be ham om en god
reise for oss og våre barn, og all vår
eiendom.
22. For jeg så unna for å be kongen om
krigsfolk og hestfolk til å hjelpe oss mot
fiender på veien, siden vi hadde sagt til
kongen: Vår Gud holder sin hånd over alle
dem som søker ham, og han lar det gå
dem vel. Men hans makt og hans vrede er
over alle dem som forlater ham.
23. Så fastet vi og bad vår Gud om
hjelp, og han bønnhørte oss.
24. Siden skilte jeg ut tolv av de øverste
blant prestene; Serebja og Hasabja, og
med dem ti av deres brødre.
25. Til dem veide jeg opp sølvet, gullet,
og karene, den gave til vår Guds hus som
kongen og hans rådmenn, høvdinger, og
alle de Israelitter som bodde der, hadde
gitt.
26. Jeg veide opp til dem seks hundre
og femti talenter (28.080kg) sølv, sølvkar
til en verdi av hundre talenter (4.320kg) og
der til hundre talenter (4.320kg) gull,
27. tjue gullbegere til en verdi av tusen
dariker (8kg i gullmynter), og to kar av fint

skinnende kobber, kostelige som gull.
28. Og jeg sa til dem: Dere er helliget til
Herren, og karene er helliget til ham, og
sølvet og gullet er en frivillig gave til
Herren, deres fedres Gud.
29. Våk nå over det og ta vare på det til
dere kan veie det ut i Jerusalem for de
øverste prester og Levitter, og for Israels
familiehoder, i rommene i Herrens hus.
30. Så tok prestene og Levittene imot
sølvet, gullet, og karene, for å føre det til
Jerusalem, til vår Guds hus.
Esra kommer til Jerusalem
31. Vi brøt opp fra Ahavaelven på den
12. dag i den 1. måned for å dra til
Jerusalem, og vår Gud holdt sin hånd over
oss og befridde oss underveis fra fiender
og folk som lå i bakhold mot oss.
32. Da vi kom til Jerusalem, hvilte vi der
i 3 dager.
33. Men på den 4. dag ble sølvet, gullet,
og karene, veid i vår Guds hus og overgitt
til presten Meremot, Urias sønn. Og
sammen med ham var Eliasar, sønn av
Pinehas, til stede og tok imot, og likedan
Levittene Josabad, sønn av Josva, og
Noadja, sønn av Binnui.
34. Det ble overgitt etter tall og vekt. Og
hele vekten ble på samme tid skrevet opp.
35. De bortførte som var kommet tilbake
fra fangenskapet, ofret brennoffre til
Israels Gud. De ofret tolv okser for hele
Israel, og nittiseks værer, syttisju lam, og
tolv syndofferbukker; alt sammen til
brennoffer for Herren.
36. Så overgav de kongens befalinger til
kongens statlige oppsynsmenn og byers
ordførere på andre siden av elven, og de
drog omsorg både for folket og for Guds
hus.
KAP. 9
Israel har vært utro og tatt fremmede
til hustruer
1. Da dette var fullført, kom høvdingene
til meg og sa: Verken Israels folk, eller
prestene og Levittene, har skilt seg fra
folkene rundt om i landområdene, som de
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burde ha gjort på grunn av de
vederstyggelige tradisjoner som har
hersket iblant dem; blant Kana'anittene,
Hetittene, Ferisittene, Jebusittene,
Ammonittene, Moabittene, Egypterne, og
Amorittene.
2. For de har tatt hustruer for seg og
sine sønner blant deres døtre, så den
hellige ætt har blandet seg med folkene i
landene. Og høvdingene og fyrstene har
vært de første til å gjøre seg skyldig i
denne utroskap.
3. Da jeg hørte dette, sønderrev jeg min
kjortel og min kappe, og rev hår av hodet
og skjegget, og satt i stum sorg.
4. Da samlet de seg hos meg, alle de
som på grunn av Israels Guds ord var
skrekkslagne over de hjemkomnes
utroskap, mens jeg satt der i stum sorg
like til kveldsofferet skulle bæres frem.
5. Men ved den tiden for kveldsofferet
reiste jeg meg fra min sørgeplass i min
sønderrevne kjortel og min sønderrevne
kappe, og jeg kastet meg på kne og rakte
ut mine hender til Herren min Gud
6. og sa: Min Gud! Jeg skammer meg
og er flau for å løfte mitt ansikt opp mot
deg, min Gud! For våre dårlige gjerninger
er vokst oss over hodet, og vår skyld er
blitt så stor at den når til himmelen.
7. Fra våre fedres dager har vi vært i
stor skyld like til denne dag, og for våre
dårlige gjerninger har vi med våre konger
og prester vært overgitt i fremmede
kongers hånd, under sverdet, til plyndring
og vanære, som det viser seg på denne
dag.
8. Men nå er, for et lite øyeblikk, nåde
blitt oss til del fra Herren vår Gud, så han
har etterlatt og frelst en rest av oss og gitt
oss et fotfeste på sitt hellige sted, forat vår
Gud kunne la våre øyne lyse og gi oss en
ny inspirasjon i vårt slaveri.
9. For slaver er vi, men vår Gud har ikke
forlatt oss i vårt slaveri. Han har latt oss
finne nåde hos Persias konger, så de gav
oss ny inspirasjon til å bygge opp vår
Guds hus og gjenreise dets ruiner, og gav
oss et inngjerdet bosted i Juda og i
Jerusalem.
10. Men, vår Gud, hva skal vi si etter alt
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dette? For vi har forlatt dine bud,
11. dem som du gav dine tjenere
profetene da du sa: Det land dere drar inn
i for å ta det i eie, er et land som er blitt
skittent ved fremmede folks skittenhet og
ved de vederstyggeligheter som de i sin
skittenhet har fylt det med fra ende til
annen.
12. Derfor skal dere ikke gi deres døtre
til deres sønner eller ta deres døtre til
hustruer for deres sønner. Og dere skal
ikke søke deres velferd og lykke, så dere
kan bli sterke og få ete av landets gode
ting og la deres barn få det til eie for all tid.
13. Skulle vi vel nå etter alt det som er
kommet over oss på grunn av våre onde
gjerninger og vår store skyld, og siden du,
vår Gud, har spart oss og straffet oss
langt mindre enn våre ugjerninger og latt
en rest av oss som denne her bli frelst,
14. skulle vi nå da igjen bryte dine bud
og inngå svogerskap med folk som gjør
seg sk yld ig e i såd an n e ved erstyggeligheter? Ville du ikke da vredes på
oss, så det ble ute med oss og det ikke
var noen som ble frelst og slapp unna?
15. Herre, Israels Gud! Du er rettferdig,
for vi er bare en etterlatelse, en rest som
er blitt frelst, som det kan sees på denne
dag. Se, vi er nå her for ditt åsyn i vår
syndeskyld. For etter det som nå har
hendt, kan ingen bli stående for deg.
KAP. 10
Folket vender om og skiller seg med
de fremmede hustruer
1. Mens nå Esra lå gråtende på jorden
foran Guds hus og bad og bekjente,
samlet det seg om ham en meget stor
mengde av Israels folk, både menn,
kvinner, og barn, for folket gråt sårt.
2. Da tok Sekanja, Jehiels sønn, av
Olams barn, til orde og sa til Esra: Vi har
båret oss troløst at mot vår Gud og tatt
fremmede kvinner av de andre folk her i
landet til hustruer, men ennå er det håp
for Israel i denne sak.
3. Så la oss nå gjøre en pakt med Gud
om å skille oss med alle disse kvinner og
deres barn på den måten som Herren, og
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de men som har respekt for Gud, vil det,
og la oss gå frem etter loven!
4. Stå opp! For det er du som må sørge
for dette, og vi skal hjelpe deg. Vær
frimodig og gå til verket!
5. Da stod Esra opp og lot de øverste
prester og Levitter, og hele Israels
høvdinger, sverge at de ville gjøre som
sagt var. Og de sverget på det.
6. Så gikk Esra bort fra plassen foran
Guds hus og inn i Johanans, Eljasibs
sønns, rom. Og da han var kommet dit,
kunne han verken ete eller drikke. Så dypt
sørget han over de hjemkomnes utroskap.
7. Deretter lot de rope ut i Juda og
Jerusalem til alle de hjemkomne at de
skulle samles i Jerusalem.
8. Og om det var noen som ikke kom
innen 3 dager, slik som høvdingene og de
eldste hadde fastsatt, skulle hans gods
bannlyses, og selv skulle han utelukkes
fra de hjemkomnes menighet.
9. Så ble de samlet alle Juda og
Benjamins menn i Jerusalem innen de 3
dager. Det var den 20. dag i den 9.
måned. Alt folket satt på plassen ved
Guds hus og skalv, både for sakens skyld
og for regnbygene.
10. Da stod presten Esra opp og sa til
dem: Dere har båret dere troløst at og tatt
fremmede kvinner til hustruer, og dermed
har dere øket Israels skyld.
11. Så bekjenn det nå for Herren, deres
fedres Gud, og gjør hans vilje! Skill dere
fra de andre folk her i landet og fra de
fremmede kvinner!
12. Da svarte hele folket og sa med høy
røst: Ja, som du har sagt, så er vi skyldige
å gjøre.
13. Men folket er tallrikt og det er nå
regntid, så vi ikke er i stand til å stå her
ute. Og dette er et arbeid som ikke kan
utføres på 1 dag eller 2, for det er mange
av oss som har syndet i denne sak.
14. La derfor våre høvdinger stå frem for
hele folket og la alle dem i våre byer som
har tatt fremmede kvinner til hustruer,
møte til fastsatte tider sammen med de
eldste og dommerne i hver by, til vi får
vendt vår Guds brennende vrede bort fra
oss, og denne sak er avgjort.

15. Bare Jonatan, Asaels sønn, og
Jahseja, Tikvas sønn, satte seg imot
dette, og Mesullam og Levitten Sabbetai
støttet dem.
16. De hjemkomne gjorde da som sagt
var, og valgte presten Esra og noen menn
som var overhoder for sine familier, og
som alle var nevnt ved navn. Og de trådde
sammen på den 1. dag i den 10. måned
for å granske saken,
17. og de ble ferdig med alle de menn
som hadde tatt fremmede kvinner til
hustruer, til den 1. dag i den 1. måned.
18. Blant prestenes sønner fant de noen
som hadde tatt fremmede kvinner til
hustruer. Det var: Av Josvas, Josadaks
sønns sønner og hans brødre: Ma'aseja,
Elieser, Jarib, og Gedalja.
19. De gav sin hånd på at de ville skille
seg fra sine hustruer og ofre en vær av
flokken som skyldoffer for den skyld de
hadde pådratt seg.
20. Av Immers barn var det: Hanani og
Sebadja.
21. Av Harims barn: Ma'aseja, Elia,
Semaja, Jehiel, og Ussia.
22. Av Pashurs barn: Eljoenai, Ma'aseja,
Ismael, Netanel, Josabad, og Elasa.
23. Av Levittene var det: Josabad,
Sime'i, Kelaja, det er Kelita, Petaja, Juda,
og Elieser.
24. Av san g ern e: E lj asib . Av
dørvokterne: Sjallum, Telem, og Uri.
25. Av Israel ellers var det: Av Paros'
barn: Ramaja, Jissija, Malkija, Mijamin,
Eleasar, Malkija, og Benaja.
26. Av Elams barn: Mattanja, Sakarja,
Jehiel, Abdi, Jeremot, og Elia.
27. Av Sattus barn: Eljoenai, Eljasib,
Mattanja, Jeremot, Sabad, og Asisa.
28. Av Bebais barn: Johanan, Hananja,
Sabbai, og Atlai.
29. Av Banis barn: Mesullam, Malluk,
Adaja, Jasub, Seal, og Jeremot.
30. Av Pahat-Moabs barn: Adna, Kelal,
Benaja, Ma'aseja, Mattanja, Besalel,
Binnui, og Manasse.
31. Og videre Harims barn: Elieser,
Jissija, Malkija, Semaja, Simeon,
32. Benjamin, Malluk, og Semarja.
33. Av Hasums barn: Mattenai, Mattatta,
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Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasse, og
Sime'.
34. Av Banis barn: Ma'adai, Amram, Uel,
35. Benaja, Bedeja, Keluhi,
36. Vanja, Meremot, Eljasib,
37. Mattanja, Mattenai, Ja'asu,
38. Bani, Binnui, Sime'i,
39. Selemja, Natan, Adaja,
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40. Maknadbai, Sasai, Sarai,
41. Asarel, Selemja, Semarja,
42. Sjallum, Amarja, Josef,
43. Av Nebos barn: Je'iel, Mattitja,
Sabad, Sebina, Jaddu, Joel, og Benaja.
44. Alle disse hadde tatt fremmede
kvinner til hustruer, og blant dem var det
noen som hadde fått barn.

Nehemjas bok
13 Kapitler
KAP. 1
Nehemja sørger og ber for Jerusalem
1. Nehemja, Hakaljas sønns, historie. I
måneden kislev, i det 20.år, da jeg var i
borgen Susan,
2. kom Hanani, en av mine brødre, og
noen andre menn fra Juda. Jeg spurte
dem da om Jødene, den rest som var blitt
befridd fra fangenskapet, og om
Jerusalem.
3. De svarte meg: De som er blitt igjen
fra fangenskapet og nå bor der i landet, er
i stor elendighet og forkastelse.
Jerusalems mur er nedrevet og portene
oppbrent.
4. Da jeg hørte denne nyhet, satte jeg
meg ned og gråt og sørget dag etter dag.
Og jeg fastet og bad for himmelens Guds
åsyn.
5. Og jeg sa: Akk, Herre, himmelens
Gud, du store og dramatiske Gud, som
holder din pakt og bevarer din godhet mot
dem som elsker deg og holder dine bud!
6. La ditt øre være åpent og dine øyne
opplatt, så du hører på din tjeners bønn,
den som jeg nå ber for ditt åsyn både dag
og natt for dine tjeneres barns synder,
som vi har gjort mot deg! Både jeg og min
fars hus har syndet.
7. Vi har båret oss ille at mot deg og
ikke holdt de bud, lover, og forskrifter, som

du gav din tjener Moses.
8. Kom i hu de ord som du talte til din
tjener Moses da du sa: Bærer dere dere
troløst at, så vil jeg spre dere blant
folkene.
9. Men vender dere om til meg og holder
mine bud og gjør etter dem, da vil jeg, om
enn de bortdrevne blant dere er ved
himmelens ende, samle dem derfra og
føre dem til det sted jeg har utvalgt til å la
mitt navn bo der.
10. De er dog dine tjenere og ditt folk,
som du har utfridd med din store kraft og
din sterke hånd.
11. Akk, Herre! La ditt øre akte på din
tjeners bønn, de som gjerne vil ha respekt
for ditt navn. La det idag lykkes for din
tjener, og la ham finne barmhjertighet hos
denne m an n ! Jeg var dengang
munnskjenk hos kongen.
KAP. 2
Nehemja taler med Artaxerxes om
Jerusalem
1. I måneden Nisan i kong Artaxerxes'
20. år traff det seg en gang så at det var
satt vin frem for ham. Jeg tok da vinen og
rakte kongen den, og han hadde alltid hatt
godhet for meg.
2. Da sa kongen til meg: Hvorfor ser du
så bedrøvet ut? Du er jo ikke syk. Det kan
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ikke være annet enn hjertesorg. Da ble jeg
meget redd.
3. Og jeg sa til kongen: Kongen leve
evig! Skulle jeg ikke se bedrøvet ut når
byen hvor mine fedres graver er, ligger
øde og dens porter er fortært av ild?
4. Da sa kongen til meg: Hva er det da
du ønsker? Da bad jeg til himmelens Gud,
5. og så sa jeg til kongen: Om kongen
så synes, og dersom du har godhet for din
tjener, så ber jeg at du vil la meg reise til
Juda, til den by hvor mine fedres graver
er, så jeg kan bygge den opp igjen.
6. Da spurte kongen meg, mens
dronningen satt ved hans side: Hvor lenge
vil din reise vare, og når kommer du igjen?
Kongen syntes godt om dette og gav meg
lov til å reise, etterat jeg hadde nevnt en
bestemt tid for ham.
7. Så sa jeg til kongen: Om kongen så
synes, så la meg få brev med til de
statlige oppsynsmenn på andre siden av
elven at de skal la meg dra gjennom hos
seg, til jeg kommer til Juda.
8. Og likedan et brev til Asaf, han som
har oppsyn over kongens skoger, at han
skal gi meg tømmer til å tømre opp
portene til den borg som hører til tempelet,
portene til bymuren, og tømmer til det hus
som jeg skal bo i. Og kongen gav meg
det, fordi min Gud holdt sin gode hånd
over meg.
Nehemja kommer til Jerusalem og tar
overblikk over byen
9. Da jeg kom til de statlige oppsynsmenn på andre siden av elven, gav jeg
dem kongens brev. Kongen hadde også
sendt øverstkommanderende og hestfolk
med meg.
10. Men da Horonitten Sanballat, og den
Ammonittiske tjener Tobias, hørte det,
ergret det dem ille at det var kommet en
som ville arbeide for Israels barn fordel.
11. Da jeg så kom til Jerusalem og
hadde vært der i 3 dager,
12. brøt jeg opp om natten med noen
menn; men jeg hadde ikke nevnt for noe
menneske hva min Gud hadde inngitt meg
i hjerte å gjøre for Jerusalem. Og jeg

hadde ikke andre dyr med meg enn det
jeg red på.
13. Jeg drog om natten ut gjennom
Dalporten og bortimot Dragekilden og kom
til Møkkaporten. Jeg så på Jerusalems
murer som var nedrevet, og på portene
som var fortært av ild.
14. Så tok jeg over til kildeporten og til
kongebassenget, men der var ikke rom for
dyret som jeg red på til å komme frem.
15. Så drog jeg opp i dalen om natten og
så på muren og gikk igjen inn gjennom
Dalporten og vendte så tilbake igjen.
16. Fyrstene viste ikke hvor jeg hadde
vært, og hva jeg tok meg fore. For jeg
hadde ennå ikke nevnt noe om det for
Jødene, prestene, de fremmede, fyrstene,
eller de andre, som skulle utføre arbeidet.
17. Men nå sa jeg til dem: Dere ser selv
den elendighet vi er i, at Jerusalem ligger
øde og dets porter er brent opp. Kom la
oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så
vi ikke mere skal være til forkastelse!
18. Og jeg fortalte dem hvordan min
Gud holdt sin gode hånd over meg, og
likedan hva kongen hadde sagt til meg.
Da sa de: Vi vil gjøre oss klar og bygge.
Og de tok aktivt fatt på det gode verk.
19. Men da Horonitten Sanballat, og den
Ammonittiske tjener Tobias, og Araberen
Gersem, hørte det, spottet de oss og viste
oss forakt og sa: Hva er det dere gjør der?
Vil dere sette dere opp imot kongen?
20. Da svarte jeg dem så: Himmelens
Gud, han vil la det lykkes for oss. Og vi
hans tjenere vil gjøre oss klare og bygge,
men dere har verken del eller rett, eller
noe dere skulle ha sagt, i Jerusalem.
KAP. 3
Arbeiderne som bygger opp igjen
Jerusalems murer og porter
1. Ypperstepresten Eljasib og hans
brødre, prestene, gjorde seg klar og
bygget Fåreporten. De helliget den og
satte inn dørene. Så bygget de videre til
Mea-tårnet, som de hadde helliget før de
videre kom til Hananel-tårnet.
2. Ved siden av dem bygget mennene
fra Jeriko og ved siden av dem, Sakkur,
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Imris sønn.
3. Fiskeporten ble bygget av Sena'as
barn. De tømret den opp og satte inn
dører, låser, og slåer.
4. Ved siden av dem arbeidet Meremot,
sønn av Uria, Hakkos' sønn; ved siden av
ham Mesullam, sønn av Berekja,
Mesesabels sønn; og ved siden av ham
Sadok, Ba'anas sønn.
5. Ved siden av ham arbeidet folkene fra
Tekoa, men de overlegne blant dem
bøyde ikke sin nakke til arbeidet for sin
Herre.
6. Den Gamle port ble satt i stand av
Jojada, Paseahs sønn, og Mesullam,
Besodjas sønn. De tømret den opp og
satte inn dører, låser, og slåer.
7. Ved siden av dem arbeidet
Gibeonitten Melatja og Meronotitten Jadon
med mennene fra Gibeon og Mispa, som
tilhørte under den statlige oppsynsmanns
domstol på andre siden av elven.
8. Ved siden av dem arbeidet Ussiel,
Harhajas sønn, en gullsmed, og ved siden
av ham Hananja, en av salvelagerne. Det
neste stykke av Jerusalems mur lot de
være like til den brede mur.
9. Ved siden av dem arbeidet Refaja,
Hurs sønn, høvdingen over den ene
halvdel av Jerusalems område.
10. Ved siden av ham arbeidet Jedaja,
Harumafs sønn, midt imot sitt eget hus, og
ved siden av ham Hattus, Hasabnejas
sønn.
11. Et annet stykke ble satt i stand av
Malkia, Harims sønn, og Hassub, PahatMoabs sønn, og dessuten Ovnstårnet.
12. Ved siden av ham arbeidet Sjallum,
sønn av Hallohes, høvdingen over den
andre halvdel av Jerusalems område, og
sammen med ham hans døtre.
13. Dalporten ble satt i stand av Hanun
og innbyggerne i Sanoah. De bygget den
og satte inn dører, låser, og slåer. De
bygget også tusen alen (445m) av muren
til Møkkaporten.
14. Og Møkkaporten ble satt i stand av
Malkia, Rekabs sønn, høvdingen over
Bet-Hakkerems område. Han bygget den
opp og satte inn dører, låser, og slåer.
15. Kildeporten ble satt i stand av
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Sjallum, Kol-Hoses sønn, høvdingen over
Mispas område. Han bygget den, la tak på
den, og satte inn dører, låser, og slåer.
Likedan bygget han muren ved Selahbassenget ved kongens hage helt frem til
de trapper som går ned fra Davids by.
16. Etter ham arbeidet Nehemja, Asbuks
sønn, høvdingen over den ene halvdel av
Bet-Surs område, til midt imot Davids
graver og til det gravde basseng og til
heltenes hus.
17. Etter ham arbeidet Levittene under
Rehum, Banis sønn. Ved siden av ham
arbeidet Hasabja, høvdingen over den
ene halvdel av Ke'ilas område, for sitt
område.
18. Etter ham arbeidet deres brødre
under Bavvai, Henadads sønn, høvdingen
over den andre halvdel av Ke'ilas område.
19. Ved siden av ham arbeidet Eser,
Josvas sønn, høvdingen over Mispa, på et
annet stykke, fra plassen midt imot
oppgangen til våpenhuset i hjørnet.
20. Etter ham arbeidet Baruk, Sabbais
sønn, med stor iver på et annet stykke, fra
hjørnet og til døren på ypperstepresten
Eljasibs hus.
21. Etter ham arbeidet Meremot, sønn
av Uria, Hakkos' sønn, på et annet stykke,
fra døren på Eljasibs hus og til enden på
hans hus.
22. Etter ham arbeidet prestene,
mennene fra Jordan-sletten.
23. Etter dem arbeidet Benjamin og
Hasub midt imot sitt eget hus. Etter dem
arbeidet Asarja, sønn av Ma'aseja,
Ananjas sønn, ved siden av sitt hus.
24. Etter ham arbeidet Binnui, Henadads
sønn, på et annet stykke, fra Asarjas hus
til hjørnet og til det sted hvor muren bøyer
av.
25. Palal, Usais sønn, arbeidet fra
stedet midt imot hjørnet og det tårn som
stikker ut fra kongens øvre hus ved
fengsels-gården. Etter ham arbeidet
Pedaja, Paros' sønn.
26. Tempeltjenerne bodde på Ofel, til
plassen midt imot Vannporten mot øst og
det utstikkende tårn.
27. Etter ham arbeidet folkene fra Tekoa
på et annet stykke, fra plassen midt imot
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det store utstikkende tårn og til Ofelmuren.
28. Ovenfor Hesteporten arbeidet
prestene, hver av dem midt imot sitt eget
hus.
29. Etter dem arbeidet Sadok, Immers
sønn, midt imot sitt eget hus, og etter dem
Semaja, Sekanjas sønn, som hadde
vaktholdet ved den østre port.
30. Etter ham arbeidet Hananja,
Selemjas sønn, og Hanun, Selafs sønn,
på et annet stykke. Og etter dem
Mesullam, Berekjas sønn, midt imot sitt
rom.
31. Etter ham arbeidet Malkia, en av
gullsmedene, frem til tempeltjenerne og
handelsmennenes hus, midt imot
Mønstringsporten og frem til Hjørnesalen.
32. Og mellom Hjørnesalen og
Fåreporten arbeidet gullsmedene og
handelsmennene.
KAP. 4
Motstanden som reiste seg da de
begynte å bygge
1. Da nå Sanballet hørte at vi bygget på
muren, ble han opptent av vrede. Han ble
voldsomt opphisset og spottet Jødene,
2. og sa i nærvær av sine brødre og
krigsfolket i Samaria: Hva er det disse
ynkelige Jøder gjør? Skal de ha lov til
slikt? Skal de få ofre? Skal kan hende de
få fullført verket om en tid? Skulle de
kunne gi bevegelse i steinene i
grushaugene som ligger der forbrente?
3. Og Ammonitten Tobias, som stod ved
siden av ham, sa: La dem bygge så mye
de vil! Bare en rev hopper opp på deres
steinmur, så river han den ned.
4. Hør, vår Gud, hvordan vi er blitt
foraktet! La deres spott falle tilbake på
deres eget hode, og la dem bli utplyndret i
fangenskaps land!
5. Dekk ikke over deres ugjerning, og la
ikke deres synd bli utslettet for ditt åsyn!
For de har latterliggjort deg for bygningsmennenes ører.
6. Så bygget vi da på muren, og hele
muren ble satt i stand i sin halve høyde.
Og folket hadde godt mot på arbeidet.

7. Men da Sanballat, Tobias, Araberne,
Ammonittene, og Asdodittene, hørte at vi
holdt på med å utbedre Jerusalems murer,
og at sprekkene tok til å fylles, ble de
meget rasende.
8. Og de sammensverget seg alle om å
komme og stride mot Jerusalem, og
hindre folket i dets arbeid.
9. Men vi bad til vår Gud, og vi stilte ut
vaktposter mot dem dag og natt av frykt
for dem.
10. Da sa Jødene: Bærernes kraft
svikter, og grushaugene er for store. Vi
makter ikke lenger å bygge på muren.
11. Og våre motstandere sa: De må ikke
få vite eller merke noe før vi står midt
iblant dem og hugger dem ned og på den
måten gjør ende på arbeidet.
12. Da nå de Jøder som bodde i
nærheten av dem, kom fra alle kanter, og
vel ti ganger sa til oss: "Dere må vende
tilbake til oss!",
13. da stilte jeg folket opp på de laveste
steder bak muren, på de åpne plasser.
Jeg stilte dem opp etter deres ætter med
sine sverd, spyd, og buer.
14. Og da jeg så dem oppstilt, gikk jeg
frem og sa til de ærverdige, fyrstene, og til
hele folket: Vær ikke redd dem, tenk på
Herren, den store og dramatiske, og strid
for deres brødre, dere sønner og døtre,
deres hustruer og deres hjem!
15. Siden våre fiender hørte at vi hadde
fått vite det, og at Gud hadde gjort deres
råd til intet, vendte vi alle sammen tilbake
til muren, hver til sitt arbeid.
16. Fra den dag arbeidet bare den ene
halvdel av de unge menn på verket, mens
den andre halvdel av dem stod der med
sine spyd, skjold, buer, og brynjer, og
høvdingene stod bakenfor hele Judas folk.
17. De som bygget på muren, og
bærerne med sin last, de arbeidet med sin
ene hånd på verket og med den andre
holdt de sitt våpen.
18. Hver av bygningsmennene hadde
sitt sverd spent om sine hofter mens de
bygget. Og basunblåseren stod ved siden
av meg.
19. Og jeg sa til de ærverdige, fyrstene,
og hele folket: Arbeidet er stort og
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vidstrakt, og vi er spredt på muren langt
fra hver andre.
20. På det sted hvor dere hører basunen
lyder, der skal dere samle dere hos oss.
Vår Gud skal stride for oss.
21. Så arbeidet vi da på verket mens
halvdelen stod der med sine spyd, fra
morgenrøden oppgang til stjernene kom
frem.
22. På samme tid sa jeg også til folket:
Hver mann med sin tjener skal bli natten
over, så vi kan ha dem til vakt om natten
inne i Jerusalem og til arbeid om dagen.
23. Og verken jeg, mine brødre, mine
tjenere, eller vaktmennene, som fulgte
meg, kom av klærne. Hver mann hadde
sitt våpen hos seg og vann.
KAP. 5
Folket blir utnyttet av sine egne
1. Men det reiste seg et stort klagerop
fra folket, og deres hustruer, mot deres
Jødiske brødre.
2. Noen sa: Vi med våre sønner og
døtre er mange. La oss få korn, så vi kan
ete og berge livet!
3. Andre sa: Våre marker, vingårder, og
hus, må vi sette i pant. La oss få korn til å
stille vår hunger!
4. Atter andre sa: Vi har lånt penger på
våre marker og vingårder for å betale
skatten til kongen.
5. Og dog er vi av samme kjøtt og blod
som våre brødre, og våre barn som deres
barn, men vi må la våre sønner og døtre
bli slaver. Ja, noen av våre døtre er alt blitt
slavinner, og det står ikke i vår makt å
hindre det, for våre marker og vingårder
hører andre til.
6. Da jeg hørte deres klagerop og disse
deres ord, ble jeg meget vred.
7. Jeg overveide saken med meg selv,
og så irettesatte jeg de ærverdige og
fyrstene og sa til dem: Dere krever rente
av deres brødre! Så sammenkalte jeg et
stort folkemøte mot dem.
8. Og jeg sa til dem: Vi har, så vidt vi
kunne, løskjøpt våre Jødiske brødre som
var solgt til hedningene, og så vil dere
selge deres brødre? Som nå må selge
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seg til oss? Da tidde de og fant ikke et ord
til svar.
9. Så sa jeg: Det er ikke rett det dere
gjør. Burde dere ikke vandre i respekt for
vår Gud, så ikke hedningene, våre fiender,
skal få grunn til å håne oss?
10. Også jeg, mine brødre, og mine folk,
har lånt dem penger og korn. La oss
ettergi denne gjeld!
11. Gi nå dere dem på denne dag deres
marker, vingårder, oljehager, og hus,
tilbake og ettergi dem rentene av
pengene, kornet, juicen, og oljen, som
dere har lånt dem!
12. Da sa de: Vi vil gi det tilbake og ikke
kreve noe av dem. Vi vil gjøre som du
sier. Og etterat jeg hadde tilkalt prestene,
lot jeg dem sverge på at de ville gjøre som
de hadde sagt.
13. Men jeg ristet også ut brystlommen
på min kjortel og sa: Slik skal Gud riste
hver mann som ikke holder dette sitt ord,
ut av hans hus og gods. Så utristet og tom
skal han bli! Og hele forsamlingen sa:
Amen! Og de priste Herren, og folket
gjorde etter det som var sagt.
14. Fra den dag jeg ble utnevnt til statlig
oppsynsmann i Judas landområde, fra
kong Artaxerxes' 20. år til hans 32. år, i
hele 12 år, har verken jeg eller mine
brødre benyttet noe av den kost som en
statlig oppsynsmann kunne kreve.
15. De forrige statlige oppsynsmenn
som var før meg, ble til ballast for folket
og tok brød og vin av dem foruten førti
sekel (0,48kg) sølv, og endog deres
tjenere undertrykket folket. Men jeg gjorde
ikke så, for jeg hadde respekt for Gud.
16. Jeg var også selv med i arbeidet på
denne mur, og noe jordstykke har vi ikke
kjøpt. Og alle mine folk har vært samlet til
arbeidet der.
17. Og Jødene og fyrstene, hundre og
femti mann, åt ved mitt bord, foruten dem
som kom til oss fra hedningefolkene rundt
omkring.
18. Og det som ble laget til for hver dag,
var: èn okse og seks utvalgte stykker
småfe foruten fugler, og alt dette kostet
jeg selv. Og en gang hver 10. dag var det
overflod av all slags vin. Og allikevel
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krevde jeg ikke den kost som statlige
oppsynsmenn hadde rett til, for arbeidet lå
tungt på dette folk.
19. Kom meg i hu, min Gud, og regn
meg til gode alt det jeg har gjort for dette
folk!
KAP. 6
På mange måter forsøker de å få
Nehemja bort
1. Da det nå kom Sanballat, Tobias,
Araberen Gersem, og våre andre fiender,
for øre at jeg hadde bygget opp muren, og
at det ikke fantes noen sprekk i den, enda
jeg til den tid ikke hadde satt inn dører i
portene,
2. da sendte Sanballat og Gersem bud
på meg og lot si: Kom, la oss møtes i en
av landsbyene i Ono-dalen! Men de tenkte
å gjøre meg ondt.
3. Jeg sendte beskjed tilbake til dem og
svarte: Jeg holder på med et stort arbeid
og kan ikke komme ned. Skulle kanskje
arbeidet hvile fordi jeg lot det ligge og drog
ned til dere?
4. Fire ganger sendte de den samme
beskjed til meg, og jeg gav dem det
samme svar.
5. Femte gangen sendte Sanballat sin
tjener til meg med den samme beskjed, og
han hadde et åpent brev med seg.
6. I det stod det: Det går et ord blant
folkene, og Gasmu sier det også, at du og
Jødene tenker på å gjøre opprør. Derfor
er det nå du bygger opp muren, og etter
det samme rykte skal du være deres
konge.
7. Du har også satt profeter til å rope ut
om deg i Jerusalem at du er konge i Juda.
Nå vil dette rykte komme kongen for øre,
så kom nå og la oss rådføre oss sammen!
8. Men jeg sendte beskjed til ham og lot
svare: Noe slikt som det du taler om, har
ikke gått for seg. Det er noe du selv har
funnet på.
9. For de søkte alle sammen å skremme
oss, idet de tenkte at vi skulle bli trette og
holde opp med arbeidet, så det ikke ble
utført. Men styrk nå du mine hender!
10. Da jeg engang kom inn til Semaja,

sønn av Delaja, Mehetabels sønn, i hans
hus, hvor han holdt seg innelukket, sa
han: La oss gå sammen inn i Guds hus, i
det indre av tempelet og la oss stenge
templets dører! For de kommer og vil
drepe deg, ja, de kommer og vil drepe deg
i natt.
11. Men jeg svarte: Skulle en mann som
jeg flykte? Og hvordan skulle en mann
som jeg kunne gå inn i tempelet og enda
bli i live? Jeg går ikke inn der.
12. For jeg forstod med en gang at det
ikke var Gud som hadde sendt ham, men
han talte ut denne spådom over meg fordi
Tobias og Sanballat hadde leid ham til
det.
13. Han var leid forat jeg skulle bli redd
og gjøre som han sa og forsynde meg, og
at de på den måten kunne få satt ut et
ondt rykte om meg, så de kunne fornedre
meg.
14. Kom Tobias, og likedan Sanballat, i
hu, min Gud, for disse hans gjerninger, og
også på profetinnen Noadja, og de andre
profeter som søkte å skremme meg!
15. Muren ble ferdig på 52 dager, den
25. dagen i måneden elul.
16. Da alle våre fiender hørte dette, og
alle folkene rundt om oss så det, da sank
de meget i sine egne øyne og de forstod
at det var med vår Guds hjelp at dette var
utført.
17. I de dager sendte også de ærverdige
i Juda mange brev til Tobias, og fra
Tobias kom det brev til dem igjen.
18. For mange i Juda var forbundet med
ham ved ed, for han var svigersønn til
Sekanja, Arahs sønn, og hans sønn
Johanan hadde ektet en datter av
Mesullam, Berekjas sønn.
19. De brukte også å tale til meg om
hans gode egenskaper og å bære mine
ord frem til ham. Tobias sendte også brev
for å skremme meg.
KAP. 7
Dører og dørvoktere ble innsatt på
sin plass
1. Da nå muren var bygget, satte jeg inn
dørene. Og dørvokterne, sangerne, og
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Levittene, ble satt til sin gjerning.
2. Og jeg satte min bror Hanani til
befalingsmann over Jerusalem, og
sammen med ham Hananja, borgens
øverstkommanderende; for han var en
pålitelig mann og gudfryktig fremfor de
fleste.
3. Og jeg sa til dem: Jerusalems porter
skal ikke åpnes før solen brenner hett. Og
mens vaktene ennå står der, skal dørene
lukkes og settes bom foran. Og dere
skulle sette ut vakter av Jerusalems
innbyggere, hver på sin post og hver
utenfor sitt hus.
4. Og byen var vid og stor, men folket
var fåtallig, og ingen nye hus var bygget.
Ættelisten over de som kom hjem til
Israel
5. Så inngav min Gud meg i hjertet å
samle de ærverdige, fyrstene, og folket,
for å innføres i ættelister. Og jeg fant
boken med de ættelistene over dem som
først hadde dratt hjem, og der fant jeg
skrevet:
6. Dette er de menn fra landområdet
Juda som drog hjem fra fangenskapet i
det fremmede land, de som kongen i
Babel, Nebukadnesar, hadde ført bort, og
som nå er vendt tilbake til Jerusalem og
Juda, hver til sin by,
7. de som fulgte med Serubabel, Josva,
Nehemja, Asarja, Ra'amaja, Nahamani,
Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigvai,
Nehum, og Ba'ana. Dette er tallet på
mennene av Israels folk:
8. Paros' barn: To tusen ett hundre og
syttito,
9. Sefatjas barn: Tre hundre og syttito,
10. Arahs barn: Seks hundre og femtito,
11. Pahat-Moabs barn av Josvas og
Joabs etterkommere: To tusen åtte
hundre og atten,
12. Elams barn: Ett tusen to hundre og
femtifire,
13. Sattus barn: Åtte hundre og førtifem,
14. Sakkais barn: Sju hundre og seksti,
15. Binnuis barn: Seks hundre og
førtiåtte,
16. Bebais barn: Seks hundre og
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tjueåtte,
17. Asgads barn: To tusen tre hundre og
tjueto,
18. Adonikams barn: Seks hundre og
sekstisju,
19. Bigvais barn: To tusen og sekstisju,
20. Adins barn: Seks hundre og
femtifem,
21. Aters barn av Hiskias ætt: Nittiåtte,
22. Hasums barn: Tre hundre og
tjueåtte,
23. Besais barn: Tre hundre og tjuefire,
24. Harifs barn: Hundre og tolv,
25. Gibeons barn: Nittifem,
26. mennene fra Bet-Lehem og Netofa:
Hundre og åttiåtte,
27. mennene fra Anatot: Hundre og
tjueåtte,
28. mennene fra Bet-Asmavet: Førtito,
29. mennene fra Kirjat-Jearim, Kefira, og
Be'erot: Sju hundre og førti tre,
30. mennene fra Rama og Geba: Seks
hundre og tjueen,
31. mennene fra Mikmas: Hundre og
tjueto,
32. mennene fra Bet-El og Ai: Hundre og
tjuetre,
33. mennene fra det andre Nebo:
Femtito,
34. den andre Elams barn: Ett tusen to
hundre og femtifire,
35. Harims barn: Tre hundre og tjue,
36. Jerikos barn: Tre hundre og førtifem,
37. Lods, Hadids, og Onos barn: Sju
hundre og tjueen,
38. Sena'as barn: Tre tusen ni hundre
og tretti.
39. Av prestene: Jedajas barn av Josvas
hus: Ni hundre og syttitre,
40. Immers barn: Ett tusen og femtito,
41. Pashurs barn: Ett tusen to hundre og
førtisju,
42. Harims barn: Ett tusen og sytten.
43. Av Levittene: Josvas barn av
Kadmiels ætt, av Hodevas barn: Syttifire,
44. Av sangerne: Asafs barn: Hundre og
førtiåtte.
45. Av dørvokterne: Sjallums barn, Aters
barn, Talmons barn, Akkubs barn, Hatitas
barn, og Sobais barn: Hundre og trettiåtte.
46. Av tempeltjenerne: Sihas barn,
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Hasufas barn, Tabbaots barn,
47. Keros' barn, Sias barn, Padons barn,
48. Lebanas barn, Hagabas barn,
Salmais barn,
49. Hanans barn, Giddels barn, Gahars
barn,
50. Reajas barn, Resins barn, Nekodas
barn,
51. Gassams barn, Ussas barn,
Paseahs barn,
52. Besais barn, Me'unims barn,
Nefussims barn,
53. Bakbuks barn, Hakufas barn,
Harhurs barn,
54. Baslits barn, Mehidas barn, Harsas
barn,
55. Barkos' barn, Siseras barn, Tamahs
barn,
56. Nesiahs barn, og Hatifas barn.
57. Av Salomos tjeneres barn: Sotais
barn, Soferets barn, Peridas barn,
58. Ja'alas barn, Darkons barn, Giddels
barn,
59. Sefatjas barn, Hattils barn, PokeretHasseba'ims barn, Amons barn.
60. Alle tempeltjenerne og Salomos
tjeneres barn var til sammen: Tre hundre
og nittito.
61. Og dette er de som drog hjem fra
Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Addon, og
Immer, men ikke kunne oppgi sin familie
og sin ætt, om de var av Israel:
62. Delajas barn og Tobias' barn: Seks
hundre og førtito,
63. og av prestene: Hobajas barn,
Hakkos' barn, og Barsillais barn, han som
hadde tatt Gileaditten Barsillais døtre til
hustru og var blitt oppkalt etter dem.
64. Disse lette etter sine ættelister, men
de fantes ikke. De ble da utelukket fra
prestedømmet som uverdige til det,
65. og den statlige oppsynsmann sa til
dem at de ikke skulle ete av det høyhellige
før det stod frem en prest med urim og
Tummim.
66. Hele menigheten var i alt førtito
tusen tre hundre og seksti
67. foruten deres tjenere og deres
tjenestejenter, som var sju tusen tre
hundre og trettisju. De hadde også med
seg to hundre og førtifem sangere og

sangerinner.
68. De hadde sju hundre og trettiseks
hester, to hundre og førtifem mulesler,
69. fire hundre og trettifem kameler, og
seks tusen sju hundre og tjue esler.
70. Noen av familiehodene gav gaver til
arbeidet. Den statlige oppsynsmannen
gav til kassen tusen dariker (8kg i
gullmynter) i gull, foruten femti skåler og
fem hundre og tretti prestekjortler.
71. Og noen av familiehodene gav til
arbeidskassen to tusen dariker (16kg i
gullmynter) i gull og to tusen to hundre
miner (1.584kg) i sølv.
72. Og det som resten av folket gav, var
tjue tusen dariker (160kg i gullmynter) i
gull og to tusen miner (1.440kg) i sølv,
foruten sekstisju prestekjortler.
7 3 . B åd e p rest en e, L evit t en e,
dørvokterne, noen av det menige folk,
tempeltjenerne, og hele Israel ellers,
bosatte seg i sine byer. Da den 7. måned
kom, bodde Israels barn i sine byer.
KAP. 8
De holder løvhytte fest og leser av
lovboken
1. Og alt folket samlet seg som èn mann
på plassen foran Vannporten. Og de bad
Esra, den skriftlærde, om å hente boken fra
Mose lov, som Herren hadde gitt til Israel.
2. Og presten Esra bar loven frem for
menigheten, både for menn og kvinner og
alle som kunne forstå hva de hørte. Det
var den 1. dag i den 7. måned.
3. Og han leste opp av den midt for
plassen foran Vannporten fra tidlig om
morgenen til midt på dagen, for mennene
og kvinnene og dem som kunne forstå. Og
alt folket lyttet til lovbokens ord.
4. Esra, den skriftlærde, stod på ei
plattform av tre, som var blitt reist til dette.
Og ved siden av ham stod Mattitja, Sema,
Anaja, Uria, Hilkia, og Ma'aseja, til høyre
for ham, og til venstre for ham Pedaja,
Misael, Malkia, Hasum, Hasbaddana,
Sakarja, og Mesullam.
5. Og Esra åpnet boken for alt folkets
øyne, for han stod høyere enn alt folket.
Og da han åpnet den, reiste alt folket seg.
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6. Esra lovet Herren, den store Gud, og
alt folket svarte med oppløftede hender:
AMEN ! Og de bøyde seg og kastet seg
ned for Herren med ansiktet til jorden.
7. Og Josva, Bani, Serebja, Jamin,
Akkub, Sabbetai, Hodia, Ma'aseja, Kelita,
Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja, og de
andre Levitter, underviste i loven for folket,
mens folket ble stående på sin plass.
8. De leste opp av boken, av Guds lov,
de oversatte og forklarte meningen for
folket, så de skjønte det som ble lest.
9. Og den statlige oppsynsmann
Nehemja, presten Esra, den skriftlærde,
og Levittene som lærte folket, sa til alt
folket: Denne dag er helliget Herren deres
Gud, sørg ikke og gråt ikke! For alt folket
gråt da de hørte lovens ord.
10. Så sa han til dem: Gå nå og et fete
retter og drikk søte drikker og send gaver
av det til dem for hvem ingenting er laget
til, for dagen er helliget vår Herre. Og sørg
ikke, for gleden i Herren er deres styrke!
11. Også Levittene søkte å få alt folket
til å holde seg rolig og sa: Vær stille, for
dagen er hellig! Sørg ikke!
12. Da gikk alt folket bort og åt og drakk
og sendte gaver omkring og holdt en stor
gledesfest, for de hadde forstått det som
var blitt talt til dem.
13. Dagen etter samlet alt folkets
familiehoder, prestene, og Levittene, seg
hos Esra, den skriftlærde, for å få
nærmere forståelse på Lovens ord.
14. De fant da skrevet i loven, den lov
som Herren hadde gitt ved Moses, at
Israels barn skulle bo i løvhytter på festen
i den 7. måned,
15. og at de skulle kunngjøre og la rope
ut i alle sine byer og i Jerusalem: Gå ut på
fjellene og hent løv av oljetrær, av ville
oljetrær, av myrter, av palmer, og av
andre løvrike trær, og gjør løvhytter som
foreskrevet er.
16. Da gikk folket ut og hentet løv, og de
gjorde seg løvhytter, hver på sitt tak, på
sine tun, og likedan i forgårdene til Guds
hus, på plassen ved Vannporten, og på
plassen ved Efra'importen.
18. Dag etter dag leste de opp av Guds
lovbok, fra den 1. dag til den siste. De
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holdt høytid i 7 dager og på den 8. dag en
festlig sammenkomst, som påbudt var.
KAP. 9
Faste og sorg i Israel over sine
synder
1. På den 24. dag i den samme måned
samlet Israels barn seg og holdt faste,
kledd i sekk og med jord strødd på sine
hoder.
2. Og Israels ætt skilte seg fra alle
fremmede, og stod så frem og bekjente
sine synder og sine fedres ugjerninger.
3. Så ble de stående på sin plass mens
det ble lest opp for dem av Herrens, deres
Guds, lovbok en fjerdedel av dagen, og en
annen fjerdedel av dagen avla de
bekjennelse og tilbad Herren sin Gud.
4. Josva, Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni,
Serebja, Bani, og Kenani, trådde opp på
Levittenes plattform, og de ropte med høy
røst til Herren sin Gud.
Levittenes lovsangs-tale
5. Og Levittene Josva, Kadmiel, Bani,
Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja, og
Petahja, sa: Stå opp og lov Herren, deres
Gud, som er fra evighet til evighet! Ja,
lovet være ditt herlige navn, som er
opphøyet over all lov og pris!
6. Du alene er Herren. Du har gjort
himlene, himlenes himler og all deres hær,
Jorden og alt som er på den, og havene
og alt som er i dem. Du holder det alt
sammen i live og himmelens hær tilber
deg.
7. Det var du, Herre Gud, som utvalgte
Abram og førte ham ut fra Kaldeernes Ur
og gav ham navnet Abraham.
8. Og du fant hans hjerte trofast mot
deg, og du gjorde den pakt med ham at du
ville gi hans ætt Kana'anittenes,
Hetittenes, Amorittenes, Ferisittenes,
Jebusittene, og Girgasittenes, land. Og du
holdt ditt ord for du er rettferdig.
9. Du så våre fedres nød i Egypten, og
du hørte deres rop ved Det Røde Hav.
10. Du gjorde tegn og undergjerninger
med Farao, alle hans tjenere, og alt folket

Side 550

Nehemjas bok

i hans land, for du viste at de hadde faret
overmodig frem mot dem. Og du vant deg
et stort navn, som kan sees på denne
dag.
11. Du kløyvde havet for dem, og de
gikk midt igjennom havet på det tørre. Du
kastet deres forfølgere i dypet, så de sank
som stein i de veldige vann.
12. Du ledet dem i en skystøtte om
dagen og i en ildstøtte om natten for å
lyse for dem på den vei de skulle gå.
13. Du steg ned på Sinai berg og talte
med dem fra himmelen. Du gav dem rette
befalinger og trygge lover, gode forskrifter
og bud.
14. Du kunngjorde dem din hellige
sabbat. Du gav dem bud, forskrifter, og
lover, gjennom din tjener Moses.
15. Du gav dem brød fra himmelen når
de hungret, og lot vann komme frem av
klippen for dem når de tørstet. Du bød
dem å dra inn og ta det land i eie som du
med oppløftet hånd hadde sverget at du
ville gi dem.
16. Men de, våre fedre, var overmodige
og hårdnakkede og hørte ikke på dine
bud.
17. De ville ikke høre og kom ikke i hu
de undergjerninger du hadde gjort for
dem, men var hårdnakkede og valgte seg
en høvding og ville i sin gjenstridighet
vende tilbake til sitt slaveri. Men du er en
tilgivende Gud, nådig og barmhjertig,
behersket og rik på godhet, og du forlot
dem ikke.
18. Ja de støpte seg endog en kalv og
sa: Dette er din Gud som førte deg opp fra
Egypten. Og de gjorde seg skyldige i store
hånligheter.
19. Men du, i din store barmhjertighet
forlot du dem ikke i ørkenen. Skystøtten
vek ikke fra dem om dagen, men ledet
dem på veien. Ei heller vek ildstøtten fra
dem om natten, men lyste for dem på den
vei de skulle gå.
20. Du gav dem din gode Ånd til å lære
dem. Du nektet ikke deres munn din
manna, og du gav dem vann når de
tørstet.
21. I 40 år forsørget du dem i ørkenen.
De manglet ingenting. Deres klær ble ikke

utslitt, og deres føtter ble ikke hovne.
22. Du gav dem riker og folk som du
delte ut til dem på alle kanter. De tok i eie
det land som tilhørte Sihon, kongen i
Hesbon, og det land som tilhørte Og,
kongen i Basan.
23. Du gjorde deres barn tallrike som
himmelens stjerner og førte dem inn i det
land som du hadde lovet deres fedre at de
skulle komme inn i og ta i eie.
24. Så kom da deres barn og tok landet i
eie. Og du ydmyket landets innbyggere,
Kana'anittene, for dem og gav dem i deres
hånd, både kongene og folkene der i
landet, så de kunne gjøre med dem hva
de ville.
25. De inntok deres faste byer, vant seg
fruktbar jord, tok huser i eie som var fulle
av alle gode ting, og uthugne brønner,
vingårder, oljetrær, og frukttrær i mengde.
Og de åt og ble mette og fete, og gjorde
seg glade dager ved din store godhet.
26. Men de ble gjenstridige og satte seg
opp imot deg, og kastet din lov bak sin
rygg. De drepte dine profeter, som vitnet
for dem og ville føre dem tilbake til deg.
Og de gjorde seg skyldige i store
hånligheter.
27. Da gav du dem i deres fienders
hånd, og de plaget dem. Men når de i sin
nød ropte til deg, hørte du det fra
himmelen. Og i din store barmhjertighet
gav du dem befriere, som utfridde dem av
deres fienders hånd.
28. Men når de så kom til ro, gjorde de
igjen det som var ondt i dine øyne. Og du
overlot dem i deres fienders hånd, så de
hersket over dem. Men når de så igjen
ropte til deg, hørte du det fra himmelen og
utfridde dem i din barmhjertighet gang på
gang.
29. Du vitnet for dem og ville omvende
dem etter din lov, men de var overmodige
og hørte ikke på dine bud. De syndet mot
dine lover, de som mennesket lever ved
når han gjør etter dem. I sin gjenstridighet
satte de skulderen imot. De var
hårdnakkede og ville ikke høre.
30. I mange år bar du over med dem og
vitnet for dem ved din Ånd gjennom dine
profeter, men de vendte ikke øret til og du
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gav dem i fremmede folks hånd.
31. Men i din store barmhjertighet gjorde
du ikke aldeles ende på dem og forlot dem
ikke, for du er en nådig og barmhjertig
Gud.
32. Og nå, vår Gud, du store, veldige,
og dramatiske, Gud, du som holder din
pakt og bevarer din godhet. La det ikke
være deg nedverdigende all den
elendighet som har rammet oss, våre
konger, våre høvdinger, våre prester, våre
profeter, våre fedre, og alt ditt folk, fra
Assyrer-kongens dager til den dag i dag!
33. Du er rettferdig i alt det som er
kommet over oss. For du har vist
trofasthet, men vi har vært ugudelige.
34. Våre konger, våre høvdinger, våre
prester, og våre fedre, har ikke gjort etter
din lov. De har ikke hørt på dine bud og på
dine vitneutsagn som du lot bli dem til del.
35. Og enda de levde i sitt eget rike, og
du hadde gitt dem så mye godt og overlatt
dem dette vide og fruktbare land, tjente de
deg ikke og vendte ikke om fra sine onde
gjerninger.
36. Se, vi er idag slaver. Vi er slaver i
det land du gav våre fedre, forat de skulle
ete dets frukt og dets gode ting.
37. Og sin rike avling bærer det nå for
de konger som du satte over oss for våre
synders skyld, og de råder over våre
kropper og vårt fe etter egen fornøyelse.
Vi er i stor nød.
Den Pakt som Folket gjorde med
Herren
38. På grunn av alt dette gjorde vi en
fast pakt og skrev den opp. Dokumentet
ble forsynt med segl og underskrevet av
våre høvdinger, våre Levitter, og våre
prester.
KAP.10
1. De som skrev under på dette med
dokument forsynt med segl, var: Den
statlige oppsynsmann Nehemja, Hakaljas
sønn, Sedekia,
2. Seraja, Asarja, Jirmeja,
3. Pashur, Amarja, Malkia,
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4. Hattus, Sebanja, Malluk,
5. Harim, Meremot, Obadja,
6. Daniel, Ginneton, Baruk,
7. Mesullam, Abia, Mijamin,
8. Ma'asja, Bilgai, og Semaja. Dette var
prestene,
9. og Levittene var: Josva, Asanjas
sønn, Bunni av Henadads barn og
Kadmiel,
10. og deres brødre: Sebanja, Hodia,
Kelita, Pelaja, Hanan,
11. Mika, Rehob, Hasabja,
12. Sakkur, Serebja, Sebanja,
13. Hodia, Bani, Beninu,
14. Og folkets høvdinger, som var:
Paros, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani,
15. Bunni, Asgad, Bebai,
16. Adonja, Bigvai, Adin,
17. Ater, Hiskia, Assur,
18. Hodia, Hasum, Besai,
19. Harif, Anatot, Nobai,
20. Magpias, Mesullam, Hesir,
21. Mesesabel, Sadok, Jaddua,
22. Pelatja, Hanan, Anaja,
23. Hosea, Hananja, Hasub,
24. Hallohes, Pilha, Sobek,
25. Rehum, Hasabna, Ma'aseja,
26. Akia, Hanan, Anan,
27. Malluk, Harim, og Ba'ana.
28. Resten av folket, prestene,
Levittene, dørvokterne, sangerne, tempeltjenerne, og alle de som hadde skilt seg
fra de fremmede folk for å leve etter Guds
lov, med hustruer, sønner, og døtre, så
mange som hadde modnet til forståelse,
29. alle disse holdt seg til de ærverdige
blant sine brødre og sverget en dyr ed på
at de ville vandre etter Guds lov, som var
gitt ved Guds tjener Moses, og at de ville
holde og gjøre etter alle Herrens, vår
Herres, bud, lover, og forskrifter;
30. at vi ikke skulle gi våre døtre til de
fremmede folk, ei heller ta deres døtre til
hustruer for våre sønner;
31. at vi, når de fremmede folk kom med
sine varer og all slags korn for å selge det
på sabbaten, ikke skulle kjøpe det av dem
på sabbaten eller noen annen helligdag;
og at vi i det 7. år skulle la landet hvile og
ettergi alle krav.
32. Og vi påtok oss den forpliktelse at vi
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skulle avgi tredjedelen av en sekel (4g)
årlig til tjenesten i vår Guds hus,
33. til utstillingsbrødene, det daglige
matoffer, det daglige brennoffer, til offerne
på sabbatene, månedskifte dagene,
høytidene, til takkofferne, til syndofferne
som tjente til soning for Israel, og til alt
arbeidet i vår Guds hus.
34. Og vi, prestene, Levittene, og folket,
kastet lodd om leveringen av ved til
tempelet, og hvordan vi år for år til
fastsatte tider skulle føre den til vår Guds
hus etter våre familier for å brenne den på
Herrens, vår Guds, alter, som foreskrevet
er i loven.
35. Vi vedtok også år for år å føre den
første avling av vår jord og de første
modne frukter av alle trær til Herrens hus,
36. og de førstefødte av våre sønner og
av vår buskap, som foreskrevet er i loven,
og føre det førstefødte av vårt storfe og
vårt småfe til Guds hus, til prestene som
gjør tjeneste i vår Guds hus;
37. og det første av vårt mjøl og våre
hellige gaver, alle slags trefrukt, juice, og
olje, skulle vi føre til prestene, til rommene
i vår Guds hus, og tienden av vår jord til
Levittene, og Levittene skulle selv
innkreve tiende i alle de byer hvor vi driver
åkerbruk.
38. Og en prest, en av Arons sønner,
skulle være med Levittene når de krevde
inn tiende, og selv skulle Levittene føre
tienden av sin tiende opp til vår Guds hus,
til rommene i lagerhuset.
39. For både Israels barn og Levis barn
skulle føre den hellige avgift av kornet,
juicen, og oljen, til rommene, hvor
helligdommens kar er, og hvor de prester
som gjør tjeneste, dørvokterne, og
sangerne, holder til. Vi skulle ikke svikte
vår Guds hus.
KAP. 11
De av folket som bosatte seg i
Jerusalem
1. Folkets høvdinger bodde i Jerusalem.
Resten av folket kastet lodd slik at hver
tiende mann skulle bo i Jerusalem, den
hellige by, men ni tiendedeler i de andre

byer.
2. Og folket velsignet alle de menn som
frivillig bosatte seg i Jerusalem.
3. Dette er de familie-overhoder i
landområdet som bodde i Jerusalem, og
de som bodde i Judas byer, hver på sin
eiendom, i sine byer, både av det menige
folk i Israel og av prestene, Levittene,
tempeltjenerne, og etterkommerne av
Salomos tjenere.
4. I Jerusalem bodde noen av Judas
barn og av Benjamins barn. Av Judas
barn: Ataja, sønn av Ussia, sønn av
Sakarja, sønn av Amarja, sønn av Sefatja,
sønn av Mahalalel, av Peres' barn;
5. og Ma'aseja, sønn av Baruk, sønn av
Kol-Hose, sønn av Hasaja, sønn av Adaja,
sønn av Jojarib, sønn av Sakarja, sønn av
Hassiloni.
6. Peres' barn som bodde i Jerusalem,
var i alt fire hundre og sekstiåtte
krigsdyktige menn.
7. Av Benjamins barn var det: Sallu,
sønn av Mesullam, sønn av Joed, sønn av
Pedaja, sønn av Kolaja, sønn av
Ma'aseja, sønn av Itiel, sønn av Jesaja;
8. og etter ham Gabbai-Sallai, i alt ni
hundre og tjueåtte.
9. Joel, Sikris sønn, var tilsynsmann
over dem, og Juda, Hassenuas sønn, var
den nest øverste i byen.
10. Av prestene var det: Jedaja, sønn av
Jojarib, Jakin,
11. Seraja, sønn av Hilkia, sønn av
Mesullam, sønn av Sadok, sønn av
Merajot, sønn av Akitub, fyrsten for Guds
hus,
12. og deres brødre som gjorde tjeneste
i huset, i alt åtte hundre og tjueto; og
Adaja, sønn av Jeroham, sønn av Pelalja,
sønn av Amsi, sønn av Sakarja, sønn av
Pashur, sønn av Malkia,
13. og hans brødre, overhoder for sine
familier, i alt to hundre og førtito; og
Amassai, sønn av Asarel, sønn av Ahsai,
sønn av Mesillemot, sønn av Immer,
14. og deres brødre, hundre og tjueåtte
dyktige menn. Sabdiel, sønn av
Haggedolim, var tilsynsmann over dem.
15. Av Levittene var det: Semaja, sønn
av Hassub, sønn av Asrikam, sønn av

Nehemjas bok
Hasabja, sønn av Bunni,
16. og Sabbetai og Josabad, som hadde
ansvar for det ytre arbeid ved Guds hus
og begge tilhørte Levittenes overhoder;
17. og Mattanja, sønn av Mika, sønn av
Sabdi, sønn av Asaf, lederen av sangen
som stemte i lovsangen ved bønnen; og
Bakbukja, den av hans brødre som var
nest etter ham; og Abda, sønn av
Sammua, sønn av Galal, sønn av Jedutun.
18. Levittene i den hellige by var i alt to
hundre og førtiåtte.
19. Av dørvokterne var det: Akkub,
Talmon, og deres brødre, som holdt vakt
ved portene, i alt hundre og syttito.
De av folket som bosatte seg i resten
av Israel
20. Resten av Israel, og av prestene og
Levittene, bodde i alle de andre byer, hver
på sin arvedel.
21. Og tempeltjenerne bodde på Ofel,
og Siha og Gispa var deres formenn.
22. Tilsynsmann over Levittene i
Jerusalem ved tjenesten i Guds hus var
Ussi, sønn av Bani, sønn av Hasabja,
sønn av Mattanja, sønn av Mika, av Asafs
barn, sangerne.
23. For det var utstedt en befaling av
kongen om dem, og likedan var det
fastsatt for sangerne hva de hver dag
hadde å gjøre.
24. Petaja, Mesesabels sønn, av
Serahs, Judas sønns, barn, gikk kongen til
hånde i alle saker som vedkom folket.
25. Også i landsbyene med tilhørende
jorder bodde noen av Judas barn, i KirjatArba med tilhørende småbyer, i Dibon
med tilhørende småbyer, i Jekabse'el og
dets landsbyer,
26. i Jesua, Molada, Bet-Pelet,
27. i Hasar-Sual, Be'er-Sjeba med
tilhørende småbyer,
28. i Siklag, Mekona med tilhørende
småbyer,
29. i En-Rimmon, Sora, Jarmut,
30. Sanoah, Adullam og deres
landsbyer, Lakis med tilhørende jorder, og
Aseka med tilhørende småbyer. De hadde
sine bosteder fra Be'er-Sjeba til Hinnoms
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dal.
31. Benjamins barn hadde sine bosteder
fra Geba av: I Mikmas, Aja, Bet-El med
tilhørende småbyer,
32. i Anatot, Nob, Ananja,
33. Hasor, Rama, Gitta'im,
34. Hadid, Sebo'im, Neballat,
35. Lod, Ono, og Tømmermannsdalen.
36. Av Levittene kom noen avdelinger
fra Juda til å høre til Benjamin.
KAP. 12
De prester, Levitter, og overhoder
som drog hjem med Serubabel
1. Dette var de prester og Levitter som
drog hjem med Serubabel, Sealtiels sønn,
og Josva: Seraja, Jirmeja, Esra,
2. Amarja, Malluk, Hattus,
3. Sekanja, Rehum, Meremot,
4. Iddo, Ginnetoi, Abia,
5. Mijamin, Ma'adja, Bilga,
6. Semaja, Jojarib, Jedaja,
7. Sallu, Amok, Hilkia, og Jedaja. Disse
var overhodene for prestene og for sine
brødre på Josvas tid.
8. Og Levittene var: Josva, Binnui,
Kadmiel, Serebja, Juda, og Mattanja, som
sammen med sine brødre hadde ansvaret
for lovsangen,
9. mens deres brødre Bakbukja og Unni
stod midt imot dem for å ivareta sin
tjeneste.
10. Josva fikk sønnen Jojakim, Jojakim
fikk Eljasib, Eljasib fikk Jojada,
11. Jojada fikk Jonatan, og Jonatan fikk
Jaddua.
12. På Jojakims tid var disse prestenes
familiehoder: For Serajas familie: Meraja,
for Jirmejas: Hananja,
13. for Esras: Mesullam, for Amarjas:
Johanan,
14. for Melukis: Jonatan, for Sebanjas:
Josef,
15. for Harims: Adna, for Merajots:
Helkai,
16. for Iddos: Sakarja, for Ginnetons:
Mesullam,
17. for Abias: Sikri, for Minjamins, for
Moadjas: Piltai,
18. for Bilgas: Sammua, for Semajas:
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Jonatan,
19. for Jojaribs: Mattenai, for Jedajas:
Ussi,
20. for Sallis: Kallai, for Amoks: Eber,
21. for Hilkias: Hasabja, og for Jedajas:
Netanel.
22. I Eljasibs, Jojadas, Johanans, og
Jadduas, tid ble Levittenes familieoverhoder oppskrevet, og likedan
prestene under Perserkongen Darius'
regjering.
23. Familie-overhodene for Levis barn
ble oppskrevet i krønikeboken, og det like
til Johanans, Eljasibs sønns tid.
24. Levittenes overhoder var: Hasabja,
Serebja, og Josva, Kadmiels sønn. Og
deres brødre stod midt imot dem for å love
og prise Gud, slik som den Guds mann
David hadde befalt, flokk ved flokk.
25. Mattanja, Bakbukja, Obadja,
Mesullam, Talmon, og Akkub, holdt som
dørvoktere vakt over lagerrommene ved
portene.
26. Disse levde i Jojakims, Josvas
sønns, Josadaks sønns, tid, og i den
statlige oppsynsmann Nehemjas, og i
presten Esras, den skriftlærdes, tid.
Jerusalems murer innvies med stor
glede
27. Til innvielsen av Jerusalems mur
hentet de Levittene fra alle deres bo
steder, og førte dem til Jerusalem for å
holde gledesfest; både med lovprisning,
med sang, med cymbler, harper, og
sitarer.
28. Og sangernes barn kom sammen
både fra landområdet rundt Jerusalem, fra
Netofatittenes landsbyer,
29. fra Bet-Haggilgal, og fra Gebas og
Asmavets marker; for sangerne hadde
bygget seg landsbyer rundt omkring
Jerusalem.
30. Og prestene og Levittene renset
seg, og de renset folket, portene, og
muren.
31. Da lot jeg Judas høvdinger stige opp
på muren, og jeg stilte opp to store
lovsangskor og festtog. Det ene gikk til
h ø yr e o ve n p å m u r e n f r e m t i l

Møkkaporten,
32. og etter dem gikk Hosaja og
halvdelen av Judas høvdinger:
33. Asarja, Esra, Mesullam,
34. Juda, Benjamin, Semaja, og Jirmeja,
35. og likedan noen av
prestenes barn, som bar trompeter. Det
var: Sakarja, sønn av Jonatan, sønn av
Semaja, sønn av Mattanja, sønn av
Mikaja, sønn av Sakkur, sønn av Asaf,
36. og hans brødre Semaja, Asarel,
Milalai, Gilalai, Ma'ai, Netanel, Juda, og
Hanani, med den Guds mann Davids
instrumenter. Og Esra, den skriftlærde,
gikk foran dem.
37. De gikk over Kildeporten og rett
frem, oppover trappene til Davids by, der
hvor en stiger opp på muren ovenfor
Davids hus, og helt frem til Vannporten i
øst.
38. Det andre lovsangskor gikk til den
motsatte side. Og jeg fulgte etter det med
den andre halvdel av folket, ovenpå
muren, ovenfor Ovnstårnet, bort til den
brede mur,
39. og over Efra'im-porten, den Gamle
port, og Fiskeporten, forbi Hananel-tårnet
og Mea-tårnet, helt frem til Fåreporten. De
stanset ved Fengselsporten.
40. Slik stod begge lovsangskorene, og
likedan jeg og halvdelen av formennene
med meg,
41. og prestene Eljakim, Ma'aseja,
Minjamin, Mikaja, Eljoenai, Sakarja, og
Hananja, med trompeter,
42. og Ma'aseja, Semaja, Eleasar, Ussi,
Johanan, Malkia, Elam, og Eser. Og
sangerne stemte i sangen. Og den som
ledet den, var Jisrahja.
43. De ofret den dag offer og gledet seg,
for Gud hadde latt dem skje en stor glede.
Også kvinnene og barna gledet seg, og
jubelen i Jerusalem hørtes lang vei.
44. Samme dag ble det innsatt menn
som hadde tilsyn med lagerrommene for
de hellige gaver, den første avling, og
tiendene. Der skulle de samle fra
bymarkene det som etter loven tilkom
prestene og Levittene, for det var glede i
Juda over at prestene og Levittene nå
utførte sin tjeneste.
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45. Og de ivaretok hva der var å ivareta
for deres Gud, og hva det var å ivareta
ved rensingen. Likedan ivaretok sangerne
og dørvokterne sin tjeneste, slik som
David og hans sønn Salomo hadde befalt.
46. For allerede i gammel tid, i David og
Asafs dager, var det ledere for sangerne,
og det lød lov- og takke-sanger til Gud.
47. Og i Serubabels og Nehemjas dager
gav hele Israel sangerne og dørvokterne
det som tilkom dem for hver dag. Og de
gav Levittene hellige gaver, og Levittene
gav Arons barn gaver.
KAP. 13
Nehemja kommer tilbake til
Jerusalem og ordner opp i frafallet
1. Samme dag ble det lest opp for folket
av Moseboken, og der fant de skrevet at
ingen Ammonitt eller Moabitt noengang
skulle være med i Guds menighet,
2. fordi de ikke kom Israels barn i møte
med brød og vann, men leide Bileam imot
dem for å forbanne dem. Og allikevel
vendte vår Gud forbannelsen til
velsignelse.
3. Da de nå hørte hva som stod i loven,
skilte de ut alle fremmede fra Israel.
4. Men noen tid før dette var presten
Eljasib, som var i nær slekt med Tobias,
blitt satt til å ha tilsyn med rommene i
Guds hus.
5. Og han hadde innredet et stort rom
for ham der hvor de før hadde lagt inn
matofferet, viraken, karene, tiende av
kornet, juicen, og oljen, som var
Levittenes, sangernes, og dørvokternes,
rettighet, og den hellige avgift til prestene.
6. Under alt dette var jeg ikke i
Jerusalem, for i Babels konge Artaxerxes'
32. år var jeg kommet tilbake til kongen.
Men da noen tid var gått, bad jeg igjen
kongen om lov til å reise.
7. Og da jeg så kom til Jerusalem, la jeg
merke til det onde Eljasib hadde gjort for
Tobias' skyld ved å innrede et rom for
ham i forgårdene til Guds hus.
8. Dette syntes jeg meget ille om, og jeg
kastet alt Tobias' innbo ut av rommet
9. og bød at de skulle rense rommene.
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Og så lot jeg igjen de til Guds hus
tilhørende kar, matofferet, og viraken,
legge inn der.
10. Jeg fikk også vite at Levittene ikke
hadde fått det som tilkom dem. Og at
derfor Levittene og sangerne, som skulle
gjøre tjeneste, hadde forlatt tjenesten og
flyttet ut hver til sin gård.
11. Da gikk jeg i rette med formennene
og spurte dem hvorfor Guds hus var
forsømt. Og jeg kalte dem sammen og
innsatte dem igjen, hver på sin plass.
12. Og hele Juda førte tienden av
kornet, juicen, og oljen, til lager-rommene.
13. Så satte jeg presten Selemja og
Sadok, den skriftlærde, og Pedaja, en av
Levittene, til å ha tilsyn med lagerrommene, og Hanan, sønn av Mattanjas
sønn Sakkur, til å gå dem til hånde; for de
ble holdt for å være pålitelige og skulle nå
pålegge utdelingen til sine brødre.
14. Kom meg i hu, min Gud, for dette og
utslett ikke de gode gjerninger som jeg har
gjort mot min Guds hus og for tjenesten
der!
15. Ved samme tid så jeg i Juda noen
som trådde vinpressene om sabbaten,
førte hjem kornband, og lesste dem på
eslene, og likedan vin, druer, fikener, og
alle slags varer, og førte det til Jerusalem
på sabbatsdagen. Jeg advarte dem den
dag de solgte disse levemidler.
16. Også folk fra Tyrus, som oppholdt
seg der, kom med fisk og alle slags varer
og solgte dem på sabbaten til Judas barn,
og det i Jerusalem.
17. Da gikk jeg i rette med de ærverdige
i Juda og sa til dem: Hvordan kan dere
bære dere så ille at og vanhellige
sabbatsdagen?
18. Var det ikke fordi deres fedre gjorde
slik at vår Gud førte all denne ulykke over
oss og over denne by? Og nå fører dere
ennå større vrede over Israel ved å
vanhellige sabbaten!
19. Så snart det ble mørkt i Jerusalems
porter før sabbaten, bød jeg at dørene
skulle lukkes, og at de ikke skulle åpnes
igjen før etter sabbaten. Jeg satte noen av
mine tjenere på vakt ved portene og sa:
Det skal ingen varer føres inn på
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sabbatsdagen.
20. Handelsmennene og de som solgte
alle slags varer, overnattet da utenfor
Jerusalem både èn og to ganger.
21. Da advarte jeg dem og sa til dem:
Hvorfor overnatter dere foran muren? Gjør
dere det èn gang til, så legger jeg hånd på
dere. Fra den tid kom de ikke mere på
sabbaten.
22. Og Levittene bød jeg å rense seg og
komme og holde vakt ved portene, så
sabbatsdagen kunne bli helligholdt. Kom
meg også dette i hu, min Gud, og vis
godhet mot meg etter din store nåde!
23. På den tid så jeg også de Jøder som
hadde tatt Asdodittiske, Ammonittiske, og
Moabittiske, kvinner til hustruer.
24. Av deres barn talte halvdelen
Asdodittisk, de kunne ikke tale Jødisk,
eller et av de andre folks språk.
25. Jeg gikk i rette med dem og
forbannet dem. Ja, noen av dem slo jeg
og rev dem i håret. Jeg lot dem sverge
ved Gud og sa: Dere skal ikke gi deres
døtre til deres sønner eller ta noen av
deres døtre til hustruer for deres sønner,

eller for dere selv.
26. Var det ikke med slikt Israels konge
Salomo forsyndet seg? Iblant de mange
folk var det ingen konge som han, og han
var elsket av sin Gud. Og Gud satte han til
konge over hele Israel, men endog ham
forførte de fremmede kvinner til synd.
27. Og så skulle det være tillatt for dere
å gjøre denne store ondskap og vise
troløshet mot vår Gud ved å ta fremmede
kvinner til hustruer?
28. En av sønnene til Jojada, ypperstepresten Eljasibs sønn, var svigersønn til
Horonitten Sanballat. Derfor drev jeg ham
bort fra meg.
29. Kom dem i hu, min Gud, at de har
vanæret prestedømmet, og prestedømmets og Levittenes pakt!
30. Så renset jeg dem fra alt fremmed.
Og jeg foreskrev hva prestene og
Levittene hadde å ivareta, hver i sin
gjerning,
31. og hvordan det skulle være med
leveringen av ved til fastsatte tider, og
med den første avling. Kom meg i hu, min
Gud, og regn meg det til gode!

Esters bok
10 Kapitler
KAP. 1
Kong Ahasverus' gjestefest
1. I Ahasverus' tid, det var den
Ahasverus som regjerte fra India like til
Nubia over sju hundre og tjuesju
landområder,
2. i de dager da kong Ahasverus satt på
sin kongetrone i borgen Susan,
3. i hans 3. regjerings år, hendte det at
han gjorde en gjestefest for alle sine
fyrster og tjenere. Persias og Medias
hærførere, hans ærverdige menn, og
landområdenes fyrster, var samlet hos

ham.
4. I mange dager, hundre og åtti dager,
viste han dem sin kongelige herlighet,
rikdom, og sin storhets glans og prakt.
5. Da de dager var til ende, gjorde
kongen et selskap for alt folket som fantes
i borgen Susan, både store og små, i
forgården til hagen ved kongens slott.
6. Tepper av hvitt lin, bomullstøy, og av
blått purpurs-tøy, var festet med snorer av
hvit bomull og rød purpur i sølvringer til
marmorsøyler. Benker av gull og sølv stod
på et gulv av alabast, hvit marmor,
perlemor, og svart marmor.
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7. Drikkekarene ble skjenket i skåler av
gull, og skålene var alle ulik hverandre.
Og kongelig vin var det i mengde, som det
sømmet seg hos en konge.
8. Og for drikkingen gjaldt den forskrift at
ingen skulle nødes, for kongen hadde
befalt alle sine hus-hovmestere å la
enhver få så mye som han selv ønsket.
Dronning Vasti nekter å komme for
kongen og mister sin verdighet
9. Samtidig gjorde dronning Vatsi et
selskap for kvinner i kong Ahasverus'
kongelige hus.
10. På den 7. dag, da kongen var vel til
mote av vinen, sa han til Mehuman, Bista,
Harbona, Bigta, Abagta, Setar, og Karkas,
de sju hoffmenn som gjorde tjeneste hos
kong Ahasverus,
11. at de skulle føre dronning Vasti frem
for kongen, med kongelig krone på, så
han kunne la folkene og fyrstene få se
hennes skjønnhet; for hun var meget
vakker.
12. Men dronning Vasti nektet å komme
etter den befaling kongen hadde sendt
henne gjennom hoffmennene. Da ble
kongen harmfull, og hans vrede
opptentes.
13. Og kongen sa til vismennene, som
forstod seg på tidene, for på den måten
ble kongens saker lagt frem for alle som
forstod seg på lov og rett,
14. og de som stod ham nærmest, var
Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres,
Marsena, Memukan, Persias og Medias
sju fyrster, som alltid hadde adgang til
kongen og inntok de øverste seter i riket:
15. Hva er det etter loven å gjøre med
dronning Vasti, fordi hun ikke har gjort hva
kong Ahasverus befalte henne gjennom
hoffmennene?
16. Da tok Memukan til orde for kongene
og fyrstene: Dronning Vasti har ikke bare
forbrutt seg mot kongen, men mot alle
fyrster og alle folk i kong Ahasverus'
landområder.
17. For dronningens atferd vil komme ut
blant alle kvinnene og få dem til å ikke
respektere sine ektemenn. De vil si: Kong

Side 557

Ahasverus bød at dronning Vasti skulle
føres frem for ham, men hun kom ikke.
18. Ja, allerede idag vil Persernes og
Medernes fyrstinner, når de får høre om
dronningens atferd, si slik til alle kongens
fyrster, og der vil bli nok av respektløshet
og vrede.
19. Dersom det synes kongen godt, så
la det gå ut en kongelig befaling, og la den
bli oppskrevet blant Persernes og
Medernes lover, så den står urokkelig fast,
at Vasti aldri mere skal komme for
Ahasverus' øyne, og kongen skal gi
hennes verdighet til en annen kvinne som
er bedre enn hun!
20. Når da det påbud, som kongen
utsteder, blir kjent i hele hans rike, så stort
som det er, så vil alle kvinner vise sine
ektemenn respekt, både store og små.
21. Disse ord syntes kongen og fyrstene
godt om, og kongen gjorde som Memukan
hadde sagt.
22. Han sendte dokumenter til alle
k o n g en s lan d o m r å d e r , t i l h vert
landområde i dets skrift og til hvert folk på
dets språk, at hver mann skulle være
herre i sitt hus og tale sitt folks språk.
KAP. 2
En ny dronning skal finnes til kongen
1. Da noen tid var gått, og kongens
vrede hadde lagt seg, kom han igjen til å
tenke på Vasti og det hun hadde gjort, og
det som var besluttet om henne.
2. Da sa kongens menn som gjorde
tjeneste hos ham: Der skulle letes etter
unge og vakre jomfruer for kongen,
3. og kongen skulle sette menn i alle sitt
rikes landområder til å samle alle unge
vakre jomfruer til kvinnenes hus i borgen
Susan under tilsyn av kongens hoffmann
Hegai, kvinnevokteren, og la dem få
salver til å salve seg med.
4. Og så skulle den unge jente som
behager kongen, bli dronning i Vastis
sted! Det råd syntes kongen godt om, og
han gjorde så.
5. I borgen var det dengang en Jødisk
mann som hette Mordekai. Han var sønn
av Ja'ir, som var sønn av Sime'i, og
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sønnesønn av Kis, av Benjamins ætt.
6. Han var blitt bortført fra Jerusalem
med de fanger som ble bortført sammen
med Judas konge Jekonja da han ble
bortført av Babels konge Nebukadnesar.
7. Han var fosterfar til Hadassa, det er
Ester, en datter av hans farbror, for hun
hadde verken far eller mor. Den unge
jenta var velskapt og vakker. Og da
hennes far og mor døde, hadde Mordekai
tatt henne til seg som sin egen datter.
8. Da nå kongens bud og befaling ble
kjent, og mange unge jenter ble samlet til
borgen Susan under Hegais tilsyn, da ble
også Ester hentet til kongens hus under
tilsyn av Hegai, kvinnevokteren.
9. Den unge jenta behaget ham og vant
hans velvilje. Derfor skyndte han seg med
å gi henne salver til å salve seg med og
den mat hun skulle ha. Og de sju unge
jenter fra kongens hus var utsett til å tjene
henne. Og han lot henne og hennes jenter
flytte inn i de beste rom i kvinnehuset.
10. Ester hadde ikke sagt noe om sitt
folk og sin ætt, for Mordekai hadde pålagt
henne at hun ikke skulle si noe om det.
11. Hver eneste dag gikk Mordekai frem
og tilbake utenfor gården til kvinnehuset
for å få vite hvordan det stod til med Ester,
og hva de gjorde med henne.
12. Nå var det så at når det i
rekkefølgen kom til en av de unge jenter
at hun skulle gå inn til kong Ahasverus,
etter at der i 12 måneder var blitt gjort
med henne slik som det var foreskrevet
om kvinnene, for så lang tid gikk det med
til deres salving, 6 måneder med myrraolje
og 6 måneder med velduftende saker og
med andre salver for kvinner,
13. når da den unge jenta gikk inn til
kongen, fikk hun ta med seg fra kvinnenes
hus til kongens hus alt det hun bad om.
14. Om kvelden gikk hun inn, og om
morgenen gikk hun tilbake til det andre
kvinnehus og stod siden under tilsyn av
kongens hoffmann Sa'asgas, medhustruenes vokter. Hun kom ikke mere inn
til kongen, med mindre kongen hadde slik
hjertelag til henne at hun ble kalt til ham
ved å nevne navnet.
15. Da det i rekkefølgen kom til Ester for

å gå inn til kongen, som var datter av
Abiha'il, farbror til hennes fosterfar
Mordekai, krevde hun ikke annet enn det
som kongens hoffmann Hegai, kvinnevokteren, rådet til. Og Ester vant
skjønnhet hos alle som så henne.
16. Ester ble hentet til kong Ahasverus i
hans kongelige hus i den 10. måned, det
er måneden tebet, i hans 7. regjerings år.
17. Kongen fikk Ester mere kjær enn alle
andre kvinner. Hun vant forkjærlighet og
skjønnhet hos ham fremfor alle de andre
jomfruer. Han satte en kongelig krone på
hennes hode og gjorde henne til dronning
i Vastis sted.
18. Og kongen gjorde et stort selskap
for alle sine fyrster og tjenere til ære for
Ester, og han bevilget landområdene
ettergivelse av skatter og delte ut gaver,
som det sømmet seg for en konge.
Mordekai avverger drap på kongen
19. Da det for andre gang ble samlet
sammen jomfruer, satt Mordekai i
kongens port.
20. Men Ester hadde ikke sagt noe om
sin ætt og sitt folk, for det hadde Mordekai
pålagt henne. Og Ester gjorde i alle ting
som Mordekai sa, slik som hun hadde
gjort da hun ble oppfostret hos ham.
21. På den tid da Mordekai satt i
kongens port, ble Bigtan og Teres, to av
de hoffmenn hos kongen som holdt vakt
ved dørterskelen, vrede på kong
Ahasverus og søkte å legge hånd på ham.
22. Dette fikk Mordekai kunnskap om,
og han fortalte det til dronning Ester. Og
Ester sa det til kongen på Mordekais
vegne.
23. Saken ble gransket. Og da det viste
seg at det var så, ble begge hengt i en
galge. Dette ble skrevet opp i
krønikeboken for kongens øyne.
KAP. 3
Mordekai kneler ikke for Haman
1. Noen tid etter opphøyet kong
A h asve r u s A g a g it t e n H a m a n ,
Hammedatas sønn, og gav ham rang og
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sete over alle de fyrster som var hos ham.
2. Og alle kongens tjenere som var i
kongens port, falt på kne og kastet seg
ned for Haman, for så hadde kongen
befalt om ham. Men Mordekai falt ikke på
kne og kastet seg ikke ned for ham.
3. Da sa kongens tjenere som var i
kongens port, til Mordekai: Hvorfor
overtrår du kongens bud?
4. Og da de dag etter dag hadde sagt så
til ham, og han ikke hørte på dem, så
meldte de det til Haman for å se om den
grunn Mordekai gav var godtatt; for han
hadde sagt dem at han var Jøde.
5. Da Haman så at Mordekai ikke falt på
kne eller kastet seg ned for ham, ble han
full av harme.
6. Men det syntes ham alt for lite å legge
hånd bare på Mordekai, for han hadde fått
vite hvilket folk Mordekai tilhørte. Derfor
søkte han å få utryddet alle de Jøder som
fantes i hele Ahasverus' rike, fordi det var
Mordekais folk.
Haman får kongen med på en
befaling om å utrydde alle Jødene
7. I den 1. måned, det er måneden
nisan, i Ahasverus' 12. år ble det kastet
pur, det er lodd, i Hamans påsyn om hver
enkelt dag og hver enkelt måned like til
den 12. måned, det er måneden adar.
8. Og Haman sa til kong Ahasverus: Her
er et folk som bor spredt og for seg selv
blant de andre folk i alle ditt rikes
landområder, og deres lover er forskjellige
fra alle andre folks. De holder seg ikke
etter kongens lover, og det sømmer seg
ikke for kongen å la dem være i fred.
9. Dersom det synes kongen godt, så la
det bli gjort ferdig et dokument om at de
skal utryddes. Og jeg skal da kunne tilveie
embetsmennene ti tusen talenter
(432.000kg) sølv til å legge i kongens
skatterom.
10. Da trakk kongen signetringen av sin
hånd og gav den til Agagitten Haman,
Hammedatas sønn, Jødenes fiende,
11. og sa til ham: Måtte sølvet bli ditt, og
med folket kan du gjøre som du finner for
godt.
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12. Kongens sekretærer ble da kalt
sammen på den 13. dag i den 1. måned.
Og det ble gjort ferdig et dokument
akkurat slik som Haman bød, både til
kongens statlige oppsynsmenn og til
landshøvdingene for hvert landområde, til
hvert landområde i dets skrift og til hvert
folk på dets språk. I kong Ahasverus' navn
ble dokumentet gjort ferdig, og de ble
forseglet med kongens signetring.
13. Så sendtes der med ilbud
dokumenter til alle kongens landområder
at alle Jøder skulle tilintetgjøres, drepes,
og utryddes, både unge og gamle, små
barn og kvinner, alle på èn dag, på den
13. dag i den 12. måned, det er måneden
adar, og deres eiendeler skulle gis til
plyndring.
14. Forat befalingen skulle bli kjent i
hvert landområde, ble en avskrift av
dokumentet kunngjort for alle folkene, så
de kunne holde seg klar til den nevnte
dag.
15. På kongens bud drog ilbudene i hast
avsted så snart befalingen var gjort ferdig
på borgen Susan. Så satte kongen og
Haman seg til å drikke, men byen Susan
var sjokkert.
KAP. 4
Mordekai faster og ber Ester om å
snakke med kongen om dette
1. Da Mordekai fikk vite alt som hadde
hendt, sønderrev han sine klær, kledde
seg i sekk og aske, og gikk ut i byen under
høye klagerop.
2. Og han kom like til plassen foran
kongens port. For ingen som var kledd i
sekk, hadde lov til å gå inn i kongens port.
3. Og i hvert eneste landområde hvor
kongens ord og befaling nådde frem, ble
det stor sorg blant Jødene; og faste, gråt,
og beklaging. Ja, mange ordnet seg en
tilstand av sekk og aske.
4. Da kom Esters unge jenter og hennes
hoffmenn og fortalte henne det, og
dronningen ble virkelig skrekkslagen. Hun
sendte klær til Mordekai, som han skulle
ta på istedenfor de sekkeklær han gikk i,
men han tok ikke imot dem.
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5. Ester kalte da til seg Hatak, en av
kongens hoffmenn som han hadde satt til
å tjene henne, og bød ham å gå til
Mordekai for å få vite hva som var på
gang og hvorfor han bar seg at på den
måten.
6. Hatak gikk ut til Mordekai på byens
torg foran kongens port.
7. Og Mordekai fortalte ham alt det som
hadde hendt ham, og oppgav for ham
nøyaktig hvor mye sølv Haman hadde
lovet å tilveie kongens skattekammer for å
få utryddet Jødene.
8. Han gav ham også en avskrift av
denne skrevne befaling som var blitt gitt i
Susan om å tilintetgjøre dem, forat han
skulle vise Ester den, melde henne alt, og
pålegge henne å gå inn til kongen og be
og bønnfalle ham om nåde for sitt folk.
9. Hatak kom og fortalte Ester hva
Mordekai hadde sagt.
10. Da bød Ester Hatak å gå til
Mordekai og si:
11. Alle kongens tjenere og folket i
kongens landområder vet at hvis noen,
mann eller kvinne, går inn til kongen i den
indre gård uten å være kalt, gjelder for
enhver samme lov: At han skal miste livet,
uten så er at kongen rekker ut sin gullstav
mot ham; da får han leve. Men jeg er nå i
30 dager ikke blitt kalt til å gå inn til
kongen.
12. Da Mordekai fikk høre hva Ester
hadde sagt,
13. sa han at de skulle gi Ester dette
svar: Du må ikke tenke at du alene av alle
Jøder skal slippe unna, fordi du er i
kongens hus.
14. For om du tier stille i denne tid, så vil
det nok komme en befrielse og redning for
Jødene fra et annet sted, men du og din
fars hus skal omkomme. Og hvem vet om
du ikke nettopp for en tid som denne er
kommet til dronning-verdigheten?
15. Da sa Ester at det skulle gis
Mordekai dette svar:
16. Gå avsted og få samlet alle Jødene
som finnes i Susan og hold faste for min
skyld, så dere verken eter eller drikker noe
i 3 døgn; natt eller dag! Jeg og mine unge
jenter vil også faste på samme måte. Og

så vil jeg gå inn til kongen, enda det ikke
er etter loven. Skal jeg da omkomme, så
får jeg omkomme.
17. Mordekai gikk bort og gjorde alt det
som Ester hadde pålagt ham.
KAP. 5
Ester innbyr kongen og Haman til et
selskap
1. På den 3. dag kledde Ester seg i
kongelig prakt og stilte seg i den indre
gård til kongens hus, og kongen satt på
sin kongetrone i kongens hus; midt imot
døren til huset.
2. Da nå kongen så dronning Ester stå i
gården, fant hun nåde for hans øyne.
Kongen rakte ut gullstaven som han
hadde i hånden, mot Ester, og Ester gikk
frem og rørte ved enden av staven.
3. Og kongen sa til henne: Hva har du
på hjerte, dronning Ester? Og hva er ditt
ønske? Var det enn halvdelen av riket, så
skal du få det.
4. Ester svarte: Synes det kongens godt,
ville jeg gjerne at kongen og Haman idag
skulle komme til det selskap jeg har stelt
til for ham!
5. Da sa kongen: Skynd dere og hent
Haman, så Ester kan få sitt ønske oppfylt!
Så kom da kongen og Haman til det
selskap Ester hadde stelt til.
6. Mens de satt og drakk vin, sa kongen
til Ester: Hva er din bønn? Den skal
bevilges deg. Og hva er ditt ønske? Var
det enn halvdelen av riket, så skal det
oppfylles.
7. Ester svarte: Min bønn og mitt ønske er:
8. Har jeg funnet nåde for kongens
øyne, og synes det kongen godt å bevilge
meg min bønn og oppfylle mitt ønske, så
må kongen og Haman komme til det
selskap jeg vil stelle til for dem! I morgen
vil jeg da gjøre som kongen sier.
9. Haman gikk den dag glad og vel til
mote derfra. Men da han fikk se Mordekai
i kongens port, og at han verken reiste
seg eller rørte seg for ham, ble han full av
vrede mot Mordekai.
10. Men han holdt seg rolig og gikk
hjem. Så sendte han bud etter sine venner
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og sin hustru Seres,
11. og fortalte dem om sin rikdom og
herlighet, om sine sønner, og likedan alt
om hvordan kongen hadde gjort ham stor,
og hvordan han hadde opphøyet ham
over fyrstene og over kongens tjenere.
12. Og Haman sa: Heller ikke lot
dronning Ester noen annen enn meg
komme med kongen til det selskap hun
hadde stelt til, og også i morgen er jeg
innbudt av henne sammen med kongen.
13. Men alt dette er meg ikke nok all den
stund jeg ser Jøden Mordekai sitte i
kongens port.
14. Da sa hans hustru Seres og alle
hans venner til ham: La dem gjøre en
galge i stand; femti alen (22,25m) høy! Og
be i morgen kongen om at Mordekai må
bli hengt i den, så kan du gå glad med
kongen til selskapet! Dette råd syntes
Haman godt om, og han lot gjøre galgen i
stand.
KAP. 6
Mordekai blir æresbelønnet av
kongen
1. Den natt fikk kongen ikke sove. Han
bød derfor å hente krønikerboken, som de
minneverdige hendelser var oppskrevet i,
og den ble opplest for kongen.
2. Der fant de opptegnet at Mordekai
hadde meldt om hvordan Bigtana og
Teres, to av de hoffmenn som holdt vakt
hos kongen ved dørterskelen, hadde søkt
å legge hånd på kong Ahasverus.
3. Kongen spurte da: Hva ære og
opphøyelse er det blitt Mordekai til del for
dette? Kongens tjenere svarte: Han har
ikke fått noen ting.
4. Så sa kongen: Hvem er det som er
ute i gården? Da var Haman akkurat
kommet inn i den ytre gård til kongens hus
for å be kongen om at Mordekai måtte bli
hengt i den galge han hadde gjort i stand
for ham.
5. Kongens tjenere svarte: Det er
Haman som står der ute i gården. Kongen
sa: La ham komme inn!
6. Da nå Haman kom inn, spurte kongen
ham: Hva skal det gjøres med den mann
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kongen har lyst til å ære? Da tenkte
Haman ved seg selv: Hvem skulle kongen
ha mere lyst til å vise ære enn meg?
7. Og han sa til kongen: Er det en mann
som kongen har lyst til å ære,
8. så la det bli hentet en kongelig
kledning som kongen selv har båret, og en
hest som kongen selv har ridd på, og på
hvis hode det er satt en kongelig krone,
9. la så kledningen og hesten bli overgitt
til en av kongens ærverdige fyrster, og la
den mann kongen har lyst til å ære, få
kledningen på og la ham ri på hesten
gjennom byens gater og rope foran ham:
Slik gjøres det med den mann som
kongen har lyst til å ære!
10. Da sa kongen til Haman: Skynd deg!
Ta kledningen og hesten, som du har
sagt, og gjør slik med Jøden Mordekai
som sitter i kongens port! La ingenting bli
forsømt av alt det du har sagt!
11. Haman tok kledningen og hesten,
gav Mordekai kledningen på, og lot ham ri
gjennom byens gater og rope foran ham:
Slik gjøres med den mann som kongen
har lyst til å ære!
12. Så vendte Mordekai tilbake til
kongens port, men Haman skyndte seg
hjem, sorgfull med tildekket hode.
13. Han fortalte sin hustru Seres og alle
sine venner alt det som hadde hendt ham.
Da sa hans vismenn og hans hustru Seres
til ham: Hvis Mordekai, som du har begynt
å stå tilbake for, er av Jødisk ætt, da
formår du ingenting mot ham; men vil
komme til å stå aldeles tilbake for ham.
14. Mens de ennå talte med ham, kom
kongens hoffmenn for i all hast å føre
Haman til det selskap Ester hadde stelt til.
KAP. 7
Ester forteller kongen hva Haman har
gjort, og han blir hengt
1. Så kom da kongen og Haman til
selskapet hos dronning Ester.
2. Mens de satt og drakk vin, sa kongen
også denne 2. dag til Ester: Hva er din
bønn dronning Ester? Den skal bevilges
deg. Og hva er ditt ønske? Var det enn
halvdelen av riket, så skal det oppfylles.
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3. Da svarte dronning Ester: Har jeg
funnet nåde for dine øyne, konge, og det
synes kongen godt, så la mitt liv bli meg
gitt på min bønn, og mitt folks liv etter mitt
ønske!
4. For vi er solgt, både jeg og mitt folk, til
å tilintetgjøres, drepes, og utplyndres. Var
det enda bare slaver og slavinner vi var
solgt, da hadde jeg tidd, men nå er vår
fiende ikke i stand til å gjenopprette
kongens tap.
5. Da sa kong Ahasverus til dronning
Ester: Hvem er han, og hvor er han som
har dristet seg til å gjøre så?
6. Ester svarte: En motstander og
fiende, denne onde Haman der! Da ble
Haman skrekkslagen for kongens og
dronningens åsyn.
7. Kongen reiste seg i harme, forlot
selskapet, og gikk ut i slottshagen, men
Haman ble tilbake for å be dronning Ester
om sitt liv; for han skjønte at kongen
hadde fast besluttet hans ulykke.
8. Da så kongen kom tilbake fra
slottshagen til huset hvor selskapet var
blitt holdt, lå Haman bøyd over den benk
som Ester satt på. Da sa kongen: Tør han
endog øve vold mot dronningen her i mitt
eget hus? Ikke før dette ord var gått ut av
kongens munn, før de tildekket Hamans
ansikt.
9. Harbona, en av hoffmennene hos
kongen, sa: Se, ved Hamans hus står det
allerede en galge, femti alen (22,25m)
høy, som han selv har latt gjøre i stand for
Mordekai, han hvis ord engang var til så
stort gagn for kongen. Da sa kongen:
Heng ham i den!
10. Så hengte de Haman i den galge
han hadde gjort i stand for Mordekai, og
kongens vrede la seg.
KAP. 8
Mordekai får Hemans plass og rang
1. Samme dag gav kong Ahasverus
dronning Ester det hus som hadde tilhørt
Haman, Jødenes fiende. Og Mordekai fikk
komme inn for kongen, for Ester hadde
fortalt hva han var for henne.
2. Kongen trakk av sin signetring, som

han hadde tatt fra Haman, og gav den til
Mordekai, og Ester satte Mordekai over
Hamans hus.
Ester kommer frem for kongen og ber
for sitt folk
3. Ester vendte seg igjen til kongen,
kastet seg ned for kongen, og gråt og
bønnfalt ham om å avvende Agagitten
Hamans ondskap og det råd han hadde
lagt opp mot Jødene.
4. Kongen rakte ut gullstaven mot Ester.
Da reiste Ester seg opp og trådde frem for
kongen.
5. Og hun sa: Synes det kongen godt,
og har jeg funnet nåde for hans åsyn, og
synes det kongen å være rett, og er jeg
ham til behag, så la det bli gjort ferdig
dokumenter for å tilbakekalle de brev som
in n eh o ld t A g ag itten Hamans,
Hammedatas sønns, onde råd, de som
han skrev for å få utryddet Jødene i alle
kongens landområder.
6. Hvordan skulle jeg kunne se på den
ulykke som ville ramme mitt folk, og
hvordan skulle jeg kunne se på min ætts
undergang?
7. Da sa kong Ahasverus til dronning
Ester og til Jøden Mordekai: Jeg har jo gitt
Ester Hamans hus, og han selv er blitt
hengt i galgen, fordi han ville legge hånd
på Jødene.
8. Så skriv nå dere brev om Jødene i
kongens navn, på den måten som dere
finner for godt, og forsegl dem med
kongens signetring! For et dokument som
er utferdiget i kongens navn og forseglet
med kongens signetring, kan ikke
tilbakekalles.
Det dokument som Mordekai skrev i
kongens navn
9. Så ble da straks kongens sekretærer
kalt sammen på den 23. dag i den 3.
måned, det er måneden Sivan, og det ble
skrevet akkurat som Mordekai bød, til
Jødene, til de statlige oppsynsmenn,
landshøvdingene, og landområdenes
fyrster, fra India like til Nubia, hundre og
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tjuesju landområder, til hvert landområde i
dets skrift og til hvert folk på dets språk.
Også til Jødene i deres skrift og på deres
språk.
10. Han skrev i kong Ahasverus' navn
og forseglet med kongens signetring. Så
sendte han brevene avsted med ilbud,
som red på travere fra kongens egne
staller.
11. Og i dem stod det at kongen gav
Jødene i hver by lov til å slå seg sammen
og verge sitt liv, og i hvert landområde og
folk å tilintetgjøre, drepe, og utrydde, alle
væpnede flokker som angrep dem, og
plyndre deres eiendommer.
12. Alt på en og samme dag i alle kong
Ahasverus' landområder, på den 13. dag i
den 12. måned, der er måneden adar.
13. Forat befalingen skulle bli kjent i
hvert landområde, ble en avskrift av
dokumentet kunngjort for alle folkene, så
Jødene kunne holde seg klar til den dag
og hevne seg på sine fiender.
14. På kongens bud drog ilbudene, som
red på de kongelige traverne, avsted i
største hast, så snart befalingen var
utferdiget i borgen Susan.
15. Mordekai gikk ut fra kongen i
kongelig kledning av blått purpur og hvit
lin med en stor gullkrone og en kappe av
hvitt bomullstøy og rødt purpur. Og byen
Susan jublet høyt og gledet seg.
16. Hos Jødene var det nå lys og glede,
fryd og ære.
17. Og i hvert eneste landområde og i
hver eneste by, overalt hvor kongens
befaling nådde frem, ble det glede og fryd
blant Jødene med selskap og høytid. Og
mange av folkene i landet ble Jøder, for
respekt for Jødene var falt på dem.
KAP. 9
Utryddelsesdagen kom, og mange ble
drept
1. På den 13. dag i den 12. måned, det
er måneden adar, den dag da kongens
ord og bud skulle settes i verk, og
Jødenes fiender hadde håpet å få dem i
sin makt, men som nå hadde vendt seg så
at jødene fikk sine fiender i sin makt,
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2. den dag slo Jødene seg sammen i
sine byer i alle kong Ahasverus'
landområder for å legge hånd på dem
som søkte deres undergang. Og ingen
kunne stå seg mot dem, for skrekk for
dem var falt på alle folkene.
3. Alle landområdenes fyrster, statlige
oppsynsmenn, landshøvdingene, og
kongens embetsmenn, hjalp Jødene, for
respekt for Mordekai var falt på dem.
4. For Mordekai var nå en stor mann i
kongens hus, og hans rykte gikk viden om
i alle landområdene, for han, Mordekai,
ble større og større.
5. Så slo da Jødene alle sine fiender
med sverd, død, og undergang. Og de
gjorde, som de ville, mot dem som hatet
dem.
6. I borgen Susan drepte og tilintetgjorde
Jødene fem hundre mann.
7. Også Parsandata, Dalfon, Aspata,
8. Porata, Adalja, Aridata,
9. Parmasta, Arisai, Aridai, og Vaisata,
10. de ti sønner til Haman, Hammedatas
sønn, Jødenes fiende, drepte de, men
eiendelene la de ikke hånd på.
11. Samme dag fikk kongen vite tallet på
dem som var drept i borgen Susan.
12. Da sa kongen til dronning Ester: I
borgen Susan har Jødene drept og
utryddet fem hundre mann og Hamans ti
sønner. Hva har de da ikke gjort i kongens
andre landområder? Hva er nå din bønn?
Den skal bevilges deg. Og hva ønsker du
mere? Ditt ønske skal bli oppfylt.
13. Ester svarte: Synes det kongen
godt, så la Jødene i Susan også i morgen
få lov til å gjøre likedan som idag, og la
Hamans ti sønner bli hengt i galgen!
14. Kongen bød at så skulle gjøres, og
det ble gjort ferdig en befaling om det i
Susan. Hamans ti sønner ble hengt.
15. Jødene i Susan slo seg sammen
også på den 14. dag i måneden adar og
drepte i Susan tre hundre mann; men
eiendelene la de ikke hånd på.
16. De andre Jøder i kongens
landområder slo seg også sammen og
verget sitt liv, og fikk ro for sine fiender.
De drepte syttifem tusen av dem som
hatet dem, men eiendelene la de ikke
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hånd på.
17. Dette hendte på den 13. dag i
måneden adar. Og på den 14. dag hvilte
de ut, og de gjorde den til en selskaps og
gledesdag.
18. Men Jødene i Susan slo seg
sammen både på den 13. dag og på den
14.dag i måneden. På den 15. dag hvilte
de ut, og de gjorde den til en selskaps og
gledesdag.
19. Derfor høytidsholder Jødene på
landet, de som bor i landsbyene, den 14.
dag i måneden adar som en gledesdag
med selskap og høytid, og på den sender
de hverandre gaver av den mat de har
laget til.
Mordekai laget lov om å helligholde
disse Purim-dagene
20. Mordekai skrev opp disse hendelser
og sendte brev til alle Jødene i alle kong
Ahasverus' landområder, nær og fjern,
21. og fastsatte det som en lov for dem
at de år etter år skulle høytidsholde den
14. dag og den 15 .dag i måneden adar,
22. fordi det var på de dager Jødene
hadde fått ro for sine fiender. Og fordi det
var i den måned deres bedrøvelse hadde
vendt seg til glede, og deres sorg til
høytid. Derfor skulle de gjøre disse dager
til selskaps og gledesdager, og sende mat
til hverandre og gaver til de fattige.
23. Jødene vedtok som fast tradisjon
hva de hadde begynt å gjøre, og hva
Mordekai hadde skrevet til dem om.
24. For Agagitten Haman, Hammadatas
sønn, alle Jødenes fiende, hadde lagt
planer opp mot Jødene for å utrydde dem
og kastet pur, det er lodd, for å ødelegge
og utrydde dem.
25. Men da det kom kongen for øre,
hadde han ved et brev påbudt, at de onde
planer han hadde lagt opp mot Jødene,
skulle vende tilbake på hans eget hode,
så han selv og hans sønner ble hengt i
galgen.
26. Derfor kalte de disse dager Purim
etter ordet Pur. Og på grunn av alt det
som stod i dette brev, og det som de selv

hadde sett og som hadde hendt dem,
27. fastsatte Jødene og vedtok som en
ubrytelig tradisjon for seg og sine
etterkommere, og for alle dem som gikk
over til deres tro, at de år etter år skulle
høytidsholde disse 2 dager etter
forskriften om dem og på den for dem
fastsatte tid.
28. Og at disse dager skulle påminnes
og høytidsholdes gjennom alle tider, i hver
ætt, i hvert landområde, og i hver by. Og
at disse Purim-dager ikke skulle falle bort
blant Jødene, og minnet om dem aldri
opphøre blant deres etterkommere.
29. Dronning Ester, Abiha'ils datter, og
Jøden Mordekai skrev igjen et brev med
autoritære ord for å slå fast som lov det
som stod i dette nye brev om Purim.
30. Og han sendte dokumenter til alle
Jødene i de hundre og tjuesju
landområder i Ahasverus' rike med
vennlige og autoritære ord,
31. for å slå fast som lov at de skulle
holde disse Purim-dager på de for dem
fastsatte dager, slik som Jøden Mordekai
og dronning Ester hadde foreskrevet om
dem, og slik som de hadde vedtatt det for
seg selv og sine etterkommere om fastene
og klageropene på dem.
32. På den måten ble disse forskrifter
om Purim-festen fastsatt som lov ved
Esters bud, og det ble oppskrevet i en
bok.
KAP. 10
Kong Ahasverus og Mordekai
1. Kong Ahasverus la skatt på fastlandet
og på øyene i havet.
2. Men alt det han gjorde i sin makt og
velde, og en nøyaktig fremstilling av den
høye rang som kongen opphøyet
Mordekai til, det er oppskrevet i de
Mediske og Persiske kongers krønike.
3. For Jøden Mordekai var den neste
etter kong Ahasverus, og han var høyt
æret blant Jødene og avholdt av sine
mange brødre. Han søkte sitt folks vel og
talte til beste for hele sin ætt.
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42 Kapitler
KAP. 1

Mannen Job i landet Us

1. I landet Us var det en mann som
hette Job. Han var en ulastelig og
rettskaffen mann, som hadde respekt for
Gud og vek fra det onde.
2. Han hadde sju sønner og tre døtre.
3. Og han eide sju tusen får, tre tusen
kameler, fem hundre par okser, fem
hundre eselinner, og hadde en stor
mengde tjenere. Han var mektigere enn
alle Østens barn.
4. Hans sønner brukte å holde selskap
på hver sin dag, i hver sitt hus, og de
sendte da bud til sine tre søstre og innbød
dem til å ete og drikke sammen med dem.
5. Og så ofte en omgang av disse
selskaper var til ende, sendte Job bud
etter dem og helliget dem. Han stod tidlig
opp om morgenen og ofret brennoffer, ett
for hver av dem. For Job sa: Kanskje mine
sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt
hjerte. Slik gjorde Job alltid.
Satan kommer frem for Gud, og de
samtaler om Job
6. Så hendte det en dag at Guds sønner
kom og stilte seg frem for Herren, og blant
dem kom også Satan.
7. Og Herren sa til Satan: Hvor kommer
du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret
og flakket omkring på Jorden.
8. Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt
på min tjener Job? For det er ingen på
Jorden som han, en ulastelig og
rettskaffen mann, som har respekt for Gud
og viker fra det onde.
9. Men Satan svarte Herren: Kanskje
Job ikke respekterer Gud for ingenting?

10. Har du ikke gjæret om ham og om
hans hus, og om alt som hans er, på alle
kanter? Hans henders gjerninger har du
velsignet, og hans flokker har bredt seg
vidt utover i landet.
11. Men rekk bare ut din hånd og rør
ved alt som hans er! Da vil han bestemt si
deg farvel like i ditt ansikt.
12. Da sa Herren til Satan: Se, alt som
hans er, er i din hånd. Men mot ham selv
må du ikke rekke ut din hånd. Så gikk
Satan bort fra Herrens åsyn.
Jobs barn blir drept, og hans gods
røvet og ødelagt
13. Så hendte det en dag mens hans
sønner og døtre åt og drakk vin i den
eldste brors hus,
14. da kom det et bud til Job og sa:
Oksene pløyde og eselinnene beitet tett
ved,
15. da kom Sabeerne over dem og tok
dem. Tjenesteguttene hugg de ned med
sverdet og bare jeg slapp unna, så jeg
kunne melde deg det.
16. Mens han ennå talte, kom en annen
og sa: Guds ild fór ned fra himmelen og
rammet småfeet og tjenesteguttene og
brente dem opp. Bare jeg slapp unna, så
jeg kunne melde deg det.
17. Mens han ennå talte, kom en annen
og sa: Kaldeerne delte seg i tre flokker og
overf alt k am elene og tok dem.
Tjenesteguttene hugg de ned med sverdet
og bare jeg slapp unna, så jeg kunne
melde deg det.
18. Mens han ennå talte, kom en annen
og sa: Dine sønner og døtre åt og drakk
vin i den eldste brors hus.
19. Da kom det med ett en sterk storm
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fra andre siden av ørkenen og tok tak i
alle husets fire hjørner, så det falt
sammen over de unge folk og de omkom.
Og bare jeg slapp unna, så jeg kunne
melde deg det.
20. Da reiste Job seg og sønderrev sin
kappe, klipte håret av sitt hode, kastet seg
ned på jorden, og tilbad
21. og sa: Naken kom jeg av min mors
liv, og naken skal jeg vende dit tilbake.
Herren gav, og Herren tok. Herrens navn
være lovet!
22. Under alt dette syndet Job ikke, og
han lastet ikke Gud for det som hadde
hendt ham.
KAP. 2
Satan samtaler med Gud om Job
igjen
1. Så hendte det en dag at Guds sønner
kom og stilte seg frem for Herren, og blant
dem kom også Satan og stilte seg frem for
Herren.
2. Og Herren sa til Satan: Hvor kommer
du fra? Satan svarte Herren: Jeg har faret
og flakket omkring på jorden.
3. Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt
på min tjener Job? For det er ingen som
han, en ulastelig og rettskaffen mann, som
har respekt for Gud og viker fra det onde.
Ennå er han like ulastelig, og du har uten
grunn egget meg til å nedrive ham.
4. Men Satan svarte Herren: Hud for
hud, men alt det en mann har, gir han for
sitt liv.
5. Men rekk bare ut din hånd og rør ved
hans bein og hans kjøtt! Da vil han
bestemt si deg farvel like opp i ditt ansikt.
6. Da sa Herren til Satan: Se, han er i
din hånd. Spar bare hans liv!
Satan slår Job med sykdom, og Jobs
tre venner kommer til ham
7. Så gikk Satan bort
og han slo Job med
fotsålen til hodetoppen.
8. Og han tok seg
skrapte seg med, der
asken.

fra Herrens åsyn,
onde byller fra
et potteskår og
han satt midt i

9. Da sa hans hustru til ham: Holder du
deg ennå like ulastelig? Si Gud farvel og
dø!
10. Men han svarte: Du taler som en av
de uforstandige kvinner. Skal vi bare ta
imot det gode av Gud og ikke også det
onde? Under alt dette syndet ikke Job
med sine lepper.
11. Da Jobs tre venner fikk høre om all
denne ulykke som var kommet over ham,
kom de fra hver sitt hjemsted: Elifas fra
Teman, Bildad fra Suah, og Soar fra
Na'ama. Og de avtalte med hverandre å
gå til ham for å vise ham medfølelse og
trøste ham.
12. Men da de så opp et stykke ifra,
kjente de ham ikke. Og de brast i gråt,
sønderrev sine kapper, og kastet støv opp
mot himmelen ned over sine hoder.
13. Og de satt hos ham på jorden i 7
dager og 7 netter. Og ingen talte et ord til
ham, for de så at hans pine var hjertens
stor.
KAP. 3
Job forbanner den dag han ble født
1. Deretter åpnet Job sin munn og
forbannet den dag han ble født.
2. Job tok til orde og sa:
3. Til grunne gå den dag da jeg ble født,
og den natt som sa: Et guttebarn er
kommet ut!
4. Måtte den dag bli til mørke! Måtte
Gud i det høye ikke spørre etter den, og
ingenting lys stråle over den!
5. Gid mørke og dødsskygge må kreve
den tilbake! Gid tåke måtte leire seg over
den! Gid alt som gjør en dag mørk, må
forskrekke den!
6. Den natt, måtte svarteste mørke ta
den! Måtte den glede seg ei blant årets
dager, og komme med i månedenes krets.
7. Ja, ufruktbar bli den natt! Aldri lyde
det jubel i den!
8. Måtte de som forbanner dager, ønske
ondt over den; de som er kyndige å mane
frem Levitan!
9. Gid dens skumrings stjerner må bli
mørke! La den vente på lys, uten at det
k o m m er! M åtte d en ald ri sk u e
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morgenrødens øyelokk,
10. fordi den ikke stengte døren til min
mors liv og skjulte slitet for mine øyne.
11. Hvorfor døde jeg ikke i mors liv?
Hvorfor utåndet jeg ikke straks i
fødselsstunden?
12. Hvorfor tok knær imot meg, og
hvorfor bryster, som jeg kunne få næring
av?
13. For da kunne jeg nå ligge å hvile.
Jeg kunne sove og hadde da ro
14. sammen med konger og Jordens
rådmenn som bygget seg ruiner,
15. eller med fyrster som eide gull, som
fylte sine hus med sølv.
16. Eller var jeg nå ikke til, akkurat som
et nedgravd, fortidligfødt, foster, lik barn
som aldri så lyset.
17. Der har de ugudelige holdt opp å
rase, og der hviler de trette.
18. Der har alle fanger ro, de hører ikke
overmannens røst.
19. Liten og stor er like der, og slaven er
fri for sin herre.
20. Hvorfor gir Han den lidende lys, og
liv til den som bærer sorg i sitt hjerte,
21. dem som venter på døden uten at
den kommer og som leter etter den,
ivrigere enn etter skjulte skatter,
22. dem som gleder seg like til jubel,
som fryder seg når de finner en grav;
23. til den mann hvis vei er mørklagt for
ham, og som Gud har stengt for på alle
kanter?
24. For mine sukk er blitt min daglige
næring, og mine klager strømmer som
vann.
25. For alt det som jeg var redd for av
grusomheter, det rammer meg nå. Og det
jeg grudde meg for, det kom over meg.
26. Jeg har ikke fred, ikke ro, og ikke
hvile. Det kommer alltid ny uro.
KAP. 4

Elifas taler med Job

1. Da tok Elifas fra Teman til orde og sa:
2. Om en prøvde å tale et ord til deg,
ville du da ta det ille opp? Men hvem kan
vel holde sine ord tilbake?
3. Se, mange har du selv vist til rette, og
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maktløse hender styrket du.
4. Dine ord reiste den snublende opp, og
synkende knær gjorde du sterke.
5. Men nå, når det gjelder deg selv, blir
du utålmodig. Når det rammer deg, blir du
skrekkslått.
6. Er ikke din gudsfrykt din tillit, din
ulastelige ferd ditt håp?
7. Tenk etter: Hvem omkom uskyldig?
Og hvor gikk den rettskafne til grunne?
8. Nei, så har jeg sett at de som pløyde
med utett og sådde ulykke, også høstet
det.
9. De omkom for Guds ånd, og for hans
vredes-ånd ble de til intet.
10 . J a, lø ven s brøl, og den
skrekkslående røst, høres ikke lenger.
Ungløvens tenner ble knust.
11. Løven omkom av mangel på rov, og
løvinnens unger ble utslettet.
Elifas forteller om sin åndelige
opplevelse
12. Til meg snek det seg et ord. Det lød
for mitt øre som hvisking.
13. Når tankene svevde omkring etter
nattens drømmer, som når dyp søvn har
falt på mennesket.
14. Da kom frykt og skjelven over meg,
så alle mine bein tok til å skjelve.
15. En ånd fòr forbi mitt åsyn, så hårene
på min kropp reiste seg.
16. Den ble stående, men jeg skjelnet
ikke klart hvordan den så ut. Det var en
skikkelse som stod der for mine øyne, og
jeg hørte en stille susen av en røst:
17. Er et menneske rettferdig for Gud?
Eller er en mann rein for sin skaper?
18. Se, på sine tjenere stoler han ikke,
og hos sine engler finner han ufullkommenhet.
19. Hvor mye mere da hos dem som bor
i hus av leire, og som har sin grunnvoll i
støvet? De som knuses lettere enn møll?
20. I tiden fra morgen til kveld, er de blitt
sønderslått. Uten at noen akter på det, går
de til grunne for alltid.
21. Ja, deres hyttes feste ryktes bort for
dem. Ugjennomtenkt måtte de dø.
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KAP. 5
Elifas' sitt syn på Gud
1. Rop du bare! Er det vel noen som
svarer deg? Og til hvem av de hellige vil
du vende deg?
2. For harme slår tåpen i hjel, og vrede
dreper den tåpelige.
3. Jeg så en tåpe skyte røtter, men med
ett måtte jeg rope: stakkars, over hans
bolig.
4. Hans barn var uten hjelp. De ble trådd
ned i porten, og det var ingen som
befridde dem.
5. De sultne åt opp hans avling. Ja, om
den var inngjært med torner, så lurte en
felle på hans gods.
6. For ikke skyter sønderbrytelse opp av
støvet, og slitet spirer ikke frem av jorden,
7. men mennesket fødes til strev liksom
ildens gnister løfter seg høyt i været.
8. Men jeg ville ha vendt meg til min Gud
og overlatt min sak til ham.
9. Han som gjør store og uransakelige
ting, under uten tall.
10. Som sender regn utover Jorden og
lar vann oversvømme markene,
11. når han vil opphøye den stakkarslige
og lar de sørgende nå frem til sin
befrielse.
12. Han som gjør glupes råd til
ingenting, så deres hender ikke får utrettet
noe som varer.
13. Han fanger de vise i deres klokskap
og lar de lure forhaste seg i sine råd.
14. Om dagen møter de på et mørke, så
de famler midt på dagen som om natten.
15. På den måten befrir han den fattige
fra deres tungers sverd og fra den
overmektiges hånd.
16. Og det blir håp for den stakkarslige,
for urettferdigheten må lukke sin munn.
17. Ja, salig er det menneske Gud
refser, og den Allmektiges oppdragelse
må du ikke nedverdige.
18. For han sårer, og han forbinder. Han
slår, og hans hender leger.
19. I seks trengsler skal han berge deg,
og i den sjuende avvennes ulykken fra deg.
20. I hungersnød forløser han deg fra
døden, og i krig fra sverdets vold.

21. For tungens pisk skal du være skjult,
og du skal ikke behøve å frykte når
krigsherjing kommer.
22. Krigsherjing og hunger skal du le av,
og for Jordens ville dyr skal du ikke frykte.
23. For da står du i pakt med markens
steiner, og markens ville dyr holder fred
med deg.
24. Og du skal se at ditt telt står trygt.
Og ser du over din eiendom, skal du ikke
savne noen ting.
25. Du skal få se din ætt bli tallrik, og
dine etterkommere som Jordens planter.
26. Du skal i fullmoden alder gå i
graven, akkurat som kornband føres inn
da deres tid er inne.
27. Se, dette er det vi har utransaket, og
slik er det. Hør det, og merk deg det!
KAP. 6
Job beklager seg over sine plager
som er blitt tyngre
1. Da tok Job til orde og sa:
2. Gid min gremmelse ble veid, og min
ulykke ble lagt sammen med den på
vekten.
3. For nå er den tyngre enn havets
sand, derfor kan jeg ikke styre mine ord.
4. For allmektige piler sitter i meg, og
min ånd drikker deres gift. Guds
skrekkslåelse stiller seg opp imot meg.
5. Skriker vel et villesel midt i det grønne
gress? Eller brøler en okse foran sitt fór?
6. Hvem vil ete det som ikke har noe
smak eller salt? Eller hvem finner smak i
eggehvite?
7. Det byr meg imot å røre dette. Det er
for meg som smakløs mat.
8. Gid min bønn måtte bli hørt, og Gud
ville oppfylle mitt håp!
9. Og måtte det behage Gud å knuse
meg, å rekke ut sin hånd og skjære av min
livstråd!
10. Da hadde jeg ennå en trøst. Og jeg
skulle sprudle av glede midt i den
skånløse smerte, for jeg har ikke fornektet
den Helliges ord.
Job klager over sine venners
ukjærlighet

Jobs bok
11. Hva kraft har jeg, så jeg kunne holde
ut? Og hva blir enden med meg, så jeg
kunne være tålmodig?
12. Er min kraft som stein? Eller er min
kropp av kobber?
13. Er jeg da ikke hjelpeløs? Er ikke all
utsikt til befrielse tatt fra meg?
14. Den ulykkelige burde møte
kjærlighet hos sin venn, selv om han
oppgir respekten for den Allmektige.
15. Men mine brødre har sviktet som en
regnfull bekk, som fort renner over
16. med grumset is som er skjult i
snøen.
17. Men på den tid de treffes av solens
glød, tørkes de ut. Når det blir hett,
forsvinner de bort.
18. Veifarende som viker av til dem, drar
ut i en ørken og omkommer.
19. Temas veifarende speidet etter dem,
og Sabas reisefølger satte sitt håp til dem,
20. men de ble til skamme, fordi de
stolte på dem. De kom dit og ble skuffet.
21. Slik er dere blitt til ingenting. Dere
ser ulykken og handler i redsel.
22. Har jeg vel bedt dere om at dere
skulle gi meg noe, eller få bruke noe av
deres gods til beste for meg?
23. Eller at dere skulle befri meg av
fiendenes hånd, eller løskjøpe meg fra
mine voldsmenn?
24. Lær meg, så skal jeg tie! Og vis meg
hvor og i hva jeg har faret vill!
25. Hvor mektige er ikke rettferdige ord?
Men hva gagn er det i en skjennepreken
fra dere?
26. Tenker dere bare på skjennepreken?
Skal en fortvilet mann bare tale ord for
vinden?
27. Dere kaster lodd om den farløse og
forhandler om deres venn.
28. Men gjør nå så vel i å se på meg!
Skulle jeg vel lyve dere midt opp i
ansiktet?
29. Vend om, og la det ikke skje urett!
Vend om, jeg har da rett i dette!
30. Er det urett på min tunge og min
munn? Skulle jeg ikke merke hva som er
ondt?
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KAP. 7
Job forteller om sin situasjon til sine
uforståelsesfulle venner
1. Er ikke et menneskets liv på Jorden
som en krigstjeneste, og hans dager som
en dagarbeiders dager?
2. Lik en slave som stønner etter
skygge, og lik en dagarbeider som venter
på sin lønn,
3. slik har jeg fått det å ha; måneder
fulle av lengsel. Strevsomme netter er blitt
min arvedel.
4. Når jeg legger meg, da sier jeg: Når
skal jeg stå opp? Kvelden blir lang, og jeg
blir trett av å kaste meg hit og dit inntil
morgenlysningen.
5. Mitt kjøtt er kledd med makk og med
skorper som av jord. Min hud skrukkner
og brister.
6. Mine dager farer raskere avsted enn
veverens skyttel, og de forsvinner bort
uten håp.
7. Kom i hu at mitt liv er et pust! Aldri får
mine øyne se noe mere godt.
8. Den som ser meg, hans øye vil ei
mere se meg. Når dine øyne søker etter
meg, er jeg ikke mere.
9. Som en sky blir borte og farer avsted,
slik er det med den som farer ned i
dødsriket. Han stiger ikke opp derfra.
10. Han vender ikke tilbake til sitt hus,
og hans sted husker ham ikke lenger.
11. Så vil jeg da heller ikke legge hånd
på min munn lenger. Jeg vil tale under
presset på min ånd. Jeg vil klage over min
sjels bedrøvelse.
Jobs stiller spørsmål til Gud
12. Er jeg et uhyre fra havet, siden du
setter vakt over meg?
13. Når jeg sier: Min seng skal trøste
meg, mitt leie skal hjelpe meg å bære min
sorg,
14. da uroer du meg med drømmer og
skrekkslår meg med syner.
15. Derfor foretrekker min sjel å kveles.
Heller døden enn disse avmagrede bein!
16. Jeg er lei av dette. Jeg lever ikke
evig. La meg være, for mine dager er jo
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som et pust.
17. Hva er et menneske at du gjør en så
stor sak av det? Passer du på ham så
nøye,
18. at du oppsøker ham hver morgen og
prøver ham hvert øyeblikk?
19. Hvor lenge skal det vare før du
vender dine øyne bort fra meg? Vil du ikke
la meg få et lite pusterom?
20. Har jeg syndet? Hva ondt gjorde jeg
da mot deg, du menneskevokter? Hvorfor
har du gjort meg til skyteskive for deg, så
jeg er meg selv til byrde?
21. Og hvorfor tilgir du ikke min
forbrytelse og forlater min ugjerning? For
nå må jeg legge meg i støvet. Når du
søker etter meg, er jeg ikke mere.
KAP. 8
Bilhad holder sin rettferdighets tale til
Job
1. Da tok Bilhad fra Suah til orde og sa:
2. Hvor lenge vil du tale slik? Hvor lenge
skal din munns ord være en veldig storm?
3. Skulle vel Gud snu retten? Eller skulle
den Allmektige forvrenge rettferdigheten?
4. Har dine sønner syndet mot ham, så
har han gitt dem i deres forbrytelsers vold.
5. Hvis du vender deg til Gud og ber den
Allmektige om nåde,
6. hvis du er ren og oppriktig, da vil han
våke over deg og gjenreise din bolig med
rettferdighet.
7. Og din forrige velferd vil bli liten mot
din senere velferd, for den skal være
overmåte stor.
8. For spør bare de oppkomne
generasjoner og akt på det som deres
fedre har gransket ut,
9. for når det gjelder oss, så er vi fra i
går og vet ingenting. Så som en skygge er
våre dager på Jorden.
10. De skal lære deg og si deg det, og
bære frem ord fra sitt hjerte.
11. Vokser vel sivet opp hvor det ikke er
myrterreng? Blir vel rørgresset stort uten
vann?
12. Nei, ennå mens det står, er det friskt
og grønt. Men blir det skåret, da visner det
før alt annet gress.

13. Slik går det med alle dem som
glemmer Gud, og den gudløses håp går til
grunne.
14. Hans tillits feste knekker, for det han
trøster seg til er spindelvev.
15. Han stoler på sitt hus, men det er
ikke bestående. Han har sin trygghet i det,
men det eier ingen fasthet.
16. Frodig står han som en blomst i
solens skinn, og hans nyskudd brer seg ut
over hans hage.
17. Omkring en steinrøys slynger han
sine røtter, mellom steiner trenger han seg
frem.
18. Når han ryddes bort fra sin plass, så
fornekter den ham og sier: Jeg har aldri
sett deg.
19. Ja, så går det med hans livsveis
glede, og av molda spirer andre frem.
20. Nei, Gud forkaster ikke en som er
ulastelig, og han holder ikke de onde i
hånden.
21. Ennå vil han fylle din munn med
latter og dine lepper med jubel.
22. De som hater deg, skal kles med
skam. Og de ugudeliges telt skal ikke
finnes mere.
KAP.9
Job erkjenner Guds allmakt og
rettferdighet
1. Da tok Job til orde og sa:
2. Ja visst, jeg vet at det er så. Hvordan
skulle en mann kunne ha rett mot Gud?
3. Om han hadde lyst til å gå i rette med
Gud, så kunne han ikke svare ham en sak
av tusen.
4. Vis er han av hjerte og veldig i kraft.
Hvem trosser ham og slipper vel fra det?
5. Han som overraskende flytter bort
berg og velter dem i sin vrede.
6. Han som ryster Jorden fra sin plass,
og får fundamentene til å skjelve.
7. Han som byder solen, så den ikke går
opp, og setter stjernene under forsegling.
8. Han som spenner ut himmelen og
skrider frem over havets høyder.
9. Han som har skapt Bjørnen, Orion,
Sjustjernen, og Sydens stjernerom.
10. Han som gjør store og uransakelige

Jobs bok
ting; under uten tall.
11. Han går forbi meg før jeg ser det.
Han farer forbi, og jeg merker ham ikke.
12. Han griper sitt bytte. Hvem vil hindre
ham? Hvem vil si til ham: Hva gjør du?
13. Gud rygger ikke i sin vrede. Under
ham må Rahabs hjelpere bøye seg.
14. Hvordan skulle jeg kunne svare ham
og velge mine ord mot ham?
15. Nei, jeg kunne ikke svare ham igjen
om jeg enn hadde rett, men måtte heller
be min dommer om nåde!
16. Om jeg ropte igjen og han svarte
meg, så kan jeg ikke tro at han lytter til
min røst.
17. Han, som med storm, ville hjemsøke
meg og ville treffe meg med sår på sår
uten årsak.
18. Han som ikke ville unne meg å ha et
pusterom, men mette meg med
bedrøvelse.
19. Gjelder det å måle kraft, så sier han:
Jeg er klar! Gjelder det rett: Hvem vil
kreve meg ansvarlig?
20. Ja, hadde jeg enn rett, så dømte min
egen munn meg skyldig. Var jeg enn
uskyldig, ville han dog si at jeg var vrang.
21. Skyldløs er jeg. Jeg bryr meg ikke
om å ville leve. Jeg verdsetter ikke mitt liv.
22. Det går for det samme. Derfor sier
jeg: Skyldløs eller ugudelig, han gjør dem
begge til intet.
23. Når riset brått rammer med død, så
vitser han med de uskyldiges fortvilelse.
24. Jorden er gitt i den ugudeliges hånd
og han tildekker dommernes åsyn. Er det
ikke han som gjør det? Hvem er det da?
25. Mine dager har vært fortere enn en
løper. De er flyktet bort uten å ha sett noe
godt.
26. De har faret avsted som båter av
rør, som en ørn som slår ned på sitt bytte.
27. Om jeg sier: Jeg vil glemme min
sorg, jeg vil la min mørke dysterhet fare,
og se glad ut,
28. så måtte jeg dog stønne over mine
plager. Jeg vet jo at du ikke frikjenner
meg.
29. Jeg får jo som en ugudelig. Hvorfor
gjør jeg meg da forgjeves dette strev?
30. Om jeg vasket meg med snø og
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renset mine hender med lutsalt,
31. så skulle du dog dyppe meg ned i
sølen, så mine klær vemmedes ved meg.
32. For han er ikke en likedan som jeg,
så jeg kunne svare ham igjen og vi kunne
gå til doms med hverandre.
33. Det finnes ingen avgjørelsesmann
som kunne ha sin autoritet over oss
begge.
34. Måtte han bare ta sitt ris bort fra
meg, og så at hans skrekkslagelser ikke
uroer meg.
35. Da kunne jeg tale respektløst for
ham, men en slik er jeg ikke. Det vet jeg
med meg selv.
KAP. 10
Job gir fritt utløp i en bønn til Gud
1. Min sjel er lei dette liv. Jeg vil la min
klage ha fritt utløp. Jeg vil tale i min sjels
nedtrykthet.
2. Jeg vil si til Gud: Døm meg ikke
skyldig, men la meg vite hvorfor du søker
sak mot meg!
3. Synes det deg godt at du
undertrykker, at du forkaster det dine
hender med omtanke har dannet, mens
du lar ditt lys skinne over de ugudeliges
forslag?
4. Har du menneskelige øyne, eller ser
du bare slik som Jordiske ser?
5. Er dine dager som menneskelige
dager, eller er dine år som en manns
dager?
6. Siden du leter etter min ugjerning og
søker etter min synd,
7. enda du vet at jeg ikke er ugudelig og
at det ingen er som redder ut av din hånd.
8. Dine hender har formet meg, og gjort
meg hel i alle deler, og nå vil du ødelegge
meg!
9. Kom i hu at du har formet meg som
leire, og nå lar du meg igjen vende tilbake
til støvet!
10. Ja, du utgjød meg så som melk og
lot meg stivne som en ost.
11. Med hud og kjøtt kledde du meg, og
med bein og sener vevde du meg
sammen.
12. Liv og godhet har du gitt meg, og
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gjennom din beskyttelse har du vernet om
min ånd.
13. Men dette gjemte du i ditt hjerte. Jeg
vet at du har visst om det.
14. Syndet jeg, så ville du vokte på meg
og ikke frikjenne meg for min ugjerning.
15. Var jeg skyldig, da stakkars meg.
Men var jeg uskyldig, skulle jeg dog ikke
kunne løfte mitt hode. Jeg skulle mettes
av skam med min elendighet for øye.
16. Og løftet jeg det allikevel, så ville du
jage etter meg som en løve og igjen vise
deg underlig mot meg.
17. Du ville føre nye ånder mot meg og
slik øke din harme mot meg, ved å alltid
sende nye herjeflokker mot meg.
18. Hvorfor lot du meg komme ut av
mors liv? Jeg skulle ha oppgitt ånden før
noe øye skulle ha sett meg.
19. Jeg skulle ha vært som om jeg aldri
hadde vært til. Fra mors liv skulle jeg ha
vært båret til graven.
20. Er ikke mine dager få? Burde han
ikke holde opp? Burde han ikke la meg
være, så jeg kan bli glad,
21. før jeg går bort for ikke å vende
tilbake? Bort til mørket og dødsskyggens
land,
22. et land så mørkt som den svarteste
natt, hvor dødsskygge og forvirring råder,
og hvor lyset er som den svarteste natt!
KAP. 11
Sofar irettesetter Job
1. Da tok Sofar fra Na'ama til orde og
sa:
2. Skulle en sådan ordflom bli uten svar,
eller en slik stortaler få rett?
3. Skulle dine ord drive menn til taushet?
Skulle du spotte uten at noen skjemmer
deg ut?
4. Og skal du få si: Rett er min lære, og
flekkfri er jeg for dine øyne?
5. Men bare Gud ville tale, åpne sine
lepper mot deg,
6. og åpenbare for deg hans visdoms
hemmeligheter, at det i dem er dobbelt
forstand! Da måtte du nok innse at Gud
tilgir deg noe av din ugjerning.
7. Mon du kunne finne dybden i Guds

vesen, eller nå frem til den Allmektiges
fullkommenhet?
8. Høy som himmelen er den. Hva kan
vel du gjøre? Dypere enn dødsriket. Hva
vet du?
9. Lengre enn Jorden er dens mål og
bredere enn havet.
10. Om han vil fare frem og fengsle
noen, kalle noen til doms, hvem vil da
hindre ham?
11. For HAN kjenner de falske folk og
ser uretten uten at han behøver å lete
etter den.
12. Da får selv en uvettig mann forstand.
Og den som blir født til et ungt villesel blir
da menneskelig.
13. Hvis du retter ditt hjerte og brer ut
dine hender til ham,
14. -er det synd i din hånd, da ha den
bort og la ikke urett bo i dine hytter15. ja, da skal du, flekkfri, løfte opp ditt
åsyn og stå fast, og ikke frykte.
16. Ja, da skal du glemme din ulykke.
Som bortrent vann skal du ikke komme
den i hu.
17. Og lysere enn middagens tid, blir da
ditt liv. Mørket blir for deg så som
morgenen.
18. Og du skal være trygg, for da er det
håp. Og når du har sett deg vel omkring,
kan du legge deg trygt til ro.
19. Du skal hvile, og ingen skal
skremme deg opp. Da skal mange søke
ditt behag.
20. Men de ugudeliges øyne tæres bort.
De har ingen tilflukt mere, og deres håp er
å oppgi ånden.
KAP. 12
Job tar igjen med sine venners
selvgodhet
1. Da tok Job til orde og sa:
2. Ja, sannelig, dere er de rette folk, og
med dere dør visdommen ut.
3. Jeg har også forstand, akkurat som
dere. Jeg står ikke tilbake for dere. Og
hvem vet ikke alt dette?
4. Til spott for mine venner er jeg, jeg
som ropte til Gud og fikk svar. Man håner
meg som er rettskaffen og ulastelig.
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5. Ja, etter de trygges mening fortjener
bare ulykken forakt. Forkastelse venter
dem hvis fot vakler.
6. Herjefolkenes telt blir i fred, og trygge
er de når de egger Gud til vrede; de som
har sin gud i sin hånd.
7. Men spør du dyrene, de skal lære
deg; og himmelens fugler, de skal si deg
det.
8. Eller tal til jorden, og den skal lære
deg, og havets fisker skal fortelle deg det.
9. Hvem skjønner ikke av alt dette at det
er Herrens hånd som har skapt det,
10. han som har i sin hånd hver levende
sjel og hver menneskekropps ånd?
11. Mon ikke øret prøver ord, liksom
munnen smaker mat?
12. Hos gråhårede er visdom, og et
langt liv gir forstand.
13. Hos ham er visdom og makt, ham
tilhører råd og forstand.
14. Se! Hva han river ned, de bygges
ikke opp igjen. For det han stenger for en
mann, det lukkes ikke opp.
15. Han sperrer for vannmassene, og
det blir tørt. Han slipper dem løs, og de
velter om på hele Jorden.
16. Hos ham er kraft og visdom. I hans
makt er både den som farer vill, og den
som fører vill.
17. Rådmenn utleverer han bort som
fanger, og dommere gjør han til tåper.
18. Kongers bindende makt oppløser
han, og binder et tau om deres hofter.
19. Prester utleverer han bort som
fanger, og mektige menn støter han ned.
20. Velbetrodde menn gjør han stumme,
og de eldste blir insiktsløse.
21. Han utleverer en forakt over fyrster
og de sterkes maktbånd løser han.
22. Han drar det skjulte frem av mørket,
dødsskyggen drar han frem i lyset.
23. Han lar de storvokste folkene gå til
grunne. Og han gir folkeslag frihet, og
fører dem bort.
24. Høvdingene i landet berøver han
forstanden og lar dem fare vill på øde
veier.
25. De famler i mørke uten lys. Han lar
dem rave akkurat som fulle.
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KAP. 13
Job tilretteviser sine venner
1. Se, alt sammen har mitt øye sett og
mitt øre hørt, og merket seg.
2. Det dere vet, vet også jeg. Jeg står
ikke tilbake for dere.
3. Men jeg vil tale til den Allmektige, og
jeg har lyst til å rettferdigvise meg for Gud.
4. Men dere spinner løgn sammen. Dere
er dårlige sårbehandlere.
5. Gid dere ville tie stille! Det skulle bli
regnet dere til visdom.
6. Hør nå på min tilrettevisning og akt på
refselse fra mine lepper.
7. Vil dere tale urettferdighet til å
forsvare Gud med? Og vil dere til hans
forsvar tale for svik?
8. Skulle dere vise dere partiske for
ham, eller vil dere være sakførere for
Gud?
9. Vil det gå dere godt når han ransaker
dere? Eller vil dere narre ham, som en
narrer et menneske?
10. Han vil straffe dere, om dere viser
hemmelig partiskhet.
11. Vil ikke hans majestet skrekkslå
dere, og respekten for ham falle over
dere?
12. Da blir deres dikt askespråk, og
deres forsvarsmurer blir til murer av leire.
13. Ti, la meg være, så jeg kan tale! Så
får det komme over meg hva det komme
vil.
14. Hvorfor skulle jeg berge mitt kjøtt
mellom mine tenner? Jeg vil legge min sjel
i min egen hånd.
15. Måtte han ville drepe meg. Jeg
håper på ham. Jeg ville være rettferdig på
mine veier innfor ham,
16. og de skal bli meg til frelse; for ingen
gudløs kommer for hans åsyn.
17. Hør da nøye på mitt ord og la min
forklaring trenge inn i deres ører!
18. Se, jeg har saken i orden. Jeg vet at
jeg skal få rett.
19. Eller hvem er den som kan kreve
erstatning av meg? Ja, da vil jeg tie og
oppgi ånden.
Job retter en liten klagebønn til Gud
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20. Bare to ting må du ikke gjøre mot
meg, så behøver jeg ikke å skjule meg for
ditt åsyn.
21. Ta ei din hånd bort fra meg, og la
ikke dine skrekkslagelser skremme meg.
22. Så må du anklage meg, og jeg skal
svare. Eller la meg tale, og ta du igjen
med meg!
23. Hvor mange ugjerninger og synder
har jeg? La meg få vite min forbrytelse og
min synd!
24. Hvorfor skjuler du ditt åsyn og holder
meg for din fiende?
25. Vil du skremme et bortblåsende blad
eller forfølge det tørre strå?
26. Siden du pådømmer meg så harde
lidelser og lar meg arve min ungdoms
ugjerninger,
27. setter fast mine føtter i stokken,
vokter på alle mine veier, og ringmerker
stegene for mine fotsåler.
28. Og dette gjør du mot en som råtner
bort som et makkspist tre, som et
kledebon møllene har spist.
KAP.14
1. Et menneske, født av en kvinne, lever
en kort tid og mettes med uro.
2. Som en blomst skyter han opp og
visner. Han flyr bort så som skyggen, og
har ingen beståelse.
3. Endog over en slik holder du dine
øyne åpne, men meg fører du frem for din
domstol!
4. Som om en ren skulle kunne gå frem
av en skitten! Nei, ikke èn kunne det!
5. Når hans dager er fastsatt, hans
måneders tall bestemt hos deg, når du har
satt en grense som han ikke kan
overskride,
6. så vend ditt blikk ifra ham og la han
ha ro, så han kan nyte en dagarbeiders
glede ved sin dag!
7. For treet er det håp. Om det hugges
ned, så spirer det igjen. Og nye skudd
mangler det ikke på.
8. Om dets rot blir gammel i jorden, og
dets stubb dør i molda,
9. så setter det allikevel knopper ved

duggen av vann og skyter greiner som et
nyplantet tre.
10. Men når en mann dør, så ligger han
der. Når et menneske oppgir ånden, hvor
finnes han da?
11. Som vannet minker bort i en sjø, og
som en elv etter hvert blir grunnere og
tørker ut,
12. slik legger et menneske seg ned og
våkner ikke opp igjen. Så lenge himmelen
er til, vekkes de ikke opp av sin søvn.
13. Å om du ville gjemme meg i
dødsriket og skjule meg der til din vrede
var over. Om du ville sette et tidsrom, og
så komme meg i hu.
14. Når en mann dør, lever han jo ikke
opp igjen. Da skulle jeg vente alle mine
stridende dager til min avløsning kom.
15. Du skulle da rope, og jeg skulle
svare deg. Da skulle du lengte etter dine
henders verk.
16. Ja, da skulle du telle mine skritt og
ikke akte på min synd.
17. I en forseglet pung lå da mine
forbrytelser, og du snørte til over mine
ugjerninger.
18. Men som et fjell faller og smuldres
bort, og en klippe flyttes fra sitt sted,
19. som steiner slites ned av vannet, og
som molda skylles bort av flommen, slik
gjør du menneskets håp til ingenting.
20. Du overvinner ham for alltid, så han
farer bort. Du snur hans ansiktsutrykk og
driver ham bort.
21. Kommer hans barn til ære, da vet
han det ikke. Og blir de forkastet, legger
han ikke merke til det.
22. Han kjenner bare sin kropps smerte,
og bare over ham selv sørger hans sjel.
KAP. 15
Elifas skjenner på Job igjen
1. Da tok Elifas fra Teman til orde og sa:
2. Taler vel en vis mann så som et vær,
og fyller sitt indre med en storm?
3. Skal han forsvare sin sak med
unyttige ord, og med tale som ikke utretter
noe?
4. Du bryter jo ned respekten og
kommer med klagemål innfor Gud.
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5. For din synd legger ordene i munnen
på deg, og du velger falske menns tale.
6. Din egen munn domfeller deg, ikke
jeg. Dine egne lepper vitner mot deg.
7. Ble du født først av alle mennesker,
eller fikk du liv før alle haugene var til?
8. Har du vært tilhører i Guds
hemmelige råd og fikk røvet til deg
visdommen derfra?
9. Hva vet du som ikke vi vet? Hva er
det du forstår som er ukjent for oss?
10. Det er en blant oss som er både
gammel og gråhåret, og rikere på dager
enn din far.
11. Er Guds trøst for liten for deg, et ord
som et talt i ydmykhet til deg?
12. Hvor river ditt hjerte deg hen? Og
hvorfor gnistre med dine øyne,
13. idet du vender din vrede mot Gud og
lar ordene strømme ut fra din munn?
14. Hva er vel et menneske, at han
skulle være rein? Og en som er født av en
kvinne, at han skulle være rettferdig?
15. Se, endog på sine hellige stoler han
ikke, og himlene er ikke rene i hans øyne,
16. langt mindre da en vederstyggelig og
fordervet mann som lesker seg med
urettferdighet så som vann.
17. Jeg vil kunngjøre deg noe nå, så hør
på meg! Hva jeg har sett, det vil jeg
fortelle;
18. det som vise menn forkynner og ikke
har skjult, og det som de mottok fra sine
fedre,
19. til hvem landet alene ble gitt og blant
hvem ingen fremmed hadde trengt inn.
20. En ugudelig lever i angst alle sine
dager, og få i tall er de år som er gjemt for
voldsmannen.
21. Skrekkrøster lyder i hans ører. Midt i
freden kommer herjeren over ham.
22. Han har intet håp om å komme tilbake fra mørket, for sverdet lurer på ham.
23. Han flakker om etter brød og spør:
Hvor er det å finne? Han merker at
mørkets dag står ferdig ved hans side.
24. Angst og press skrekkslår ham. Det
overvinner ham lik en krigsutrustet konge,
25. fordi han rakte ut sin hånd mot Gud
og opphøyde seg mot den Allmektige.
26. Det stormet mot ham med oppreist

Side 575

nakke, med sine skjolds samlede front,
27. fordi han dekket sitt ansikt med det
fete og la fett om sine hofter.
28. Han bodde i ødeleggende byer, i hus
hvor ingen skulle bo, og som var bestemt
til å bli grushauger.
29. Derfor blir han ikke rik, hans gods
består ikke, og hans avling tynger seg ei
mot bakken.
30. Han slipper ikke ut av mørket. Hans
grener tørkes bort av varme, og selv skal
han omkomme ved Guds munns ånd.
31. Ei må han i sin forvillelse sette sin lit
til det forgjengelige, for da blir bare
forgjengelighet hans lønn.
32. Før hans dag kommer, blir hans mål
oppfylt og hans forgreninger grønsker
ikke.
33. Han blir som et vintre som mister
sine druer før de er modne, og som et olje
tre som feller sine blomster.
34. For den gudløses hus er ufruktbart,
og ild fortærer deres hytter som stikker
seg unna.
35. De er gravid med ulykke og føder
fordervelse, og deres morsliv fostrer svik.
KAP. 16
Job tar igjen med sine plagsomme
trøstere
1. Da tok Job til orde og sa:
2. Jeg har hørt mye nok av dette. Dere
er plagsomme trøstere alle sammen.
3. Blir det aldri ende på ord i tomme
luften? Og hva egger deg til å svare?
4. Jeg kunne også tale som dere. Om
dere hadde vært i mitt sted, så kunne jeg
sette ord sammen mot dere og jeg kunne
riste på hodet av dere.
5. Men jeg ville styrke dere istedenfor
med min munn, og med mine leppers
medfølelse kunne jeg lindre deres smerte.
6. Om jeg nå taler, da stilles ikke min
smerte. Og lar jeg det være, hva lindring
får jeg da?
Job forteller om det som hendte ham
7. Ja, nå har han slitt meg ut. Du har
ødelagt hele mitt hus.
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8. Og du har hjemsøkt meg. Det gjelder
som mitt bevis. Min magerhet kan stå opp
og tale som mitt bevis.
9. I vrede sønderrev de meg. De skar
tenner mot meg, og sendte kvasse blikk
mot meg.
10. De strammet sin åpne munn mot
meg, og hånlig slo meg på mine kinnbein.
Alle slo de seg sammen imot meg.
11. Gud gir meg i urettferdige folks vold
og kaster meg i ugudelige menneskers
hender.
12. Jeg satt i ro, da knuste han meg.
Han grep meg i nakken og sønderknuste
meg. Så satte han meg opp til en målskive
for sine skudd.
13. Hans skyttere omringet meg og han
gjennomboret mine nyrer nådeløst. Min
galle øste han ut på jorden.
14. Han rev meg ned slag for slag, og
stormet mot meg som en kjempe.
15. Jeg bærer en isammensydd sekk om
min hud og har stukket mitt horn i støvet.
16. Mitt ansikte er rødt av gråt, og over
mine øyenlokk hviler dødsskyggen.
17. Og dog er det ingen urettferdighet i
mine hender, og min bønn er ren.
18. Å jord, dekk ikke over mitt blod! Og
måtte det være noe sted hvor mitt rop
stanser.
19. Selv nå har jeg et vitne i himmelen,
og i det høye en som kan stadfeste mine
ord.
20. Stadig spotter mine venner meg.
Mot Gud skuer mitt gråtende øye,
21. at han må la en mann få rett i sin
sak med Gud. Må menneskebarnet få rett
mot sin neste,
22. for få år vil det gå før jeg vandrer
den vei som jeg ikke vender tilbake.
KAP. 17
Job beklager seg til Gud igjen
1. Min ånd er rasert, og mine dager er
utsloknet. Bare graven har jeg foran meg.
2. Ja, sannelig, hån omgir meg på alle
kanter, og mitt øye må være med på
deres trettekjære ferd.
3. Så gi meg nå sikkerhet og gå i borgen
for meg hos deg selv! Hvem skulle ellers

gi meg en utrakt hånd?
4. Du har jo selv lukket deres hjerte for
forståelse. Derfor skal du ikke la dem
triumfere.
5. Den som forråder sine venner til
plyndring, skal på hans barn få engstelige
øyne.
6. Jeg er satt til et ordtak for folk. Jeg er
en mann som blir spyttet i ansiktet.
7. Mitt øye er sløvt av gremmelse, og
alle mine lemmer er som en skygge.
Job gir et håpløst tilsnakk til sine
venner
8. Rettskafne blir forskrekket over slikt.
Og den skyldfrie harmes over den
gudløse,
9. men den rettferdige holder fast ved
sin vei. Og den som har rene hender,
manner seg opp dess mere.
10. Men dere! Kom bare igjen alle
sammen! Jeg finner dog ikke noen vis
mann blant dere.
11. Mine dager er over, og mine planer
er i stykkerrevet; som er mitt hjertes
eiendom.
12. Natt gjør de til dag. Og lyset sier de
er nærmere enn det mørke som ligger
foran deg.
13. Nei, hvordan jeg enn håper blir
dødsriket mitt hus, og mørket reder mitt
leie.
14. Jeg må si til graven: Du er min far.
Og til forråtnelses-makken: Du er min mor
og min søster.
15. Hvor er da mitt håp? Hvem kan se
det?
16. Til dødsrikets bommer farer mitt håp
ned på samme tid som jeg går til hvile i
støvet.
KAP. 18
Bilhad klandrer Job og holder sin
læretale for ham
1. Da tok Bilhad fra Suah til orde og sa:
2. Når vil de dog sette en grense for
deres ord? Bli først forstandig, så kan vi
tale sammen.
3. Hvorfor er vi aktet som fe? Hvorfor er

Jobs bok
vi skitne i dine øyne?
4. Du som i din vrede river i stykker deg
selv. Mener du at Jorden skal bli øde bare
for din skyld; og klippene rokkes fra sitt
sted?
5. Nei, den ugudeliges lys skal slukkes
ut og ilden fra hans flamme skal ikke gi
noe skinn.
6. Lyset skal formørkes i hans hytte, og
hans lampe skal utslukkes over ham.
7. Hans veldige steg skal bli innsnevret,
og hans egne råd skal felle ham,
8. for han kommer i et nett med sine
føtter. Garnet lurer der han vandrer frem.
9. En snare griper om hans hæl, og et
tau tar fatt i ham.
10. I jorden er det skjulte garn som han
fanges i, og fellen ligger på hans vei.
11. Skrekken forferder ham på alle sider
og jager ham hvor han setter sin fot.
12. Hans kraft vil bli oppslukt og ulykken
står ferdig ved hans fall.
13. Hans hud fortæres stykke for stykke,
dødens førstefødte fortærer hans lemmer.
14. Han rives bort fra sitt telt som han
har sin trygghet i, og han får dra avsted til
skrekkens konge.
15. Fremmede folk får bo i hans telt, og
svovel utøses over hans bolig.
16. Nedentil tørkes hans røtter bort, og
oventil visner hans greiner.
17. Hans minne blir borte i landet, og
hans navn nevnes ikke mer i verden.
18. Fra lys støtes han ned i et mørke, og
han jages bort fra Jordens verden.
19. Han er uten barn og avkom blant sitt
folk, og det finnes ingen av hans boliger
som slipper unna.
20. Over hans undergangs dag blir
vestens folk skrekkslagne og østens folk
gripes av rystelse.
21. Akkurat slik går det med den
urettferdiges boliger. Og slik går det med
den som ikke vil vite av Gud.
KAP. 19
Job forsvarer seg ved å fortelle
sannheten
1. Da tok Job til orde og sa:
2. Hvor lenge vil dere bedrøve min sjel
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og knuse meg med ord?
3. Det er nå tiende gang dere håner
meg, og ikke begrenser dere med å
nedverdige meg.
4. Har jeg virkelig faret vil, da blir min
villfarelse min egen sak.
5. Vil dere virkelig opphøye dere over
meg og påstå at denne skam har rammet
meg rettferdig?
6. Så vit at Gud har gjort meg urett og
satt et garn omkring meg!
7. Se, jeg klage-roper: "Vold!", men jeg
får intet svar. Jeg roper, men det er ingen
rett å få.
8. Min vei er sperret, så jeg ikke kommer
frem. Og over mine stier legger han
mørke.
9. Min ære har han avkledd meg og tatt
bort kronen fra mitt hode.
10. På alle kanter bryter han meg ned,
så jeg går til grunne. Og han rykker opp
mitt håp som om det var et tre.
11. Han lar sin vrede brenne mot meg,
og akter meg som en fiende.
12. Hans skarer drar samlet frem og
rydder seg vei mot meg. De beleirer seg
rundt om mitt telt.
13. Mine brødre har han drevet langt
bort fra meg, og mine bekjente er blitt
aldeles fremmede for meg.
14. Mine nærmeste holder seg borte, og
mine bekjente har glemt meg.
15. Mine husfolk og mine tjenestejenter
akter meg for en fremmed. Jeg er en
ukjent i deres øyne.
16. Kaller jeg på min tjener, så svarer
han ikke. Ydmykt må jeg bønnfalle ham.
17. Min ånde er motbydelig for min
hustru, og min vonde lukt for min mors
sønner.
18. Endog barn forakter meg. Vil jeg
reise meg, så taler de mot meg.
19. Alle mine nærmeste venner avskyr
meg. Og de jeg elsket, har vendt seg mot
meg.
20. Mine bein trenger ut gjennom min
hud og mitt kjøtt. Bare tannkjøttet er ennå
urørt på meg.
21. FORBARM DERE !, over meg, mine
venner! For Guds hånd har hjemsøkt meg.
22. Hvorfor forfølger dere meg akkurat
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som Gud, og blir ikke mette av mitt kjøtt?
23. Gid mine ord måtte bli oppskrevet!
Gid de måtte bli opptegnet i en bok!
24. Ja, med jernstift og bly for evig bli
hugget inn i stein.
25. Dog, jeg vet at min gjenløser lever,
og til slutt skal han stå frem over støvet.
26. Og etter at denne min hud er blitt
ødelagt, skal jeg, fri fra min kjøttslige
natur, skue Gud.
27. Ja, han skal jeg skue til hjelp for
meg. Han skal mine øyne se, og ikke som
en fremmed. Etter det tæres jeg av
lengsel i mitt indre.
28. Men når dere tenker: Hvordan skal vi
angripe ham? Dere som jo har funnet
skylden hos meg.
29. Så ha respekt for sverdet! For vrede
hører til den synd som straffes med
sverdet. Dette sier jeg forat dere skal
tenke på at det kommer en dom.
KAP. 20
I vrede taler Sofar mot Job sin
irettesettende lære
1. Da tok Sofar fra Na'ama til orde og
sa:
2. På det legger mine tanker meg et
svar i min munn, og på grunn av dette er
jeg opprørt inne i meg.
3. Nedsettende tilrettevisning må jeg
høre, men min ånd gir meg svar ut fra min
innsikt.
4. Vet du da ikke at det har vært slik fra
evighet, fra den tid mennesker ble satt på
Jorden,
5. at de ugudeliges jubel er kort, og den
gudløses glede varer bare et øyeblikk?
6. Om hans stolthet hever seg til
himmelen og hans hode til skyen,
7. så går han dog, akkurat som si møkk,
til grunne for evig. De som så han, spør:
Hvor er han?
8. Som en drøm flyr han bort, og ingen
finner ham mere. Han jages bort som en
drøm forsvinner.
9. Det øye som så han, ser ham ikke
mere, og hans plass får ikke se ham igjen.
10. Hans barn må søke de fattige om
hjelp, og hans hender må gi sin vinning

tilbake.
11. Hans bein var fulle av ungdomskraft, men nå ligger de i støvet.
12. Om ondskapen smaker søtt i hans
munn, så han gjemmer den under sin
tunge,
13. passer på den og slipper den ikke,
men holder den gjemt under sin gane,
14. så blir da hans mat forvandlet i hans
indre og blir til ormegift i hans liv.
15. Han slukte rikdom og må spy det ut
igjen. Gud driver det ut av hans mage.
16. Det er bare ormegift det han får
drikke, og hans huggorms tunge dreper
ham.
17. Ikke skal han få se bekker og elver
av honning og melk.
18. Det han har samlet opp, får han ikke
nyte. Og han får ingen glede av den
rikdom han hadde vunnet.
19. For han voldførte seg på fattige, og
lot dem ligge der. Han rev til seg hus som
han ikke makter holde på.
20. Han slo seg aldri til ro i sitt indre,
men han skal ikke slippe unna med sine
skatter.
21. Det var ingenting som unngikk hans
grådighet, og derfor varer ikke hans lykke.
22. Midt i hans rikdom trenger nøden på,
og da vender alle de elendige sin hånd
imot ham.
23. Ja, måtte Gud fylle hans buk med
sin brennende vrede slik at det trenger inn
i ham så som regn.
24. Om han enn unnflyr våpen av jern,
så gjennomborer en bue av kobber ham.
25. Når han så drar ut pilen av sin rygg,
og den lynkvasse odden kommer frem fra
hans galle, da faller dødsfrykten over
ham.
26. Bare mørke er oppspart for hans
skatter. En ånd av ild fortærer ham og eter
det som er igjen i hans hytte.
2 7 . H im m elen åpenbarer han s
ugjerning, og Jorden reiser seg mot ham.
28. Det som han har samlet i sitt hus,
det renner bort på Guds vredes dag.
29. Dette er den lagnad som et ugudelig
menneske får av Gud. En sådan arv er
tildømt ham av den Allmektige.
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KAP. 21
Job prøver å forklare for sine venner
1. Da tok Job til orde og sa:
2. Hør nøye på mine ord, og la det være
den trøst som dere gir meg.
3. Tål meg nå, så jeg kan tale. Og når
jeg har talt, kan dere spotte.
4. Er kanskje min klage slik som andre
mennesker? Eller hvordan skulle jeg
kunne være annet enn utålmodig?
5. Legg merke til meg, så dere blir
forskrekket og legg hånd på deres munn!
6. Ja, når jeg kommer det i hu, så blir
jeg skrekkslagen og skjelven griper mitt
kjøtt.
7. Hvorfor blir de ugudelige i live, og får
vokse seg til velstand?
8. De ser sine barn trives omkring seg,
og sine etterkommere har de for sine
øyne.
9. Deres hus står trygge mot
skrekkslåelser, og Guds ris kommer ikke
over dem.
10. Når deres okse parrer seg, er det
ikke forgjeves. Og når hans ku kalver,
føder den ikke i utide.
11. Sine barn slipper de ut som en
feflokk, og deres smågutter hopper
omkring.
12. De synger til tromme og sitar, og de
gleder seg ved fløytens lyd.
13. De lever sine dager i lykke, og farer i
fred ned til dødsriket.
14. Og dog sa de til Gud: Vik fra oss! Vi
har ikke lyst til å kjenne dine veier.
15. Hva er den Allmektige, at vi skulle
tjene ham? Og hva gagn skulle vi ha ved
å vende oss til ham i bønn?
16. Ja, men lykken i deres hånd blir ikke
stående. Og de ugudeliges tanker er langt
fra mine tanker.
17. Hvor ofte utslukkes den ugudeliges
lampe? Og hvor ofte hender det at ulykke
kommer over dem? Hvor ofte tildeler han
dem vel smerte i sin vrede?
18. Hvor ofte blir de vel som strå for
vinden, som frø stormen fører bort?
19. Skulle så Gud gjemme gjengjeldelsen til hans barn? Ja, men han
burde straffe ham selv, så han fikk kjenne
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det.
20. Med egne øyne burde han få se sin
undergang. Av den Allmektiges vrede
burde han få drikke selv.
21. For hva bryr han seg om sitt hus
etter sin død, når hans måneders tall er
ute?
22. Vil noen da lære Gud visdom, han
som dømmer de høyeste?
23. Se, den ene dør jo midt i sin fulle
kraft, helt trygt og rolig.
24. Hans kar er fulle av melk, og margen
i hans bein er saftig.
25. Og den andre dør med bedrøvet sjel
og har aldri fått nyte noen lykke.
26. Begge ligger de i støvet og
forråtnelses-makk dekker dem.
27. Se, jeg kjenner deres tanker og onde
teorier, som dere vil gjøre urett med, mot
meg.
28. For dere sier: Hvor er nå tyranens
hus? Og hvor er nå det telt den ugudelige
bodde i?
29. Har dere aldri spurt dem som har
dratt vidt omkring? Og dere vil vel ikke
forkaste deres kunngjøringer?
30. Det at den onde spares på ulykkens
dag, og på vredens dag føres han unna?
31. Hvem holder frem hans vei like opp i
ansiktet? Og når han gjør noe, hvem er
det som gjengjelder han det?
32. Og når han bæres til graven, så
holder de vakt ved gravhaugen.
33. Søt er hans hvile under dalens mold.
Og mange mennesker vandrer etter i hans
spor, og det er ikke tall på dem som har
gått foran ham.
34. Hvordan kan dere da trøste meg
med en så tom trøst? Av dere kommer det
bare et troløst svar.
KAP. 22
Elifas mener fortsatt at Job er ond og
skal lære ham Guds veier
1. Da tok Elifas fra Teman til orde og sa:
2. Kan vel en mann være til gagn for
Gud, så han selv gagner den forstandige?
3. Er det til noen nytte for den Allmektige
at du er rettferdig? Eller er det bare til
egen vinning at du vandrer ulastelig?

Side 580

Jobs bok

4. Er det for din gudsfrykts skyld at han
refser deg og går til doms med deg?
5. Er det ikke for at din ondskap er så
stor og at dine ugjerninger er uten ende?
6. Du tok jo pant av dine brødre uten
grunn og drog av de klærne, så de var
nakne.
7. Du gav ikke den trette vann å drikke,
og den sultne nektet du brød.
8. Men den som gikk frem med slik vold,
han fikk landet i eie. Og den autoritære
bodde i det.
9. Enker har du latt fare tomhendt, og de
farløses armer ble slått.
10. Derfor omgis du av feller, og
skremmes av plutselig skrekk.
11. Eller ser du ikke at mørket dekker
deg så som en vannflom?
12. Er ikke Gud høy som himmelen?
Over de øverste stjerner som står så
høyt?
13. Og du sier: Hva vet Gud? Kan vel
han dømme gjennom mørket?
14. For skyene er jo et dekke for ham,
så han ikke ser noe; han som vandrer på
himmelens hvelving.
15. Vil du følge den sti som syndige
menn vandret på i gamle dager,
16. de som ble rykket bort før tiden, og
de som grunnvollen fløt bort for som en
strøm,
17. de menn som sa til Gud: Vik fra oss!
For hva kan vel den Allmektige gjøre med
oss?
18. Selv om det var han som fylte opp
deres hus med det som var godt? Nei, de
ugudeliges tanker er langt ifra mine
tanker.
19. Den rettferdige fikk se resultatet og
gledet seg, og de uskyldige spottet dem
og sa:
20. Ja, sannelig, våre fiender er
tilintetgjort, og ilden har fortært deres
overflod.
21. Forlik deg nå med ham, så vil du få
fred. Og lykken skal tilfalle deg.
22. Ta imot undervisning fra hans munn,
og bevar hans ord i ditt hjerte.
23. Vender du om til den Allmektige, så
blir du gjenopprettet. Men da må du få
urettferdigheten bort fra din hytte.

24. Ja, kast din gylne skatt i støvet, og
ditt Ofir-gull blant bekkens steiner.
25. Så skal den Allmektige bli din skatt.
Som edleste sølv blir han for deg,
26. for da skal du ha din glede i den
Allmektige og kunne løfte ditt ansikt til
Gud.
27. Når du da ber til ham, så skal han
høre deg når du da oppfyller dine løfter.
28. Om du setter deg noe fore, skal det
lykkes for deg og lys skal skinne over dine
veier.
29. Om de fører nedover, så skal du si:
Oppover! Og han skal befri den som
holder seg nede i eget øye.
30. Ja, da redder han den som endog
ikke er fri fra skyld. Ved dine henders
renhet blir du reddet.
KAP. 23
Job holdes ennå for å være
gjenstridig når han forklarer for dem
1. Da tok Job til orde og sa:
2. Ennå idag holder dere min klage for å
være gjenstridighet, og legger en tung
hånd på mine sukk.
3. Om jeg bare visste å finne ham, og
kunne komme frem til hans trone!
4. Da skulle jeg legge frem min sak for
hans åsyn med min munn full av beviser.
5. Jeg skulle da få vite de ord han ville
svare meg, og merke meg hva han ville si
meg.
6. Skulle han da stride mot meg med full
kraft? Mon skulle han ikke akkurat heller
akte på mine ord?
7. Da skulle hans motpart stå der som
en rettferdig mann, og jeg skulle slippe fra
mine dommer for all tid.
8. Men går jeg mot øst, så er han ikke
der. Går jeg mot vest, så legger jeg ikke
merke til ham.
9. Er han virksom i nord, så ser jeg ham
ikke. Og går han mot sør, så øyner jeg
ham ikke.
10. For han kjenner den vei jeg holder
meg til. Prøvde han meg, så skulle jeg
finnes så som gull.
11. Min fot holdt seg i hans spor. Jeg
fulgte hans vei og bøyde ikke av.
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12. Fra hans leppers bud vek jeg ikke.
Fremfor mine egne beslutninger aktet jeg
på hans munns ord.
13. Men hans vilje er uryggelig. Og
hvem kan hindre ham? Hva han har lyst
til, det gjør han.
14. Han fullfører det med fasthet for
meg, og det er det mye av hos ham.
15. Derfor har jeg respekt for ham. Når
jeg tenker på det, skjelver jeg for ham.
16. For Gud har gjort mitt hjerte motløst,
og den Allmektige har forskrekket meg,
17. fordi jeg ikke ble rykket bort før
mørket kom, og fordi han ikke skjulte
dødsnatten for meg.
KAP. 24
Job klager over at Gud ikke straffer
det urettferdige
1. Hvorfor lar den Allmektige aldri sine
straffetider komme? Og hvorfor får ikke
hans venner se hans dager?
2. Folk flytter grensemerker. Ranet fe
fører de på beite.
3. Farløses esel driver de bort. Enkers
okse tar de i pant.
4. Fattigfolk presser de ut av veien. De
undertrykte i landet må skjule seg.
5. Ja, som villesler går de ut i en ørken
til sin gjerning og leter etter føde.
Ødemarken gir dem brød til barna.
6. På marken høster de dyremat hos
den ugudelige, og i hans vingård holder
de etterhøst.
7. Nakne overnatter de uten klær og
uten dekke i kulden.
8. Av stridregnet på fjellet blir de våte,
fordi de ikke hadde noe annet ly enn å
trykke seg inn til berget.
9. Den farløse rives bort fra mors bryst,
og den fattiges klær blir tatt i pant.
10. Nakne går de, uten klær, og bærer
på kornband.
11. Innom sine undertrykkeres murer må
de presse olje, og de tråkker i vinpressene
og tørster.
12. Fra byen lyder de utstøttes døendes
stønn, de hardt såredes rop om hjelp, men
Gud akter ei på slik urett.
13. Andre er fiender av lyset. De kjenner
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ikke dets veier, og holder seg ikke på dets
stier.
14. Før dag står morderen opp og slår i
hjel den som er undertrykt og fattig. Om
natten er han som en tyv.
15. Horkarens øye speider etter
skumringen, og han tenker: Intet øye ser
meg. For han dekker sitt ansikt til.
16. I mørket bryter de seg inn i husene,
men om dagen lukker de seg inne, for
lyset vil de ikke vite av.
17. For nattens mørke er som morgenen
for dem alle, og de er fortrolige med
nattemørkets frykt.
18. Men dere mener at de rives hastig
med av strømmen, og at deres arvedel blir
forbannet i landet, så de ikke ferdes mere
på veien til vingården.
19. Og lik tørke og hete sluker snøvann,
sluker dødsriket dem som synder.
20. Hans mors liv glemmer ham, ormen
fortærer ham med lyst, ingen minnes ham
mere, og ondskapen rives av som en
grein på et tre.
21. At slik går det med den som har
plyndret den ufruktbare som ikke fødte, og
som aldri har gjort noe godt mot enker.
22. Nei, Gud har holdt oppe
voldsmennene lenge med sin kraft. De fikk
reise seg igjen da de hadde mistet håpet
om livet.
23. Han lar dem leve med trygghetsfølelse, så de får slappe av mens hans
øye våker over deres veier.
24. Når de har steget høyt, så er det
slutt. De synker om og dør som alle andre,
som toppen av et aks skjæres av.
25. Er det ikke så? Hvem vil så gjøre
meg til en løgner og mitt ord til ingenting?
KAP. 25
Bilhad tar da til orde mot Job
1. Da tok Bilhad fra Suah til orde og sa:
2 . H o s h am er regj ering og
skrekkslående kraft, han som skaper fred i
de høye himler.
3. Er det tall på hans skarer? Og hvem
overstråles ikke av hans lys?
4. Hvordan skulle da et menneske
kunne være rettferdig for Gud? Eller en
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som er født av en kvinne, være ren?
5. Selv månen skinner ikke klart, og
stjernene er ikke rene i hans øyne,
6. hvor mye mindre da et kryp som
mennesket; den makken?
KAP. 26
Job gir Bilhad et gjensvar
1. Da tok Job til orde og sa:
2. Hvor har du hjulpet den oppgitte, og
støttet den kraftløses arm?
3. Hvor er den uvise som du gav råd?
Og hvilket overflod av klokskap har du lagt
for dagen?
4. Hvem har du fremført dine ord for?
Og hvem ånd talte da gjennom deg?
5. Dødsrikets skygger skjelver, likeså
vannenes dyp og de som bor i dem.
6. Dødsriket ligger åpent for ham og
avgrunnen uten dekke.
7. Han brer ut tomrommet i Norden, og
henger Jorden opp på ingenting.
8. Han binder vannene sammen i sine
skyer, og skyene brister ikke under
tyngden.
9. Han skjuler sin trone, og brer sine
skyer over den.
10. En grense har han dradd i en ring
over vannene, der hvor lyset grenser til
mørket.
11. Himmelens fundamenter skjelver, og
de blir skrekkslått av hans advarsel.
12. Ved sin kraft bruser han opp havet,
og med sin forstand knuser han Rahab
(sjø-dinosaur).
13. Ved hans vind blir himmelen klar, og
hans hånd gjennomborer den lettfarende
drage (dinosaur).
14. Se, dette er bare ytterpunktene av
hans verk, og hvor lite vi har hørt om det.
Og hans mektige torden, hvem forstår
den?
KAP. 27
Job begynner å tale til dem om sin
visdom
1. Og Job ble ved å fremføre sin
visdomstale og sa:
2. Så sant Gud lever, han som har tatt

min rett fra meg, den Allmektige som har
voldt meg stor bedrøvelse:
3. Så lenge det er livsånde i meg og den
Allmektiges pust er i min nese,
4. skal mine lepper aldri tale urettferdig,
og min tunge skal ikke tale svikefullt.
5. Det være langt fra meg å gi dere rett!
Inntil jeg oppgir ånden, så lar jeg ikke min
ustraffelighet taes ifra meg.
6. Jeg holder fast på min rettferdighet og
slipper den ikke. Mitt hjerte laster meg
ikke for noen av mine dager.
7. Nei, min fiende skal stå der som en
ugudelig, og min motstander som en
urettferdig.
8. For hva håp har den gudløse når Gud
avskjærer hans liv, og når hans sjel taes
ifra ham?
9. Hører vel Gud hans rop når angsten
kommer over ham?
10. Eller kan han glede seg i den
Allmektige og påkalle Gud til enhver tid?
11. Jeg vil lære dere om Guds hånd. Jeg
vil ikke skjule hva den Allmektige har i
sinne.
12. Dere har jo selv sett alt dette.
Hvordan kan dere da hengi dere til så
tomme teorier?
Job taler om den ugudeliges skjebne
13. Dette er det ugudelige menneskets
lagnad hos Gud og den arv voldsmennene
får av den Allmektige:
14. Får han mange barn, så vinner
sverdet over dem. Hans ætlinger får ikke
brød å mette seg med.
15. De av dem som slipper unna, legger
pesten i graven og enkene holder ikke
sørgehøytid over dem.
16. Om han dynger opp sølv som støv
og samler klær som leire,
17. så blir det de rettferdige som kler
seg med det han har samlet. Og sølvet
skal de skyldfrie dele.
18. Det hus han bygger blir så
forgjengelig som møll. Det ligner det
skjulet som vokteren gjør seg.
19. Rik legger han seg ned og mener at
ingenting blir tatt bort. Men når han slår
øynene opp, så er det ikke der.
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20. Som en vannflom tar skrekken ham
igjen, og den stormen fører han bort i
natten.
21. Østenvinden griper ham, så han
farer avsted og den rykker ham bort fra sin
plass.
22. Nådeløst skyter Gud sine piler mot
ham, og for hans hånd må han flykte i
hast.
23. Da klapper folk i hendene på hånlig
vis og piper ham bort fra hans sted.
KAP. 28
Jobs visdom
1. Sølvet har jo sin gruve, og gullet, som
renses, sitt finnested.
2. Jern hentes frem av jorden, og stein
smeltes til kobber.
3. De gjør ende på mørket inn i de
innerste kroker, og gransker de steiner
som ligger i det svarte mørke.
4. De bryter frem en sjakt langt borte fra
menneskenes bolig. Der ferdes de glemt,
dypt under menneskenes føtter. Der
henger de og svever langt borte fra
mennesker.
5. Av jorden kommer det brød, men inne
i den blir alt veltet om av ild.
6. Safiren har sitt feste i dets steiner, og
der finnes også gullklumper.
7. Ingen rovfugl kjenner veien dit ned, og
intet falkøye har sett den.
8. Stolte rovdyr har ikke trådd på den,
og ingen løve har skredet frem over den.
9. På hard stein legger de sin hånd, og
de omvelter hele fjell fra grunnen av.
10. I berget sprenger de ganger, og
allslags kostelige ting får de se.
11. Vannårene demmes til i dypet og de
fører skjulte ting frem i lyset.
12. Men visdommen, hvor finnes den?
Og hvor har forstanden sin bolig?
13. Intet menneske kjenner dens verdi,
og den finnes ikke i de levendes land.
14. Dypet sier: I meg er den ikke. Og
havet sier: Den er ikke hos meg.
15. Den kan ikke kjøpes for edleste gull,
og dens pris kan ikke oppveies i sølv.
16. Den kan ikke oppmåles med Ofirs
gull, eller med den dyre onyks og safir.
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17. Gull og glass kommer ikke opp imot
den, og en kan ikke bytte den til seg for et
kar av fint gull.
18. Koraller og krystall kan ikke engang
nevnes, og det å eie visdom er bedre enn
perler.
19. Nubias topas kommer ikke opp imot
den, og den kan ikke oppveies med det
reneste gull.
20. Hvor kommer så visdommen fra? Og
hvor har forstanden sin bolig?
21. Den er skjult for alle levendes øyne,
og den er skjult for himmelens fugler.
22. Avgrunnen og døden sier: Bare et
rykte om den er kommet oss for øre.
23. Men Gud kjenner veien til den, og
vet hvor den har sin bolig.
24. For hans øye når til Jordens ender,
og allting under himmelen ser han.
25. Da han fastsatte vindens vekt og
gav vannet dets mål,
26. da han satte en lov for regnet og en
vei for lynstrålen,
27. da så han visdommen og åpenbarte
den, da lot han den stå frem og utforsket
den.
28. Og han sa til mennesket: Se, å ha
respekt for Herren, det er visdom. Og å fly
fra det onde er forstand.
KAP. 29
Job forteller om det han hadde og det
han var for andre
1. Og Job hevet igjen sin røst og sa på
dikt:
2. Å, om jeg hadde det som i de
forhenværende måneder, som i de dager
da Gud vernet meg,
3. da hans lampe skinte over mitt hode,
da jeg ved hans lys vandret gjennom
mørket,
4. slik som jeg hadde det i min modne
manndoms dager, da Guds vennskap
hvilte over mitt telt,
5. da den Allmektige ennå var med meg
og jeg hadde mine barn omkring meg,
6. da mine føtter badet seg i melk og
klippen ved mitt hus lot bekker av olje
strømme frem!
7. Når jeg gikk opp til porten i byen og
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inntok mitt sete på torget,
8. da drog de unge seg unna ved mitt
blikk, og de gråhårede reiste seg og ble
stående.
9. Høvdinger lot være å tale og la
hånden på sin munn.
10. De ærverdige tidde stille, og deres
tunge ble hengende fast ved ganen.
11. Enhver som hørte om meg, priste
meg lykkelig. Og hvert øye som så meg,
gav meg ros.
12. For jeg berget den hjelpeløse som
ropte om hjelp, og den farløse som ingen
hjelper hadde.
13. Den som var nærme sin undergang,
velsignet meg. Og enkers hjerte fikk jeg til
å juble.
14. Jeg kledde meg i rettferdighet og
den tok sin bolig i meg. Rettvishet bar jeg
som kappe og lue.
15. Øyne var jeg for den blinde, og føtter
var jeg for den halte.
16. En far var jeg for den fattige, og
ukjente folks rettssak gransket jeg.
17. Jeg knuste den urettferdiges bitt og
drog byttet ut av hans tenner.
18. Jeg tenkte da: I mitt rede skal jeg få
dø, og mine dager skal bli tallrike som
sand.
19. Min rot ligger jo åpen for vann, og
nattens dugg faller på mine grener.
20. Min ære blir alltid ny, og min bue
foryngres i min hånd.
21. Meg hørte de på, og de ventet og
lyttet i taushet på mitt råd.
22. Når jeg hadde talt, tok de ikke til
orde igjen. Min tale sank ned i dem.
23. De ventet på min tale som på regn,
og de åpnet sin munn som for vårregn.
24. Når de var motløse, smilte jeg til
dem. Mitt åsyns lys kunne de ikke
formørke.
25. Fikk jeg lyst til å gå til dem, da satt
jeg de som en høvding og tronte som en
konge over sin krigsskare; lik en som
trøster de sørgende.
KAP. 30
Job forteller om hvordan han nå blir
behandlet

1. Men nå ler de av meg, de som er
yngre av år enn meg og hvis fedre jeg
aktet så elendige at jeg ikke ville sette
dem blant mine fehunder.
2. Hva hjelp kunne jeg da også ha av
dem? De har jo mistet all sin mannlighet.
3. De er uttært av nød og sult. De
gnager på den tørre ørkenskog, som
allerede i går var øde og tørr.
4. De plukker meldeplanter inn under
buskene, og gyvelbuskenes røtter er
deres brød.
5. Fra menneskenes samfunn jages de
ut, og folk roper etter dem som tyver.
6. I forferdelige kløfter må de bo, i huler,
i jord, og i berg.
7. Mellom buskene skriker de, og i
neslekratt samler de seg.
8. Barn av tåper og æreløse folk, pisket
ut av landet.
9. Men nå er jeg blitt til en spottesang og
et ordtak for dem.
10. De avskyr meg, holder seg langt
borte fra meg, og mitt ansikt sparer de
ikke for spytt.
11. De har løst sine tøyler for å
nedverdige meg, og tøylene kastet den
ned for mine øyne.
12. Ved min høyre side reiser deres
yngel seg. Mine føtter støter de bort og
legger veier til ulykke mot meg.
13. De bryter opp min sti og de gjør hva
de kan for å ødelegge meg, de som selv
ingen hjelper har.
14. Som gjennom en revne bryter de
seg igjennom muren og kommer frem.
15. Skrekkslagelser har vendt seg mot
meg og som en storm forfølger de min
majestet, og som en sky er min velferd
faret bort.
16. Og nå tømmer min sjel seg ut i meg,
for trengselens dager holder meg fast.
17. En natt tærer bort mine bein, så de
faller av, for min verk og pine hviler ikke.
18. Gjennom overmektig kraft har min
kroppsdrakt blitt ugjenkjennelig, så den
henger omkring meg som en underkjortel.
19. Han har kastet meg ut i møkka, så
jeg er blitt lik støv og aske.
20. Jeg skriker til deg, men du svarer
meg ikke. Jeg står der, og du bare ser på
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21. Du er forandret lik en grusom fiende
mot meg, for med din sterke hånd
forfølger du meg.
22. Du løfter meg opp i stormen og lar
meg fare avsted. I bruset av den lar du
meg forgå,
23. for jeg vet at du fører meg til døden,
til den bolig hvor alt levende samles.
24. Men skulle ikke mennesket få rekke
ut sin hånd når alt synker i grus? Og ikke
få rope om hjelp når ulykken er kommet?
25. Gråt jeg ikke selv over den som
hadde harde dager? Sørget ikke min sjel
over den fattige?
26. Se, jeg ventet godt, men det onde
kom. Jeg håpet på lys, men mørket kom.
27. Derfor koker mitt innvendige og får
ingen ro, for trengselens dager er jo
kommet over meg.
29. Jeg er blitt en bror av sjakaler, og en
slektning av strutsen.
30. Min hud er svart og faller av meg, og
mine bein er solbrente.
31. Min sitar er blitt til sorg, og min fløyte
til gråt og klage.
KAP. 31
Job forteller hvordan han levde sitt
liv
1. En pakt gjorde jeg med mine øyne, at
jeg ikke skulle se etter en jomfru.
2. Hva skjebne ville jeg ellers få av Gud i
himmelen, eller arv av den Allmektige i det
høye?
3. Fordervelse kommer jo over den
urettferdige, og ulykke for dem som gjør
det onde.
4. Ser han ikke mine veier, og teller han
ikke alle mine steg?
5. Dersom jeg har faret frem med
falskhet og min fot er snar til svik,
6 . så la G u d veie m eg p å
rettferdighetens vektskål. Og han skal se
at jeg er uten skyld.
7. Dersom mine steg har bøyd av fra
veien, og mitt hjerte har fulgt mine øyne,
og dersom det er noen flekk på mine
hender,
8. da gid en annen måtte ete det jeg har
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sådd. Og gid det jeg har plantet, måtte
rykkes opp med rot!
9. Dersom mitt hjerte har blitt tåpelig for
en kvinnes skyld, og jeg har luret ved min
nestes dør,
10. da gid min hustru måtte male korn
for en annen og andre menn bøye seg
over henne.
11. Ja, for en slik forkastelig handling, er
en ugjerning som tilfaller dom.
12. Den ild fortærer like til avgrunnen og
alt mitt gods skulle den gjøre ende på.
13. Har jeg voldført meg på min slave og
slavinnes rettighet, når de har hatt noen
uenighet med meg?
14. Hva skulle jeg da ha gjort om Gud
stod opp? Og hva skulle jeg da ha svart
ham om han gransket saken?
15. Har ikke han som skapte meg i min
mors liv, skapt også dem? Og har ikke en
og den samme dannet oss i mors liv?
16. Har jeg nektet fattigfolk det de
ønsket, og latt enkers øyne tæres bort?
17. Har jeg spist mitt brød alene, så den
farløse ikke fikk ete av det?
18. Nei, fra min ungdom av vokste han
opp hos meg som hos en far, og fra min
mors liv ledet jeg enken ved hånden.
19. Har jeg kunnet se en ulykkelig uten
klær, eller en fattig uten å få ha et plagg
på seg?
20. Måtte ikke hans hofter velsigne meg,
fordi han fikk varme seg med ull av mine
får?
21. Har jeg løftet min hånd mot den
farløse, fordi jeg var viss på å få medhold i
retten?
22. Gid da min skulder måtte falle fra sitt
ledd, og min arm bli brutt løs fra sin skål!
23. Ja, for da måtte jeg forvente meg
straff fra Gud, og mot hans makt skulle jeg
stå maktløs.
24. Har jeg satt mitt håp til gullet og sagt
til gullklumpen: Du er min sikkerhet.
25. Har jeg gledet meg fordi min rikdom
ble stor, og fordi min hånd vant meg
meget gods?
26. Når jeg så hvordan sollyset strålte,
og hvor herlig månen steg frem,
27. ble da mitt hjerte bedratt i
hemmelighet, så jeg sendte dem
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avgudskysset?
28. Nei, også det ville være en ugjerning
som tilfaller dom, for da hadde jeg
fornektet Gud i det høye.
29. Har jeg gledet meg over når det gikk
galt for min fiende og jublet når ulykken
rammet ham?
30. Nei, jeg tillot ikke min munn å synde
ved å forbanne ham og ønske ham
døden.
31. Må ikke mine husfolk erkjenne at
enhver fikk mette seg ved mitt bord?
32. Aldri måtte en fremmed ligge utenfor
mitt hus om natten. Jeg åpnet mine dører
for den veifarende.
33. Har jeg, som mennesker bruker å
gjøre, skjult mine synder og gjemt min
ugjerning i min barm,
34. fordi jeg fryktet den store mengde og
var redd for de ærverdige slekters forakt,
så jeg tidde stille og ikke gikk ut av min
dør?
35. Å, om jeg hadde noen som ville høre
på meg! Så, dette var min underskrift i
saken. Måtte den Allmektige nå svare
meg, så jeg kan få en underskrift som min
motpart har satt opp!
36. Ja, sannelig, jeg skulle bære det på
mine skuldre og sette det som en krone
på mitt hode.
37. Jeg skulle gjøre regnskap for ham
for alle mine steg, og som en fyrste skulle
jeg møte ham.
38. Dersom min åker skriker over meg,
og alle dens furutrær gråter,
39. dersom jeg har fortært dens avling
uten betaling og utpint dens eiers liv,
40. da gid det måtte vokse torner på min
åker istedenfor hvete, og ugress
istedenfor bygg! Her ender Jobs ord.
KAP. 32
Elihu blir vred på både Job og hans
tre venner
1. De tre menn svarte ikke Job mere
ettersom han holdt seg rettferdig i sine
egne øyne.
2. Da ble Elihus vrede opptent. Han
stammet fra Bus og var sønn av Barak'el,
av Rams ætt. Mot Job opptentes hans

vrede, fordi han hold seg selv å ha rett
overfor Gud.
3. Og mot hans tre venner opptentes
hans vrede, fordi de ikke fant noe svar og
allikevel dømte Job skyldig.
4. Elihu hadde ventet med å tale til Job,
fordi de andre var eldre enn han.
5. Da nå Elihu så at det ikke var noe
svar i de tre menns munn, da opptentes
hans vrede.
6. Så tok da Elihu, sønn av Barak'el,
Busitten, til orde og sa: Jeg er ung av år,
og dere er gråhårede. Derfor holdt jeg
meg tilbake og torde ikke uttale for dere
det jeg vet.
7. Jeg tenkte: La alderen tale og de
mange år forkynne visdom!
8. Dog er det menneskets ånd, den
Allmektiges livsånd, som gjør forstandig.
9. De gamle er ikke alltid vise, og
oldinger forstår ikke alltid hva rett er.
10. Derfor sier jeg: Hør nå på meg!
Også jeg vil tale ut hva jeg vet.
11. Jeg ventet på deres ord og lyttet
etter forstandig tale fra dere som dere
hadde grunnet ut hva dere skulle si.
12. Jeg gav akt på dere, men det var
ingen av dere som gjendrev Job, og ingen
som svarte på hans ord.
13. Si ikke: Vi har funnet visdom hos
ham. Bare Gud kan få bukt med denne og
ikke noe menneske!
14. Han har jo ikke rettet sin tale mot
meg, og med deres ord vil jeg ikke svare
ham.
15. Se, nå er de oppbrakte og svarer
ikke mere. Ordene er visst blitt borte for
dem.
16. Skal jeg vente fordi de ikke taler,
fordi de bare står der og svarer ikke
mere?
17. Også jeg vil svare nå for min del.
Også jeg vil tale ut hva jeg vet.
18. For jeg er full av ord. Ånden i mitt
indre driver meg.
19. Mitt indre er som innestengt vin, og
som nyfylte skinnsekker vil det revne.
20. Jeg vil tale, så jeg kan få luft. Jeg vil
åpne mine lepper og svare.
21. Jeg vil ikke ta parti for noen, og jeg
vil ikke smiske for noe menneske,
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22. for jeg forstår ikke å smiske; ellers
kunne min skaper lett rykke meg bort.
KAP. 33
Elihu gir utrom for sine svar
1. Men hør nå Job, på min tale, og lytt til
alle mine ord.
2. Se, jeg har åpnet mine lepper,
allerede taler min tunge i min munn.
3. Ærlige og oppriktige er mine ord. Og
hva jeg vet, skal mine lepper tale ut
likefrem.
4. Guds Ånd har skapt meg, og den
Allmektiges ånde holder meg i live.
5. Hvis du kan, så svar meg! Utruste
deg imot meg, og tre frem!
6. Se, jeg er likestilt med deg innfor
Gud, for også jeg er dannet av leire.
7. Respekten for meg skal ikke
overraske deg, og min autoritet skal ikke
tynge deg ned.
8. Men så har du sagt i mitt nærvær, og
slik lød dine ord som jeg hørte:
9. "Ren er jeg og uten straffeskyld.
Plettfri er jeg og fri for ugjerning.
10. Men Gud søker grunn til fiendskap
mot meg, og han akter meg for sin uvenn.
11. Han setter mine føtter i stokken og
vokter på alle mine veier."
12. Nei, i dette har du ikke rett, svarer
jeg deg. Gud er jo større enn et
menneske.
13. Hvordan går du i rette med ham?
Slik svarer han jo ikke et ord.
14. Gud taler èn gang, ja, to ganger hvis
ikke mennesket akter på det.
15. I drøm, i natte syn, når dyp søvn
faller på menneskene, når de slumrer på
sitt leie,
16. da åpner han deres ører og setter
sitt segl på advarselen til dem,
17. for å få mennesket til å la sin
gjerning fare og for å utrydde overmotet
hos mannen,
18. for å berge hans sjel fra graven og
hans liv fra å rammes av det drepende
spyd.
19. Mennesket oppdras også med tårer
på sitt leie, og en stadig uro går gjennom
marg og bein.
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20. Han vemmedes ved brød og hans
sjel ved lekker mat.
21. Hans kjøtt tæres bort, så en ikke ser
det mere. Og hans bein, som en før ikke
så, ligger bare.
22. Hans sjel kommer nær til graven og
hans liv til dødens engler.
23. Er det da hos ham en engel, en
med-deler, en av tusen, som forkynner
mennesket dets rette vei,
24. da ynkes Gud over ham og sier: Fri
ham fra å fare ned i graven! Jeg har fått
løsepenger.
25. Hans kropp blir da frodigere enn i
ungdommen, og han blir igjen som i sin
ungdoms dager.
26. Han ber til Gud, og han er ham
nådig. Han ser Guds åsyn med jubel, og
han gir mennesket dets rettferdighet
tilbake.
27. Han synger da innfor menneskene
og sier: Vel syndet jeg og gjorde det rette
kroket, men han gjengjeldte det meg ikke.
28. Han har fridd min sjel fra å fare ned i
graven, og mitt liv ser med lyst på lyset.
29. Se, alt dette gjør Gud to ganger, ja,
tre mot en mann
30. for å befri hans sjel fra graven, så
han omstråles av det levende lyset.
31. Gi akt, Job, hør på meg! Ti, så jeg
får tale!
32. Har du ord, så svar meg! Tal, for jeg
vil gjerne gi deg rett!
33. Hvis ikke, så hør på meg! Ti, så jeg
får lære deg visdom.
KAP. 34
Elihu gir svar på Jobs tale
1. Og Elihu tok igjen til orde og sa:
2. Hør mine ord, dere vise. Og lån meg
øre, dere forstandige!
3. Øret prøver jo ord akkurat som ganen
smaker maten.
4. La oss velge det som er rett. La oss
sammen søke å finne ut hva godt er.
5. Job har jo sagt: Jeg er uskyldig. Og
Gud har tatt min rettighet fra meg.
6. Og tross min rett skal jeg være som
en løgner. En drepende pil har rammet
meg, enda det ingen straffeskyld var hos
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meg.
7. Hvem er en mann som Job, han som
drikker bespottelse så som vann
8. og gjør seg til ugjerningsmannens
bror, og selger seg til ugudelige
mennesker?
9. For han har sagt: En mann har
ingenting gagn av at han holder seg til
Guds vennskap.
10. Derfor, dere forstandige, hør på
meg! Det være langt fra Gud å gjøre noe
syndig, og fra den Allmektige å være
urettferdig.
11. Han lønner et menneske etter hans
gjerninger, og gjengjelder mannen etter
hans ferd.
12. Ja, absolutt, Gud gjør ikke noe
syndig, og den Allmektige fordreier ikke
rettferdigheten.
13. Hvem har tilbydd ham å verne om
Jorden, og hvem skulle overgi Jordens
krets til ham?
14. Dersom han ville tenke på seg selv
og dra sin Ånd og livsånde til seg igjen,
15. da skulle all natur oppgi ånden på èn
gang, og mennesket ble til støv igjen.
16. Men gi nå akt og hør på dette, lytt
nøye til mine ord!
17. Kan vel en som hater rettferdighet,
være hersker? Eller fordømmer du den
som er den største i rettferdighet?
18. Sier vel noen til en konge: Din usle
mann, eller til en fyrste: Du ugudelige?
19. Gud tar jo ikke parti for fyrster og
akter ikke en rik høyere enn en fattig? De
er jo alle hans henders verk.
20. I et øyeblikk omkommer de, midt i
natten, og folkemengder skjelver og
forgår, for den mektige ryktes bort uten
med menneske hånd.
21. For hans øyne vokter på hver manns
veier, og han ser alle hans steg.
22. Det finnes intet mørke og ingen
skygge så dyp hvor de som gjør ondt kan
skjule seg.
23. Gud er ikke nødt til å gi lenge akt på
en mann før han må møte ham med Guds
dom.
24. Han knuser de mektige uten å
behøve granske deres sak og setter andre
i deres sted.

25. Ja, han kjenner deres gjerninger, og
han slår dem ned om natten så de går til
grunne.
26. Så som ugjerningsmenn irettestraffer
han dem åpent innfor menneskenes åsyn,
27. ettersom de vek bort fra ham og ikke
aktet på noen av hans veier.
28. De fattiges rop kom innfor ham, og
de undertryktes skrik fikk han gjenhøre.
29. Hvem våger å fordømme ham når
han trer frem? Ja, hvem tør vel se på
ham? Har han vel skjult sitt åsyn for et folk
eller for en enkelt mann,
30. når han vil rykke makten fra gudløse
mennesker og hindre dem i å bli snarer for
folket?
31. For kan vel et slikt menneske si til
Gud: Jeg må lide ondt, jeg som enda ikke
har gjort noe galt.
32. Vis meg du hva som går over min
forstand. Og er det så at jeg har gjort noen
urett, så vil jeg ikke gjøre det mere.
33. Skulle han gjengjelde deg etter så
som du synes? Du kan jo dømme selv. Ja,
tal nå ut om hva du mener!
34. Men kloke menn ville si til meg, ja,
enhver vis mann som hører meg:
35. Job taler uten innsikt, og hans ord er
ikke forstandige.
36. Gid Job måtte stå ut med prøvelser
for alltid, og ikke svare på onde
menneskers vis.
37. For til synd legger han jo frem for
oss den forbrytelse her iblant oss at han
slår i hop sine hender og bruker veldige
ord mot Gud.
KAP. 35
Elihu stiller spørsmål med det Job
har sagt
1. Elihu tok igjen til orde og sa:
2. Holder du det for rett, det som du har
sagt: Jeg har rett mot Gud?
3. Og at du sier: Hva nytte og gagn har
jeg av det at jeg ikke synder?
4. Jeg vil gi deg et svar, og dine venner
med deg.
5. Vend ditt øye mot himmelen og se, og
betrakte skyene som er høyt over deg!
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6. Om du synder, hva gjør du ham med
det? Om dine overtramp er mange, hva
skade volder du ham?
7. Er du rettferdig, hva kan du gi ham?
Hva mottar han av din hånd?
8. Nei, bare for din like, mennesket,
kunne din ugudelighet ha noen betydning,
og bare for et menneskebarn din
rettferdighet.
9. Over de mange undertrykkelser
klager de. De skriker om hjelp mot de
mektiges arm.
10. Men ingen sier: Hvor er Gud, min
skaper, han som lar lovsanger lyde midt i
et mørke som natten?
11. Han som gir oss forstand fremfor
Jordens dyr og gjør oss visere enn
himmelens fugler?
12. Da roper de, uten å få svar, om hjelp
mot de ondes overmot.
13. Ja, absolutt, Gud hører ikke på
tomme ord, den Allmektige akter ikke på
slikt.
14. Og aller minst når du sier at du ikke
kan se ham, og at du må vente på ham,
selv om saken er åpenbar for ham.
15. Og nå mener du at han hjemsøker
deg i sin vrede, og at han ikke akter på
menneskenes overmot?
16. Ja, med tom tale har Job åpnet sin
munn, og han har brukt mange
uforstandige ord.
KAP. 36

Elihus visdoms tale

1. Og Elihu ble ved og sa:
2. Vent litt på meg, så kan jeg få sagt
deg min mening! For ennå er det noe å si
til forsvar for Gud.
3. Min kunnskap vil jeg hente langt borte
fra, og jeg vil vise at min skaper har rett.
4. For, mine ord er absolutt ikke falske.
En mann med fullgod innsikt har du foran
deg.
5. Se, Gud er veldig, men han akter ikke
noen for mindre-verdig. Han er veldig i
forstandens kraft.
6. Han lar ikke en ugudelig bli ved liv,
men de undertrykte hjelper han til sin rett.
7. Han tar ikke sine øyne fra de
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rettferdige. De får trone i kongens krets,
for der de sitter hever han dem høyt.
8. Og om de legges bundet i lenker,
fanget i elendighetens snare,
9. så vil han bare vise dem deres
gjerninger, de synder de gjorde som
gjenstridige.
10. Og slik vil han åpne deres øre for
advarselen og formane dem til å vende
om fra det onde.
11. Om de da hører og tjener ham, så
får de leve sine dager i lykke og sine år i
herlig ro.
12. Men hører de ikke, da blir de
gjennomboret av spydet og omkommer
når de minst aner det.
13. Men mennesker med gudløst hjerte
gjemmer på vrede. De roper ikke til Gud
når han legger dem i band.
14. De dør i ungdommen, og deres liv
ender opp som tempelhorenes.
15. Gjennom lidelse vil han redde den
lidende og åpne deres øre ved presset.
16. Også deg vil han søke å dra ut av
trykkets gap til en åpen plass hvor det ikke
er trangt. Og ditt bord skal være fylt med
fete retter.
17. Men er du full av den ugudeliges
forbrytelser, så skal forbrytelse og dom
følge hverandre.
18. La deg bare ikke lokke deg til å
spotte under vredens tid, og la ikke den
store soning lokke deg på avveie!
19. Hvordan kan han vel lære deg å be,
om ikke gjennom press, og gjennom alt
som nå har prøvd din kraft?
20. Du må ei lengte etter natten, den
natt da folk skal rykkes bort fra sin plass.
21. Vokt deg, og vend deg ikke til synd!
For slikt behager deg mere enn å lide.
22. Se, Gud blir opphøyet gjennom sin
kraft, og hvem er vel en læremester så
som han?
23. Hvem har foreskrevet ham hans vei,
og hvem kan si: Du gjør urett?
24. Kom i hu at du opphøyer hans
gjerning, den som menneskene har
sunget om!
25. All verden ser på den med lyst, og
menneskene skuer den langt borte fra.
26. Ja, Gud er for stor for vår forstand.
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Hans tall er uransakelig.
27. Vann drar han opp til seg som
tåkedråper og de siler ned som regn.
28. Det strømmer fra skyene og drypper
ned over menneskene.
29. Ja, kan noen fatte hvordan skyene
brer seg ut og hvordan det braker fra hans
hytte.
30. Sitt lynlys sprer han ut omkring seg
som dekkes med havets avstamning.
31. For slik straffer han folkeslag, men
gir også føde i overflod.
32. Med sine hender sender han ut
lynlys og byder det å fare ut mot fienden.
33. Hans tordenbrak bærer bud om
ham. Endog feet varsler når han rykker
frem.
KAP. 37
Elihu fortsetter sin visdoms tale
1. Ja, over dette skrekkslås mitt hjerte
og hopper i mitt bryst.
2. HØR, braket av hans røst, det drønn
som går ut av hans munn!
3. Under hele himmelen lar han det fare,
og han sender sitt lynlys til Jordens
ytterste ender.
4. Han tordner med etterklang i sin
veldige brølende røst. Han holder ikke
lynene tilbake når hans røst lar seg høre.
5. Undringsverdig tordner Gud med sin
røst. De storverk han gjør forstår vi ikke.
6. Han sier til snøen: Fall til jorden! Og
likedan til sitt striregn, sitt mektige striregn.
7. Dermed setter han et segl for alle
menneskers hender, forat alle som han
har skapt kan lære av det.
8. Da går alle ville dyr inn i sine huler, og
de holder seg i sine hi.
9. Fra sydens innerste rom kommer
stormen, og med nordavinden kommer
kulde.
10. Med Guds ånd kommer is, og brede
vann bindes.
11. Skyene fyller han med det våte og
sprer sine lynskyer
12. som sendes hit og dit etter som han
leder dem, forat de skal utføre alt det han
byder dem til over den vide Jord.
13. Enten det er til straff eller det er til

gagn for hans jord, eller til velsignelse, lar
han dem komme.
14. Vend ditt øre til dette, Job! Stopp
opp lit og gi akt på Guds under!
15. Forstår du hvordan Gud styrer dem
og lar sine skyers lyn blinke frem?
16. Forstår du hvordan skyene svever
rundt i luften, og forstår du den
Allmektiges under,
17. du hvis klær blir varme når man
ligger å dormer i sønnavinden på jorden?
18. Kan du spenne ut himmelen, så fast
som speilet av støpt metall?
19. Lær oss hva vi da skal si til ham! For
på grunn av vårt mørke kan vi ikke
fremføre noe.
20. Skal det fortelles ham at jeg vil tale
med ham? Hvem har sagt at han ønsker
sin egen undergang?
21. Og nå, menneskene ser ikke lyset
enda det skinner klart fra himmelen, fordi
en ånd har faret frem og sopt unna.
22. I gullglans kommer Gud fra nord, og
er ikledd en veldig majestet.
23. Den Allmektige kan vi ikke fatte, han
som er så stor i kraft, men retten og den
strenge rettferdighet nedvurderer han
ikke.
24. Derfor har menneskene respekt for
ham, men han akter ikke på en selvklok
mann.
KAP. 38
Herren svarer Job ut av stormen
1. Og Herren svarte Job ut av et
stormvær og sa:
2. Hvem er han som gjør et mørke av
mine beslutninger med ord uten forstand?
3. Stram opp om dine hofter som en
mann, så vil jeg spørre deg og du skal
svare meg!
4. Hvor var du da jeg la Jordens
grunnvoll? Si det hvis du vet det?
5. Hvem fastsatte dens mål? Vet du
det? Eller hvem spente målesnor ut over
den?
6. Hvor fikk dens fundamenter sitt feste?
Og hvem la dens hjørnestein,
7. mens alle morgenstjerner jublet, og
alle Guds sønner ropte av fryd?
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8. Og hvem lukket for havet som med
dører, da det brøt frem og gikk ut som av
mors liv,
9. da jeg gjorde skyer til dets klednad og
innhyllet det i tåke,
10. merket av en grense for det med
dører og bom,
11. og sa: Hit skal du komme og ikke
lenger, her skal dine stolte bølger legge
seg?
12. Har du i din tid befalt morgenen
komme frem og har du vist morgenrøden
dens sted,
13. forat den skulle gripe fatt i Jordens
ender, og de ugudelige rystes bort fra
den?
14. Da tar Jorden form akkurat som leire
under seglringen, og tingene dras frem
som et kledebon,
15. og de ugudelige unndras sitt lys så
den løftede arm knuses.
16. Er du kommet til havets kilder, og
har du vandret på dypets bunn?
17. Har dødens porter avslørt seg for
deg, ja, har du sett dødsskyggens porter?
18. Har du sett ut over Jordens vidder?
Si bare ifra om du kjenner alt dette?
19. Hvor er veien dit hvor lyset bor? Og
mørket, hvor er dets bolig,
20. så du kunne hente det ut fra dets
sted ved at du kjenner stiene til dets hus?
21. Det vet du vel. Du ble jo født
dengang, for dine dagers tall er jo så stort.
22. Er du kommet til lagerrommene for
snøen? Og har du sett lagerhusene for
haglet,
23. som jeg har spart opp til trengselens
tid, til kampen på krigens dag?
24. Hva vei fører til der lyset deler seg
og der østavinden sprer seg over Jorden?
25. Hvem har åpnet renner for striregnet
og vei for lynstrålen,
26. for å la det regne over det øde land,
over en ørken hvor intet menneske bor,
27. for å mette tørre ødemarker og få
gressbunnen til å gro?
28. Har regnet noen far? Og hvem fødte
duggens dråper?
29. Av hvilket morsliv var det isen gikk
frem? Og hvem fødte himmelens rimfrost,
30. så vannet blir hardt som stein og
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stivner på havets overflate?
31. Kan du knytte Sjustjernens bånd,
eller kan du løse Orions belte?
32. Kan du føre dyrekretsens bilder frem
i rette tid, og kan du styre Bjørnen og dens
unger?
33. Kjenner du himmelens lover, og
fastsetter du dens herredømme over
Jorden?
34. Kan din røst nå frem til skyen, så en
flom av vann dekker deg?
35. Kan du sende ut lynene, så de farer
av sted og sier til deg: Se, vi er klar?
36. Hvem visdom har laget de mørke
skyer, eller hvem forstand har laget
luftspeilingen?
37. Hvems visdom teller skyene,
himmelens vannbeholdere, og hvem heller
ut vannet av dem,
38. slik at støvet flyter sammen til en
fast masse og jordklumpene henger fast
med hverandre?
KAP. 39
Herren taler om sin omsorg og
allmakt
1. Jager du rov for løvinnen? Og metter
du de grådige løvunger,
2. når de dukker seg ned ved huler og
ligger på lur i krattet?
3. Hvem lar ravnen finne sin mat når
dens unger skriker til Gud og farer hit og
dit uten føde?
4. Kjenner du tiden når steingeitene
føder, og våker du over hindenes veer?
5. Teller du månedene til de skal bære,
og vet du tiden når de føder?
6. De bøyer seg, føder sine unger, og
gjør seg fort fri fra smerten.
7. Deres unger blir kraftige og vokser
opp ute på marken. De løper bort og
kommer ikke tilbake til dem.
8. Hvem har gitt villeslet dets frihet og
hvem løste dets bånd,
9. det som jeg gav ørkenen til hus og
ørkenskogene til bolig?
10. De ler av byens larm, og hører ikke
på driverens skjenn.
11. Hva det speider ut oppe i fjellet, er
dets beite, for det søker etter alt som er
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grønt.
12. Har vel villoksen lyst til å tjene deg?
Vil den bli natten over ved din krybbe?
13. Kan du binde villoksen med tau til
furuplogen, og vil den pløye marken etter
deg?
14. Kan du stole på den, som har så stor
en kraft, og overlate ditt arbeid til den?
15. Kan du stole på at den fører din
avling hjem, og at den samler den til din
treskeplass?
16. Strutsen flakser lystig med vingene,
men viser dens vinger og fj ær
moderkjærlighet?
17. Nei, den overlater sine egg til jorden,
lar dem oppvarmes av sanden,
18. og glemmer at en fot kan knuse dem
og at markens ville dyr kan trå dem i
stykker?
19. Den er hard mot sine unger, som om
det ikke var dens egne. Den er ikke redd
for at dens strev skal gå til spille.
20. For Gud har gjort den glømsk for
erfaringer og gav den ingen forstand.
21. Men når den flakser seg opp til
sprang, ler den av hesten og dens rytter.
22. Gir du hesten styrke som kler hans
hals med en brusende man?
23. Lar du den springe som
gresshoppen, og lar den fnyse veldig stolt.
24. Den skraper i jorden og gleder seg
ved sin kraft. Så farer den frem mot
væpnede skarer.
25. Den ler av frykten og kjenner ikke
skrekk, og rygger ikke for et sverd.
26. Over den det lyder raslende kogger
og blinkende spyd og lanse.
27. Den uroes, raser, og river opp
marken. Den er ikke til å styre når
krigsluren lyder.
28. Hver gang basunen lyder fnyser han:
Hui! Og langt borte merker den striden, de
øverstkommanderendes røst, og larmet av
krigsrop.
29. Er det et verk av din forstand at
hauken svinger seg opp og brer sine
vinger ut flygende mot sør?
30. Er det på ditt bud at ørnen flyger så
høyt at den bygger sitt rede oppe i
høyden?
31. Den bor på berget, og har sin nattely

på hyller og skrenter.
32. Derfra speider den etter føde og
dens øyne skuer langt bort.
33. Dens unger fråtser i blod. Og hvor
det ligger slagne, der er den.
Herren og Job taler sammen
34. Og Herren ble ved å svare Job og
sa:
35. Vil du svare den Allmektige med
dine innvendelser nå? Svar på dette du
som klandrer Gud!
36. Da svarte Job Herren og sa:
37. Nei, jeg er for liten til det. Hva skulle
jeg svare deg? Jeg legger hånd på min
munn.
38. En gang har jeg talt, men nå sier jeg
ikke mere, for to ganger taler jeg ikke.
KAP. 40
Herren fortsetter sin tale
1. Og Herren svarte Job ut av stormen
og sa:
2. Stram opp dine hofter som en mann!
Jeg vil spørre deg så du skal lære.
3. Vil du gjøre rettferdighet til intet ved å
dømme meg skyldig for selv å få rett?
4. Har du en arm som Gud og kan din
røst tordne slik som hans?
5. Da kan du pryde deg med ære og
majestet, og kle deg i glans og herlighet.
6. Da la din vrede strømme frem og
ydmyk alle de overmodige med ditt blikk!
7. Ja, bøy alle de overmodige med ditt
blikk, og trå de ugudelige ned på stedet.
8. Skjul dem i støvet, og bind deres
ansikter fast i mørket!
9. Da vil også jeg prise deg for det din
høyre hånd har hjulpet deg.
10. Se på Behemot (Apatosaurusen),
som er mitt verk like så vel som deg. Den
eter gress som en okse.
11. Se hva kraft den har i sine hofter og
hva styrke den har i sine bukmuskler!
12. Den strekker sin hale ut som et
sedertre, og senene i dens lår er
sammenslynget.
13. Dens bein er som kobberrør, og
dens knokler som jernstenger.
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14. Den er det ypperste av Guds
skapninger, og av sin skaper fikk den sitt
tannsverd.
15. Fjellene bærer fór for den der hvor
de ville dyrene har sin lek.
16. Under lotusbusker hviler den i ly av
rør og siv.
17. Lotusbuskene gir den tak og skygge,
og bekkens piletrær omgir den.
18. Selv om floden går stri blir den ikke
redd. Den er trygg om enn Jordan fosser
frem mot dens gap.
19. Kan noen fange den mens den ser
det, og dra en dra en snare gjennom dens
nese?
20. Kan du dra Levitan (kanskje
Phobosuchus) opp med en krok og binde
dens tunge med et snøre?
21. Kan du sette en sivhank i dens nese
og gjennombore dens kjeve med en krok?
22. Vil den rette mange ydmyke bønner
til deg, eller tale med myke ord til deg?
23. Vil den gjøre en pakt med deg, så du
kan få den til slave for all tid?
24. Kan du leke med den som med en
fugl og binde den fast for dine jenter?
25. Kan et lag av fiskere forhandle med
d e n , o g st ille d en u t m el l o m
handelsmennene?
26. Kan du fylle dens hud med spyd og
dens hode med harpuner?
27. Ja, prøv å legge hånd på den! Den
strid kommer du til å huske og ikke gjøre
om igjen.
28. Nei, den som våger slikt får et håp
som svikter. Han styrter til jorden bare ved
synet av den.
KAP.41
1. Så djerv er ingen at han tør å terge
den. Hvem tør da å sette seg opp mot
meg?
2. Hvem har gitt meg noe først, så at jeg
burde betale ham igjen? Alt under
himmelen tilhører jo meg?
3. Jeg vil ikke stoppe å tale om dens
lemmer, om dens store styrke og dens
vakre bygning.
4. Er det noen som har dradd dens
kledning av? Og hvem tør å komme
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innenfor dens dobbelte rad av tenner?
5. Hvem har åpnet dens kjevedør?
Skrekken er rundt om dens tenner.
6. Stolte sitter skjoldenes rader på ham,
og hvert av dem er sammenkoplet som
med en fast forsegling.
7. De ligger tett innpå hverandre, og ikke
noe luft trenger inn imellom dem.
8. Det ene skjold henger fast ved det
andre. De griper inn i hverandre og skilles
ikke at.
9. Når den nyser, så stråler det frem lys.
Og hans blikk er som morgenrødens
øyelokk.
10. Glød farer ut av dens gap, og gnister
spruter frem.
11. Fra hans nesebor kommer det ut
røyk som av ei kokende gryte over
brenselet.
12. Dens pust tenner kull i brann, og
flammer går opp ut av dens gap.
13. På dens hals har styrken sin bolig,
og panikken springer foran den.
14. Selv endehalvdelene sitter fast som
støpt på den og rører seg ikke.
15. Hans hjerte er fast som stein, fast
som bunnsteinen i kverna.
16. Når den hever seg, skjelver helter av
skrekk og mister sans og samling.
17. Angripes den med sverd, så biter det
ikke på den, og heller ikke lanse, pil, eller
kastespyd.
18. Den akter jern så som halm, og
kobber som et råttent tre.
19. Buens sønn (pilen) jager den ikke på
flukt, og slyngens steiner blir som strå for
den.
20. Stridsklubber aktes som halm, og
den ler av susende spyd.
21. På hans buk sitter skarpe egger som
gjør spor gjørma som ei treskeslede.
22. Den får dypet til å koke som ei gryte.
Slik som en salvekokers gryte får den
havet til å koke.
23. Ja, etter den lyser en sti i dypet som
ser ut som sølvhår.
24. Det er ingen på Jorden som er herre
over den, for den er skapt til å ikke frykte.
25. På alle stolte dyr ser den med forakt
som en konge over deres høyhet.
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KAP. 42
Herren avslutter sin samtale med Job
1. Da svarte Job Herren og sa:
2. Jeg vet at du kan alt, og at ingenting
som du setter deg fore er umulig for deg å
utføre.
3. Hvem er den som kan formørke din
visdom til uforstand? Derfor må jeg si: Jeg
har talt om det jeg ikke forstod, om det
som var så underbart at jeg ikke skjønte
det.
4. Men hør nå hva jeg vil tale! Jeg vil
spørre deg, så du kan gi meg beskjed.
5. Jeg har bare hørt et rykte om deg,
men får jeg nå se det med mine øyne?
6. Jeg kaller alt tilbake og angrer i støv
og aske.
7. Da Herren hadde talt disse ord til Job,
sa han til Elifas fra Teman: Min vrede er
opptent mot deg og dine to venner, for
dere har ikke talt rett om meg som min
tjener Job.
8. Ta derfor sju okser og sju værer og
gå til min tjener Job for å ofre dem til
brennoffer for dere! Og min tjener Job skal
be for dere, for bare ham vil jeg bønnhøre,
så jeg ikke gjør med dere etter deres
uforstand. For dere har ikke talt rett om
meg, som min tjener Job.
9. Så tok Elifas fra Teman, Bilhad fra
Suah, og Sofar fra Na'ama, og gjorde det
som Herren hadde talt til dem, og Herren

bønnhørte Job.
Herren velsigner Job dobbelt så mye
igjen
10. Og Herren gjorde ende på Jobs
ulykke, da han bad for sine venner. Og
Herren økte til det dobbelte, det som han
gav Job igjen.
11. Og alle hans brødre kom til ham, alle
hans søstre, og alle som hadde kjent ham
før, kom og åt med ham i hans hus og
viste ham medfølelse. Og de trøstet ham
for den ulykkes skyld som Herren hadde
latt komme over ham. De gav ham hver
en kesitte og en gullring.
12. Og Herren velsignet Jobs siste
dager mere enn de første. Og han fikk
fjorten tusen får, seks tusen kameler,
tusen par okser, og tusen eselinner.
13. Og han fikk sju sønner og tre døtre.
14. Den ene datter kalte han Jemima
(vakker som dagen), den andre Kesia
(kassia), og den tredje Keren-Happuk
(sminke-hornet).
15. Så vakre kvinner som Jobs døtre
fantes ikke i hele landet. Og deres far gav
dem arvedel blant deres brødre.
16. Deretter levde Job i 140 år, og han
så sine barn og barnebarn i fjerde ledd.
17. Og Job døde gammel og mett av
dager.

Salmenes bok
150 Kapitler
KAP. 1
Den salige mann som grunner på
Herrens lov
1. Salig er den mann som ikke vandrer i
de ugudelige forslag, ikke står på
synderens vei, og ikke sitter i spotterens

sete,
2. men har sin lyst i Herrens lov, og
grunner på hans lov dag og natt.
3. Han er lik et tre plantet ved rennende
bekker som gir sin frukt i sin rette tid, og
hvis blad ikke visner. Alt det han gjør skal
han lykkes med.
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4. Med de ugudelige er det ikke så. De
er lik agner som spres av vinden.
5. Derfor skal den ugudelige ikke bestå i
dommen, ei heller syndere i den
rettferdiges forsamling.
6. For Herren kjenner de rettferdiges vei,
men de ugudeliges vei går til grunne.
KAP. 2
Jordens konger reiser seg mot
Herrens fyrste på Sion
1. Hvorfor bråker hedningene, og
folkene grunner på det som er
meningsløst?
2. Jordens konger reiser seg, og
fyrstene planlegger sammen mot Herren
og mot hans salvede:
3. La oss sprenge deres bånd og kaste
deres tau av oss.
4. Han som troner i himmelen ler,
Herren vitser med dem.
5. Så taler han til dem i sin vrede, og i
sin harme skrekkslår han dem:
6. Jeg har selv innsatt min konge på
Sion, mitt hellige berg!
7. Og jeg vil kunngjøre hva besluttet er:
Herren sa til meg: Du er min sønn. Jeg
har født deg i dag.
8. Begjær av meg, så skal jeg gi deg
hedningene til arv og Jordens ender til eie.
9. Du skal sønderslå dem med en
jernmakt. Så som et pottekar skal du
knuse dem.
10. Så kom nå til forstand, dere konger!
La dere advare, dere dommere på Jorden!
11. Tjen Herren med respekt, jubel, og
skjelven.
12. Kyss Sønnen, forat han ikke skal bli
vred og dere skal gå til grunne på veien!
For raskt kunne hans vrede opptennes.
Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham.
KAP. 3

En flukt fra Absalom

1. En salme av David, da han flydde for
Absalom, sin sønn.
2. Herre, hvor mange mine fiender er!
Mange reiser seg mot meg.
3. Mange sier til min sjel: Det er ingen
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frelse for ham hos Gud. Pause.
4. Men du, Herre, er et skjold omkring
meg. Du er min ære og den som løfter
opp mitt hode.
5. Høyt ropte jeg til Herren, og han
svarte meg fra sitt hellige berg. Pause.
6. Jeg la meg og sovnet inn, men jeg
våknet igjen, for Herren opprettholder
meg.
7. Jeg frykter ikke for titusener av folk
som leirer seg mot meg rundt omkring.
8. Reis deg, Herre, og frels meg min
Gud! For du har slått alle mine fiender på
kinnbeinet, og du har sønderknust de
ugudeliges tenner.
9. Frelsen tilhører Herren, og over ditt
folk skal din velsignelse være. Pause.
KAP. 4
La det meningsløse være og vend om
til Gud
1. For sanglederen med strengelek. En
salme av David.
2. Når jeg roper, da svar meg, min
rettferdighets Gud! I trengsel har du gitt
meg utrom. Vær meg nådig og hør min
bønn!
3. Dere selvstore menn! Hvor lenge skal
min ære være til spott? Hvor lenge vil dere
elske det som meningsløst er, og søke
løgn? Pause.
4. Vit dog at Herren har utvalgt seg en
gudfryktig! Herren hører når jeg roper til
ham.
5. Vredes, men synd ikke! Tenk etter i
deres hjerte på deres leie og vær stille!
Pause.
6. Ofre rettferdighetens ofre, og sett
deres lit til Herren!
7. Mange sier: Dog hvem vil la oss få se
godt? Løft opp ditt åsyns lys over oss,
Herre!
8. Du har gitt meg glede i mitt hjerte,
større enn deres når deres korn og juice
er i mengde.
9. I fred vil jeg både legge meg ned og
sove inn. For du, Herre, lar meg bo for
meg selv, i trygghet.
KAP. 5
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La de ugudelige bli dømt skyldige
1. For sanglederen, til Nehilot. En salme
av David.
2. Vend øret til mine ord, Herre, og gi
akt på mitt sinn.
3. Gi akt på mitt klagerop, min konge og
min Gud! For til deg ber jeg.
4. Herre, tidlig hører du min røst! Tidlig
legger jeg min sak frem for deg og venter.
5. For du er ikke en Gud som har behag
i ugudelighet. Den onde får ikke bo hos
deg.
6. Overmodige får ikke stå frem for dine
øyne, for du hater all den urett som de
gjør.
7. Du lar dem som taler løgn, gå til
grunne, for blodgjerrighet og falskhet er en
vederstyggelighet for Herren.
8. Men jeg går på inn i ditt hus ved din
store godhet, og jeg kaster meg ned foran
ditt hellige tempel med din respekt.
9. Herre, led meg ved din rettferdighet
for mine motstanderes skyld. Og gjør din
vei jevn for mitt åsyn,
10. for det er ikke sannhet i deres munn.
Deres indre er demoralisert. Deres strupe
er en åpen grav, for sin tunge har de gjort
glatt.
11. Døm dem skyldige, Gud! La dem
falle for sine egne forslag. Og styrt dem
ned, for de deres ugjerninger er mange.
12. Da skal alle de som tar sin tilflukt til
deg, glede seg. Til evig tid skal de juble,
for du verner om dem. Og må de fryde
seg i deg, de som elsker ditt navn.
13. For du, Herre, velsigner den
rettferdige og dekker ham med et skjold
av nåde.
KAP. 6
Hjelp meg fra de urettferdige
1. For sanglederen med strengelek, til
Sjeminit. En salme av David.
2. Herre straff meg ikke i din vrede, og
oppdra meg ikke i din harme!
3. Vær meg nådig, Herre, for jeg er
forkastet! Helbred meg, Herre, for mitt
innerste er skrekkslagen.
4. Ja, min sjel er hjerteskjærende

skrekkslagen. Hvorfor så lenge, Herre?
5. Vend om, Herre, og utfri min sjel!
Befri meg for din godhets skyld!
6. For i døden kommer ingen deg i hu.
Hvem vil vel prise deg i dødsriket?
7. Jeg er trett av mine stønn. Jeg
gjennombløter min seng hver natt, for jeg
væter mitt leie med tårer.
8. Av sorg er mitt øye blitt formørket. Det
har bleknet for alle mine fienders skyld.
9. Vik fra meg alle dere som gjør urett,
for Herren har hørt min gråtende røst.
10. Herren har hørt min inderlige
begjæring, og Herren har tatt imot min
bønn.
11. Alle mine fiender skal bli til skamme
og hjerteskjærende skrekkslagne. De skal
vike tilbake og bli skrekkslagne i et
øyeblikk.
KAP. 7
Da den ugudelige forfulgte den
rettferdige
1. En sang for Herren da David flakket
om på grunn av Benjamitten Kus' ord.
2. Herre, min Gud, til deg setter jeg min
lit, så frels meg fra alle mine forfølgere.
Redd meg,
3. forat ikke fienden skal sønderrive min
sjel som en løve sønderriver og det ikke
finnes noen redning!
4. Herre, min Gud, dersom jeg har gjort
dette, dersom det er urett i mine hender,
5. dersom jeg har gjengjeldt den med
ondt, som holdt fred med meg, eller
plyndret min fiende uten årsak,
6. så la fienden forfølge min sjel og
innhente den, trå mitt liv til jorden og legge
min verdighet i støvet. Pause.
7. Stå opp, Herre, i din vrede og reis deg
mot mine fienders raseri. Våkn opp til min
hjelp. Du har jo påbudt dom.
8. La folkeslagenes forsamling omgi
deg, og vend tilbake over den fra det
høye!
9. Herre, hold dom over folkene.
Gj engjeld meg, Herre, etter min
rettferdighet og uskyldighet.
10. La da de ugudeliges ondskap få sin
ende, så den rettferdige står fast! Du er jo
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den som prøver hjerter og nyrer, en
rettferdig Gud.
11. Mitt skjold er Gud, han som frelser
de oppriktige av hjertet.
12. Gud er en rettferdig dommer, og en
Gud som vredes hver dag
13. dersom han ikke vender om. For han
kvesser sitt sverd, spenner sin bue ferdig,
14. og legger drepende våpen til rette
imot meg. Sine piler gjør han brennende.
15. Se, han er i ferd med å føde en
ugjerning. Han er gravid med ulykke, men
han føder mislykket.
16. En grav har han gravd og gjort den
dyp, men han faller i den grav han selv
har virket ut.
17. Den ulykke han gikk og tenkte på,
faller tilbake på hans hode. Over hans
egen hodetopp kommer hans ondhet.
18. Jeg vil prise Herren etter hans
rettferdighet, og lovsynge Herren, den
Høyestes, navn.
KAP. 8
Guds godhet mot mennesket
1. For sanglederen, til Gittit. En salme
av David.
2. Herre, vår Herre, hvor herligt ditt navn
er over all Jorden, du som har satt din
pakt på himmelen.
3. Av barns og spedbarns munn har du
opprettet en makt for dine motstanderes
skyld, for å stoppe munnen for fiendskap
og hevngjerrighet.
4. Når jeg ser din himmel, dine fingres
gjerning, månen og stjernene som du har
gjort,
5. hva er da et menneske, at du husker
på det og at du verner om ham?
6. Du gjorde ham ikke mye mindre enn
Gud, for med ære og herlighet kronte du
ham.
7. Du gjorde ham til hersker over dine
henders gjerninger. Alt la du under hans
føtter:
8. Får, okser, alle sammen, ja, også
markens dyr,
9. himmelens fugler, havets fisker, og alt
som ferdes på havets veier.
10. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt
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navn er over hele Jorden.
KAP. 9
Herrens vidunderlige gjerninger
1. For sanglederen, til Mutlabben. En
salme av David.
2. Jeg vil prise Herren av hele mitt
hjerte, og jeg vil fortelle om alle dine
undergjerninger.
3. Jeg vil glede meg og fryde meg i deg,
og jeg vil lovsynge ditt navn, du den
Høyeste.
4. For mine fiender viker tilbake, faller,
og omkommer for ditt åsyn.
5. For du har hjulpet min rett og min sak,
og du har satt deg på tronen som en
rettferdig dommer.
6. For du skrekkslo hedningene,
tilintetgjorde den ugudelige, og deres navn
har du utslettet for evig og alltid.
7. For fiendens boliger er ødelagt for
alltid, byene har du rasert, og deres minne
er tilintetgjort.
8. For Herren troner til evig tid, og har
reist sin trone til dom.
9. For han dømmer Jorderiket med
rettferdighet, og han avsier dom over
folkene med rettvishet.
10. For Herren er en borg for den
undertrykte, en borg i nødens tider.
11. Og de som kjenner ditt navn, stoler
på deg. For du har ikke forlatt dem som
søker deg, Herre,
12. så derfor: Lovsyng Herren som bor
på Sion, og kunngjør blant folkene hans
store gjerninger.
13. For han hevner blod og husker på de
undertrykte, og glemmer ikke deres skrik.
14. Så vær meg nådig, Herre, og se det
jeg må lide av dem som hater meg. For du
er den som løfter meg opp av dødens
porter,
15. forat jeg skal forkynne din pris og
fryde meg i Sions datters porter over din
frelse.
16. For hedningene har sunket ned i den
grav de gravde, og deres fot er fanget i
det garn de skjulte.
17. For Herren er blitt kjent, og han har
holdt dom. Han fanget de ugudelige i hans
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egne henders gjerning. Higgajon. Pause.
18. For de ugudelige skal fare ned til
dødsriket, og alle de hedninger som
glemmer Gud.
19. For den fattige skal ikke glemmes for
all tid, og de ydmykes håp skal ikke gå til
grunne for evig.
20. Så reis deg, Herre, og la ikke
mennesker få overmakten. La hedningene
bli dømt for ditt åsyn,
21. og la skrekk kommer over dem,
Herre, så de kjenner at de bare er
mennesker! Pause.
KAP. 10

Den ugudelige

1. Hvorfor, Herre, står du så langt borte
og skjuler ditt åsyn i nødens tider?
2. Ved den ugudeliges overmot lider den
stakkarslige. De fanges i de onde planer
han har tenkt ut.
3. For ugudelige skryter av sin sjels lyst,
og den rovgjerrige sier Herren hånlig
farvel.
4. Den ugudelige sier i sitt overmot: Han
hjemsøker ikke. Det finnes ingen Gud. Og
slik er alle hans tanker.
5. Han føler seg alltid trygg på sine
veier, og dine høye dommer er langt borte
fra ham. Han blåser i alle sine uvenner.
6. Han sier i sitt hjerte: Jeg skal ikke
rokkes, og fra slekt til slekt skal jeg ikke
havne i noen ulykke.
7. Hans munn er full av forbannelse,
svik, og vold, for hans tunge gjemmer på
ulykke og demoralisering.
8. Han ligger i bakhold ved gårdene og
på hemmelige steder myrder han den
uskyldige, for hans øye speider etter den
ulykkelige.
9. Han lurer på et hemmelig sted, lik
løven i sitt skjul. Han lurer for å gripe den
stakkarslige, og han griper den
stakkarslige idet han drar ham inn i sitt
garn.
10. Han bøyer seg, dukker seg ned, og
de stakkarslige faller for hans sterke klør.
11. Han sier i sitt hjerte: Gud har glemt
det, han har skjult sitt ansikte, og han ser
det aldri.

12. Reis deg, Herre! Gud, løft opp din
hånd, og glem ikke de stakkarslige!
13. Hvorfor skal den ugudelige
nedverdige Gud og si i sitt hjerte at du
ikke hjemsøker?
14. Du har sett det, for du gir akt på nød
og sorg for å legge dem i din hånd. Så til
deg overgir den stakkarslige sin sak, og
du er den farløses hjelper.
15. Bryt sønder den ugudeliges arm og
hjemsøk de ondes ugudelighet, så du ikke
mere finner den!
16. Herren er konge, evig og alltid, og
hedningene blir utryddet av hans land.
17. De ydmykes begjæring hører du,
Herre, og du styrker deres hjerte. Du
vender ditt øre til
18. for å dømme i den farløses og
undert ryktes sak. For ikke skal
mennesket, som er av jorden, lenger
fortsette å volde frykt.
KAP. 11
Herren lar den ugudelige forgå
1. For sanglederen. Av David. Til Herren
tar jeg min tilflukt. Hvordan kan dere da si
til min sjel: Fly til deres fjell som en fugl?
2. For se, de ugudelige spenner buen,
og de legger sin pil på strengen for å skyte
et mørke på de oppriktige av hjertet.
3. Når grunnprinsippene brytes ned, hva
makter da den rettferdige?
4. Herren er i sitt hellige tempel. Herrens
trone er i himmelen. Hans øyne skuer, og
hans blikk gransker, menneskenes barn.
5. Herren gransker den rettferdige. Men
den ugudelige, og den som elsker vold,
hater hans sjel.
6. Han lar snarer regne ned over de
ugudelige. Ild, svovel, og glødende vind,
er deres begers vin.
7. For Herren er rettferdig, og elsker
rettferdighet. På den oppriktige ser hans
åsyn.
KAP. 12
Frels, Herre, fra ugudelighetens
overhånd
1. For sanglederen, til Sjeminit. En
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salme av David.
2. Frels, Herre, for de gudfryktige er
borte, og de trofaste er forsvunnet blant
menneskenes barn.
3. Løgn taler de, hver med sin neste. De
taler med falske lepper og et tvesinnet
hjerte.
4. Måtte Herren utrydde alle falske
lepper og den tunge som taler store ord,
5. og dem som sier: Ved vår tunge er vi
mektige og våre lepper er med oss. Hvem
er herre over oss?
6. Etter som de stakkarslige lider
overgrep, og de fattige stønner, vil jeg nå
reise meg, sier Herren. Jeg vil gi dem den
befrielse som de lengter etter.
7. For Herrens ord er reine ord, akkurat
som sølv er renset i en smelteovn i jorden,
som er sju ganger renset.
8. Du, Herre, vil bevare dem, og du vil
beskytte dem fra denne slekten for evig.
9. For de ugudelige svermer rundt
omkring når møkk blir opphøyet blant
menneskenes barn.
KAP. 13
Herre, hjelp meg mot min fiende
1. For sanglederen. En salme av David.
2. Hvor lenge, Herre, vil du aldeles
forsømme meg? Hvor lenge vil du skjule
ditt åsyn for meg?
3. Hvor lenge må jeg bære sorgfulle
tanker i min sjel som oppbevares i mitt
hjerte hele dagen? Hvor lenge skal min
fiende opphøye seg over meg?
4. Se hit og svar meg, Herre min Gud!
Lys opp mine øyne, forat jeg ikke skal
sovne inn i døden,
5. forat min fiende ikke skal si: Jeg fikk
overhånd over ham, og forat ikke mine
motstandere skal fryde seg når jeg vakler!
6. Men jeg setter min lit til din godhet, og
mitt hjerte skal fryde seg i din befrielse.
Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort
vel imot meg.
KAP. 14
De har alle veket av fra det som er
rett
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1. For sanglederen. Av David. De
vettløse sier i sitt hjerte: Det er ikke noen
Gud. Onde og vederstyggelige er deres
gjerninger. Det er ingen som gjør godt.
2. Herren skuer ned fra himmelen på
menneskenes barn for å se om det er
noen forstandig, noen som søker Gud.
3. Men de er alle avveket. Alle sammen
er demoralisert. Det er ingen som gjør
godt, enn ikke én
4. Har de ikke merket seg noe, alle de
som gjør urett og som eter mitt folk
akkurat som de eter brød? Nei, de
påkaller ikke Herren.
5. For da skulle de bli hjertelig skrekkslagne, for Gud er med den rettferdige
slekt.
6. Gjør bare den stakkarsliges planer til
skamme, for Herren er hans tilflukt.
7. Å, at der fra Sion må komme frelse for
Israel! Når Herren gjør ende på sitt folks
fangenskap, da skal Jakob fryde seg og
Israel glede seg.
KAP. 15
Den som vandrer rettferdig får bo i
Herrens beskyttelse
1. En salme av David. Herre, hvem får
bo i din hytte? Og hvem får bygge på ditt
hellige berg?
2. Den som vandrer ustraffelig, gjør
rettferdighet, og taler sannhet i sitt hjerte.
3. Den som ikke baktaler med sin tunge,
og som ikke gjør sin neste noe ondt, og
ikke fører skam over den som står ham
nær.
4. Den som ser æreløst på den gudløse,
men ærer dem som har respekt for
Herren, som sverger seg selv til ulempe,
og ikke bryter sitt ord.
5. Den som ikke låner sine penger ut
mot rente, og tar bestikkelser mot den
uskyldige. Den som gjør dette, skal ikke
rokkes i evighet.
KAP. 16
Jeg tar min tilflukt til Herren
1. En praktfull sang av David. Bevar
meg, Gud, for jeg tar min tilflukt til deg.
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2. Jeg sier til Herren: Du er min Herre,
og for meg finnes det ikke noe godt
utenom deg.
3. De hellige som finnes i landet, er de
herlige og i dem har jeg alt mitt behag i.
4. Mange sorger skal de ha, de som
kjøper seg andre guder. Jeg vil ikke ofre
deres drikkoffere av blod, og ikke ta deres
navn på mine lepper.
5. Herren er min tildelte del og mitt
beger. Du er den som beriker min arvedel.
6. En skjebne som er herlig har tilfalt
meg, og en arv som behager meg.
7. Jeg vil love Herren, for han gir meg
råd og maner meg om nettene i mitt
innerste.
8. Jeg setter alltid Herren foran meg, for
han er med min høyre hånd, så jeg ikke
skal rokkes.
9. Derfor gleder mitt hjerte seg og min
sjel fryder seg, for min kropp skal bo i
trygghet.
10. For du skal ikke overlate min sjel til
dødsriket, og du skal ikke la din hellige se
forråtnelse.
11. Du skal kunngjøre meg livets vei
som har en fylde av glede for ditt åsyn, og
et levende liv for evig ved din høyre
hånd.
KAP. 17

En bønn om befrielse

1. En bønn av David. Hør, Herre, på
rettferdighet, og akte på mitt rop! Vend
øret til min bønn som er fra lepper uten
svik!
2. La min rett gå ut fra ditt åsyn, så dine
øyne kan skue hva rettferdighet er.
3. Du har prøvd mitt hjerte, og gjestet
det om natten. Du har ransaket meg, men
fant ingenting. Ingen ond tanke går ut fra
min munn.
4. Etter dine leppers ord, og hva enn
menneskenes gjerninger er, så tar jeg
meg i vare for voldsmannens stier.
5. Mine steg holder fast i dine fotspor,
og mine trinn vakler ikke.
6. Jeg roper til deg, for du svarer meg.
Gud, bøy ditt øre til meg, og hør mitt ord!
7. Vis din godhet med underbare

gjerninger, du som med din høyre hånd
befrir dem fra motstanderne de som tar
sin tilflukt til deg.
8. Vokt meg som din øyenstein, og skjul
meg under dine vingers skygge (kanskje
englevinger)
9. for de ugudelige som river meg ned,
og fra mine dødsfiender som omringer
meg.
10. Sitt sløve hjerte lukker de til, og med
sin munn taler de overmodig.
11. Nå er de omkring meg, hvor vi går.
Sine øyne retter de på å felle meg til
jorden.
12. Han er lik en løve som lengter etter
å sønderrive meg, en ungløve som ligger
på lur på hemmelige steder.
13. Reis deg, Herre, tre ham i møte og
slå ham ned. Frels min sjel fra den
ugudelige med ditt sverd,
14. og fra menneskene med din hånd.
Ja, Herre, fra denne verdens mennesker
som har sin del i dette livet og hvis buk
fyller seg med dine skatter, som er rike på
sønner og etterlater sin overflod til sine
barn.
15. Jeg skal i rettferdighet skue ditt
åsyn, og jeg skal, når jeg oppvåknes,
mettes av din nærhet.
KAP. 18
Herren har befridd meg fra alle mine
fiender
1. For sanglederen. Av Herrens tjener
David, som talte denne sangs ord til
Herren den dag da Herren hadde utfridd
ham av alle hans fienders hånd, og av
Sauls hånd.
2. Og han sa: Jeg har deg hjertelig kjær,
Herre, min kraft.
3. Herren er min klippe og min festning,
og min befrier. Min klippefaste Gud som
jeg setter min lit til, mitt skjold, min frelses
horn, og min borg.
4. Jeg påkaller den høyt lovede Herren,
og blir befridd fra mine fiender.
5. Dødens bølger skvalpet om meg, og
fordervelsens strømmer skrekkslo meg.
6. Dødsrikets tau bandt seg om meg, og
dødens snarer overfalt meg.
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7. I min trengsel påkalte jeg Herren, og
jeg ropte til min Gud. Han hørte fra sitt
tempel min røst, og mitt rop kom for ham,
til hans ører.
8. Da rystet og skalv jorden. Fjellenes
grunnvoller skalv og rystet, for hans vrede
var opptent.
9. Det steg røyk opp av hans nese, og
fortærende ild fra hans munn og glør
brente ut av ham.
10. Han bøyde himmelen og steg ned,
og det var mørke under hans føtter.
11. Han fòr på kjeruber og fløy, og han
lot seg se på vindenes vinger.
12. Han gjorde et mørke til dekke rundt
omkring seg, vannmasser, og tykke skyer.
13. Frem av glansen foran ham brente
skyer av glødende kull.
14. Herren tordnet fra himmelen, og den
høyeste lot sin røst høre gjennom hagl og
glødende kull.
15. Han sendte ut sine piler og spredte
fiendene omkring. Lyn i mengde forvirret
dem.
16. Da kom havets strømmer til syne.
Jordens grunnvoller ble avdekket ved
Herrens handlinger og for hans vredes
stormvind.
17. Han rakte ut sin hånd fra det høye,
og han grep meg. Han drog meg opp av
det store vann.
18. Han fridde meg fra min sterke
fiende, og fra mine misunnelses-menn, for
de var meg for mektige.
19. De overfalt meg på min motgangs
dag, men Herren ble min støtte.
20. Og han førte meg ut i fritt rom. Han
frelste meg for han hadde behag i meg.
21. Herren gjengjeldte meg etter min
rettferdighet. Han betalte meg etter mine
henders renhet.
22. For jeg tok vare på Herrens veier og
vek ikke fra min Gud til ondskap.
23. For alle hans lover hadde jeg for
øye, og fra hans bud vek jeg ikke.
24. Og jeg var ulastelig for ham og
voktet meg vel for min synd.
25. Og Herren gjengjeldte meg etter min
rettferdighet, etter min renhet for hans
øyne.
26. Mot den ordentlige viser du deg
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skikkelig. Mot den rettvise stridsmann
viser du deg rettvis.
27. Mot den rene viser du deg ren. Mot
den forvendte viser du deg vrang.
28. Stakkarslige folk frelser du, men du
fornedrer øyne som er store i seg selv.
29. For du lar min lampe skinne Herre,
min Gud, og oppklarer mitt mørke.
30. For ved deg springer jeg løs på
fiendeskarer, ved min Gud stormer jeg
murer.
31. Gud, hans vei er fullkommen.
Herrens ord er rent. Han er et skjold for
alle dem som setter sin lit til ham.
32. For hvem er Gud foruten Herren, og
hvem er en klippe foruten vår Gud?
33. Gud, han er mitt vern av kraft, og
leder den ulastelige på hans vei.
34. Han gir ham føtter liksom hjortene
og stiller meg på mine høyder.
35. Han lærer opp mine hender til krig,
så mine armer spenner kobberbuen.
36. Og du gir meg din frelse til skjold, din
høyre hånd støtter meg, og din gavmildhet
gjør meg stor.
37. Du gjør utrommet vidt for mine steg
under meg, og mine ankler vakler ikke.
38. Jeg forfølger mine fiender og når
dem, og jeg vender ikke tilbake før jeg har
gjort ende på dem.
39. Jeg knuser dem, så de ikke makter å
reise seg. De faller under mine føtter.
40. Og du omhyllet meg med kraft til
krig. Du bøyer mine motstandere under
meg.
41. Og mine fiender lar du vende meg
ryggen og flykte. Mine misunnelses-menn
utrydder jeg.
42. De roper, men det er ingen som
frelser. Roper til Herren, men han svarer
dem ikke.
43. Og jeg knuser dem som jordens
støv, og tramper dem ned som søle på
gatene.
44. Og du redder meg fra mitt folks
stridigheter. Du setter meg til å være hode
for hedninger. Folkeslag som jeg ikke
kjenner, tjener meg.
45. Bare de hører om meg, blir de meg
lydige. Fremmede kryper for meg.
46. De fremmede visner bort og går
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skjelvende ut av sine borger.
47. Herren lever! Og priset er min klippe,
og opphøyet er min Gud; min frelsnings
klippe,
48. den Gud som gir meg hevn og
legger folkeslag under meg,
49. som frir meg ut fra mine fiender,
opphøyer meg over mine motstandere, og
redder meg fra voldsmannen.
50. Derfor vil jeg prise deg, Herre, iblant
hedningene, og lovsynge ditt navn.
51. Han gir stor utfrielse for sin konge og
han gjør godhet mot sin salvede, mot
David og mot hans ætt, til evig tid.
KAP. 19
Herrens storhet og godhet
1. For sanglederen. En salme av David.
2. Himlene forteller Guds verdighet, og
hvelvingen forkynner hans henders
gjerninger.
3. Den ene dagen taler om det til den
andre, og den ene natt kunngjør det for
den andre.
4. Der er ei tale, eller ord, og ei høres
deres røst.
5. De strekker seg ut over hele Jorden,
og deres ord går til verdens ender. Og
solen har du satt til et dekke for dem.
6. Og den er som en brudgom som går
ut av sitt bryllupsrom. Den gleder seg som
en helt til å løpe sin bane.
7. Ved himmelens ende går den opp, og
dens omløp går til dens grense, og
ingenting er skjult for dens hete.
8. Herrens lov er fullkommen og den
restaurerer sjelen. Herrens vitneutsagn er
faste, og de gjør den enfoldige vis.
9. Herrens befalinger er rette og de
gleder hjertet. Herrens bud er rent og det
lyser opp øynene.
10. Herrens respekt er ren og den står
fast for evig. Herrens lover er sannhet og
de er rettferdige alle sammen.
11. De er mer verdifulle en gull i
mengde, og søtere enn honning, ja, ren
honning som drypper fra kakene.
12. Også din tjener blir påminnet ved
dem. Dem som holder dem, har stor lønn.
13. Hvem merker hvor ofte han feiler?

Forlat meg mine skjulte synder!
14. Bevar også din tjener fra frekke
synder og la dem ikke herske over meg!
For da blir jeg ulastelig og uten skyld for
store overtramp.
15. La min munns ord og mitt hjertes
tanke være til velbehag for ditt åsyn,
Herre, min klippe og gjenløser.
KAP. 20
Herren er din redningsmann
1. For sanglederen. En salme av David.
2. Herren bønnhøre deg på nødens dag,
og Jakobs Guds navn berge deg!
3 . H an sen d e d eg hj elp f ra
helligdommen og støtte deg fra Sion!
4. Han komme alle dine brennoffre i hu
og finne ditt brennoffer godt! Pause.
5. Han gi deg etter ditt hjerte og fullbyrde
alle dine planer.
6. Måtte vi kunne juble over din befrielse
og løfte seiersmerket i vår Guds navn!
Herren oppfylle alle dine bønner.
7. Nå vet jeg at Herren frelser sin
salvede. Han svarer ham fra sin hellige
himmel med befriende gjerninger av sin
høyre hånd.
8. Noen priser vogner og noen priser
hester, men vi priser Herren, vår Guds,
navn.
9. De synker og faller, men vi reiser oss
opp og blir stående.
10. Herre, befri kongen, og bønnhør oss
på den dag vi roper!
KAP. 21
Herren gav kongen det han bad om
1. For sanglederen. En salme av David.
2. Herre! Kongen gleder seg over din
makt, og hvor høyt fryder han seg ikke
over din befrielse!
3. Hva hans hjerte ønsket, har du gitt
ham. Og hva hans lepper bad om, har du
ikke nektet ham. Pause.
4. For du kom ham i møte med
velsignelse og lykke, og du satte en krone
av gull på hans hode.
5. Han bad deg om liv, og du gav ham
det; et langt liv for evig og alltid.
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6. Stor er hans ære ved din befrielse, og
majestet og herlighet legger du på ham.
7. For du setter ham til velsignelse for
evig, og du fryder ham med en glede
innfor ditt åsyn.
8. For kongen setter sin lit til Herren, og
ved den Høyestes godhet skal han ikke
rokkes.
9. Din hånd skal finne alle dine fiender,
og din høyre hånd skal finne dine
misunnelses-menn.
10. Du skal gjøre det som en ildovn når
du viser ditt åsyn. Herren skal oppsluke
dem i sin vrede, så ilden fortærer dem.
11. Deres frukt skal du utslette av
jorden, og likedan deres avkom blant
menneskenes barn.
12. For de grunner på ondt mot deg og
de har tenkt ut onde forslag, men de skal
ikke makte noe.
13. For du skal få dem til å vende
ryggen, når du sikter med dine
buestrenger mot deres åsyn.
14. Reis deg, Herre, i din kraft! Vi vil
lovsynge og prise din store kraft.
KAP. 22
Herre, redd meg fra de onde
1. For sanglederen etter morgenrødens
hind. En salme av David.
2. MIN GUD ! Hvorfor har du forlatt
meg? Langt borte fra befrielse er mine
klageord.
3. Min Gud! Jeg roper om dagen, men
du svarer ikke. Og om natten får jeg ingen
ro,
4. selv om du er Den Hellige som troner
på Israels lovsanger.
5. Til deg satte våre fedre sin lit. De
satte sin lit til deg, og du utfridde dem.
6. Til deg ropte de, og de ble reddet. Til
deg satte de sin lit, og de ble ikke til
skamme.
7. Men jeg er en orm og ikke en mann;
menneskers spott og forakt.
8. Alle de som ser meg, spotter meg. De
vrenger opp munnen, rister på hodet, og
sier:
9. Sett nå din vei i Herrens hånd! Han
kan redde ham, og han kan utfri ham,
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siden han har behag i ham.
10. Ja, du er den som drog meg frem av
mors liv, og som lot meg hvile trygt ved
min mors bryst.
11. På deg er jeg kastet fra min mors liv.
Fra min mors fang er du min Gud.
12. Vær ikke langt borte fra meg, for
trengselen er nær og det er ingen som
hjelper!
13. Sterke okser omgir meg, og Basans
okser omringer meg.
14. De sperrer opp sin munn imot meg
som en sønderrivende og brølende løve.
15. Jeg er lik utøst vann som skiller seg
at fra mine bein, og mitt hjerte er som
voks, som smelter i mitt liv.
16. Min kraft er opptørket som ei
leirpotte, og min tunge henger fast ved
mine gommer, for i dødens støv legger du
meg.
17. For hunder omgir meg, og de ondes
flokker omringer meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter.
18. Jeg kan telle alle mine bein. De ser
på det, og de ser på meg med lyst.
19. De deler mine klær mellom seg og
kaster lodd om min kjortel.
20. Men du, Herre, vær ikke langt borte!
Du min styrke, skynd deg å hjelpe meg!
21. Redd min sjel fra sverdet, mitt
eneste liv fra hundenes vold!
22. Befri meg fra løvens gap, og fra
villoksenes horn, du som bønnhører meg!
23. Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine
brødre, og midt i menigheten vil jeg love
deg.
24. Dere som har respekt for Herren, lov
ham! All Jakobs ætt, ær ham! Og ha
respekt for ham all Israels ætt!
25. For han har ikke foraktet og avskydd
den stakkarsliges elendighet og ikke skjult
sitt åsyn for ham. Men da han ropte til
ham, hørte han.
26. Fra deg går min pris ut i en stor
forsamling. Mine løfter vil jeg holde for
deres øyne som har respekt for ham.
27. De ydmyke skal ete og bli mette. De
som søker Herren, skal love ham, for da
skal deres hjerte leve til evig tid!
28. Alle Jordens ender skal komme det i
hu og omvende seg til Herren, og alle
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folkenes slekter skal tilbe for ditt åsyn.
29. For riket hører Herren til, og han
hersker over folkene.
30. Alle Jordens rikmenn skal ete og
tilbe. Innfør hans åsyn skal de bøye seg
alle de som stiger ned i graven og ikke
kan holde sin sjel i live.
31. Etterkommerne skal tjene ham, og
der skal fortelles om Herren til etterslekten.
32. De skal komme og kunngjøre hans
rettferdighet for det folk som blir født, at
dette har han gjort.
KAP. 23

Herren er min hyrde

1. En salme av David. Herren er min
hyrde. Jeg mangler ingen ting.
2. Han lar meg ligge i grønne enger, og
han leder meg til et hav av hvile.
3. Han restaurerer min sjel, og han fører
meg på rettferdighetens stier for sitt navns
skyld.
4. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for det
onde, for du er med meg. Din kjepp og din
stav de trøster meg.
5. Du dekker bord for meg like for mine
fienders øyne. Og du salver mitt hode
med olje, så mitt beger flyter over.
6. Bare godt og godhet skal etterjage
meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i
Herrens hus gjennom lange tider.
KAP. 24
Hvem får velsignelse fra herlighetens
konge
1. En salme av David. Jorden hører
Herren til; og alt som fyller den, Jordens
rike, og de som bor der.
2. For han har lagt grunnen på havet og
satt den fast mot strømmer.
3. Hvem får stige opp på Herrens berg?
Og hvem får stå på hans hellige sted?
4. Den som har uskyldige hender og et
rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til
løgn, og ikke har sverget falskt.
5. Han skal motta velsignelse fra Herren,
og rettferdighet fra sin frelses Gud.

6. Slik er deres ætt som spør etter ham.
De som søker ditt åsyn, er Jakobs barn.
Pause.
7. Løft, dere porter, deres hoder. Og løft
dere, dere veldige dører, så herlighetens
konge kan dra inn!
8. Hvem er den herlighetens konge?
Herren, sterk og veldig, Herren, veldig i
strid.
9. Løft, dere porter, deres hoder. Og løft
dere, dere veldige dører, så herlighetens
konge kan dra inn!
10. Hvem er den herlighetens konge?
Herren, hærskarenes Gud, han er
herlighetens konge. Pause.
KAP. 25
Mine øyne er alltid vendt mot Herren
1. Av David. Til deg, Herre, løfter jeg
min sjel.
2. Min Gud, til deg har jeg satt min lit. La
meg ikke bli til skamme! La ikke mine
fiender fryde seg over meg!
3. Ja, ingen av dem som venter på deg,
skal bli til skamme. De som er troløse uten
årsak, skal bli til skamme.
4. Herre, la meg kjenne dine veier, og
lær meg dine stier!
5. Led meg frem i din trofasthet og lær
meg! For du er min befrielses Gud, og på
deg venter jeg hele dagen.
6. Herre, kom din barmhjertighet i hu og
din godhets gjerninger, for de er fra
evighet av.
7. Kom ikke mine ungdoms synder og
mine ugjerninger i hu! Kom meg i hu etter
din nåde for din godhets skyld, Herre!
8. Herren er god og rettvis, derfor lærer
han syndere veien.
9. Han leder de ydmyke i det som rett
er, og lærer de ydmyke sin vei.
10. Alle Herrens stier er godhet og
trofasthet imot dem som holder hans pakt
og hans vitneutsagn.
11. For ditt navns skyld, Herre, så forlat
meg min ugjerning, for den er stor!
12. Hvem er den mann som har respekt
for Herren? Ham lærer han den vei han
skal velge.
13. Hans sjel skal stadig ha det godt, og
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hans avkom skal arve landet.
14. Herren har fortrolig samfunn med
dem som har respekt for ham, og hans
pakt skal bli dem kunngjort.
15. Mine øyne er alltid vendt til Herren,
for han drar mine føtter ut av garnet.
16. Vend deg til meg og vær meg nådig,
for jeg er enslig og i elendighet.
17. Mitt hjertes angst er stor. Før meg ut
av mine trengsler!
18. Se min elendighet og min nød, og
forlat meg alle mine synder!
19. Se, mine fiender er mange, og de
hater meg med urettferdig hat.
20. Bevar min sjel og redd meg. La meg
ikke bli til skamme, for jeg tar min tilflukt til
deg!
21. La uskyld og oppriktighet bevare
meg, for jeg venter på deg!
22. Forløs, Gud, Israel av alle dets
trengsler!
KAP. 26
Hjelp meg, for jeg vandrer i uskyld
1. Av David. Hjelp meg til min rett,
Herre, for jeg har vandret i min uskyld. Og
på Herren stoler jeg uten å vakle.
2. Prøv meg, Herre, og gransk meg!
Ransak mine nyrer og mitt hjerte!
3. For din godhet er for mine øyne, og
jeg vandrer i din trofasthet.
4. Jeg sitter ikke hos løgnere og
kommer ikke sammen med sleipe folk.
5. Jeg hater de ondes forsamling og
sitter ikke hos de ugudelige.
6. Jeg vasker mine hender i uskyld og vil
gjerne ferdes om ditt alter, Herre,
7. for å synge lovsang med min røst og
fortelle om alle dine undergjerninger.
8. Herre, jeg elsker ditt bolighus, det
sted hvor din herlighet bor.
9. Rykk ikke min sjel bort med syndere,
eller mitt liv med blodgjerrige menn,
10. som har skamløshet og sin høyre
hånd full av bestikkelser!
11. Men jeg vandrer i min uskyld, så
forløs meg og vær nådig mot meg!
12. Ja, min fot står på jevn jord, så i
forsamlingene skal jeg love Herren.
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KAP. 27
Herren er mitt vern
1. Av David. Herren er mitt lys og min
befrier, for hvem skal jeg da frykte?
Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg
da være redd for?
2. Når ugjerningsmenn nærmer seg imot
meg for å oppsluke meg, mine
motstandere og mine fiender, så snubler
de og faller selv.
3. Om en hær leirer seg imot meg, så
frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg
imot meg, så er jeg enda trygg.
4. En ting har jeg bedt Herren om, og
det lengter jeg etter: At jeg må få bo i
Herrens hus alle mitt livs dager for å skue
Herrens herlighet og grunne i hans
tempel.
5. For han gjemmer meg i sin hytte på
den onde dag. Han skjuler meg i sitt skjul
og fører meg opp på en klippe.
6. Og nå skal mitt hode reise seg over
mine fiender rundt omkring meg, og jeg vil
ofre jubelofre i hans telt, og jeg vil prise og
love Herren.
7. Hør, Herre, høyt roper jeg, så vær
meg nådig og svar meg!
8. Mitt hjerte holder frem for deg ditt ord:
Søk mitt åsyn! Herre, jeg søker ditt åsyn.
9. Skjul ikke ditt åsyn for meg, og støt
ikke din tjener bort i vrede! Min hjelp har
du vært. Kast meg ikke bort og forlat meg
ikke, min befriende Gud!
10. For min far og min mor har forlatt
meg, men Herren tar meg opp.
11. Lær meg, Herre, din vei, og led meg
på den jevne sti for mine fienders skyld!
12. Overgi meg ikke til mine fienders
mordlyst! For det står opp falske vitner
imot meg, menn som lever av vold.
13. Å, dersom jeg ikke trodde å skulle se
Herrens godhet i de levendes land!
14. Men bare vent på Herren og vær
frimodig og sterk i ditt hjerte! Ja, vent på
Herren!
KAP. 28
Herre, hør mine inderlige bønner
1. Av David. Til deg, Herre, roper jeg,
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min klippe. Vær ikke taus imot meg, forat
jeg ikke, om du tier, skal bli lik dem som
farer ned i graven!
2. Hør mine inderlige bønners røst, når
jeg roper til deg, og når jeg løfter opp mine
hender til ditt hellige finrom.
3. Riv meg ikke bort med de ugudelige
og med dem som gjør urett, de som taler
fred med sin neste, enda der er ondt i
deres hjerte.
4. Gi dem etter deres gjerning og etter
deres onde adferd! Gi dem etter deres
henders gjerning, og gjengjeld dem hva
de har gjort!
5. For de akter ikke på hva Herren gjør,
eller på hans henders gjerning. Han skal
bryte dem ned og ikke bygge dem opp.
6. Lovet være Herren, fordi han har hørt
mine inderlige bønners røst!
7. Herren er min styrke og mitt skjold. Til
ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir
hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og
jeg vil prise ham med min sang.
8. Herren er sitt folks styrke, og han er
et befriende vern for sin salvede.
9. Frels ditt folk og velsign din arv, fø
dem, og bær dem til evig tid!
KAP. 29
Gi Herren ære Guds sønner
1. En salme av David. Gi Herren, dere
Guds sønner, gi Herren ære og makt.
2. Gi Herrens hans navns ære, og tilbe
Herren i hellig prakt!
3. Herrens røst går over vannene.
Ærens Gud tordner, ja, Herren over de
store vann.
4. Herrens røst lyder med kraft, og
Herrens røst lyder med herlighet.
5. Herrens røst bryter sedrer, Herren
sønderbryter Libanons sedrer,
6. og han får dem til å hoppe som en
kalv, og Libanon og Sirjon som en ung
villokse.
7. Herrens røst sprer lynilder.
8. Herrens røst får ørkenen til å skjelve,
Herren får Kades' ørken til å skjelve.
9. Herrens røst får hindene til å føde og
gjør skogene bare, og i hans tempel sier
alt: Ære!

10. Herren tronte på vannflommens tid,
og Herren troner som konge for evig.
11. Herren skal gi sitt folk kraft, og
Herren skal velsigne sitt folk med fred.
KAP. 30
Jeg lovpriser deg for du hjalp meg
1. En salme, en sang ved husets
innvielse. Av David.
2. Jeg vil opphøye deg, Herre, for du har
dradd meg opp og ikke latt mine fiender
glede seg over meg.
3. Herre, min Gud, jeg ropte til deg, og
du helbredet meg.
4. Herre, du har ført min sjel opp fra
dødsriket. Du tok meg levende ut fra dem
som farer ned i graven.
5. Lovsyng Herren, dere hans gudfryktige, og pris hans hellige navn!
6. For et øyeblikk varer hans vrede, men
hele livet hans nåde. Om kvelden kommer
gråt som gjest, men om morgenen er det
frydesang.
7. Jeg sa i min trygghet: Jeg skal aldri
rokkes,
8. Herre, for ved din nåde har du
grunnfestet meg som et fjell. Men da du
skjulte ditt åsyn for meg, ble jeg forferdet.
9. Til deg, Herre, ropte jeg, og jeg bad,
Herre:
10. Hva vinning er der i mitt blod, at jeg
farer ned i graven? Vil mon støvet kunne
prise deg, eller vil det forkynne din
trofasthet?
11. Hør, Herre, vær meg nådig! Herre,
vær min hjelper!
12. Da forvandlet du min klage til dans
for meg. Du løste mine sørgeklær av meg
og omgjorde meg med glede,
13. forat min sjel skal lovsynge deg og
ikke tie. Herre, min Gud, jeg vil prise deg
for evig.
KAP. 31
Du er mitt vern og min beskyttelse,
Herre
1. For sanglederen. En salme av David.
2. Til deg, Herre, tar jeg min tilflukt. La
meg aldri i evighet bli til skamme, befri
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meg gjennom din rettferdighet!
3. Bøy ditt øre til meg, skynd deg og
redd meg. Vær en fast klippe og en borg
for meg til befrielse.
4. For du er min klippe og min borg. Og
for ditt navns skyld vil du føre og lede
meg.
5. Du vil føre meg ut av garnet som de
hemmelig har lagt for meg, for du er mitt
vern.
6. I din hånd overgir jeg min ånd, og du
forløser meg, Herre, du trofaste Gud.
7. Jeg hater dem som holder seg til
tomme avguder, men JEG, setter min lit til
Herren.
8. Jeg vil fryde og glede meg over din
godhet, at du ser hva jeg lider og passer
på min sjel i nøden.
9. Du har ikke overgitt meg i fiendehånd,
men du har satt mine føtter på en romslig
plass.
10. Vær meg nådig, Herre, for jeg er i
nød! Fortært av sorg er mitt øye, min sjel,
og min kropp.
11. For mitt liv forsvinner bort med sorg,
og mine år med stønning. Min kraft er
brutt gjennom ugjerning og mine bein blir
svekket.
12. For alle mine fienders skyld er jeg
blitt til spott for mine naboer, og til skrekk
for mine nærmeste. De som ser meg på
gaten, flyr fra meg.
13. Jeg er glemt og ute av hjertet som
en død. Jeg er blitt som et sønderslått kar.
14. For jeg hører baktalelse av mange
og skrekk fra alle kanter. De rådslår
sammen imot meg, og lurer på å ta mitt
liv.
15. Men JEG, setter min lit til deg,
Herre! Jeg sier: Du er min Gud.
16. I din hånd er mine tider. Redd meg
av mine fienders hånd og fra mine
forfølgere!
17. La ditt åsyn lyse over din tjener, og
befri meg ved din godhet!
18. Herre, la meg ikke bli til skamme, for
jeg påkaller deg. La de ugudelige bli til
skamme, og bli tause i dødsriket.
19. La løgnerens lepper bli målløse, som
taler frekt imot den rettferdige med
overmot og forakt!
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20. Hvor stor er ikke din godhet som du
har gjemt til dem som har respekt for deg,
som du har vist mot dem som tar sin
tilflukt til deg, for menneskenes barns
øyne!
21. Du skjuler dem i ditt åsyns dekke for
menneskenes sammensvergelser, og du
gjemmer dem i en hytte for tungers
stridigheter.
22. Lovet være Herren, for han har vist
meg sin underbare godhet med å gi meg
en fast by.
23. Og JEG, sa i min angst: Jeg er revet
bort fra dine øyne. Dog hørte du mine
inderlige bønners røst, da jeg ropte til deg.
24. Elsk Herren, alle dere hans
gudfryktige! Herren vokter de tofaste og
gjengjelder i fullt mål den som farer
overmodig frem.
25. Vær frimodige og sterke i hjertet, alle
dere som venter på Herren!
KAP. 32
Jeg bekjente mine synder og ble fri
1. Av David. En læresalme. Salig er den
hvis overtramp er forlatt, og hvis synd er
skjult.
2. Salig er det menneske som Herren
ikke tilregner ugjerning, og hvis ånd det
ikke er svik i.
3. Da jeg tidde, ble mine bein borttæret,
idet jeg stønnet hele dagen.
4. For dag og natt lå din hånd tungt på
meg, og min livskraft tørket som ved
sommerens hete.
5. Jeg bekjente min synd og skjulte ikke
min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine
ugjerninger for Herren. Og du tok bort min
syndeskyld. Pause.
6. Derfor skulle alle gudfryktige be til deg
på den tid du er å finne! For, når store
vannflommer kommer, til ham skal de
absolutt ikke nå.
7. Du er mitt skjul, og du vokter meg for
nød. Med befriende jubel omgir du meg.
Pause.
8. Jeg vil lære deg og vise deg den vei
du skal vandre. Jeg vil gi deg råd som mitt
øye har sett.
9. Vær ikke som hest og muldyr, som
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ikke har forstand! Deres smykke er
tømme og bissel til å tvinge dem med,
ellers vil de ikke lyde deg.
10. Den ugudelige har mange piner,
men den som setter sin lit til Herren, ham
omgir han med godhet.
11. Gled dere i Herren, og fryd dere,
dere rettferdige, og juble alle dere
oppriktige av hjertet!
KAP. 33
Pris Herren for hans velgjerninger
1. Juble, dere rettferdige, i Herren, for
lovsang sømmer seg for de oppriktige.
2. Pris Herren med sitar, og lovsyng
ham med tistrenget harpe!
3. Syng en ny sang for ham, og spill
herlig med frydesang!
4. For Herrens ord er sant, og all hans
gjerning er trofast.
5. Han elsker rettferdighet og rett, og
Jorden er full av Herrens godhet.
6. Himlene er skapt ved Herrens ord, og
all deres hær ved hans munns ånde.
7. Han samler havets vann som en
haug, og han legger dypet i dets lagerrom.
8. All Jorden ha respekt for Herren, og
skjelve for ham dere som bor på
Jordkloden!
9. For han talte, og det skjedde. Han
bød, og det stod der.
10. Herren river ned hedningenes
forslag, og han lar folkenes tanker bli til
skamme.
11. Herrens råd står fast for evig, og
hans hjertes tanker fra slekt til slekt.
12. Salig er det folk hvis Gud er Herre,
det folk han har utvalgt seg til sin arv.
13. Fra himmelen skuer Herren ned, og
han ser alle menneskers barn.
14. Fra det sted hvor han bor, ser han
ned til alle dem som bor på Jorden.
15. Han som har skapt deres hjerter alle
sammen, og han gir akt på alle deres
gjerninger.
16. En konge befris ikke ved sin store
makt, og en helt reddes ikke ved sin store
kraft.
17. Hesten er ikke å stole på til befrielse,
og med sin store styrke redder den ikke.

18. Se, Herrens øye ser til dem som har
respekt for ham, og som venter på hans
godhet
19. for å utfri deres sjel fra døden og
holde dem i live i hungersnød.
20. Vår sjel venter på Herren, for han er
vår hjelp og vårt skjold.
21. For i ham fryder vårt hjerte seg, fordi
vi setter vår lit til hans hellige navn.
22. Din godhet, Herre, være over oss
slik som vi håper på deg!
KAP. 34
Jeg vil love Herren for han befridde
meg
1. Av David. Da han oppførte seg som
sinnslidende for Abimelek så denne jagde
ham bort fra seg, og han gikk bort.
2. Jeg vil love Herren til enhver tid, og
hans pris skal alltid være i min munn.
3. Min sjel skal rose seg av Herren, og
de ydmyke skal høre det og glede seg.
4. Pris Herrens storhet med meg, og la
oss sammen opphøye hans navn!
5. Jeg søkte Herren, og han svarte meg.
Han befridde meg fra alt det som
skrekkslo meg.
6. De så opp til ham og strålte av glede,
og deres åsyn rødmet aldri av skam.
7. Den som var presset ropte, og Herren
hørte. Han frelste ham fra alle hans
trengsler.
8. Herrens engel leirer seg rundt
omkring dem som har respekt for ham og
utfrir dem.
9. Smak og se at Herren er god! Salig er
den mann som tar sin tilflukt til ham.
10. Ha respekt for Herren, dere hans
hellige! For de som har respekt for Herren
skal ikke mangle noe.
11. De unge løver lider nød og hungrer.
Men den som søker Herren, mangler ikke
noe godt.
12. Kom, barn, hør meg! Jeg vil lære
dere Herrens respekt.
13. Hvem er den mann som har lyst til
liv, og som ønsker seg å se gode dager?
14. Hold din tunge fra ondt og dine
lepper fra å tale svik!
15. Vik fra ondt og gjør godt. Søk fred
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og jag etter den!
16. Herrens øyne er vendt til de
rettferdige, og hans ører til deres rop.
17. Herrens åsyn er imot dem som gjør
ondt, for å utrydde deres minne av Jorden.
18. Men de andre roper, og Herren
hører. Og av alle deres trengsler utfrir han
dem.
19. Herren er nær hos dem som har et
sønderbrutt hjerte, og han befrir dem som
har en sønderknust ånd.
20. Mange er den rettferdiges ulykker,
men Herren utfrir ham av dem alle.
21. Han tar vare på alle hans bein, og
ikke et av dem blir sønderbrutt.
22. Ulykke dreper den ugudelige. Og de
som hater den rettferdige, dømmes
skyldige.
23. Herren forløser sine tjeners sjel. Og
ingen av dem som tar sin tilflukt til ham,
dømmes skyldig.
KAP. 35
Gjengjeld dem, for uten årsak gjør de
ondt imot meg
1. Av David. Gå i rette, Herre, med dem
som går i rette med meg! Strid mot dem
som strider mot meg!
2. Grip skjold og beskyttelse, og reis deg
til hjelp for meg!
3. Dra spydet frem og steng veien for
mine forfølgere! Si til min sjel: Jeg er din
befrier!
4. La dem bli flau, og til skamme, som
står meg etter livet! La dem vike tilbake
med skam, som tenker ondt imot meg!
5. La dem bli til agner for vinden, så
Herrens engel driver dem bort!
6. La deres vei bli mørk og glatt, og
Herrens engel forfølge dem!
7. For uten årsak har de hemmelig gjort i
stand en garngrav for meg, og uten årsak
har de gravd en grav for mitt liv.
8. La fordervelse komme over ham uten
at han merker det! Og la hans garn som
han hemmelig har lagt ut, fange ham! La
ham falle i det til sin egen ødeleggelse!
9. Da skal min sjel glede seg i Herren,
og fryde seg i hans befrielse.
10. Alle mine bein skal si: Herre, hvem
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er som du, du som befrir den som er
presset fra den som er ham for sterk, og
den stakkarslige og den fattige fra dem
som plyndrer ham?
11. Der står opp urettferdige vitner og
spør meg om det jeg ikke vet om.
12. De gjengjelder meg mitt godt med
ondt, og min sjel er oppgitt.
13. Og JEG kledde meg i sørge klær, da
de var syke. Jeg plaget min sjel med faste
og bønn, nedbøyd mot mitt bryst.
14. Jeg gikk omkring som om de var min
venn og min bror. Jeg gikk nedbøyd i
sørgeklær som en som sørger over sin
mor.
15. Men nå da jeg vakler, så gleder de
seg og flokker seg sammen. Møkkafolk
samler seg omkring meg uten at jeg visste
det. De river ned uten opphold.
16. Som skamløse, som spotter for et
stykke brød, skjærer de tenner imot meg.
17. Herre, hvor lenge vil du se på? Fri
min sjel ut fra deres fordervelse og mitt liv
fra de unge løver!
18. Jeg vil prise deg i en stor forsamling,
og love deg blant mye folk.
19. La dem ikke glede seg over meg, de
som uten grunn er mine fiender! La ikke
dem som hater meg uten årsak, blunke
med øyet!
20. For de taler ikke fred, men tenker
opp svik mot de rolige i landet.
21. Og de lukker vidt opp sin munn imot
meg, og de sier: HA! Det skal vårt øye få
se!
22. Du ser det, Herre, så ti ikke! Herre,
vær ikke langt borte fra meg!
23. Våkn opp og bli våken for å gi meg
rett, min Gud og Herre, for å føre min sak!
24. Døm meg etter din rettferdighet,
Herre min Gud, og la dem ikke glede seg
over meg!
25. La dem ikke si i sitt hjerte: Ha! Etter
sitt ønske! La dem ikke si: Vi har taket på
ham!
26. La dem alle få skam og bli til
skamme, de som gleder seg ved min
ulykke! La dem som opphøyer seg over
meg, kles i skam og skjenn.
27. La dem juble og glede seg de som
unner meg min rett, og la dem alltid si:
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Høyt lovet være Herren, som unner sin
tjener at det går ham vel!
28. Da skal min tunge synge om din
rettferdighet, og hele dagen om din pris.
KAP. 36
Synderen tenker bare på ondt, men
godheten jager etter de gode
1. For sanglederen. Av Herrens tjener,
av David.
2. Syndens ord til den ugudelige er i mitt
innerste hjerte. Det er ikke Gudsrespekt
for hans øyne.
3. For det smigrer ham i hans øyne ved
å finne hans synd og derfor hate ham.
4. Hans munns ord er urettferdige og
svikefulle. Han har sluttet å gå viselig
frem, og å gjøre godt.
5. Han tenker opp urett på sitt leie, og
han stiller seg på en vei som ikke er god.
Det onde hater han ikke.
6. Herre, til himmelen når din godhet, og
din trofasthet inntil skyene.
7. Din rettferdighet er som veldige fjell,
og dine dommer er så dype. Mennesker
og dyr befrir du, Herre.
8. Hvor verdifull er ikke din godhet, Gud.
Menneskenes barn søker ly i dine vingers
skygge (kanskje englevinger).
9. De mettes av ditt hus' rike overflod,
og av dine gleders strømmer gir du dem å
drikke.
10. For hos deg er livets kilde, og i ditt
lys ser vi lys.
11. La din godhet vare ved for dem som
kjenner deg, og din rettferdighet for de
oppriktige av hjertet.
12. La ikke den overmodiges fot komme
over meg, og ikke de ugudeliges hånd
jage meg bort!
13. Ja, de faller de som gjør urett, og de
blir støtt ned og kan ikke reise seg.
KAP. 37
Sett din lit til Herren, så tar han hånd
om deg
1. La ikke din vrede opptennes over de
onde, og bli ikke harm over dem som gjør
urett!

2. For som gresset blir de hastig
avskåret, og som grønne planter visner de
bort.
3. Sett din lit til Herren og gjør godt, og
bo i landet og legg vinn på trofasthet!
4. Og gled deg i Herren, så skal han gi
deg hva ditt hjerte begjærer.
5. Sett din vei i Herrens hånd og stol på
ham, så skal han gjøre det!
6. Han skal la din rettferdighet gå frem
som lyset, og din rett som middags lys.
7. Vær stille for Herren og vent på ham,
og la ikke din vrede opptennes over den
som lykkes på sin vei av de menn som
tenker ut onde forslag.
8. Avhold deg fra vrede, la harme fare,
og la ikke din vrede opptennes, for det
fører bare til det som ondt er!
9. For de onde skal utryddes, men de
som venter på Herren, skal arve landet.
10. Om en liten stund, så er den
ugudelige ikke mere. Og akter du på hans
sted, så er han borte.
11. Men de ydmyke skal arve landet og
glede seg med mye fred.
12. Den ugudelige tenker opp ondt imot
den rettferdige og skjærer tenner imot
ham.
13. Men Herren ler av ham, for han ser
at hans dag kommer.
14. De ugudelige drar sverdet og
spenner sin bue for å felle den hjelpeløse
og fattige, og slå dem i hjel som vandrer
ærlig.
15. Deres sverd skal komme i deres
eget hjerte, og deres buer skal
sønderbrytes.
16. Bedre er det lille den rettferdige har,
enn mange ugudeliges rikdom.
17. For de ugudeliges armer skal
sønderbrytes, men Herren støtter de
rettferdige.
18. Herren kjenner de ulasteliges dager,
og deres arv skal bli til evig tid.
19. De skal ikke bli til skamme i den
onde tid, og i hungerstider skal de mettes.
20. For de ugudelige skal gå til grunne,
for Herrens fiender er som engers
blomsterskudd. De skal forsvinne, som en
røyk skal de forsvinne.
21. Den ugudelige låner og betaler ikke,
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men den rettferdige forbarmer seg og gir.
22. For de Han velsigner, skal arve
landet. Men de Han forbanner, skal
utryddes.
23. Herren gjør en manns gang fast, når
han har velbehag i hans vei.
24. Når han snubler, så faller han ikke til
jorden, for Herren støtter hans hånd.
25. Jeg har vært ung og har blitt
gammel, men jeg har ikke sett den
rettferdige forlatt, eller hans avkom søke
etter brød.
26. Hele hans tid forbarmer han seg og
låner ut, og hans avkom blir velsignet.
27. Vik fra ondt og gjør godt, så skal du
bli boende til evig tid.
28. For Herren elsker rett og forlater ikke
sine gudfryktige. Til evig tid blir de bevart,
men de ugudeliges avkom utryddes.
29. De rettferdige skal arve landet og bo
i det for evig.
30. Den rettferdiges munn taler visdom,
og hans tunge sier hva rett er.
31. Hans Guds lov er i hans hjerte, så
hans steg vakler ikke.
32. Den ugudelige lurer på den
rettferdige og søker å drepe ham.
33. Herren overlater ham ikke i hans
hånd, og fordømmer ham ikke når han blir
dømt.
34. Vent på Herren og ta vare på hans
vei, så skal han opphøye deg til å arve
landet og du skal se på at de ugudelige
utryddes.
35. Jeg så en ugudelig som var stor i
seg selv og bredte seg ut som et grønt tre
i god jord,
36. men han forsvant. Og se, han var
ikke mere. Og jeg søkte etter ham, men
han fantes ikke.
37. Akt på den ulastelige og se på den
ærlige, for fredens mann har en fremtid!
38. Men de som gjør overtramp, skal
tilintetgjøres alle sammen. De ugudeliges
fremtid skal avskjæres,
39. men de rettferdiges befrielse
kommer fra Herren som er deres sterke
vern i nødens tid.
40. Og Herren hjelper dem og utfrir dem.
Han utfrir dem fra de ugudelige og frelser
dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham.
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KAP. 38
Straff meg ikke i din vrede, Herre
1. En salme av David til påminnelse.
2. Herre, straff meg ikke i din vrede, og
oppdra meg ikke i din harme!
3. For dine piler har rammet meg, og din
hånd har falt tungt på meg.
4. Det er ingenting friskt i mitt kjøtt for
din vredes skyld, og det er ingen fred i
mine bein for min synds skyld.
5. For mine ugjerninger kommer over
mitt hode som en tung byrde som er meg
for tung.
6. Mine byller lukter ille, og de råtner for
min tåpelighets skyld.
7. Jeg er kroket og aldeles nedbøyd.
Hele dagen går jeg i sørgeklær.
8. For mine hofter er fulle av brann, og
det er ingenting friskt i mitt kjøtt.
9. Jeg er kald og stiv og aldeles knust,
og jeg klager over mitt hjertes stønning.
10. Herre, ditt åsyn ser all min lengsel,
og mine stønn er ikke skjult for deg.
11. Mitt hjerte slår fort, og min kraft har
sviktet meg. Mine øynes lys er endog
borte fra meg.
12. Mine venner og mine slektninger
holder seg på avstand fra min plage, og
de nærmeste står langt borte.
13. Og de som står meg etter livet,
setter snarer. Og de som søker min
ulykke, taler om undergang og tenker på
svik hele dagen.
14. Og jeg er som en døv, jeg hører
ikke, og som en stum som ikke åpner sin
munn.
15. Ja, jeg er som en mann som ikke
hører, og som ikke har motsigelse i sin
munn.
16. For til deg, Herre, står mitt håp, og
du skal svare meg, Herre min Gud!
17. For jeg sier: De vil ellers bare glede
seg over meg. Og når min fot vakler,
opphøyer de seg over meg.
18. For jeg er nær ved å falle, og min
smerte er alltid for meg.
19. For jeg bekjenner min ugjerning, og
jeg sørger over min synd.
20. Mine fiender lever og er mektige, og
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mange er de som hater meg uten årsak.
21. Og de som gjengjelder godt med
ondt, står meg imot, fordi jeg jager etter
det gode.
22. Forlat meg ikke, Herre min Gud, og
vær ikke langt borte fra meg!
23. Skynd deg å hjelpe meg, Herre min
befrier!
KAP. 39
Jeg vil vokte mine veier
1. For sanglederen Jedutun. En salme
av David.
2. Jeg sa: Jeg vil vokte mine veier, så
jeg ikke synder med min tunge. Jeg vil
passe på å styre min munn, så lenge den
ugudelige ennå er for mine øyne.
3. Jeg ble taus og aldeles stille, og jeg
tidde uten gagn, så min smerte ble
opprørt.
4. Mitt hjerte ble hett inni meg, og ved
min grunning opptentes en brann i meg.
Så talte jeg med min tunge:
5. La meg få vite, Herre, min ende, og
hva mine dagers mål er! La meg få vite
hva tid jeg skal bort!
6. Se, som en håndsbredd har du satt
mine dager, og min livstid er som
ingenting for deg. Absolutt, bare tomhet er
hvert menneske hvor fast han enn står.
Pause.
7. Bare som et skyggebilde vandrer
mannen, og bare tomhet er deres strev.
Han samler i hop, og vet ikke hvem som
skal få det.
8. Og nå, hva håper jeg på, Herre? Mitt
håp står til deg.
9. Befri meg fra mine overtramp, og gjør
meg ikke til spott for den tåpelige!
10. Jeg tier, og åpner ikke opp min
munn, for det er du som har gjort det.
11. Ta bort fra meg din plage, for jeg er
blitt til intet ved din hånds slag.
12. Oppdrar du en mann med straff for
ugjerning, da fortærer du hans herlighet
akkurat som en møll. Bare tomhet er hvert
menneske. Pause.
13. Hør min bønn, Herre, og vend øret til
mitt rop, og ti ikke til min gråt! For jeg er
en fremmed hos deg, en gjest som alle

mine fedre.
14. Se bort fra meg, så mitt åsyn må
lysne før jeg går herfra og ikke er mere!
KAP. 40
Herren satte mine føtter på en klippe
1. For sanglederen. En salme av David.
2. Jeg ventet på Herren, da bøyde han
seg til meg og hørte mitt rop.
3. Og han drog meg opp av
forråtnelsens grav, av den dype gjørma,
og han satte mine føtter på en klippe. Han
gjorde mine steg faste.
4. Og han la i min munn en ny sang, en
lovsang til vår Gud. Mange ser det og får
respekt, og setter sin lit til Gud.
5. Salig er den mann som setter sin lit til
Herren og ikke vender seg til overmodige,
og til dem som bøyer av til løgn.
6. Herre min Gud, store har du gjort dine
undergjerninger og dine tanker for oss.
Ingenting er å ligne med deg. Vil jeg
kunngjøre og si dem ut, da er de flere enn
at de kan telles.
7. Slaktoffer og matoffer har du ikke lyst
på, men du har åpnet ørene på meg, for
brennoffer og syndoffer krever du ikke.
8. Da sa jeg: Se, jeg kommer. I
bokrullen er det skrevet hva jeg skal gjøre.
9. Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst,
og din lov er i mitt hjerte.
10. Jeg har kunngjøringer om
rettferdighet i en stor forsamling. Og se,
jeg lukket ikke mine lepper, Herre, for det
vet du.
11. Din rettferdighet skjulte jeg ikke i mitt
hjerte. Jeg kunngjorde din trofasthet og
din befrielse. Jeg skjulte ikke din godhet
og din sannhet for en stor forsamling.
12. Du, Herre, vil ikke lukke din
barmhjertighet for meg, for din godhet og
din sannhet vil alltid vokte meg.
13. For trengsler uten tall har omvevd
meg og mine ugjerninger har grepet meg,
så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene
på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet
meg.
14. La det behage deg, Herre, å utfri
meg! Herre, skynd deg å hjelpe meg!
15. La alle dem bli til skam og spott som
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står meg etter livet og vil rive det bort! La
dem som ønsker min ulykke, vike tilbake
og bli til skamme.
16. La dem som sier til meg: HA ! bli
skrekkslått til skam.
17. La alle dem som søker deg, fryde og
glede seg i deg! La dem som elsker din
befrielse alltid si: Høyt lovet være Herren!
18. For jeg er presset og fattig, men
Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp
og min befrier, så, min Gud, ikke drøy!
KAP. 41
Salig er den som tar hånd om den
hjelpeløse og fattige
1. For sanglederen. En salme av David.
2. Salig er den som akter på den
hjelpeløse. På den onde dag skal Herren
befri ham.
3. Herren skal beskytte ham og holde
ham i live. Han skal få fryd over å lykkes, i
landet, og du skal ikke overgi ham til hans
fienders mordlyst.
4. Herren skal understøtte ham på
sykesengen. Hele hans leie forvandler du i
hans sykdom.
5. Jeg sier: Herre, vær meg nådig og
helbred min sjel, for jeg har syndet imot
deg!
6. Mine fiender taler ondt om meg: Når
skal han dø, og hans navn forgå?
7. Og dersom en kommer for å se til
meg, taler han falske ord. Hans hjerte
samler seg ondskap, og han går ut og
taler om det.
8. Alle de som hater meg, hvisker
sammen imot meg. De tenker opp imot
meg det som er til skade for meg:
9. En ugjerning henger ved ham og
derfor ligger han der. Han skal ikke stå
opp mere.
10. Også den mann som jeg hadde fred
med, som jeg stolte på, og som åt mitt
brød, har løftet sin hæl imot meg.
11. Men du, Herre, vær meg nådig og
hjelp meg opp, så jeg kan gjengjelde dem!
12. På det kjenner jeg at du har behag i
meg, at min fiende ikke skal fryde seg
over meg.
13. Og meg holder du oppe i min uskyld
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og setter meg for ditt åsyn for evig.
14. Lovet være Herren, Israels Gud, fra
evighet til evighet! AMEN !
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KAP. 42
Min sjel tørster etter Gud
1. For Sanglederen. En læresalme av
Korahs barn.
2. Som en hjort lidelengter etter
rennende bekker, slik lidelengter min sjel
etter deg, Gud!
3. Min sjel tørster etter Gud, den
levende Gud. Når skal jeg kunne komme
å tre frem for Guds åsyn?
4. Mine tårer er min mat dag og natt,
fordi man hele dagen sier til meg: Hvor er
din Gud?
5. Dette må jeg komme i hu og utøse
det i min sjel, hvordan jeg drog frem midt i
flokken og vandret til Guds hus med
fryderop og lovsangs røst i høytidsflokken.
6. Hvorfor er du bedrøvet, min sjel, og
så urolig i meg? Vær forhåpningsfull til
Gud, for jeg skal igjen få prise ham for
befrielse fra hans åsyn.
7. Min Gud! Min sjel er bedrøvet i meg,
derfor kommer jeg deg i hu fra Jordans
landområde og Hermons høyder, på det
lille fjell.
8. Dyp kaller på dyp ved drønnet av dine
fossefall. Alle dine brusende bølger går
frem over meg.
9. Og dagen sender Herren sin godhet,
og om natten er hans sang hos meg, en
bønn til mitt livs Gud.
10. Jeg må si til Gud min klippe: Hvorfor
har du reservert meg? Hvorfor skal jeg gå
i sørgeklær under presset av fiender?
11. Det er som om mine bein blir knust,
når mine fiender håner meg, idet de sier til
meg: Hvor er din Gud?
12. Hvorfor er du bedrøvet min sjel, og
h vorfor så urolig i m eg ? V æ r
forhåpningsfull på Gud, for jeg skal igjen
få prise ham for min guddommelige
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befrielse.
KAP.43
1. Gi meg rett, Gud, og før min sak mot
de barmhjertighets-løse folk, og befri meg
fra de falske og urettferdige menn!
2. For du er den Gud som er min
beskyttelse, så hvorfor har du unngått
meg? Hvorfor skal jeg gå i sørgeklær
under presset av fiender?
3. Send ditt lys og din sannhet, og la
dem lede meg! La dem føre meg til ditt
hellige berg og til dine boliger,
4. så jeg kan komme til Guds alter, til
min fryde og gledes Gud, og prise deg på
sitar, Gud, min Gud!
5. Hvorfor er du så bedrøvet, min sjel,
og så urolig i meg? Vær forhåpningsfull på
Gud, for jeg skal igjen få prise ham for min
guddommelige befrielse.
KAP. 44
Hva Gud gjør i sin allmakt
1. For sanglederen. En læresalme av
Korahs barn.
2. Gud, med våre ører har vi hørt, for
våre fedre har fortalt oss den gjerning du
gjorde i deres dager, i den forhenværende
tid.
3. Du utryddet hedningene med din
hånd, men plantet dem. Du rev ned andre
folk, men dem lot du utbre seg.
4. For det var ikke ved sverd de inntok
landet, og det var ikke deres arm som
hjalp dem, men din høyre hånd, din arm,
og ditt åsyns lys, for du hadde behag i
dem.
5. Du er min konge, Gud, så befal at
Jakob skal befris!
6. Ved deg skal vi støte våre fiender
ned, og ved ditt navn skal vi trå ned dem
som reiser seg imot oss.
7. For på min bue stoler jeg ikke, og mitt
sverd befrir meg ikke,
8. men du har befridd oss fra våre
fiender og våre misunnelses-menn har du
gjort til skamme.
9. Gud lover vi alltid, og ditt navn priser
vi for evig. Pause.

10. Og dog har du forkastet oss og latt
oss bli til skamme, for du drar ikke ut med
våre hærer.
11. Du lar oss vike tilbake for fienden, og
våre misunnelses-menn tar seg krigsfangst.
12. Du gir oss bort som får til å etes, og
sprer oss blant hedningene
13. Du selger ditt folk for ingenting, for
du setter ikke prisen på dem høyt.
14. Du gjør oss til hån for våre naboer,
og til spott og søppel for dem som bor
omkring oss.
15. Du gjør oss til et ordtak blant
hedningene, og de rister på hodet av oss
iblant folkene.
16. Hele dagen står min skam for mine
øyne og flauhet dekker mitt ansikt,
17. når jeg hører spotteren og den
overlegne, når jeg ser fienden og den
hevngjerrige.
18. Alt dette er kommet over oss, enda
vi ikke har glemt deg og ikke sveket din
pakt.
19. Vårt hjerte vek ikke tilbake, og våre
skritt bøyde ikke av fra din vei,
20. så du skulle sønderknuse oss der
hvor sjakaler bor og dekke oss med
dødsskygge.
21. Dersom vi har glemt vår Guds navn
og utbredt våre hender til en fremmed
gud,
22. skulle Gud da ikke kunne utforske
det? Han kjenner jo hjertes skjulte tanker.
23. Men for din skyld drepes vi hele
dagen, og vi blir regnet som slaktefår.
24. Våkn opp! Hvorfor sover du, Herre?
Våkn opp, og forkast ikke for evig tid!
25. Hvorfor skjuler du ditt åsyn, og
glemmer vår lidelse og trengsel?
26. For vår sjel er nedbøyd i støvet, og
vår kropp nedtrykt til jorden.
27. Reis deg til hjelp for oss, og forløs
oss for din godhets skyld!
KAP. 45
En kjærlighets-sang om en konge
1. For sanglederen til liljene. En
læresalme av Korahs barn. En sang om
kjærlighet.
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2. Mitt hjerte strømmer over med herlig
tale. Jeg sier: Min sang gjelder en konge
og min tunge er som en hurtig skrivers
penn.
3. Du er d en f ag rest e b lant
menneskenes barn, og begeistring er
utgytt på dine lepper, for Gud har
velsignet deg for evig.
4. Spenn om dine hofter ditt sverd, du
veldige, med din majestet og herlighet!
5. Og dra du så i din herlighet seierrik
frem for sannhets, rettferdighets, og
ydmykhets, skyld, så skal din høyre hånd
lære seg dramatiske gjerninger!
6. Dine piler er kvesset så folkeslag
faller under deg, og de trenger inn i hjertet
på kongens fiender.
7. Din trone, Gud, står fast for evig og
alltid, og ditt rikes kongestav er
rettferdighetens-stav.
8. Du elsker rettferd og hater
ugudelighet, så derfor har Gud, din Gud,
salvet deg med gledens olje fremfor dine
medbrødre.
9. Av myrra, aloë, og kassia, dufter er
alle dine klær, og fra elfenbein-slottet
frydes du med strengelek.
10. Kongedøtrene er blant dine tjenere,
og dronningen står ved din høyre hånd i
gull fra Ofir.
11. Hør, datter og gi akt! Bøy ditt øre og
glem ditt folk og din fars hus,
12. og la kongen ha sin lyst i din
skjønnhet; for han er din herre, og du skal
falle ned for ham.
13. Og Tyrus' datter skal søke din
godvilje med gaver av de rike blant folket.
14. Hjertelig herlig er kongedatteren der
inne, for hennes kledning er gjennomgjort
med gull.
15. I fargerike klær ledes hun frem til
kongen. Jomfruer, og hennes venninner,
følger henne, og de føres inn til deg.
16. De ledes frem med fryd og jubel, når
de går inn i kongens slott.
17. I dine fedres sted skal dine sønner
inntre, og du skal sette dem til fyrster på
den hele jord.
18. Jeg vil gjøre ditt navn priset blant
kommende slekter, så at folkene kan love
deg for evig og alltid.
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KAP. 46
Gud er vår tilflukt og styrke
1. For sanglederen. En sang av Korahs
barn. Til Alamot.
2. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en
hjelp i nøden, vel utprøvd.
3. Derfor frykter vi ikke om jorden
omveltes og om fjell vakler i havets dyp,
4. og om dets bølger bruser og
skummer, så at fjell skjelver ved dets
opprør. Pause.
5. Bekkenes strømmer gleder Guds by,
den Høyestes hellige bolig.
6. Gud er midt i den og den skal ikke
rokkes, for Gud hjelper den når morgenen
bryter frem.
7. Folkeslag bråkte, og riker rister. Men
da han lar sin røst høre, smelter det
Jordiske.
8. Herren, hærskarenes Gud, er med
oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Pause.
9. Kom og se Herrens gjerninger, som
har gjort, dramatiske ting på Jorden!
10. Han gjør ende på krigene over hele
Jorden, bryter buen i stykker, hugger
spydet av, og vognene brenner han opp
med ild.
11. Fall til ro og erkjenn at jeg er Gud,
for jeg er opphøyet iblant folkene og stor
på Jorden.
12. Herren, hærskarenes Gud, er med
oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Pause.
KAP. 47
Lovsyng Gud, for han er Jordens
konge
1. For sanglederen. En salme av Korahs
barn.
2. Klapp i hender, alle folk, og juble for
Gud med fryderop.
3. For Herren, den Høyeste, er
dramatisk og en stor konge over Jorden.
4. Han legger folkeslag under oss og
tvinger folk under våre føtter.
5. Han velger ut for oss vår arvedel,
Jakobs, hans elskede, storhet.
6. Gud fòr opp under jubelrop, Herren
under basuners lyd.
7. Lovsyng Gud, LOVSYNG, vår konge,
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lovsyng!
8. For Gud er all Jordens konge, så
syng en sang som gjør vis!
9. Gud er konge over folkene, og Gud
har satt seg på sin hellige trone.
10. Folkenes fyrster samler seg med
Abrahams Guds folk, og Jordens skjold
tilhører Gud, for han er hjertelig opphøyd.
KAP. 48

For Sion er Guds by

1. En sang. En salme av Korahs barn.
2. Stor er Herren og høyt lovet i vår by
på hans hellige berg.
3. Vakkert hever det seg til en glede for
hele Jorden, Sions berg, som det ytterste
nord er den store kongens by.
4. Gud er i dets palasser, og han har
gjort seg kjent som et fast vern.
5. For se, kongene samlet seg, og de
drog samlet frem.
6. De så det, men da ble de skrekkslagne. De ble slått med skrekk, og flyktet
i hast.
7. Skjelven grep dem der, og engstelse
som hos en fødende kvinne.
8. Ved østavind knuste du Tarsis-skip.
9. Akkurat som vi hadde hørt, så har vi
nå sett det i Herrens, Guds, by, og vår
Guds by gjør Gud fast til evig tid.
10. Vi grunner på din godhet, Gud, midt i
ditt tempel.
11. Som ditt navn, Gud, så er din pris
inntil Jordens ender, og din høyre hånd er
full av rettferdighet.
12. Sions berg gleder seg, og Judas
døtre fryder seg for dine dommers skyld.
13. Gå omkring Sion. Vandre rundt om
det og tell dets tårn!
14. Gi akt på dets murer og vandre
gjennom dets palasser, forat dere kan
fortelle om det til den kommende slekt.
15. For denne Gud er vår Gud for evig
og alltid, og han skal lede oss inntil døden.
KAP. 49
Gå med Gud istedenfor egne veier
1. For sanglederen. En salme av Korahs
barn.

2. Hør dette, alle folk, og vend øret til
alle dere som bor i verden;
3. både små og store, rike og fattige,
alle sammen!
4. Min munn skal tale visdom, og mitt
hjertes tanke er forstandig.
5. Jeg vil bøye mitt øre til tankedrømmer, og jeg vil fremføre min
uutforskede tale til sitaren:
6. Hvorfor skal jeg frykte de onde dager
når mine forfølgeres ondskap omgir meg,
7. de som setter sin lit til gods og roser
seg av sin store rikdom?
8. En mann kan jo ikke utløse sin bror
ved å gi Gud løsepenger for ham.
9. For deres sjels utløsning er for dyr, for
den kan ikke betales til evig tid,
10. så at han skulle bli ved å leve evig
og aldri se graven.
11. Nei, den vil han få se. Den vise dør,
og den tåpelige, og den uforstandige,
omkommer alle sammen og overlater sitt
gods til andre.
12. Deres hjertes eneste tanke er at
deres hus skal stå til evig tid, og deres
boliger fra slekt til slekt. De kaller opp sine
marker etter sine navn,
13. og dog blir et menneske ikke
stående i herlighet. Han er lik dyrene, som
går til grunne.
14. Slik går det med dem som er fulle av
selvgod-selvtillit. Og dem som følger etter
dem, har behag i deres tale. Pause.
15. Som en fåreflokk føres de ned i
dødsriket, og døden vokter dem. Men de
oppriktige hersker over dem når
morgenen bryter frem, og deres skikkelse
blir ødelagt av dødsriket, så de ikke har
noen bolig mere.
16. Men Gud skal forløse min sjel fra
dødsrikets vold, for han skal ta meg til
seg. Pause.
17. Ha ikke respekt av at en mann blir
rik, og når hans hus' herlighet blir stor,
18. for han skal ingenting ha med seg
når han dør. Hans herlighet skal ikke fare
ned etter ham.
19. Om han enn velsigner sin sjel i sitt
liv, og de priser deg fordi du gjør deg gode
dager,
20. så skal du dog komme til dine fedres
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slekt; de som ikke ser lyset for evig.
21. Et menneske i herlighet, som ikke
har forstand, er lik dyrene, som går til
grunne.
KAP. 50
Kall på meg på nødens dag, så skal
jeg utfri deg
1. En salme av Asaf. Den Allmektige
Gud, Herren, taler og kaller på Jorden fra
solens oppgang til dens nedgang.
2. Fra Sion, sjønnhetens krone, stråler
Gud frem.
3. Vår Gud kommer og skal ikke tie. En
fortærende ild er foran hans åsyn, og det
stormer sterkt omkring ham.
4. Han kaller på himmelen der oppe og
på Jorden for å dømme sitt folk:
5. Samle til meg, mine gudfryktige, som
har inngått en pakt med meg om offer!
6. Himmelen kunngjør hans rettferdighet,
for Gud er den som skal dømme. Pause.
7. Hør, mitt folk, jeg vil tale, Israel, og
jeg vil vitne for deg: At Gud, din Gud, er
jeg.
8. Det er ikke for dine offers skyld at jeg
vil straffe deg, for dine brennoffer er alltid
for mine øyne.
9. Jeg vil ikke ta okser fra ditt hus eller
bukker fra din innhegning,
10. for meg tilhører alle dyr i skogen, og
dyrene på fjellet, i tusentall.
11. Jeg kjenner alle fjellenes fugler. Og
det som rører seg på marken, står fremfor
meg.
12. Om jeg hungret, så ville jeg ikke si
det til deg, for meg tilhører Jorden og alt
som fyller den.
13. Mon skulle jeg ete oksers kjøtt og
drikke bukkers blod?
14. Ofre Gud takksigelse og gi den
Høyeste det du har lovet.
15. Og kall på meg på nødens dag, så
vil jeg utfri deg og du skal prise meg.
16. Men til den ugudelige sier Gud: Hva
har du med å fortelle om mine lover og
føre min pakt i din munn?
17. Du hater jo oppdragelse og kaster
mine ord bak deg.
18. Når du ser en tyv, så er du gjerne
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med ham, og med horkarer gjør du deres
sak sammen med dem.
19. Din munn slipper du løs med ondt,
og din tunge spinner sammen svik.
20. Du sitter og taler imot din bror, og du
baktaler din mors sønn.
21. Dette har du gjort og jeg har tidd. Du
tenkte at jeg var som du, men jeg vil
straffe deg og stille det frem for dine øyne.
22. Legg merke til dette, dere som
glemmer Gud, forat jeg ikke skal
sønderrive og det er ingen som redder!
23. Den som ofrer takksigelse, ærer
meg. Og den som går den rette vei, ham
vil jeg la skue Guds befrielse.
KAP. 51
Davids anger ved Batseba
1. For sanglederen. En salme av David,
2. da profeten Natan var kommet til
ham, etterat han var gått inn til Batseba.
3. Vær meg nådig, Gud, etter din godhet
og utslett mine overtramp etter din store
barmhjertighet!
4. Vask meg grundig, så jeg blir fri for
min ugjerning, og rens meg fra min synd!
5. For mine overtramp kjenner jeg, og
min synd er alltid for meg.
6. Mot deg alene har jeg syndet. Og hva
ondt er i dine øyne, har jeg gjort. Og forat
du skal være ren når du taler, så er du
rettferdig når du dømmer.
7. Se, jeg er født i ugjerning, og min mor
avlet meg i synd.
8. Se, du har lyst til sannhet fra hjertets
innerste, så lær meg da visdom i hjertes
dyp!
9. Rens meg fra synd med isop, så jeg
blir ren. Og vask meg, så at jeg blir hvitere
enn snø!
10. La meg høre fryd og glede, og la de
bein fryde seg som du har sønderknust!
11. Skjul ditt åsyn for mine synder, og
utslett alle mine ugjerninger!
12. Gud, skap i meg et rent hjerte, og
stadig forny ånden inne i meg!
13. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og
ta ikke din hellige Ånd fra meg!
14. Gi meg igjen din befrielses fryd, og
hold meg oppe med en villig ånd!
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15. Så vil jeg lære overtrederne dine
veier, og syndere skal omvende seg til
deg.
16. Fri meg fra blodskyld, Gud, min
befrielses Gud, så skal min tunge juble
over din rettferdighet.
17. Herre, åpne dine lepper, så skal min
munn kunngjøre din pris.
18. For du har ikke lyst til slaktoffer,
ellers ville jeg gi deg det. Og i brennoffer
har du ikke ditt behag.
19. Offere for Gud er en sønderbrutt
ånd, for et ydmyket og sønderknust hjerte
vil du, Gud, ikke forakte.
20. Gjør vel imot Sion etter din nåde, og
bygg Jerusalems murer!
21. Da skal du ha behag i rettferdighets
offere, i brennoffer og heloffer, for da skal
de ofre okser på ditt alter.
KAP. 52
Da Doeg og Saul drepte Herrens
prester
1. For sanglederen. En læresalme av
David,
2. da Edomitten Doeg kom og
bekjentgjorde for Saul og sa til ham: David
er kommet til Akimeleks hus.
3. Hvorfor skryter du av din ondskap, du
voldsgjører? Guds godhet varer hele
dagen.
4. På undergang tenker din tunge, lik en
kvesset rakekniv, du som legger opp
sleipe forslag!
5. Du elsker ondt istedenfor godt, og
løgn istedenfor å tale hva rett er. Pause.
6. Du elsker hvert ord som skaper
ødeleggelse, du svikaktige tunge!
7. Gud skal da også bryte deg ned for
evig tid. Han skal gripe deg og rive deg ut
av teltet, og rykke deg opp av de levendes
land. Pause.
8. Og de rettferdige skal se det og få
respekt, og de skal le av ham og si:
9. Se, der er en mann som ikke har
holdt Gud for sitt sterke vern, men satt sin
lit til sin store rikdom og satte sin tiltro til
ondskap.
10. Men jeg er som et grønt oljetre i
Guds hus, og jeg setter min lit til Guds

godhet for evig og alltid.
11. Jeg vil prise deg for evig, for det du
har gjort. Og jeg vil lengte etter ditt navn,
fordi det er godt for dine gudfryktiges
åsyn.
KAP. 53
Den vettløse sier at det ikke finnes
noen Gud
1. For sanglederen. En betryggende
læresalme av David.
2. Den vettløse sier i sitt hjerte: Det er
ikke noen Gud. Onde og vederstyggelige
er deres ugjerninger, og det er ikke noen
som gjør godt.
3. Gud skuer ned fra himmelen på
menneskenes barn for å se om det er
noen forstandig, noen som søker Gud.
4. Men de er alle avveket, alle sammen
er demoralisert, og det er ikke noen som
gjør godt; enn ikke èn.
5. Besinner de seg ikke de som gjør
urett? De eter jo mitt folk akkurat som de
eter brød, og Gud påkaller de ikke.
6. Da ble de grepet av stor respekt, de
som ikke kjente til respekt, for Gud
spredte deres bein av de som leiret seg
imot deg. Og du gjør dem til skamme, for
Gud har forkastet dem.
7. Å, at det fra Sion må komme befrielse
for Israel! Når Gud gjør ende på sitt folks
fangenskap, da skal Jakob fryde seg, og
Israels glede seg.
KAP. 54
Herre, befri meg fra de onde
1. For sanglederen med strengelek. En
læresalme av David,
2. da Sifittene kom og sa til Saul: David
holder seg skjult hos oss.
3. Gud, befri meg ved ditt navn, og hjelp
meg til min rett med din kraft!
4. Gud, hør min bønn, og vend øret til
min munns ord!
5. For fremmede har reist seg imot meg,
og voldsmenn står meg etter livet, og de
har ikke Gud for øye. Pause.
6. Se, Gud hjelper meg. Herren er den
som oppeholder mitt liv.
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7. Det onde skal falle tilbake på mine
fiender, så utrydd dem i din trofasthet!
8. Med villig hjerte vil jeg ofre til deg. Og
jeg vil ofre til deg, Herre, fordi det er godt.
9. For han frir meg ut av all nød, og på
mine fiender ser mitt øye med lyst.
KAP. 55
De ugudelige søker etter mitt fall hele
dagen
1. For sanglederen med strengelek. En
læresalme av David.
2. Vend øret, Gud, til min bønn, og skjul
deg ikke for min inderlige begjæring!
3. Gi akt på meg og svar meg! Mine
sorgfylte tanker farer hit og dit, og jeg må
stønne
4. for mine fienders hånsrop og for den
ugudeliges undertrykkelse. For de velter
fordervelse over meg, og i vrede forfølger
de meg.
5. Mitt hjerte skjelver i mitt bryst, og
dødens frykt er falt på meg.
6. Frykt og skjelven kommer over meg,
og skrekken legger seg over meg.
7. Og jeg sier: Gid jeg hadde vinger som
duen, for da ville jeg fly bort og søke et bo.
8. Se, jeg ville flykte langt bort, og jeg
ville ta overnatting i ørkenen. Pause.
9. Jeg ville i hast søke meg et tilflukts
sted for den rasende vind, for stormen.
10. Oppsluk dem, Herre, og gjør deres
tunger uenige, for jeg ser vold og
stridigheter i byen.
11. Dag og natt vandrer de omkring den
på dens murer, og ondskap og ulykke er
inne i den.
12. Råttenskap er inne i den, og
undertrykkelse og svik viker ikke fra deres
torg.
13. For det er ikke en fiende som håner
meg, ellers ville jeg bære det. Og ikke er
det min misunnelses-mann, for ellers ville
jeg skjule meg for ham.
14. Men det er DU, som var min
jevnlike, min venn, og min fortrolige,
15. vi som levde sammen i fortrolig
omgang, og som vandret til Guds hus
blant den glade høytidsflokk.
16. Måtte forråtnelse komme over dem!
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La dem fare levende ned i dødsriket, for
ondskap hersker i deres bolig, i deres
hjerte.
17. Jeg vil rope til Gud, og Herren skal
befri meg.
18. Kveld, morgen, og middag, vil jeg
klage og stønne, så han hører min røst.
19. Han forløser min sjel fra striden imot
meg og gir meg fred, for de er omkring
meg i mengde.
20. Gud skal høre og svare dem, han
som troner fra forhenværende tid. Pause.
For de ville ikke vandre annerledes, og
ikke ha respekt for Gud.
21. Og han legger hånd på dem som har
fred med ham, og han vanhelliger sin
pakt.
22. Hans munns ord er glatte som smør,
men hans hjertes tanke er strid. Hans ord
er bløtere enn olje, og dog er de dragne
sverd.
23. Kast på Herren det som tynger deg,
og han skal holde deg oppe, for han skal i
evighet ikke la den rettferdige rokkes.
24. Og du, Gud, skal støte dem ned i
gravens dyp. Blodgjerrige og falske menn
skal ikke nå det halve av sine dager, men
jeg setter min lit til deg.
KAP. 56
Da Filisterne grep David i Gat
1. For sanglederen. Den målløse due på
de fjerne steder. En sang av David da
Filisterne grep ham i Gat.
2. Vær meg nådig Gud, for mennesker
vil sluke meg levende. Hele dager presser
de meg med strid.
3. Mine fiender søker å oppsluke meg
hele dagen, for mange er de som strider
mot meg i overmot.
4. Men den tid frykten kommer, setter
jeg min lit til deg.
5. Ved Gud priser jeg hans ord. Og til
Gud setter jeg min lit, og jeg frykter ikke.
Hva skulle den kjøttslige natur kunne
gjøre meg?
6. Hele dagen vrenger de på mine ord,
og alle deres tanker er onde imot meg.
7. De slår seg sammen, og de gransker
og vokter på mine steg, fordi de står meg
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etter livet.
8. Skulle de unnslippe med all sin
ondskap? Støt dette folkeslag ned i vrede,
Gud!
9. Hvor ofte jeg har flyktet, det har du
tellet. Og mine tårer er gjemt i din flaske,
står de ikke i din bok?
10. På den dag jeg roper skal mine
fiender vike tilbake, for det vet jeg at Gud
er med meg.
11. Ved Gud priser jeg hans ord, og ved
Herren priser jeg hans uttalelser.
12. Til Gud setter jeg min lit, og jeg
frykter ikke. Hva skulle et menneske
kunne gjøre meg?
13. På meg, Gud, hviler løfter til deg, og
jeg vil betale deg med takksigelser.
14. For du har fridd min sjel fra døden,
ja mine føtter fra fall, så jeg kan vandre for
Guds åsyn i de levendes lys.
KAP. 57
Send meg hjelp fra himmelen, Gud
1. For sanglederen. Ikke forderv. En
sang av David da han flyktet for Saul og
var i hulen.
2. Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig!
For til deg tar jeg min tilflukt, og i dine
vingers skygge søker jeg ly inntil
nedbrytelsen går over.
3. Jeg roper til Gud, den Høyeste, til den
Gud som fullfører sitt verk for meg.
4. Han sender hjelp fra himmelen og
befrir meg, når jeg hånes av den som vil
sluke meg levende. Pause. Gud sender
sin godhet og trofasthet,
5. for min sjel er midt iblant løver. Jeg
må ligge iblant dem som spruter ild,
menneskebarn hvis tenner er spyd og
piler, og hvis tunge er et skarpt sverd.
6. Vis deg opphøyd over himmelen,
Gud, og din ære over all Jorden!
7. De plasserer garn for mine steg, så
min sjel brytes ned. De graver en grav for
meg, men de faller selv midt i den. Pause.
8. Mitt hjerte er rolig, Gud. Ja, mitt hjerte
er rolig, så jeg vil synge og lovprise.
9. Våkn opp min sjel, våkn opp på harpe
og sitar! Jeg vil vekke morgenrøden.
10. Jeg vil prise deg blant folkene,

Herre, og jeg vil lovsynge deg blant
folkeslagene.
11. For din godhet er så stor som opptil
himmelen, og din trofasthet inntil skyene.
12. Vis deg opphøyd over himmelen,
Gud, og din ære over all Jorden!
KAP. 58
Ugudelige ord er som slangers gift
1. For sanglederen. Ikke nedbryt. En
sang av David.
2. Tror dere virkelig ved å tie at dere
taler hva rettferdighet er, og dømmer hva
rett er, dere menneskebarn?
3. I hjertet arbeider dere jo på
ugjerninger i landet, ved å vurdere ut
deres henders vold.
4. De ugudelige har avveket av det de
fikk fra mors fang. De løgnaktige har faret
vil fra mors liv.
5. Gift har de lik ormegift, og de er lik en
døv slange som har tilstappet sitt øre,
6. så den ikke hører slangetemmerens
røst, han som er kyndig i å mane.
7. Gud, slå deres tenner inn i deres
munn! Knus de unge løvers kinntenner,
Herre!
8. La dem forgå lik vann som renner
bort! Legger de sine piler på buen, da la
dem bli som uten odd!
9. La dem være som en snegl, som
oppløses mens den går, og som en
kvinnes dødfødte foster som ikke har sett
solen!
1 0 . Før deres g ryt er k j en n er
tornekvistene, skal de blåses bort enten
de er friske eller i brann.
11. Den rettferdige skal glede seg, fordi
han ser gjengjeldelse. Og han skal vaske
sine føtter i de ugudeliges blod.
12. Og menneskene skal si: Der er dog
bare frukt for de rettferdige, for det er bare
en Gud som dømmer Jorden.
KAP. 59
Befri meg fra mine fiender
1. For sanglederen. Ikke nedbryt. En
sang av David da Saul sendte folk for å
vokte på huset for å drepe ham.
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2. Fri meg fra mine fiender, min Gud, og
beskytt meg mot dem som reiser seg imot
meg!
3. Befri meg fra dem som gjør urett, og
frels meg fra de blodgjerrige menn!
4. For se, de spionerer på mitt liv. Sterke
menn slår seg sammen imot meg uten at
det er ugjerning og synd hos meg, Herre!
5. Uten straffeskyld hos meg stormer de
frem og gjør seg klar. Våkn opp for å møte
meg, og pass på!
6. Ja du, Herre, hærskarenes Gud,
Israels Gud, våkn opp for å hjemsøke alle
hedninger, og vær ikke nådig imot noen
av de troløse ugjerningsmenn.
7. De kommer igjen om kvelden, uler
som hunder, og løper rundt omkring i
byen.
8. Se, det går en strøm av ord ut av
deres munn, og det er et sverd på deres
lepper; for hvem hører ikke det?
9. Men du, Herre, ler av dem, og du
vitser med alle hedninger.
10. Mot hans makt vil jeg vente på deg,
for Gud er min borg.
11. Min Gud vil komme meg i møte med
sin godhet, og Gud vil la meg se med lyst
på mine forfølgere.
12. Slå dem ikke i hjel, forat mitt folk
ikke skal glemme det! La dem drive
rotlause omkring og styrt dem ned ved din
makt, du, vårt skjold, min Herre!
13. Hvert ord på deres lepper er synd i
deres munn. La dem så fanges i sitt
overmot, og for den forbannelse og løgns
skyld, som de fører i sin munn!
14. Gjør ende på dem i vrede! Ja, gjør
ende på dem, så de ikke mere er til! Og la
dem vite at Gud er den som hersker i
Jakob inntil Jordens ender! Pause.
15. Og de kommer igjen om kvelden,
uler som hunder, og løper rundt omkring i
byen.
16. De farer omkring etter mat. Og om
de ikke blir mette, så blir de slik hele
natten.
17. Men jeg vil synge om din styrke, og
jeg vil juble om morgenen over din godhet,
for du er min borg og min tilflukt den dag
jeg er i nød.
18. Min kraft, for deg vil jeg synge! For
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Gud er min borg, min godhets Gud.
KAP. 60
Gi oss hjelp, Gud, for menneskehjelp
er tomhet
1. For sanglederen. Vitnesbyrdets lilje.
En sang av David til opplæring,
2. da han stred mot Arameerne fra
Mesopotamia og mot Arameerne fra
Soba, og Joab kom tilbake og slo
Edomittene i Saltdalen, tolv tusen mann.
3. Gud, du har forkastet oss, og du har
knekket oss. Du var vred, men restaurer
oss nå igjen!
4. Du har rystet grunnen, og du har fått
den til å revne. Men helbred nå dens
skade, for den vakler!
5. Du har latt folk se harde ting, så vi er
beruset som fulle av vin.
6. Men du har gitt dem som har respekt
for deg et hærmerke til oppreisning for
sannhets skyld. Pause.
7. Forat de du elsker skal bli befridd, så
hjelp nå med din høyre hånd og bønnhør
oss!
8. Gud har talt i sin helligdom: Jeg vil
triumfere, og jeg vil utskifte Sikem og måle
opp Sukkots dal.
9. Meg tilhører Gilead, og meg tilhører
Manasse. Efra'im er mitt hodevern, og
Juda er min herskerstav.
10. Moab er mitt vaskefat, på Edom
kaster jeg min sko, og over Filisterland
skal jeg triumfere.
11. Hvem vil føre meg til den faste by?
Hvem leder meg inn til Edom?
12. Mon ikke du, Gud, som har forkastet
oss og ikke drog ut med våre hærer, Gud?
13. Gi oss hjelp mot fienden, for
menneskehjelp er tomhet!
14. Ved Gud skal vi gjøre storverk, og
han skal trå ned våre fiender.
KAP. 61
La meg få bo i din beskyttelse
1. For sanglederen på strengelek. Av
David.
2. Hør, Gud, mitt gråterop, og akt på min
bønn!
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3. Fra Jordens ende roper jeg til deg
mens mitt hjerte forgår. Før meg på den
klippe, som vanligvis er meg for høy!
4. For du har vært min tilflukt, og et
sterkt tårn imot fienden.
5. La meg bo i ditt telt i all evighet, og la
meg finne ly i dine vingers dekke!
Pause.
6. For du, Gud, har hørt mine løfter, og
du har gitt meg arv med dem som har
respekt for ditt navn.
7. Du vil legge dager til kongens dager,
og hans år skal være som generasjon
etter generasjon.
8. Han skal trone evig for Guds åsyn, så
sett godhet og trofasthet til å bevare ham!
9. Så vil jeg lovsynge ditt navn til evig
tid, forat jeg kan innfri mine løfter dag etter
dag.
KAP. 62
Herren er min frelser
1. For sanglederen, til Jedutun. En
salme av David.
2. Bare i håp til Gud er min sjel stille, for
fra ham kommer min befrielse.
3. Han alene er min klippe og min
befrier, så min borg ikke skal rokkes mye.
4. Hvor lenge vil dere storme løs på en
mann og bryte ham ned, som en mur som
heller og som et gjerde veltes om.
5. De rådslår bare om å styrte ham ned
fra hans høyhet, og de har sin lyst i løgn.
For med sin munn velsigner de, men med
sitt hjerte forbanner de. Pause.
6. Bare i håp til Gud er min sjel stille, for
fra ham kommer min forhåpning.
7. Han alene er min klippe og min
befrier, så min borg ikke skal rokkes.
8. Hos Gud er min frelse og min ære, for
min sterke klippe og min tilflukt er i Gud.
9. Sett deres lit til ham til enhver tid,
deres folk! Og utøs deres hjerte for hans
åsyn, for Gud er vår tilflukt. Pause.
10. Bare tomhet er i menneskenes barn,
og bare løgn hos de myndige herrer. I
vektskålen stiger de til værs, de er bare
tomhet alle sammen.
11. Stol ikke på vold, og sett ikke et tomt
håp til røvet gods! Når rikdommen vokser,

så akt ikke på det!
12. En gang har Gud talt, ja to ganger
har jeg hørt det: Makten er hos Gud.
13. Og deg, Herre, hører godhet til, for
du betaler enhver etter hans gjerning.
KAP. 63
Min sjel tørster etter deg, Gud
1. En salme av David da han var i Juda
ørken.
2. Gud! Du er min Gud, og jeg søker
deg tidlig. Min sjel tørster etter deg og mitt
kjøtt lengter, som i et tørt land, etter deg,
som uttørkes uten vann.
3. Så slik har jeg skuet deg i
helligdommen, idet jeg så din kraft og
herlighet.
4. For din godhet er bedre enn livet, og
derfor priser mine lepper deg.
5. Og slik vil jeg love deg mitt liv
igjennom: I ditt navn vil jeg løfte opp mine
hender,
6. så min sjel skal bli mettet så som av
marg og fett! Og med jublende lepper skal
min munn lovprise deg,
7. når jeg kommer deg i hu på mitt leie.
Jeg tenker på deg gjennom nattevaktene,
8. for du har vært min hjelp. Og under
dine vingers skygge (kanskje englevinger)
jubler jeg,
9. så min sjel henger fast ved deg. Din
høyre hånd holder meg oppe,
10. så de som står meg etter livet for å
bryte meg ned, skal komme ned til
Jordens nederste dyp.
11. De skal gis i sverdets vold og bli til
rov for rever,
12. så kongen skal glede seg i Gud.
Hver den som sverger ved ham, skal prise
seg lykkelig, for løgnerens munn skal
tilstoppes.
KAP. 64
Skjul meg for de ondes piler
1. For sanglederen. En salme av David.
2. Hør, Gud, min røst når jeg klager, og
bevar mitt liv for fiendens skrekkslåelse.
3. Skjul meg for de ondes hemmelige
råd og for ugjernings-mennenes bråkende
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flokk,
4. som kvesser sin tunge som et sverd,
og legger som pil på buen bitre ord,
5. for å skyte den uskyldige i
hemmelighet. Plutselig skyter de ham og
har ingen respekt.
6. De bestemmer seg for sine onde råd
og de forteller hvordan de vil legge skjulte
snarer. De sier: Hvem ser vel dem?
7. De tenker ut onde forslag: "Nå er vi
ferdige og har tenkt ut planen." Ja,
grundige er menneskenes tanker fra
hjertet.
8. Da skyter Gud dem. Plutselig kommer
pilen, og slaget har rammet dem.
9. De blir styrtet ned, og deres tunges
ord kommer over dem. Alle som ser på
dem rister på hodet.
10. Og alle mennesker får respekt og
forkynner hva Gud har gjort og forstår
hans verk.
11. Den rettferdige gleder seg i Herren
og tar sin tilflukt til ham, og alle ærlige av
hjertet priser seg lykkelige.
KAP. 65
Vi priser deg, Gud, for du hører
bønner
1. For sanglederen. En salme. En sang
av David.
2. Deg, Gud, priser de i stillhet på Sion
og gir deg det de har lovet.
3. Du som hører bønner, til deg kommer
alt kjøtt,
4. når mine syndegjerninger får
overmakten over meg, og så forlater du
våre overtramp.
5. Salig er den du utvelger og lar komme
nær, så han bor i dine forgårder. Vi vil
mette oss med de gode ting i ditt hus, i ditt
hellige tempel,
6. for med dramatiske gjerninger
bønnhører du oss i rettferdighet. Du er vår
befrielses Gud, du som er en tilflukt for
alle til Jordens ender og havet langt borte.
7. Han gjør fjell faste med sin kraft og
omgjort med makt.
8. Han stiller havets brusen, de bølger
som bruser i folkets krangel.
9. Og de som bor ved Jordens ender,
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har respekt for dine tegn. De steder hvor
morgen bryter frem etter kveld, fyller du
med jubel.
10. Du har gjestet Jorden og gitt den
overflod, og gjort den hjertelig rik. Guds
bekk er full av vann, og du har latt dem få
korn, for slik klargjør du jorden.
11. Du vannet dens furuer, og jevnet det
som opphøyde seg. Du bløtla den med
regnskurer, og velsignet dens avling.
12. Du kroner året med det gode, og
dine spor drypper av fedme.
13. Ødemarkens beiter drypper og
haugene omgir seg med jubel.
14. Engene er kledd med får, og dalene
er dekket med korn, så folk roper med fryd
og synger.
KAP. 66
All Jorden skal tilbe Gud
1. For sanglederen. En sang. En salme.
Rop med fryd for Gud, all Jorden!
2. Syng ut hans navns ære, og gi ham
ære og pris.
3. Si til Gud: Hvor dramatiske dine
gjerninger er! For din store makts skyld
viser dine fiender deg underlegenhet.
4. All Jorden skal tilbe deg og lovsynge
deg, og de skal lovsynge ditt navn. Pause.
5. Kom og se Guds gjerninger! Han er
dramatisk i gjerning mot menneskers
barn.
6. Han gjorde havet om til tørt land.
Gjennom strømmen gikk de til fots, og der
gledet vi oss i ham.
7. Gjennom sin makt hersker han for
evig, og hans øyne gir akt på hedningene,
så de gjenstridige ikke skal opphøye seg.
Pause.
8. Dere folkeslag, lov vår Gud og
forkynn hans pris med høy røst,
9. for han holdt vår sjel i live og lot ikke
vår fot vakle!
10. For du prøvde oss, Gud, og du
renset oss akkurat som de renser sølv.
11. Du førte oss inn i et garn, og du la
en pressende byrde på våre hofter.
12. Du lot mennesker fare frem over vårt
hode, og vi gikk gjennom ild og vann. Men
du førte oss ut til restaurering,
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13. derfor kommer jeg nå til ditt hus med
brennoffer. Og jeg vil gi deg det jeg har
lovet,
14. det som gikk ut over mine lepper, og
som min munn talte i min nød.
15. Jeg vil ofre brennoffere av feit
buskap med duft av værer, jeg vil ofre
både okser og værer. Pause.
16. Kom og hør alle dere som har
respekt for Gud, for jeg vil fortelle hva han
har gjort mot min sjel.
17. Til ham ropte jeg med min munn, og
lovsang var under min tunge.
18. Hadde jeg urett for øye i mitt hjerte,
så ville Herren ikke høre.
19. Men Gud har hørt, og han har aktet
på mitt bønnerop.
20. Lovet være Gud som ikke avviste
min bønn og ikke tok sin godhet ifra meg!
KAP. 67
Måtte Gud være nådig og velsigne
oss
1. For sanglederen på strengelek. En
salme. En sang.
2. Gud være oss nådig og velsigne oss,
og han la sitt åsyn lyse over oss, Pause.
3. forat man på Jorden må kjenne din
vei, og blant alle hedninger din befrielse.
4. Folkene skal prise deg, Gud! Ja,
folkene skal prise deg, alle sammen.
5. Folkeslagene skal fryde seg og juble,
for du dømmer folkene med rettferdighet,
og du leder folkeslagene på Jorden.
Pause.
6. Folkene skal prise deg, Gud! Ja,
folkene skal prise deg, alle sammen.
7. Landet har gitt sin avling. Så Gud, vår
Gud, velsigne oss!
8. Gud velsigne oss, for så skal alle
Jordens ender ha respekt for ham.
KAP. 68

Når Gud trer i aksjon

1. For sanglederen. Av David. En salme.
En sang.
2. Gud reiser seg, og hans fiender blir
spredt. De som hater ham, flyr for hans
åsyn.

3. Akkurat som røyk driver bort, slik
driver du dem bort. Og akkurat som voks
smelter for ild, forgår de ugudelige for ditt
åsyn.
4. De rettferdige gleder seg. De fryder
seg for Guds åsyn og jubler i glede.
5. Syng for Gud, og lovsyng hans navn.
Gjør vei for ham som farer frem til de
uttørkede! Herren, er hans navn, og juble
for hans åsyn!
6. Farløses far og enkers sakfører er
Gud i sin hellige bolig.
7. Gud gir de ensomme et hjem og fører
fanger ut i lykkelighet. Bare de gjenstridige
får bo i et tørt område.
8. Gud, du drog ut foran ditt folk, og du
steg frem gjennom ørken. Pause.
9. Jorden skalv og himmelen rant for
Guds åsyn. Ja, Sinai ble borte for Gud,
Israels Guds, åsyn.
10. Et overflødene regn sendte du, Gud.
Og din arv som var utmattet, styrket du.
11. Ditt folk bosatte seg i ditt land, og du
laget det i stand ved din godhet for de
som var presset, Gud.
12. Herren gav seierssang, og stor var
skaren av kvinner med gledelige nyheter:
13. Hærenes konger fly, fly til hun som
sitter hjemme og deler krigsfangst.
14. S k u lle d ere h vile m ellom
innhegningene? Nei, fly som en due
dekket med sølv på dens vinger og med
skinnende gull på dens fjær.
15. For når Gud sprer konger der, så blir
det som snø på Salmon.
16. Basans fjell er nå Guds fjell, og
Basan var et fjell med mange topper.
17. Hvorfor ser dere så skjevt, dere fjell
med de mange topper, til det fjell som Gud
finner behag i å bo på? Herren skal også
bo der for evig.
18. Guds vogner er to ganger ti tusen,
tusen, og igjen tusen (20 000 000 000).
Og Herren er iblant dem, liksom Sinaipakten er i helligdommen.
19. Du fór opp i det høye og bortførte
fanger. Du tok gaver blant menneskene,
blant de gjenstridige, for å bo der, Herre
Gud.
20. Lovet være Herren dag etter dag!
Legger man byrde på oss, så er Gud vår
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befrier. Pause.
21. Gud er oss en Gud til befrielse, og
hos Herren, Israels Gud, er det utganger
fra døden.
22. Ja, Gud knuser sine fienders hode,
den hårrike hodetopp, på ham som
vandrer i sin syndeskyld.
23. Herren sier: Fra Basan vil jeg hente
dem, og fra havets dyp vil jeg hente dem
tilbake,
24. forat din fot må stampe i blod og
dine hunders tunge få sin del av fiendene.
25. De ser dine seierstog, Gud, min
Guds, og min konges, seierstog inn i
helligdommen.
26. Foran går sangerne, og baketter går
harpespillerne midt imellom jomfruer som
slår på pauke.
27. Lov Gud i forsamlingene! Lov
Herren, dere som er av Israels kilde!
28. Der er Benjamin, den yngste, og
Judas fyrster som hersker over dem, og
Sebulons fyrster og Naftalis fyrster med
sin flokk.
29. Din Gud har tildelt deg kraft, så
styrk, Gud, det du har gjort for oss!
30. For ditt tempel i Jerusalems skyld,
skal konger komme til deg med gaver.
31. Skjell på udyret i sivet og på
stuteflokken med kalvene, så de kaster
seg ned for deg med sølvstykker. Ja, han
sprer folkene som har lyst til strid.
32. Mektige menn skal komme fra
Egypten, og Nubia skal i hast rekke ut
sine hender til Gud.
33. Dere Jordens riker, syng for Gud, og
lovsyng Herren! Pause.
34. Han som farer frem i eldgamle
himlenes himler, se, han lar sin røst høre,
en mektig røst.
35. Gi Gud kraft, for over Israel er hans
majestet, og hans makt når til skyene.
36. Dramatisk er du, Gud, fra dine
helligdommer, Israels Gud. Han gir styrke
og makt til folket, så lovet være Gud!
KAP. 69
Mine fiender er som et veldig vann
som vil drukne meg
1. For sanglederen, til liljene. Av David.
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2. Befri meg, Gud, for vannene er
kommet innpå sjelen.
3. Jeg har sunket ned i en bunnløs
gjørme der hvor det ikke er fotfeste. Jeg
er kommet i dype vann, og strømmene
slår over meg.
4. Jeg har ropt meg trett, så min strupe
brenner og mine øyne er fortært idet jeg
venter på min Gud.
5. Flere enn hårene på mitt hode er de
som hater meg uten årsak. Og tallrik er
de, mine fiender, som vil knuse meg uten
grunn. Det jeg ikke har røvet, skal jeg nå
gi tilbake.
6. Gud, du kjenner min vettløshet, og all
min syndeskyld er ikke skjult for deg.
7. La dem ikke bli til skamme ved meg,
de som venter etter deg, HERRE !,
hærskarenes Gud, la dem ikke bli til spott
ved meg, de som søker deg, Israels Gud!
8. For din skyld bærer jeg vanære og
dekker mitt åsyn med skam.
9. Jeg er blitt fremmed for mine brødre
og en utlending for min mors barn.
10. For nidkjærhet for ditt hus har fortært
meg. Og deres hån som håner deg, er falt
på meg.
11. Min sjel gråt mens jeg fastet, og det
ble meg også til spott.
12. Og jeg gjorde sekk til mitt kledebon,
og da ble jeg til et ordtak for dem.
13. De som sitter i porten, snakker om
meg. Og de som drikker sterk drikk,
synger om meg.
14. Men jeg kommer med min bønn til
deg, Herre, i din nådetid, Gud, for din
store godhet. Svar meg med din befriende
trofasthet!
15. Redd meg ut av gjørma og la meg
ikke synke! La meg bli reddet fra dem som
hater meg, og fra de dype vann!
16. La ikke vannstrømmen slå over meg
og ikke dypet sluke meg, og la ikke
brønnen lukke sitt gap over meg!
17. Svar meg, Herre, for din godhet er
god, og vend deg til meg etter din store
barmhjertighet!
18. Skjul ikke ditt åsyn for din tjener, for
jeg er i nød! Skynd deg å svare meg!
19. Kom nær til min sjel, og forløs den!
Befri meg for mine fienders skyld!
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20. Du kjenner min spott og min skam,
og min vanære. Alle mine motstandere er
for mitt åsyn.
21. Hån har brutt mitt hjerte, så jeg er
syk. Jeg ventet på medfølelse, men der
var ingen; på trøstere, men jeg fant ikke
noen.
22. De gav meg galle å ete, og for min
tørst gav de meg eddik å drikke.
23. La deres bord bli til ei hengeløkke for
deres åsyn, og til ei snare for dem når de
er trygge!
24. La deres øyne formørkes, så de ikke
ser, og la deres hofter alltid vakle!
25. Utøs din harme over dem, og la din
brennende vrede nå dem!
26. La deres bolig bli øde, og ei være
det noen som bor i deres telt!
27. For den du har slått, forfølger de, og
de forteller om deres lidelse som ut har
såret selviskheten på.
28. La dem legge skyld til skyld, og la
dem ikke komme til din rettferdighet!
29. La dem bli utslettet av de levendes
bok, og la dem ikke bli innskrevet med de
rettferdige!
30. Men jeg er presset og full av pine. La
din befrielse, Gud, føre meg i sikkerhet!
31. Jeg vil love Guds navn med sang og
opphøye ham med lovprisning,
32. for det skal behage Herren bedre
enn en ung okse med horn og klover.
33. Når ydmyke ser det, skal de glede
seg. Og dere som søker Gud, deres hjerte
skal leve!
34. For Herren hører på de fattige, og
sine fanger forakter han ikke.
35. Ham skal Himmel og Jord love, og
havet og alt som rører seg i det.
36. For Gud skal befri Sion og bygge
byene i Juda. Man skal bo der og eie dem,
37. og deres tjeneres avkom skal arve
dem. De som elsker hans navn, skal bo i
dem.
KAP. 70
La de som står meg etter livet bli til
spott og skam
1. For sanglederen. Til påminnelse. Av
David.

2. Gud, kom og utfri meg! Herre, skynd
deg å hjelpe meg!
3. La dem som står meg etter livet, bli til
skam og spott! La dem som ønsker min
ulykke, vike tilbake og bli til skamme!
4. La dem som sier: HA ! Vende tilbake
for den skjennepreken de skal få!
5. La dem fryde og glede seg i deg, alle
de som søker deg! Og la dem som elsker
din befrielse, alltid si: Høyt lovet være
Gud!
6. For jeg er presset og fattig, så, Gud,
skynd deg til meg! Du er min hjelp og min
befrier. Herre, drøy ikke!
KAP.71
1. Til deg, Herre, setter jeg min lit, så la
meg aldri i evighet bli til skamme!
2. Utfri meg og redd meg ved din
rettferdighet! Bøy ditt øre til meg og befri
meg!
3. Vær meg en klippe der jeg kan bo og
dit jeg alltid kan gå, du som har fastsatt
befrielse for meg, for du er min klippe og
min festning.
4. Min Gud, utfri meg av den ugudeliges
hånd, av den urettferdiges og undertrykkendes vold.
5. For du er mitt håp, HERRE, og min
tillit fra min ungdom av.
6. Til deg har jeg støttet meg fra mors liv
av, for du var den som drog meg ut av
mors liv. Og om deg vil jeg alltid synge
min lovsang.
7. Så som et under er jeg blitt for
mange, men du er min sterke tilflukt.
8. Min munn er full av din pris, ja, hele
dagen av din herlighet.
9. Forkast meg ikke i alderdommens
dager, og forlat meg ikke når min kraft
forgår!
10. For mine fiender har sagt om meg,
og de som tar vare på mitt liv, rådslår
sammen
11. og sier: Gud har forlatt ham. Forfølg
og grip ham, for det er ingen som redder!
12. Gud, vær ikke langt borte fra meg!
Min Gud, skynd deg å hjelpe meg!
13. La dem som står meg etter livet, bli
til skamme og gå til grunne! La dem som
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søker min ulykke, bli kledd i skam og
spott!
14. Men jeg skal alltid ha et håp og alltid
legge ny lovprisning til din pris.
15. Min munn skal fortelle om din
rettferdighet, hele dagen om din befrielse,
for jeg vet ikke tall på den.
16. Jeg vil frembære Herrens, Israels
Guds, veldige gjerninger, og jeg vil prise
din rettferdighet, og bare din alene.
17. Gud, du har lært meg det fra min
ungdom av, og inntil nå kunngjør jeg dine
undergjerninger.
18. Forlat meg da heller ikke inntil
alderdommen og de grå hår, Gud, inntil
jeg får kunngjort din arm for etterslekten,
din kraft for hver den som skal komme.
19. Og din rettferdighet, Gud, når til det
høye. Du som har gjort store ting, Gud,
hvem er som du?
20. Du har latt oss se mange trengsler
og ulykker, og du vil igjen gjøre oss
levende og igjen dra oss opp av Jordens
dyp.
21. Men du vil la meg vokse til enda
mere og trøste meg igjen.
22. Da vil jeg også prise med harpespill
deg og din trofasthet, min Gud. Jeg vil
lovsynge deg til sitar, du Israels hellige.
23. Mine lepper skal juble, og jeg vil
lovsynge deg, for min sjel har du forløst.
24. Min tunge skal også hele dagen tale
om din rettferdighet, for de er blitt til spott
og de er blitt til skamme, de som søker
min ulykke.
KAP. 72
Herren skal dømme sitt folk med
rettferdighet
1. Av Salomo. Gud, gi kongen dine
rettsavgjørelser og kongesønnen din
rettferdighet,
2. så han kan dømme ditt folk med
rettferdighet og dine stakkarslige med rett.
3. Fjell skal bære freden for folket, og
toppene rettferdighet.
4. Han skal være sakfører for de
stakkarslige blant folket, og han skal befri
den fattiges barn og knuse voldsmannen.
5. Da skal de ha respekt for deg, så
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lenge solen er til, og så lenge månen
skinner fra slekt til slekt.
6. Han skal komme ned som regn på en
nyslått eng, lik en regnskur som væter
jorden.
7. I hans dager skal den rettferdige
blomstre, og det skal være mye fred, inntil
månen ikke er mere.
8. Og han skal herske fra hav til hav, og
fra elven inntil Jordens ender.
9. For hans åsyn skal de som bor i
ørkenene, bøye kne. Og hans fiender skal
slikke støv.
10. Kongene fra Tarsis og øyene skal
komme med gaver, og kongene fra Saba
og Seba skal bære frem skatt.
11. Alle konger skal falle ned for ham,
og alle hedninger skal tjene ham.
12. For han skal befri den fattige som
roper, og den undertrykte som ingen
hjelper har.
13. Han skal spare den stakkarslige og
fattige, og befri de fattiges sjeler.
14. Han skal forløse deres sjel fra
undertrykkelse og fra vold, og deres blod
skal være dyrt i hans øyne.
15. Og de skal leve og gi ham av Sabas
gull, og alltid tilbe for ham. Hele dagen
skal de love ham.
16. Det skal bli overflod av korn i landet
for deres fjell, og toppenes frukt skal suse
akkurat som Libanons skog. Og det skal
blomstre frem folk av byene som gresset
på jorden.
17. Hans navn skal bli til evig tid. Og så
lenge solen skinner, skal hans navn
forplante seg. De skal velsigne seg ved
ham, og alle hedninger skal prise ham
salig.
18. Lovet være Herren, Israels Gud, han
som alene gjør undergjerninger.
19. Og lovet være hans herlighets navn
til evig tid, og all Jorden skal bli full av
hans herlighet! AMEN !
20. Ende på Davids, Isais sønns,
bønner.

TREDJE SALMEBOKEN
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KAP. 73
Israels hovmodighet
1. En salme av Asaf. Ja, Gud er god mot
Israel, mot de rene av hjertet.
2. Men jeg hadde nær snublet med mine
føtter, og mine steg var nær glidd ut.
3. For jeg harmedes over de overmodige
da jeg så at det gikk de ugudelige vel.
4. For de er fri for lidelser inntil sin død,
og deres livskraft er frodig.
5. De kjenner ikke til nød som andre
folk, og de blir ikke plaget som andre
mennesker.
6. Derfor er overmot deres halssmykke,
og vold omhyller dem som et kledebon.
7. Velfødd skuer deres øyne frem, og
deres hjertes innbilninger har ingen
begrensning.
8. De håner og taler i ondskap om de
undertrykte, i selvstorhet taler de.
9. De løfter sin munn opp til himmelen,
og deres tunge søker frem alt på Jorden.
10. Derfor får de sitt folk til å vende seg
om til dem og suger dem til seg som vann.
11. Og de sier: Hvordan skulle Gud
kunne vite noe? Er det vel kunnskap hos
den Høyeste?
12. Se, dette er de ugudelige, og evig
trygge vokser de i sin selvtatte makt.
13. Ja, forgjeves har jeg renset mitt
hjerte og vasket mine hender i uskyld.
14. Jeg ble dog plaget hele dagen, og
hver morgen kom til meg med
oppdragelse.
15. Dersom jeg hadde sagt at jeg ville
tale slik, se, da hadde jeg vært troløs mot
dine barns slekt.
16. Og jeg tenkte etter for å forstå dette,
og det var en plage i mine øyne
17. inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og gav akt på deres avslutning.
18. Ja, på glatte steder setter du dem.
Og du lot dem falle, så de gikk til grunne.
19. Å, hvor de ble ødelagt i et øyeblikk!
De gikk under og endte skrekkslagent.
20. Liksom en akter en drøm for
ingenting når en har våknet opp, slik akter
du, Herre, dem som ingenting, som
skyggebilder, når du våkner opp.
21. Når mitt hjerte var bittert, og det

stakk meg i mine nyrer,
22. da var jeg ufornuftig og forstod
ingenting. Som et dyr var jeg imot deg.
23. Men jeg blir alltid hos deg, og du har
grepet min høyre hånd.
24. Du leder meg ved dine forslag, og
deretter tar du meg opp i herlighet.
25. Hvem har jeg ellers i himmelen? For
når jeg har deg, så har jeg ikke lyst til noe
på Jorden.
26. Engstes mitt kjøtts natur og mitt
hjerte, så er dog Gud mitt hjertes klippe og
min del for evig.
27. For se, de som holder seg borte fra
deg, går til grunne. For du utrydder enhver
som faller fra deg i utroskap.
28. Men for meg er det godt å holde
meg nær til Gud. Jeg setter min lit til
Herren, Israels Gud, for å fortelle alle dine
gjerninger.
KAP. 74
Reis deg Gud og før vår sak
1. En læresalme av Asaf. Hvorfor, Gud,
har du forkastet oss for evig tid? Hvorfor
ryker din vrede mot den flokk du før på?
2. Kom i hu din menighet som du vant
deg i forhenværende tid, som du forløste
til å være din arvs stamme, og Sions berg,
hvor du tok bolig!
3. Løft opp dine steg til de evige
grushauger! Alt har jo fienden fordervet i
helligdommen.
4. Dine motstandere har bråket midt i
ditt forsamlingshus, og de har satt opp
sine ting til tegn.
5. Det var et syn som når økser løftes i
tykke skogen.
6. Og alt det som fantes av bildeverk har
de nå slått sønder med øks og hammer.
7. De har satt ild på din helligdom og
vanhelliget ditt navns bolig like til grunnen.
8. De har sagt i sitt hjerte: Vi vil knuse
dem alle sammen! De har brent opp alle
Guds forsamlingshus i landet.
9. Våre egne tegn ser vi ikke, og det er
ingen profet mere. Og ikke noen vet hvor
lenge dette skal vare.
10. Hvor lenge, Gud, skal motstanderen
håne? Og skal fienden forakte ditt navn for
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evig?
11. Hvorfor drar du din hånd, din høyre
hånd, tilbake? Ta den ut av din barm og
tilintetgjør!
12. Gud er dog min konge fra forhenværende tid, han som skaper befrielse
på den vide jord.
13. Du er den som skilte havet med din
styrke, og knuste dragenes hoder i
vannene.
14. Du sønderslo Levitans hoder
(kanskje en Phobosuchus), og du gav
dem til føde for ørkenens folk.
15. Du lot bekker fra en kilde bryte frem,
evige strømmer til det uttørkede.
16. Deg hører dagen til, deg også
natten, og du har skapt himmellysene og
solen.
17. Du har fastsatt alle Jordens grenser,
og sommer og vinter har du dannet.
18. Kom i hu dette at fienden har hånet
Herren, og et demoralisert folk har foraktet
ditt navn!
19. Overgi ikke din turteldue til den
mordlystne flokk, og glem ikke dine
stakkarsliges flokk for evig!
20. Se til pakten, for landets mørke
steder er fulle av volds-boliger.
21. La ikke den undertrykte vike tilbake
med skam, men la den stakkarslige og
fattige love ditt navn!
22. Reis deg, Gud, og før din sak! Kom i
hu at du blir hånet av den tåpelige hele
dagen!
23. Glem ikke dine fienders røst, dine
motstanderes bråk, som alltid blir høyere!
KAP. 75

Vær ikke overmodige

1. For sanglederen. Ikke ødelegg. En
salme av Asaf. En sang.
2. Vi priser deg, Gud. Vi priser deg, for
ditt navn er nær. Det forteller om dine
undergjerninger,
3. for: Jeg vil gripe den fastsatte tid, og
jeg vil dømme med rettferdighet.
4. Om enn Jorden er i oppløsning med
alle de som bor på den, så har jeg satt
dens grunnstøtter helt etter mål.
5. Jeg sier til de overmodige: Vær ikke
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overmodige! Og til de ugudelige: Løft ikke
horn!
6. Løft ikke deres horn så høyt, og tal
ikke så frekt og stivnakket!
7. For ikke fra øst eller fra vest, eller fra
de tørre fjell, kommer hjelpen.
8. Nei, Gud er den som dømmer. Og
den ene fornedrer han, og den andre
opphøyer han.
9. For det er et beger i Herrens hånd
med skummende vin. Det er fullt av
krydret vin, og han skjenker ut av det. Ja, i
sannhet, grumset på bunnen skal de
drikke, og alle de ugudelige på Jorden
skal suge ut av det.
10. Men jeg vil forkynne det for evig, og
jeg vil lovsynge Jakobs Gud.
11. Alle de ugudeliges horn vil jeg hugge
av, og den rettferdiges horn skal
opphøyes.
KAP. 76
Herren tvinger ned de stolte fyrsters
ånd
1. For sanglederen på strengelek. En
salme av Asaf. En sang.
2. Gud er kjent i Juda, og hans navn er
stort i Israel.
3. Han reiste sin hytte i Salem, sin bolig
på Sion.
4. Der sønderbrøt han buens lyn, skjold,
sverd, og krig. Pause.
5. Strålende er du og herlig går du frem
fra krigsfangst-fjellet.
6. Mennene med det overmodige hjerte
er blitt avvæpnet. De slumret inn i søvn,
og ingen av de djerve menn falt for deres
hender.
7. Ved din trussel, Jakobs Gud,
besvimte både hest og rytter.
8. Du, dramatisk er du, og hvem kan bli
stående for ditt åsyn når du blir vred?
9. Fra himmelen lot du høre en dom, så
Jorden ble stille av skrekk,
10. da når Gud reiste seg til dom for å
befri de ydmyke på Jorden. Pause.
11. For ved menneskets vrede blir du
priset, fordi du har en enda større vrede
som du omgir deg med.
12. Gjør løfter og gi Herren deres Gud
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det dere har lovet! Alle de som er omkring
ham, skal komme med gaver til den
Dramatiske.
13. Han trykker ned fyrstenes stolte ånd,
og er dramatisk mot kongene på Jorden.
KAP. 77
På min nøds dag søker jeg Herren
1. For sanglederen, til Jedutun. En
salme av Asaf.
2. Min røst er til Gud, og jeg vil rope. Min
røst er til Gud, og han vil vende øret til
meg.
3. På min nøds dag søker jeg Herren.
Min hånd er rakt ut om natten uten å bli
trøtt, og min sjel vil ikke la seg trøste.
4. Jeg vil komme Gud i hu og klage. Jeg
vil mase, for min ånd forgår i engstelse.
Pause.
5. Du holder mine øyne oppe i
nattevaktene. Jeg er urolig og taler ikke.
6. Jeg tenker på de forhenværende
dager, og på de år som har steget frem.
7. Jeg vil komme i hu mitt strengespill
om natten. Fra mitt hjerte vil jeg mase om
hva min ånd finner ut.
8. Vil da Herren forkaste i all evighet?
Og vil han ikke mere bli ved å vise nåde?
9. Er det ute med hans godhet for alltid?
Er hans løfte blitt til intet slekt etter slekt?
10. Har Gud glemt å være nådig? Har
han i sin vrede lukket til sin
barmhjertighet? Pause.
11. Jeg sier: Dette er min lidelses tid fra
den Høyestes høyre hånd.
12. Jeg vil forkynne Herrens gjerninger,
for jeg vil komme dine under i hu fra den
forhenværende tid.
13. Jeg vil granske alt ditt verk, og på
dine store gjerninger vil jeg grunne.
14. Gud, din vei er i hellighet, og hvem
er en gud så stor som Gud?
15. Du er den Gud som gjør under, og
du har kunngjort din makt blant folkene.
16. Du har forløst ditt folk med storhet,
Jakobs og Josefs barn. Pause.
17. Vannene så deg, Gud! Vannene så
deg, og de skalv, ja, selve dypet skalv.
18. Skyene øste ut vann og himlene lot
sin røst høre, ja, dine piler fløy hit og dit.

19. Din tordens røst lød i stormvirvelen.
Lyn lyste opp Jorderiket, og jorden dirret
og skalv.
20. Gjennom havet gikk din vei, og dine
stier gjennom det store vann uten at dine
fotspor ble oppdaget.
21. Du førte ditt folk som en feflokk ved
Moses' og Arons hånd.
KAP. 78
Guds reaksjoner overfor fedrenes
dårlige handlinger
1. En læresalme av Asaf. Lytt, mitt folk,
til min munns lære, og bøy deres ører til
min munns ord!
2. Jeg vil åpne min munn og tale med
fantasi. Jeg vil la gåtefulle ord strømme ut
fra den forhenværende tid.
3. Det vi har hørt og vet, og det våre
fedre har fortalt oss,
4. det vil vi ikke skjule for deres barn. Og
for den kommende slekt vil vi fortelle
Herrens lov og hans makt, og de
undergjerninger som han har gjort.
5. Han har reist et vitneutsagn i Jakob
og satt en lov i Israel, som han bød våre
fedre å kunngjøre sine barn,
6. forat den kommende slekt, og de barn
som skulle fødes, kunne kjenne dem og
kunne stå frem og fortelle dem for sine
barn
7. og sette sitt håp til Gud, så de ikke
glemmer Guds gjerninger, men holder
hans bud,
8. og at de ikke må være som deres
fedre, en opprørsk og gjenstridig slekt, en
slekt som ikke gjorde sitt hjerte fast, og
hvis ånd ikke var trofast mot Gud.
9. Efra'ims barn, de utrustede
bueskyttere, vendte om på stridens dag.
10. De holdt ikke Guds pakt og ville ikke
vandre i hans lov.
11. Og de glemte de store gjerninger og
de under som han hadde latt dem se.
12. For deres fedres øyne hadde han
gjort under i Egyptens land, på Soans
mark.
13. Han kløyvde havet og lot dem gå
igjennom det, og lot vannet stå så som en
haug.

Salmenes bok
14. Og han ledet dem ved skyen om
dagen, og hele natten ved ildens lys.
15. Han kløyvde klipper i ørkenen og
gav dem å drikke akkurat som av store
vanndyp.
16. Og han lot bekker gå ut av klippen
og vann flyte ned som strømmer.
17. Men de ble ennå ved å synde mot
ham og være gjenstridige mot den
Høyeste i ørkenen.
18. Og de utfordret Gud i sitt hjerte, så
de krevde mat etter sin lyst.
19. De talte mot Gud og sa: Kan vel Gud
dekke bord i ørkenen?
20. Se, han har slått klippen så det fløt
ut vann, og bekker strømmet over, men
kan han gi brød også? Eller kan han
komme med kjøtt til sitt folk?
21. Derfor, da Herren hørte det,
harmedes han, og en brann ble opptent
mot Jakob, og vrede reiste seg imot Israel,
22. fordi de ikke trodde på Gud og ikke
stolte på hans befrielse.
23. Han gav skyene der oppe befaling
og åpnet himmelens porter,
24. og han lot manna regne over dem til
føde og gav dem korn fra himmelen.
25. Budsendt mat åt enhver, og han
sendte dem næring til å mette.
26. Han lot østavinden fare ut på
himmelen, og førte sønnavinden frem med
sin styrke.
27. Og han lot kjøtt regne ned over dem
som støv, vingede fugler som havets
sann,
28. og han lot dem falle ned midt i deres
leir, rundt omkring deres boliger.
29. Og de åt og ble hjertelig mette. Og
det de lystet etter, gav ham dem.
30. Men da de ennå ikke hadde gitt slipp
på sine lyster, ennå mens deres mat var i
deres munn,
31. da reiste Guds vrede seg imot dem.
Og han herjet blant deres kraftfulle menn,
og Israels unge menn slo han ned.
32. Med alt dette syndet de fortsatt og
trodde ikke på hans undergjerninger.
33. Derfor lot han deres dager forsvinne
bort i tomhet, og deres år i skrekkslagenhet.
34. Når han herjet blant dem, da spurte
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de etter ham og vendte om og søkte Gud,
35. og kom i hu at Gud var deres klippe,
og den Høyeste Gud deres gjenløser.
36. Men de smisket for ham med sin
munn, og løy for ham med sin tunge.
37. Og deres hjerte hang ikke fast ved
ham, og de var ikke tro mot hans pakt.
38. Men HAN, gjør godhet, han tilgir
ugjerning og lar ikke forråtne. Mange
ganger lot han sin vrede vende om og lot
ikke sin harme bryte frem.
39. Og han kom i hu at de bare var kjøtt,
for en ånd som farer bort kommer ikke
tilbake.
40. Hvor ofte var de ikke gjenstridige
mot ham i ørkenen, og gjorde ham sorg
på de øde steder!
41. Og de utfordret Gud på ny og
nedverdiget Israels Hellige.
42. De kom ikke hans hånd i hu, den
dag han forløste dem fra fienden,
43. da han gjorde tegn i Egypten og sine
under på Soans mark.
44. Han gjorde deres elver til blod, og
sine rennende vann kunne de ikke drikke.
45. Han sendte fluesvermer imot dem
som fortærte dem, og frosk ble dem til
fordervelse.
46. Og han gav gnageren deres avling,
og gresshoppen deres høst.
47. Han slo deres vintrær med hagl og
deres morbærtrær med haglsteiner.
48. Han overgav deres fe til haglet og
deres flokker til lynild.
49. Han slapp sin brennende vrede løs
mot dem; harme, ergrelse, trengsel, og en
sending av ulykkes-engler.
50. Han brøt vei for sin vrede og sparte
ikke deres sjel for døden, men overgav
deres liv til pesten.
51. Han slo alle førstefødte i Egypten,
mannlighetens førstefødte i Kams telter.
52. Og han lot sitt folk bryte opp som en
fåreflokk og førte dem som en feflokk i
ørkenen.
53. Han ledet dem i trygghet, så de ikke
fryktet, men havet skjulte deres fiender.
54. Og han førte dem til sitt hellige
landemerke, til det berg hans høyre hånd
hadde vunnet.
55. Han drev hedningene ut for deres
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åsyn og lot deres land tilfalle dem som
arvedel, og lot Israels stammer bo i deres
telter.
56. Men de utfordret Gud, den Høyeste,
og var gjenstridige mot ham, og de aktet
ikke på hans vitneutsagn.
57. De vek av og var troløse, som deres
fedre, og de vendte om akkurat som en
bue som svikter.
58. Og de vakte hans harme med sine
offerhauger og gjorde ham nidkjær med
sine utskårne bilder.
59. Gud hørte det og ble vred, og han
ble hjertelig lei av Israel.
60. Og han forlot sin bolig i Sjilo, det telt
som han hadde slått opp blant
menneskene.
61. Han overgav sin slagkraft til
fangenskap, og sin herlighet i fiendenes
hånd.
62. Han over gav sitt folk til sverdet og
harmedes på sin arv.
63. Brann fortærte deres unge menn, og
dets jomfruer fikk ingen brudesang.
64. Dets prester falt for sverdet, og dets
enker holt ikke klagegråt.
65. Da våknet Herren som en som
sover, som en helt som jubler av vin.
66. Og han slo sine motstandere tilbake
og påførte dem en evig skam.
67. Han forkastet Josefs telt og utvalgte
ikke Efra'ims stamme,
68. men han utvalgte Juda stamme, det
Sions berg som han elsket.
69. Og han bygget opp igjen sin
helligdom lik et stort fjell, lik Jorden, som
han har grunnfestet for evig tid.
70. Han utvalgte David, sin tjener, og tok
ham fra fårehegnene.
71. Fra de brystgivende får, som han
gikk bak etter, hentet han ham til å vokte
Jakob, sitt folk, og Israel, sin arv.
72. Og han voktet dem etter sitt hjertes
oppriktighet og ledet dem med sin
forstandige hånd.
KAP. 79
Gud! Hedninger har trengt seg inn i
din arv
1. En salme av Asaf. Gud! Hedninger

har trengt inn i din arv og de har gjort ditt
hellige tempel skittent, og har gjort
Jerusalem til grushauger.
2. De har gitt dine tjeneres lik til føde for
himmelens fugler, dine helligdommers
kjøtt til ville dyr.
3. De har utøst deres blod som vann
rundt omkring Jerusalem, og der var ingen
som la dem i graven.
4. Vi er blitt til skam for våre naboland, til
spott og hån for dem som er omkring oss.
5. Hvor lenge, Herre! Vil du være vred
for evig? Hvor lenge vil din nidkjærhet
brenne som en ild?
6. Utøs din harme over hedningene,
som ikke kjenner deg, og over de riker
som ikke påkaller ditt navn!
7. For de har fortært Jakob og lagt hans
bolig øde.
8. Tilregn oss ikke våre fedres
ugjerninger! La din godhet komme oss
raskt i møte, for vi er hjerteskjærende
stakkarslige.
9. Hjelp oss, vår befrielses Gud, for ditt
navns æres skyld, og fri oss og forlat oss
våre synder for ditt navns skyld!
10. Hvorfor skal hedningene si: Hvor er
deres Gud? La det for våre øyne erfares
blant hedningene at dine tjeneres utøste
blod blir hevnet.
11. Og la den fangnes stønning komme
for ditt åsyn. La de dødsdømte barn bli i
live etter din veldige arms kraft,
12. og betal våre naboland sju dobbelt i
deres fang den hån som de har hånet deg
med, Herre!
13. Og vi, ditt folk, den feflokk du fører,
vil love deg for evig. Fra slekt til slekt vil vi
fortelle din pris.
KAP. 80
Israels Hyrde, vend øret til
1. For sanglederen, til liljene. Et
vitnesbyrd av Asaf. En salme.
2. Israels hyrde, vend øret til, du som
fører Josef som en fåreflokk! Du som
troner over kjerubene, åpenbar deg i
herlighet!
3. Vekk opp din makt for Efra'im,
Benjamin, og Manasse, og kom med
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befrielse til oss!
4. Gud! Reis oss opp igjen! Og la ditt
åsyn lyse, så vi blir befridd!
5. Herre, Gud, hærskarenes Gud, hvor
lenge har du latt din vrede ryke uten å bry
deg om ditt folks bønn!
6. Du har gitt dem gråt til brød å ete, og
tårer å drikke i fullt mål.
7. Du gjør oss til et bråk for våre
naboland, og våre fiender spotter med
lyst.
8. Gud, hærskarenes Gud, reis oss opp
igjen! Og la ditt åsyn lyse, så vi blir forløst!
9. Et vintre tok du opp fra Egypten, og
du drev hedningefolk ut og plantet det.
10. Du ryddet opp for det, og det festet
sine røtter og fylte landet.
11. Fjell ble skjult av dets skygge, og
Guds sedrer av dets greiner.
12. Det strakte ut sine greiner til havet,
og sine skudd bortimot elven.
13. Hvorfor har du revet ned dets
innhegning, så alle de som går forbi på
veien plukker av det?
14. Svinet fra skogen gnager på det. Og
hva som rører seg på marken, eter av det.
15. Gud, hærskarenes Gud, vend
tilbake! Sku ned fra himmelen og se og ta
deg av ditt vintre!
16. Vern om det som din høyre hånd har
plantet, og om den sønn du har utvalgt
deg!
17. Det er brent opp med ild, og det er
avhugget. For ditt åsyns trussel går de
under.
18. La din hånd være over den mann
som er ved din høyre hånd, og over den
menneskesønn du har utvalgt deg,
19. så vil vi ikke vike fra deg! Gjør oss
levende igjen, så vi kan påkalle ditt navn!
20. Herre, hærskarenes Gud, reis oss
opp igjen! La ditt åsyn lyse, så vi blir
forløst!
KAP. 81
Juble for Gud, for han løste byrden
av
1. For sanglederen, til Gittit. Av Asaf.
2. Juble for Gud, vår kraft, og rop med
glede for Jakobs Gud!
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3. Stem i en sang og la pauken lyde,
den herlige sitar til sammen med harpe!
4. Støt i basunen ved den måneden, ved
fullmåne, på vår høytids dag!
5. For det er en lov i Israel, en rett for
Jakobs Gud.
6. Han satte det til et vitnesbyrd i Josef
da han drog ut gjennom Egyptens land.
Og jeg hørte en røst som var ny for meg:
7. Jeg fridde hans skuldrer fra byrden,
og hans hender slapp fri fra bærekurven.
8. I nøden ropte du, og jeg fridde deg ut.
Jeg svarte deg skjult i tordenskyen, og jeg
testet deg ved Meriba-vannene. Pause.
9. Hør, mitt folk, og jeg vil vitne for deg!
Israel, Å, at du ville høre på meg:
10. Det skal ikke være noen fremmed
gud hos deg, og du skal ikke tilbe
utlendingenes gud.
11. Jeg er Herren, din Gud, som førte
deg opp av Egyptens land. Lukk vidt opp
din munn, så jeg kan fylle den!
12. Men mitt folk hørte ikke min røst, og
Israel ville ikke lyde meg.
13. Så lot jeg dem fare i sitt hjertes
hardhet, forat de skulle vandre i sine egne
onde forslag.
14. Å, at mitt folk ville høre på meg, og
at Israel ville vandre på mine veier!
15. Da ville jeg snart ydmyke deres
fiender og vende min hånd imot deres
motstandere.
16. De som hater Herren skulle da
smiske for dem, og deres tid skulle vare
for evig.
17. Og han skulle fø dem med den
beste hvete, og jeg skulle mette deg med
honning fra klippen.
KAP. 82
Gud er den stakkarsliges sakfører
1. En salme av Asaf. Gud står i Guds
menighet. Midt iblant guder holder han
dom:
2. Hvor lenge vil dere dømme urettferdig
og holde med de ugudelige? Pause.
3. Før den stakkarslige og farløses sak,
og la den undertrykte og fattige få sin rett!
4. Redd den stakkarslige og nødlidende,
og befri ham fra de ugudeliges hånd!
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5. De skjønner ingen ting, og forstår
ingen ting. De vandrer i et mørke hvor alle
deres Jordiske grunnvoller vakler.
6. Jeg har sagt: Dere er guder, og dere
er alle den Høyestes sønner.
7. Sannelig, som mennesker skal dere
dø, men som en av fyrstene skal dere
falle.
8. Reis deg, Gud, og hold dom over
Jorden, for du eier alle folkene!
KAP. 83
Folkene gjør forslag om å utrydde
Israel
1. En sang. En salme av Asaf.
2. Gud, vær ikke taus! Og vær ikke stille,
og hold deg ikke rolig, Gud!
3. For se, dine fiender bråker. Og de
som hater deg, løfter hodet.
4. Mot ditt folk legger de svikefullt opp
hemmelige forslag, og de rådslår mot dem
du verner.
5. De sier: Kom la oss utslette dem, så
de ikke mer er et folk, og Israels navn ikke
mere skal kommes i hu.
6. For de har av hjertet rådslått med
hverandre, og de inngår en pakt imot deg;
7. Edoms telt, Ismaelittene, Moab,
Hagarittene,
8. Gebal, Ammon, Amalek, Filisterne, og
likedan innbyggerne av Tyrus.
9. Også Assur har gitt seg i lag med
dem, for de er blitt Lots barns arm. Pause.
10. Gjør med dem som med Midian,
som med Sisera, og som med Jabin ved
bekken Kison!
11. De ble ødelagt av En-Dor, og de ble
til gjødsel på Jorden.
12. La det gå dem, deres kvalitetsfulle
menn, som Oreb, Se'eb, og alle deres
fyrster, som Sebah, og som Salmunna,
13. dem som sier: Vi vil ta oss Guds
boliger til eie.
14. Min Gud, gjør dem som en
støvvirvel, og som anger for vinden!
15. Som en ild som tenner en skog, og
som en flamme som setter fjell i brann,
16. måtte du forfølge dem slik med din
storm og skrekkslå dem med ditt
stormvær!

17. Fyll deres åsyn med skam, så de
søker ditt navn, Herre!
18. La dem bli flau og skrekkslåes til
evig tid, og la dem bli til skamme og gå
under!
19. Og la dem få erfare at du alene har
navnet Herren Den Høyeste over hele
Jorden!
KAP. 84
Salige er de som bor i ditt hus
1. For sanglederen, til Gittit. En salme
av Korahs barn.
2. Hvor elskelige dine boliger er, Herre,
hærskarenes Gud!
3. Min sjel lengter og forgår av lengsel
etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og mitt
kjøtt roper med fryd til den levende Gud.
4. Spurven har funnet seg et hus og
svalen et rede, hvor de har lagt sine unger
innfør ditt alter, Herre, hærskarenes Gud,
min konge og min Gud.
5. Salige er de som bor i ditt hus. De
skal stadig love deg. Pause.
6. Salig er det menneske som har sin
styrke i deg, de hvis hu står til dine jevne
veier.
7. Når de vandrer gjennom tåredalen,
gjør de den rik på kilder og høstregnet
dekker den med velsignelse.
8. De går frem fra kraft til kraft, og de
trer frem for Gud på Sion.
9. Herre, hærskarenes Gud, hør min
bønn! Vend øret til, Jakobs Gud! Pause.
10. Gud, vårt skjold, se hertil og akte på
din salvedes åsyn!
11. For 1 dag i dine forgårder er bedre
enn 1000 ellers. Jeg vil heller stå ved
dørterskelen i min Guds hus enn å bo i de
ugudeliges telt.
12. For Gud, Herren, er en sol og et
skjold, og Herren gir nåde og ære. Han
nekter ikke dem noe som vandrer i uskyld.
13. Herre, hærskarenes Gud, salig er
det menneske som setter sin lit til deg.
KAP. 85
Herre, la oss se din godhet
1. For sanglederen. En salme av Korahs
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2. Du har fra før av, Herre, vært nådig
mot ditt land, og du lot Jakobs fangenskap
opphøre.
3. Du tok bort ditt folks ugjerninger, og
du skjulte all deres synd. Pause.
4. Du tok bort all din harme, og du lot din
brennende vrede vende om.
5. Vend om til oss, vår befrielses Gud,
og gjør din harme imot oss til ingenting!
6. Vil du være vred for evig på oss? Vil
du la din vrede vare fra slekt til slekt?
7. Vil du ikke gjøre oss levende igjen, så
ditt folk kan glede seg i deg?
8. Herre, la oss se din godhet, og gi oss
din befrielse!
9. Jeg vil høre hva Gud Herren taler, for
han taler fred for sitt folk og sine
gudfryktige; bare de ikke vender tilbake til
tåpeligheter.
10. Ja, hans befrielse er nær hos dem
som har respekt for ham, forat herligheten
skal bo i vårt land.
11. Nåde og sannhet skal møte
hverandre. Rettferd og fred skal kysse
hverandre.
12. Sannhet skal vokse opp av Jorden,
for rettferd skal skue ned fra himmelen.
13. Herren skal også gi det som godt er,
og gi vårt land sin avling.
14. Rettferd skal gå frem for hans åsyn
og stadig følge i hans spor.
KAP. 86
Ta hånd om min sjel, Herre
1. En bønn av David. Bøy ditt øre,
Herre, og svar meg, for jeg er nedtrykt og
fattig!
2. Bevar min sjel, for jeg er gudfryktig!
Befri din tjener, du min Gud, ham som
setter sin lit til deg!
3. Vær meg nådig, Herre, for til deg
roper jeg hele dagen.
4. Gled din tjeners sjel, for til deg, Herre,
løfter jeg min sjel!
5. For du, Herre, er god og villig til å
forlate, og rik på godhet mot alle dem som
påkaller deg.
6. Vend øret, Herre, til min bønn, og akt
på mine inderlige bønners røst!
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7. På min nøds dag kaller jeg på deg, for
du svarer meg.
8. Ingen er som du blant gudene, Herre,
og ingenting er som dine gjerninger.
9. Alle hedningene, som du har skapt,
skal komme og tilbe for ditt åsyn, Herre,
og ære ditt navn.
10. For du er stor og den som gjør
undergjerninger, og bare du alene er Gud.
11. Lær meg, Herre, din vei, for jeg vil
vandre i din sannhet! Gi meg et udelt
hjerte til å ha respekt for ditt navn!
12. Jeg vil prise deg, Herre min Gud, av
hele mitt hjerte, og jeg vil ære ditt navn for
evig.
13. For din godhet er stor over meg, og
du har utfridd min sjel fra det dype
dødsrike.
14. Gud! Overmodige har reist seg imot
meg, og en flokk av voldsmenn står meg
etter livet, og de har ikke deg for øye.
15. Men du, Herre, er en barmhjertig og
nådig Gud, behersket og rik på nåde og
sannhet.
16. Vend deg til meg og vær meg nådig!
Gi din tjener din styrke og befri din
tjenestekvinnes sønn!
17. Gjør et tegn med meg til det gode,
forat mine misunnelses-menn kan se det
og bli til skamme, fordi du, Herre, har
hjulpet meg og trøstet meg.
KAP. 87
Herren har grunnfestet Sion på sitt
hellige berg
1. En salme av Korahs barn. En sang.
Den by han har grunnfestet står på det
hellige berg.
2. Sions porter, elsker Herren, fremfor
alle Jakobs boliger.
3. Herlige ting er sagt om deg, du Guds
by. Pause.
4. Jeg nevner Rahab og Babel blant
dem som kjenner meg; så også
Filisterland, Tyrus, Kus, og de som er født
der.
5. Og om Sion skal det sies: Hver og èn
som er født der, skal han, den Høyeste,
gjøre fast.
6. Herren skal telle når folkene blir
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oppskrevet, og si: Denne er født der.
Pause.
7. Og de som synger og danser, skal si:
Alle mine kilder er i deg.
KAP. 88

Befri meg fra graven

1. En sang. En salme av Korahs barn til
sanglederen. En læresalme om en lengsel
etter betryggelse av Esrahitten Heman.
2. Herre, min befrielses Gud! Om dagen
og om natten roper jeg innfor deg.
3. La min bønn komme innfor ditt åsyn,
og bøy ditt øre til mitt klagerop!
4. For min sjel er mett av ulykker, og mitt
liv er kommet nær til dødsriket.
5. Jeg aktes lik den som farer ned i
hulen, og jeg er så som en mann uten
kraft.
6. Og lik en som er overlatt til de døde,
lik de i hjelslagne som ligger i graven, som
du ikke mere kommer i hu, fordi de er
adskilt fra din hånd.
7. Du har lagt meg i dypets hule, i
avgrunnen, på mørke steder.
8. Din vrede tynger meg, og med alle
dine bølger presser du meg. Pause.
9. Du har drevet mine fortrolige langt
bort fra meg, og du har gjort meg vederstyggelig for dem. Jeg er stengt inne og
kommer ikke ut.
10. Mitt øye fortviles av lidelse, og jeg
har påkalt deg, Herre, hver dag. Og jeg
har utbredt mine hender til deg.
11. Skulle du gjøre undergjerninger for
de døde? Eller skulle dødninger stå opp
og prise deg? Pause.
12. Fortelles det kanskje i graven om din
godhet, og i avgrunnen om din trofasthet?
13. Blir kanskje din undergjerning kjent i
mørket, og din rettferdighet i glemselens
land?
14. Men jeg roper til deg, Herre, og om
morgenen kommer min bønn deg i møte.
15. Hvorfor, Herre, forkaster du min
sjel? Hvorfor skjuler du ditt åsyn for meg?
16. Nedtrykt er jeg og døende fra
ungdommen av. Jeg bærer dine
skrekkslagelser, så at jeg må fortviles.
17. Din vredes flamme har gått over

meg, og dine skrekkslagelser har
tilintetgjort meg.
18. De har omgitt meg som et vann hele
dagen, og de har omringet meg alle
sammen.
19. Du har drevet venn og slektning
langt bort fra meg, og mørket er nå mitt
fortrolige sted.
KAP. 89
Gud hersker slik i sitt rike
1. En læresalme av Esrahitten Etan.
2. Om Herrens nådefulle gjerninger vil
jeg synge til evig tid, og fra slekt til slekt vil
jeg kunngjøre din trofasthet med min
munn.
3. For jeg sier: Godhet bygges opp til
evig tid, og i himmelen grunnfester du din
trofasthet.
4. Du sier: Jeg har gjort en pakt med
min utvalgte, og jeg har sverget til David
min tjener:
5. Til evig tid vil jeg grunnfeste ditt
avkom, og jeg vil bygge din trone fra slekt
til slekt. Pause.
6. Og himlene priser din underfulle
gjerning, Herre, og din trofasthet prises i
de helliges forsamling.
7. For hvem i det høye er å ligne med
Herren? Og hvem er lik Herren blant Guds
sønner?
8. Gud er hjerteskjærende dramatisk i
de helliges hemmelige forslag, og alle
som er omkring ham får full respekt.
9. Herre, hærskarenes Gud, hvem er så
sterk som du? Og din trofasthet, Herre, er
rundt omkring deg.
10. Du er den som hersker selv om et
hav av opprør og dets bølger reiser seg.
Og du lar dem legge seg.
11. Du har sønderknust Rahab som en i
hjelslått, og med din styrkes arm har du
spredt dine fiender.
12. Deg tilhører himlene, og deg også
Jorden, Jordens rike, og alt som fyller det,
og du har grunnfestet dem.
13. Nord og sør har du skapt, og Tabor
og Hermon jubler over ditt navn.
14. Du har en arm med makt, for sterk
er din hånd. Og opphøyet er din høyre
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15. Rettferd og rett er din trones
grunnvoll, og nåde og sannhet går frem
for ditt åsyn.
16. Salig er det folk som kjenner til jubel,
Herre, og i ditt åsyns lys skal de vandre.
17. I ditt navn skal de fryde seg hele
dagen. Og ved din rettferdighet blir de
opphøyet,
18. for du er deres styrkes pryd. Og ved
din godhet opphøyer du vårt horn,
19. for Herren er vårt skjold og Israels
Hellige er vår Konge.
20. Dengang talte du i et syn til de
ordentlige og sa: Jeg har nedlagt en hjelp
hos en helt, og jeg har opphøyet en ung
mann av folket.
21. Jeg har funnet David, min tjener, og
jeg har salvet ham med min hellige olje.
22. Min hånd skal alltid være med ham,
og min arm skal gi ham styrke.
23. Fienden skal ikke komme over ham,
og den urettferdige skal ikke undertrykke
ham.
24. Men jeg vil sønderknuse hans
motstandere for hans åsyn og slå dem
som hater ham.
25. Og min trofasthet og min godhet skal
være med ham, og i mitt navn skal han
løfte sitt horn.
26. Og jeg vil la ham legge sin hånd på
havet og sin høyre hånd på elvene.
27. Og han skal rope til meg: Du er min
far, min Gud, og min befrielses klippe.
28. Jeg vil gjøre ham til den førstefødte,
og til den høyeste blant kongene på
Jorden.
29. Jeg vil bevare min godhet mot ham
til evig tid, og min pakt skal stå fast for
ham.
30. Og jeg vil la hans avkom bli til evig
tid, og hans trone som himmelens dager.
31. Dersom hans barn forlater min lov
og ikke vandrer i mine bud,
32. og dersom de nedvurderer mine
forskrifter og ikke holder mine befalinger,
33. da vil jeg hjemsøke deres synd med
ris og deres ugjerning med lidelser.
34. Men min godhet vil jeg ikke ta fra
ham, og min trofasthet skal ikke svikte.
35. Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke
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forandre hva som gikk ut fra mine lepper.
36. Ett har jeg sverget ved min hellighet,
og, i sannhet, for David vil jeg ikke lyve:
37. Hans avkom skal bli til evig tid, og
hans trone som solen for mitt åsyn.
38. Som månen skal den stå fast for
evig, og beviset i det høye er trofast.
Pause.
39. Og du har forkastet og forsmådd, og
du har blitt harm på din salvede.
40. Du har rystet av deg pakten med din
tjener, og du har vanhelliget hans krone
ned i støvet.
41. Du har revet ned alle hans murer, og
du har lagt alle hans festninger i grus.
42. Alle de som går forbi på veien
plyndrer ham, og han er blitt til en hån for
sine naboer.
43. Du har opphøyet hans motstanderes
høyre hånd, og du har gledet alle hans
fiender.
44. Og du lot hans skarpe sverd vike, og
lot ham ikke holde stand i striden.
45. Du har gjort ende på hans glans, og
har kastet hans trone i støvet.
46. Du har forkortet hans ungdoms
dager, og du har dekket ham med skam.
Pause.
47. Hvor lenge, Herre? Vil du skjule deg
for evig? Hvor lenge skal din harme
brenne som en ild?
48. Kom dog i hu hvor kort mitt liv er, og
hvor forgjengelige du har skapt alle
menneskenes barn!
49. Hvem er den mann som lever og
ikke ser døden, og som befrir sin sjel fra
dødsrikets vold?
50. Hvor er, Herre, dine forhenværende
nådefulle gjerninger, som du sverget til
David i din trofasthet?
51. Kom i hu, Herre, dine tjeneres
vanære, og at jeg må bære alle de mange
folk i mitt fang,
52. og at dine fiender håner, Herre, at de
håner din salvedes fotspor!
53. Lovet være Herren til evig tid!
AMEN!

FJERDE SALMEBOKEN
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Moses' bønn

1. En bønn av Moses, den Guds mann.
Herre! Du har vært oss en bolig fra slekt til
slekt.
2. Før fjellene ble til og du skapte Jorden
og verden, ja, fra evighet til evighet, er du
Gud.
3. Du byder mennesket å vende tilbake
til støv og sier: Vend tilbake, dere
menneskebarn!
4. For 1000 år er i dine øyne som den
dag i går når den farer bort, ja, så som en
nattevakt.
5. Du skyller dem bort og de blir som i
en dvale. Om morgenen er de som det
frodige gress,
6. de blomstrer opp og blir frodige, men
om kvelden visner de og blir tørre.
7. For vi har gått til grunne ved din
vrede, og ved din harme rykker din
skrekkslagelse oss bort.
8. Du har satt våre ugjerninger fremfor
dine øyne, og våre skjulte synder frem i
lyset av ditt åsyn.
9. Alle våre dager rømmer for din vrede,
og vi har levd våre år til ende med
stønning.
10. Vårt livs tid, den er 70 år. Og når vi
har stor styrke, så er den 80 år. Og dens
herlighet er slit og tomhet, for den går
snart forbi akkurat som bortfløyet.
11. Hvem kjenner din vredes styrke og
din harme slik som respekten for deg
krever?
12. Lær oss å telle våre dager, så at vi
kan få visdom i hjertet!
13. Vend om, Herre! Hvor lenge? Ha
medfølelse med dine tjenere!
14. Mett oss, når morgenen gryr, med
din godhet, så at vi kan få juble og være
glade alle våre dager!
15. Gled oss så mange dager som du
har påført oss lidelse, og så mange år
som vi har sett ulykke!
16. La din gjerning åpenbares for dine
tjenere, og din herlighet over dine barn!
17. Og måtte Herrens herlighet være
over oss! Og måtte du gjøre våre

henderes gjerninger suksessfulle, ja,
måtte du gjøre våre henders gjerninger
suksessfulle!
KAP. 91
Herre, du bærer meg på dine hender
1. Den som sitter i den Høyestes
gjemmeplass, og som bor i den
Allmektiges skygge,
2. han sier til Herren: Min tilflukt og min
borg er min Gud, han som jeg setter min
lit til.
3. Ja, for han frir deg av fuglefangerens
snare, og fra den nedbrytende pest.
4. Med sine vingefjær (kanskj e
englevinger) dekker han deg, og under
hans vinger finner du ly, for hans
trofasthet er ditt skjold og vern.
5. Du skal ikke frykte for nattens redsler,
for pil som flyr om dagen,
6. for pest som farer frem i mørket, og
for slag som ødelegger ditt dagslys.
7. Faller tusen ved din side og ti tusen
ved din høyre hånd, så skal det ikke nå til
deg.
8. Du skal bare skue det med dine øyne,
og se hvordan de ugudelige får sin lønn,
9. for du, Herre, er min tilflukt. Den
Høyeste er gjort til din bolig,
10. så ingenting ondt skal skje deg, og
ingen plage skal komme nær til ditt telt.
11. For han skal gi sine engler befaling
om deg at de skal bevare deg på alle dine
veier.
12. De skal bære deg på hendene, forat
du ikke skal støte din fot mot noen stein.
13. På løve og huggorm skal du trå, og
du skal trå ned unge løver og slanger.
14. For når han henger fast ved meg, så
vil jeg utfri ham. Og jeg vil føre ham i
sikkerhet, for han kjenner mitt navn.
15. Han skal påkalle meg, og jeg skal
svare ham. Jeg er med ham i nøden, og
jeg vil utfri ham og føre ham til ære.
16. Og med et langt liv vil jeg mette ham
og la ham skue min forløsning.
KAP. 92
Det er godt å prise Herren
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1. En salme. En sang til sabbatsdagen.
2. Det er godt å prise Herren, og å
lovsynge ditt navn, du den Høyeste,
3. og å kunngjøre din godhet om
morgenen, og din trofasthet om nettene,
4. til tistrenget sitar og til harpe, til
fantasifullt spill på sitar.
5. For du har gledet meg, Herre, med
ditt verk, så jeg jubler over dine henders
gjerninger.
6. Hvor store dine gjerninger er, Herre,
og hvor hjertelig dype dine tanker er!
7. En ufornuftig mann kjenner det ikke,
og en tåpe forstår ikke slikt.
8. Når de ugudelige spirer som gresset,
og alle de som gjør urett blomstrer, så
skjer det til deres fordervelse til evig tid.
9. Men du er stor til evig tid, Herre!
10. For se på dine fiender, Herre, Se,
dine fiender forgår. Alle de som gjør urett,
blir atspredt.
11. Og du løfter mitt horn som en
villokse når jeg er overøst med frisk olje.
12. Da ser mitt øye med fryd på mine
motstandere, og mine ører hører med
glede om de onde som står opp imot meg.
13. Den rettferdige vokser som palmen.
Som en seder på Libanon vokser han.
14. De er plantet i Herrens hus, og de
blomstrer i vår Guds forgårder.
15. Enn i gråhåret alder skyter de friske
skudd som er grønne og frodige,
16. for å kunngjøre at Herren er rettvis,
han, min klippe, og at det ikke er urett hos
ham.
KAP. 93
Herren er blitt konge
1. Herren er blitt konge, og han har
kledd seg i majestet. Herren har kledd seg
og omgjort seg med kraft, så at
Jordkretsen står fast og rokkes ikke.
2. Fast er din trone fra forhenværende
tid, og fra evighet er du.
3. Strømmene løfter seg opp, Herre!
Strømmene har løftet opp sin røst, og
strømmene hever sin brusen,
4. men større enn røsten av de store
vann og havets brenninger er Herren i
herlighet og majestet.
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5. Og dine vitneutsagn er hjertelige
trofaste, og herlighet sømmer seg for ditt
hus, Herre, så lenge dagene varer.
KAP. 94
Herren, Gud, hevner det urettferdige
1. Du hevnens Gud, Herre, du hevnens
Gud, åpenbar deg i herlighet!
2. Reis deg, du Jordens dommer, og la
gjengjeldelse komme over de selvstore!
3. Hvor lenge er de ugudelige, Herre, og
hvor lenge skal de ugudelige fryde seg?
4. De utøser en strøm av ord, og de
fører frekk tale. Alle de som gjør urett,
opphøyer seg.
5. Ditt folk, Herre, knuser de, og din arv
plager de.
6. Enken og den fremmede slår de i hjel,
og farløse myrder de.
7. De sier: Herren ser det ikke, og
Jakobs Gud bryr seg ikke om det.
8. Gi dog akt, dere ufornuftige blant
folket! Og dere tåpelige, når vil dere bli
kloke?
9. Skulle kanskje han som planter øret,
ikke høre? Skulle kanskje han som skaper
øyet, ikke se?
10. Skulle kanskje han som oppdrar
hedningene, ikke straffe, han som gir
menneskene forstand?
11. Herren kjenner menneskenes
tanker, og han vet at de er tomhet.
12. Salig er den mann som du, Herre,
oppdrar og gir lærdom av din lov
13. for å gi ham ro for onde tider, inntil
det blir gravd en grav for den ugudelige.
14. For Herren skal ikke forkaste sitt folk
og ikke forlate sin arv,
15. for domsavgjørelsene skal vende
tilbake til rettferdighet, og alle de
oppriktige av hjertet skal den gi medhold.
16. Hvem reiser seg for meg mot de
onde? Hvem stiller seg frem for meg imot
dem som gjør urett?
17. Dersom ikke Herren var min hjelp,
ville min sjel bo i dødsrikets stillhet.
18. Når jeg sier: Min fot vakler, da holder
din godhet meg oppe, Herre!
19. Når mine urolige tanker i mitt hjerte
blir mange, da restaurerer din trøst min
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sjel.
20. Har vel den demoraliserte domstol
noe samfunn med deg, der hvor de skaper
urett med et utseende av rettferdighet?
21. De slår seg mengdevis sammen
imot den rettferdige sjel, og uskyldig blod
dømmer de skyldig.
22. Da blir Herren meg en borg, og min
Gud en tilflukts klippe.
23. Og han lar deres urett komme
tilbake over dem, og for deres ondskaps
skyld skal han utrydde dem. Ja, Herren
vår Gud skal utrydde dem.
KAP. 95
Kom la oss juble for Herren
1. Kom la oss juble for Herren, og la oss
rope av fryd for vår frelses klippe!
2. La oss tre frem for hans åsyn med
pris, og la oss juble for ham med salmer!
3. For Herren er en stor Gud, og en stor
konge, over alle guder.
4. Han har Jordens dyp i sin hånd, og
fjellenes topper i eie.
5. Han eier havet, for han har skapt det,
og hans hender har gjort det tørre land.
6. Kom la oss kaste oss ned og bøye
kne, og la oss knele for Herrens, vår
skapers, åsyn!
7. For Han er vår Gud og vi er det folk
han fører, og den flokk hans hånd leder.
Ville dere dog bare i dag høre hans røst!
8. Forherd ikke deres hjerte liksom ved
Meriba, og akkurat som på Massadagen i
ørkenen,
9. hvor deres fedre tålmodighets-fristet
meg! De satte meg på prøve, de som dog
hadde sett min gjerning.
10. I 40 år vemmedes jeg ved den slekt,
og jeg sa: De er et folk som har et forvillet
hjerte, og de kjenner ikke mine veier.
11. Så sverget jeg i min vrede: I
sannhet, de skal ikke komme inn til min
hvile.
KAP. 96
Syng en ny sang for Herren
1. Syng for Herren en ny sang! Syng for
Herren hele Jorden!

2. Syng for Herren, lov hans navn, og
forkynn fra dag til dag hans befrielse!
3. Fortell blant hedningene hans ære, og
blant folkene hans undergjerninger!
4. For stor er Herren og høyt lovet.
Dramatisk er han over alle guder.
5. For alle folkenes guder er ingenting,
men Herren har gjort himmelen.
6. Majestet og herlighet er innfor hans
åsyn, og kraft og glans i hans helligdom.
7. Gi Herren, dere folkeslekter, gi Herren
ære og makt!
8. Gi Herren hans navns ære, bær frem
gaver, og kom til hans forgårder!
9. Tilbe Herren i hellig prakt, og skjelve
for hans åsyn all Jorden!
10. Si blant hedningene: Herren er blitt
konge, og Jordkloden står fast og den
vakler ikke. Han dømmer folkene med
rettvishet.
11. Måtte himmelen glede seg, Jorden
fryde seg, og havet og alt som fyller det
bruse!
12. Måtte marken fryde seg, og alt som
er på den, og alle trær juble i skogen
13. for Herrens åsyn. For HAN
KOMMER for å dømme Jorden. Han skal
dømme Jorderikene i rettferdighet og
folkene i sin trofasthet.
KAP. 97
Herren er den høyeste konge over
Jorden
1. Herren er blitt konge. Jorden fryde
seg, og mange øyer glede seg!
2. Skyer og mørke er rundt omkring
ham. Rettferdighet og rett er hans trones
grunnvoll.
3. Ild går foran hans åsyn og setter hans
fiender i brann rundt omkring.
4. Hans lyn lyser opp hele Jorderiket.
Jorden ser det og skjelver.
5. Og fjellene smelter som voks for hans
åsyn, for hele Jordens Herres åsyn.
6. Himlene kunngjør hans rettferdighet,
og alle folkene ser hans ære.
7. Til skamme blir alle de som dyrker
utskårne bilder, og som roser seg av
avguder. Tilbe ham, alle guder!
8. Sion hører det og gleder seg, og
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Judas døtre fryder seg over dine dommer,
Herre.
9. For du, Herre, er den høyeste over
hele Jorden, og du er hjertelig opphøyet
over alle guder.
10. Dere som elsker Herren, hat det
onde! Han bevarer sine ordentliges sjeler,
og han frir dem ut av de ugudeliges hånd.
11. Lys er sådd ut for den rettferdige, og
glede for de oppriktige av hjertet.
12. Gled dere, dere rettferdige, i Herren,
og pris hans hellige navn!
KAP. 98
Rop av fryd, for Herren har kunngjort
sin frelse
1. En salme. Syng Herren en ny sang,
for han har gjort underverker! Hans høyre
hånd og hans hellige arm har hjulpet ham.
2. Herren har kunngjort sin frelse, og
åpenbart sin rettferdighet for hedningenes
øyne.
3. Han har kommet i hu sin godhet og
sin trofasthet mot Israels hus, og alle
Jordens ender har sett vår Guds frelse.
4. Rop med glede for Herren, hele
Jorden, og bryt ut i jubel og lovsang!
5. Lovsyng Herren til sitar, til sitar med
sangens røst,
6. og rop av fryd for kongens, Herrens,
åsyn til trompeter og basunens røst!
7. Havet bruse og alt som fyller det,
Jorderiket og de som bor der!
8. Strømmene klappe i hender, og
fjellene juble alle sammen
9. for Herrens åsyn, for han kommer for
å dømme Jorden. Han skal dømme
Jorderiket med rettferdighet, og folkene
med rettvishet.
KAP. 99
Opphøy Herren og kast dere ned for
ham
1. Herren er blitt konge, og folkene
skjelver. Han troner over kjeruber, og
Jorden ryster.
2. Herren er stor i Sion, og opphøyet er
han over alle folkene.
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3. De skal prise ditt navn, det store og
dramatiske, for hellig er han.
4. I sin makt elsker kongen rettferdighet,
for du har grunnfestet rettvishet, og du har
gjort rett og rettferdighet i Jakob.
5. Opphøy Herren vår Gud, og kast dere
ned for hans føtters skammel, for hellig er
han!
6. Moses og Aron var blant hans
prester, og Samuel blant dem som påkalte
hans navn. De ropte til Herren, og han
svarte dem.
7. I en skystøtte talte han til dem, og de
holdt hans vitneutsagn og den lov han gav
dem.
8. Herre, vår Gud, du svarte dem. Du
var dem en Gud som tilgav dem, men
også en hevner over deres gjerninger.
9. Opphøy Herren vår Gud, og knele for
hans hellige berg, for hellig er vår Gud!
KAP. 100
Tjen Herren med glede
1. En salme til lovprisning. Rop med fryd
for Herren, hele Jorden!
2. Tjen Herren med glede, og kom frem
for hans åsyn med jubel!
3. Kjenn at Herren er Gud! Han har
skapt oss og ikke vi selv, til sitt folk og til
den flokk han leder.
4. Gå inn i hans porter med pris, og i
hans forgårder med lov! Pris ham, og lov
hans navn,
5. for Herren er god. Hans godhet varer
til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til
slekt.
KAP. 101
Mine øyne ser etter den trofaste
1. En salme av David. Om godhet og
rett vil jeg synge. Og deg, Herre, vil jeg
lovsynge.
2. Jeg vil akte på den rettsindiges vei,
men når vil du komme til meg? Jeg vil
vandre i mitt hjertes uskyld i mitt hus.
3. Og jeg vil ikke sette meg fore noen
ugjernings-bragd. Å gjøre overtramp hater
jeg, så det skal ikke henge ved meg.
4. Et falskt hjerte skal vike fra meg, og
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den onde vil jeg ikke vite av.
5. Den som baktaler sin neste i
hemmelighet, ham vil jeg utrydde. Den
som har stolte øyne og et oppblåst hjerte,
ham kan jeg ikke tåle.
6. Mine øyne ser etter de trofaste i
landet, forat de skal bo hos meg. Og den
som vandrer på rettsindiges vei, han skal
tjene meg.
7. Der skal ikke i mitt hus bo noen som
farer med svik. Og den som taler løgn,
skal ikke bli stående for mine øyne.
8. Hver morgen vil jeg tilintetgjøre alle
ugudelige i landet, for å utrydde av
Herrens by alle dem som gjør urett.
KAP. 102
En sjel i sorg
1. En bønn av en presset når han
engster seg og utøser sin sorg for Herrens
åsyn.
2. Herre, hør min bønn og la mitt rop
komme til deg!
3. Skjul ikke ditt åsyn for meg på den
dag jeg er i nød, men bøy ditt øre til meg!
På den dag jeg roper, må du skynde deg
å svare meg!
4. For mine dager er faret bort som en
røyk, og mine bein er forbrent som en
brann.
5. Mitt hjerte er utbrent som visnet
gress, og jeg har mistet lysten på å ete
mitt brød.
6. For min høylytte stønnings skyld
trenger mine bein ut fra mitt kjøtt.
7. Jeg ligner en pelikan i ørkenen, og jeg
er så som en ugle blant ruiner.
8. Jeg våker og er blitt som en enslig
fugl på taket.
9. Hele dagen spotter mine fiender meg.
De som raser imot meg, bruker meg til å
sverge ved.
10. For jeg eter aske som brød og
blander min drikk med gråt,
11. for din vrede og harmes skyld, for du
har rykket meg opp og kastet meg bort.
12. Mine dager er så som skyggen, som
bare blir lengere og lengere, og jeg selv
visner bort som gress.
13. Men du, Herre, troner til evig tid, og

din ihukommelse varer fra slekt til slekt.
14. Men du vil reise deg, og du vil
forbarme deg over Sion. For nå er det
tiden til å være nådig, og timen er
kommet.
15. For dine tjenere elsker dets steiner,
og de har medfølelse over dets støv.
16. Og hedningene skal ha respekt for
Herrens navn, og alle Jordens konger for
din herlighet,
17. for Herren har bygget Sion og han
har åpenbart seg i sin herlighet.
18. Han har vendt seg til de hjelpeløses
bønn, og han har ikke foraktet deres
bønn.
19. Dette skal bli oppskrevet for den
kommende slekt, for det folk som skal
skapes, skal love Herren.
20. For han har sett ned fra sin hellige
høyde, og Herren har skuet fra himmelen
og ned til Jorden
21. for å høre den fangedes klage, og
for å løse dødens barn,
22. forat Sion skal forkynne Herrens
navn og hans pris i Jerusalem
23. når de samler seg, folkeslagene og
rikene, for å tjene Herren.
24. Han har bøyet min kraft på veien, og
han har forkortet mine dager.
25. Jeg sier: Min Gud, ta meg ikke bort
midt i mine dager, for dine år varer fra
slekt til slekt!
26. Fra før av grunnfestet du Jorden, og
himlene er dine henders gjerning.
27. Og de skal forgå, men du skal bestå.
De skal alle eldes som et tøystykke og du
skal kle av deg dem som et kledebon. De
kles av,
28. men du er den samme, og dine år
får ingen ende.
29. Dine tjeneres barn skal bo i ro, og
deres avkom skal stå fast for ditt åsyn.
KAP. 103
Han metter min sjel med hva godt er
1. Av David. Min sjel, lov Herren! Og alt
som i meg er, lov hans hellige navn!
2. Min sjel, lov Herren og glem ikke alle
hans velgjerninger!
3. Han som forlater all din ugjerning, og
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som leger dine sykdommer,
4. han som befrir ditt liv fra graven, og
som kroner deg med godhet og
barmhjertighet,
5. han metter din sjel med det som godt
er, så du blir ung igjen akkurat som ørnen.
6. Herren gjør rettferdighet og rett mot
alle undertrykte.
7. Han kunngjorde sine veier for Moses,
og sine gjerninger for Israels barn.
8. Herren er barmhjertig og nådig,
behersket og rik på godhet.
9. Han går ikke alltid i rette og gjemmer
ikke på vrede for evig.
10. Han gjør ikke med oss etter våre
synder og gjengjelder oss ikke etter våre
ugjerninger.
11. For så høy som himmelen er over
Jorden, er hans godhet mektig over dem
som har respekt for ham.
12. Og så langt som øst er fra vest, lar
han våre ugjerninger være langt fra oss.
13. Som en far forbarmer seg over sine
barn, forbarmer Herren seg over dem som
har respekt for ham.
14. For han vet hvordan vi er skapt, og
han kommer i hu av vi er støv.
15. Et menneskes dager er som gresset,
og som blomsten på marken, slik
blomstrer han.
16. Når vinden farer over ham, er han
ikke mere, og hans sted kommer ham ikke
i hu mere.
17. Men Herrens godhet er fra evighet
og inntil evighet over dem som har respekt
for ham. Og hans rettferdighet er inntil
barnebarn
18. mot dem som holder hans pakt, og
dem som kommer hans bud i hu, så de
gjør etter dem.
19. Herren har reist sin trone i
himmelen, og hans rike hersker over alle
ting.
20. Lov Herren, dere hans engler, dere
veldige i kraft, som fullfører hans ord, idet
dere adlyder hans ords røst!
21. Lov Herren, alle hans hærskarer,
dere hans tjenere som gjør hans vilje!
22. Lov Herren, alle hans gjerninger, på
alle steder hvor han hersker! Min sjel, lov
Herren!

Side 643

KAP. 104
Lov Herren for alle hans gjerninger
1. Min sjel, lov HERREN ! Min Gud, du
er hjertelig stor. Majestet og herlighet har
du kledd deg i.
2. Han innhyller seg i lys som et
kledebon, og spenner himmelen ut som et
telt.
3. Han tømrer på vannene sine høye
rom, han gjør skyene til sin vogn, og farer
frem på vindens vinger.
4. Han gjør vinder til sine engler, og
flammende ild til sine tjenere.
5. Han grunnfestet Jorden på dens
fundamenter, og den skal ikke rokkes i all
evighet.
6. Du hadde dekket den med dype vann
som med et kledebon, og vannene stod
over fjellene.
7. For dine autoritetsord flydde de, og
for din tordenrøst fór de hastig bort.
8. De steg opp til fjellene, og fòr ned i
dalene, til det sted du hadde grunnfestet
for dem.
9. En grense satte du som de ikke skal
overstige. De skal ikke vende tilbake for å
dekke Jorden.
10. Han lar kilder springe frem i dalene,
og de går mellom fjellene.
11. De gir alle markens dyr å drikke, og
villeslene slukker sin tørst.
12. Over dem bor himmelens fugler, og
mellom grenene lar de sin røst høre.
13. Han vanner fjellene fra sine høye
rom, og av dine gjerningers frukt mettes
Jorden.
14. Han lar gress gro for buskapen og
planter til menneskets tjeneste, til å få
brød frem av jorden.
15. Vin gleder hjertet, så den gjør
ansiktet mer skinnende enn olje, og brød
styrker menneskets hjerte.
16. Herrens trær mettes på Libanon,
sederne som han har plantet,
17. der hvor fuglene bygger sitt reir, og
storken som har sin bolig i cypressene.
18. De høye fjell er for steingeitene, og
klippene er en tilflukt for fjellgrevlingene.
19. Han gjorde månen og fastsatte
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tidene, for solen kjenner sin nedgangstid.
20. Du gjør mørke, og det blir natt, og i
den rører alle dyrene i skogen seg.
21. De unge løver brøler etter rov, for å
kreve sin føde av Gud.
22. Men når solen går opp, trekker de
seg tilbake og legger seg i sine boliger.
23. Mennesket går ut til sin gjerning og
til sitt arbeid inntil kvelden.
24. Hvor mange dine gjerninger er,
Herre! Og du gjorde dem alle viselig, så
Jorden er full av det du har skapt.
25. Der er havet, stort og bredt, og der
er en vrimmel uten tall på dyr av både
små og store.
26. Der går skipene, og der er Levitan
(kanskje en Phobosuchus) som du skapte
til å leke seg der.
27. Alle venter de på deg, at du skal gi
dem deres føde i rette tid.
28. Du gir dem, og de sanker. Du åpner
din hånd, og de mettes med godt.
29. Du skjuler ditt åsyn, og de blir
skrekkslagne. Du drar deres livsånde
tilbake, og de dør og vender tilbake til sitt
støv.
30. Du sender din Ånd ut, og de skapes.
Og du gjør Jordens utseende fornyet
igjen.
31. Herrens ære være til evig tid, og
Herren glede seg i sine gjerninger!
32. Han som ser til Jorden, så den
skjelver, og som rører ved fjellene, så de
ryker.
33. Jeg vil lovsynge Herren så lenge jeg
lever, og jeg vil synge for min Gud så
lenge jeg er til.
34. Måtte min tale behage ham, for jeg
vil glede meg i Herren!
35. Men måtte syndere utryddes av
Jorden, og ugudelige ikke mere finnes!
Min sjel, lov Herren! Halleluja!
KAP. 105
Spør etter Herren og søk hans kraft
1. Pris Herren, påkall hans navn, og
kunngjør blant folkene hans store
gjerninger!
2. Syng for ham, lovsyng ham, og grunn
på alle hans undergjerninger!

3. Ros dere av hans hellige navn, så
deres hjerte som søker Herren gleder seg!
4. Spør etter Herren og hans kraft, og
søk alltid hans åsyn!
5. Kom i hu hans undergjerninger som
han har gjort, og likedan hans undere og
hans munns dommer!
6. Dere, hans tjener Abrahams avkom,
Jakobs barn, hans utvalgte!
7. Han er Herren vår Gud, og hans
dommer er over hele Jorden.
8. Han kommer sin pakt i hu for evig, og
det han fastsatte for tusen slekter,
9. den pakt han gjorde med Abraham og
sin ed til Isak.
10. Og han stadfestet den som en rett
for Jakob, som en evig pakt for Israel,
11. idet han sa: Deg vil jeg gi Kana'ans
land til arvedel.
12. Da de var en liten flokk, få og
fremmede der,
13. og vandrer fra folk til folk og fra et
rike til et annet folk,
14. tillot han ikke noe menneske å gjøre
vold imot dem, men han straffet konger for
deres skyld:
15. Rør ikke ved mine salvede, og gjør
ikke mine profeter noe ondt!
16. Han kalte hunger inn over landet, og
han brøt sønder hver forsyning av brød.
17. Han sendte en mann foran dem, til
slave ble Josef solgt.
18. De plaget hans føtter med lenker, og
hans sjel med jern,
19. inntil den tid da hans ord slo til, og
da Herrens ord viste hans uskyld.
20. Da sendte kongen bud og lot ham
løsne, herskeren over folkeslaget gav ham
fri.
21. Han satte ham til Herre over sitt hus,
og til hersker over sitt gods,
22. forat han skulle binde hans fyrster
etter hans vilje og lære hans eldste
visdom.
23. Så kom Israel til Egypten, og Jakob
bodde som fremmed i Kams land.
24. Og Han gjorde sitt folk hjertelig
fruktbart og gjorde det sterkere enn dets
motstandere.
25. Han vendte deres hjerte til å hate
Hans folk, og til å gå frem med svik mot
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Hans tjenere.
26. Så sendte Han Moses og sin tjener
Aron som Han hadde utvalgt.
27. De gjorde hans tegn iblant dem, og
hans undere i Kams land.
28. Han sendte mørke og gjorde det så
mørkt at de ikke kunne være gjenstridige
mot hans ord.
29. Han gjorde deres vann til blod, og
han drepte deres fisker.
30. Deres land vrimlet av frosk, ja,
endog i kongens rom.
31. Han talte, og det kom fluesvermer,
og mygg innen hele deres landegrense.
32. Han gav dem hagl, regn, og lynild i
deres land,
33. så han slo ned deres vintrær og
deres fikentrær, og brøt sønder trærne
innen deres landegrenser.
34. Han talte og det kom gresshopper
og gnagere uten tall.
35. Og de åt opp hver plante i deres
land, og de åt opp frukten på deres mark.
36. Og han slo alt førstefødt i deres
land, førstefrukten av deres mannlighet.
37. Han førte dem ut med sølv og gull,
og det var ingen i hans stammer som
snublet.
38. Egypten gledet seg da de drog ut,
for respekt for dem hadde falt på dem.
39. Han bredte ut en sky til dekke, og ild
til å lyse om natten.
40. De krevde, og han lot Vaktler
(Coturnix) komme, og mettet dem med
brød fra himmelen.
41. Han åpnet klippen, og det fløt vann.
Og det løp gjennom det tørre land som en
strøm.
42. For han kom i hu sitt hellige ord og,
Abraham, sin tjener.
43. Og han førte sitt folk ut med glede,
og sine utvalgte med fryderop.
44. Han gav dem hedeningefolkenes
land. Og det folkeslag hadde vunnet seg
med strev, tok de i eie,
45. forat de skulle holde hans forskrifter
og ta vare på hans lover. Halleluja!
KAP. 106
Salige er de som tar vare på hva rett
er, for Herren er med dem

Side 645

1. Halleluja! Pris Herren, for han er god
og han godhet varer for evig!
2. Hvem kan uttale Herrens veldige
gjerninger, og forkynne all hans pris?
3. Salige er de som tar vare på det som
rett er, og den som gjør rettferdighet til
enhver tid.
4. Kom meg i hu, Herre, etter din nåde
mot ditt folk, og se til meg med din
befrielse,
5. så jeg kan se på dine utvalgtes lykke
og glede meg med ditt folks glede, og rose
meg av din arv!
6. Vi har syndet med våre fedre, vi har
vært ille, og vi har vært ugudelige.
7. Våre fedre i Egypten aktet ikke på
dine undergjerninger, og de kom ikke i hu
dine mange nådige gjerninger, men var
gjenstridige ved havet; ved Det Røde Hav.
8. Men dog frelste han dem for sitt
navns skyld, og for å kunngjøre sin makt.
9. Han kommanderte Det Røde Hav, så
det ble tørt, og han lot dem gå gjennom
dypet som i en ørken.
10. Han befridde dem av hans hånd som
hatet dem, og forløste dem fra fiendens
hånd.
1 1 . O g van n et sk j u lt e d e r e s
motstandere, så det ikke ble en av dem
tilbake.
12. Da trodde de på hans ord, og de
sang hans pris.
13. Men snart glemte de hans
gjerninger, og de ventet ikke på hans råd,
14. men de ble grepet av begjær i
ørkenen, og de tålmodighets-fristet Gud
på det øde sted.
15. Da gav han dem det de ville ha, men
sendte en tærende sykdom over deres liv.
16. Og de ble misunnelse-syke mot
Moses i leiren, og mot Aron, Herrens
hellige.
17. Jorden åpnet seg og slukte Datan,
og skjulte Abirams flokk.
18. Og en ild satte deres flokk i brann,
og en flamme brente opp de ugudelige.
19. De gjorde en kalv ved Horeb og
tilbad et støpt bilde.
20. De byttet sin ære mot et bilde av en
okse som eter gress.
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21. De glemte Gud, sin frelser, som
hadde gjort store ting i Egypten,
22. undergjerninger i Kams land, og
dramatiske ting ved Det Røde Hav.
23. Da sa han at han ville ødelegge
dem, men Moses, hans utvalgte, stilte seg
i gapet for hans åsyn for å avvende hans
vrede fra å ødelegge dem.
24. Og de foraktet det herlige land og de
trodde ikke hans ord,
25. så de knurret i sine telt og hørte ikke
på Herrens røst.
26. Da løftet han opp sin hånd og
sverget at han ville la dem falle i ørkenen
27. og la deres avkom falle iblant
hedningene og spre dem i landene.
28. De tilsluttet seg Ba'al-Peor og åt av
offeret til de døde,
29. og de vakte harme med sine
gjerninger, og en hjemsøkelse brøt inn
iblant dem.
30. Da stod Pinehas frem og holdt dom,
og hjemsøkelsen stanset.
31. Og det ble regnet ham til
rettferdighet fra slekt til slekt for evig.
32. De vakte vrede ved Meribas vann,
og det gikk Moses ille for deres skyld,
33. for de var gjenstridige mot Hans
Ånd, og talte tankeløst med sine lepper.
34. Og de tilintetgjorde ikke de folk som
Herren hadde talt til dem om,
35. men de blandet seg med
hedningene og lærte deres gjerninger.
36. De tjente deres avguder, og disse
ble dem til en snare,
37. så de ofret sine sønner og sine døtre
til maktene
38. og utøste uskyldig blod, sine
sønners og sine døtres blod, som de ofret
til Kana'ans avguder, og landet ble
vanhelliget ved blodet.
39. De ble skitne ved sine gjerninger og
oppførte seg troløst ved sin væremåte.
40. Da opptentes Herrens vrede mot
hans folk, og han fikk avsky for sin arv.
41. Og han gav dem i hedningenes
hånd, så de som hatet dem, hersket over
dem.
42. Og deres fiender presset dem, så de
ble ydmyket under deres hånd.
43. Mange ganger utfridde han dem,

men de var gjenstridige i sine rådføringer,
så de sank ned i usselhet for sine
ugjerningers skyld.
44. Men han så til dem når de var i nød,
idet han hørte deres klagerop.
45. Og i sin godhet mot dem kom han
sin pakt i hu, for det gjorde ham ondt etter
hans store godhet.
46. Og han lot dem finne barmhjertighet
for alle deres åsyn som hadde ført dem i
fangenskap.
47. Befri oss, Herre vår Gud, og samle
oss fra hedningene til å love ditt hellige
navn og å rose oss av å kunne prise deg!
48. Lovet være Herren, Israels Gud, fra
evighet og til evighet! Og alt folket sier:
Amen. Halleluja!
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KAP. 107
Pris Herren, for han er god
1. Pris Herren, for han er god, og hans
godhet varer for evig.
2. Så sie Herrens gjenløste, de som han
har gjenløst av nødens hånd,
3. og som han har samlet fra landene,
fra øst og fra vest, fra nord og fra havet.
4. De fór vill i ørkenen, øde og uten vei,
og de fant ikke en by å bo i.
5. De var hungrige og tørste, og deres
sjel ble helt oppgitt i dem.
6. Da ropte de til Herren i sin nød, og
han utfridde dem av deres trengsler.
7. Og han førte dem på rett vei, så de
gikk til en by de kunne bo i.
8. De må takke Herren for hans godhet
og for hans undergjerninger mot
menneskenes barn,
9. for han mettet den oppgitte sjel og
fylte den hungrige sjel med godt.
10. De satt i mørke og i dødsskygge,
fanget i undertrykkelse og jern,
11. fordi de hadde vært gjenstridige mot
Guds ord og forkastet den Høystes råd.
12. Derfor bøyde han deres hjerte ved
lidelse. De snublet, og det var ikke noen
hjelper.
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13. Da ropte de til Herren i sin nød, og
han forløste dem av deres trengsler.
14. Han førte dem ut av mørke og
dødsskygge, og rev i stykker deres bånd.
15. De skal prise Herren for hans godhet
og for hans undergjerninger mot
menneskenes barn,
16. for han brøt sønder porter av kobber
og hugg i stykker bommer av Jern.
17. De var selvgode og måtte lide for sin
syndige vei og for alle sine ugjerninger.
18. Deres sjel mistet lysten på all mat,
så de kom nær dødens porter.
19. Da de ropte til Herren i sin nød, og
han forløste dem fra deres trengsler.
20. Han sendte sitt ord og helbredet
dem, og reddet dem fra deres graver.
21. De skal prise Herren for hans godhet
og for hans undergjerninger mot
menneskenes barn,
22. og ofre takkoffere og fortelle om
hans gjerninger med jubel.
23. De som fòr ut på havet i skip, som
drev handel på store vann,
24. de så Herrens gjerninger og hans
underverker på dypet.
25. Han bød og lot det komme en
stormvind, og den reiste dets bølger.
26. De fòr opp imot himmelen, og de fòr
ned i dypet, så deres sjel ble motløs i
ulykken.
27. De sjanglet og vaklet som en
drukken mann, og all deres visdom ble til
intet.
28. Da ropte de til Herren i sin nød, og
han førte dem ut av deres trengsler.
29. Han lot stormen bli stille, og bølgene
omkring roe seg.
30. Og de gledet seg over at de la seg,
og han førte dem til den havn de ønsket.
31. De skal prise Herren for hans godhet
og for hans undergjerninger mot
menneskenes barn,
32. og opphøye ham i folkets forsamling
og love ham der hvor de gamle sitter.
33. Han gjorde elver til en ørken og
vannkilder til tørst mark,
34. og et fruktbart land til et saltland for
deres ondskaps skyld som bodde der.
35. Han gjorde en ørken til en vannrik
sjø og et tørt land til vannkilder.
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36. Og han lot de hungrige bo der, og de
grunnla en by til å bo i.
37. De sådde til åker og plantet
vingårder, og de fikk den frukt det bar.
38. Og han velsignet dem, og de ble
meget tallrike, og han gav dem ikke lite fe.
39. Så minket de igjen og ble nedbøyd
ved trengsel, ulykke og sorg.
40. Han utøste forakt over fyrster og lot
dem fare vill i et øde uten vei.
41. Og han opphøyet den fattige av
elendigheten og gjorde slektene som
fåreflokken.
42. De oppriktige ser det og gleder seg,
men all ondskap lukker sin munn.
43. Den som er vis, han akte på dette og
gjennomtenke Herrens nådige gjerninger!
KAP. 108
Våkn opp, forat de du elsker må bli
frelst
1. En sang. En salme av David.
2. Mitt hjerte er avslappet, Gud, så jeg
vil synge og lovprise. Ja, det skal min sjel
gjøre.
3. Våkn opp, harpe og sitar, for jeg vil
vekke morgenrøden!
4. Jeg vil lovprise deg blant folkene,
Herre, og lovsynge deg blant folkeslagene.
5. For din godhet er så stor som til
himmelen, og din trofasthet inntil skyene.
6. Vis deg opphøyd over himmelen, og
din ære over hele Jorden!
7. Forat de du elsker må bli befridd, så
hjelp oss med din høyre hånd og bønnhør
oss!
8. Gud har talt i sin herlighet: Jeg skal
triumfere, og jeg skal utskifte Sikem og
måle opp Sukkots dal.
9. Meg tilhører Gilead, og meg tilhører
Manasse. Efra'im er mitt hodevern, og
Juda min herskerstav.
10. Moab er mitt vaskefat, på Edom
kaster jeg min sko, og over Filisterland
triumferer jeg.
11. Hvem vil føre meg til den faste by?
Og hvem leder meg til Edom?
12. Mon er det ikke du, Gud, som
forkastet oss og ikke drog ut med våre
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hærer, Gud?
13. Gi oss hjelp mot fienden, for
menneskehjelp er tomhet!
14. Ved Gud skal vi gjøre storverk og
han skal trå ned våre fiender.
KAP. 109
La den ugudelige bli dømt og hjelp
meg
1. For sanglederen. En salme av David.
Min lovsangs Gud, ti ikke.
2. For ugudelighetens munn og
falskhetens munn har åpnet seg imot
meg, og de har talt med meg med løgnens
tunge.
3. Med hatets ord har de omgitt meg og
stridt imot meg uten årsak.
4. Til lønn for min kjærlighet stod de
meg imot, enda jeg var i bønn for dem.
5. Og de la ondt på meg til lønn for godt,
og hat til lønn for min kjærlighet.
6. Sett en ugudelig over ham, og la en
anklager stå ved hans høyre hånd!
7. Når han dømmes, da la ham gå ut
som en skyldig, og la hans bønn bli til
synd.
8. La hans dager bli få, og la en annen
få hans embete!
9. La hans barn bli farløse og hans
hustru enke!
10. La hans barn flakke omkring og
tigge, og la dem gå som tiggere fra sine
ødelagte hjem.
11. La den som tar overbetalt kaste
garnet ut etter alt det han har, og den
fremmede røve frukten av hans arbeid!
12. La ham ikke finne noen som bevarer
godhet imot ham, og la ingen forbarme
seg over hans farløse barn!
13. La hans fremtid bli avskåret, og
deres navn bli utslettet i det andre
ættledd!
14. La hans fedres ugjerning bli
påminnet hos Herren, og la hans mors
synd ikke bli utslettet!
15. La de alltid være for Herrens øyne,
og la han utrydde deres minne på Jorden,
16. fordi han ikke kom i hu å gjøre
barmhjertighet, men forfulgte en mann
som var fattig, presset, og bedrøvet i

hjertet, og ville drepe ham.
17. Han elsket forbannelse, og den kom
over ham. Han hadde ikke lyst til å
velsigne, og den ble langt borte fra ham.
18. Han kledde seg i forbannelse som
sine klær, og den trengte som vann inn i
hans liv og som olje i hans bein.
19. La den være ham som et kledebon
som han dekker seg med, og som et belte
som han alltid har rundt seg!
20. Måtte dette være mine motstanderes
lønn fra Herren, og deres som taler ondt
imot min sjel!
21. Og du, HERRE ! Gjør vel imot meg
for ditt navns skyld! Og fordi din godhet er
god, så redder du meg!
22. For jeg er presset og fattig, og mitt
hjerte er gjennomboret i mitt indre.
23. Som en skygge når den blir lengre,
farer jeg avsted. Og jeg blir jaget bort som
en gresshoppe.
24. Mine knær vakler av faste, og mitt
kjøtt svinner inn og er uten fedme.
25. Og jeg er blitt til spott for dem. De
ser på meg og rister på hodet.
26. Hjelp meg, Herre min Gud, og befri
meg etter din godhet,
27. så de må kjenne at dette er din
hånd, og at du, Herre, har gjort det!
28. De forbanner, men du velsigner. De
reiser seg og blir til skamme, men din
tjener gleder seg.
29. Mine motstandere skal kle seg i
vanære og innhylle seg i sin skam som en
kappe.
30. Jeg vil høylig prise Herren med min
munn, og midt iblant mange vil jeg love
ham,
31. for han står ved den fattiges hånd for
å befri ham fra dem som fordømmer hans
sjel.
KAP. 110
Herren sa: Sett deg ved min høyre
hånd
1. En salme av David. Herren sa til min
herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg
får lagt dine fiender til en skammel for dine
føtter!
2. Din makts utskudd skal Herren
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strekke ut fra Sion, så han hersker midt
iblant sine fiender!
3. Ditt folk møter villig frem på din makts
dag. Og i hellig utsmykkelse kommer din
ungdom t il deg, som dugg av
morgenrødens fang.
4. Herren har sverget, og han skal ikke
angre det: Du er prest for evig etter
Melkisedeks vis.
5. Herren ved din høyre hånd knuser
konger på sin vredes dag.
6. Han holder dom iblant hedningene,
fyller opp med lik, og knuser hoder over
den vide Jord.
7. Av bekken drikker han på veien,
derfor skal han løfte høyt opp sitt hode.
KAP. 111
Jeg vil prise Herren, for store under
har han gjort
1. Halleluja! Jeg vil prise Herren av hele
mitt hjerte i de oppriktiges råd og i
menigheten.
2. Store er Herrens gjerninger, og
granskes av alle som har sin lyst i dem.
3. Majestet og herlighet er hans
gjerning, og hans rettferdighet står fast for
evig.
4. Han har sørget for at hans
undergjerninger påminnes, for Herren er
nådig og barmhjertig.
5. Han har gitt dem føde som har
respekt for ham, for han kommer sin pakt i
hu for evig.
6. Han har kunngjort sine gjerningers
kraft for sitt folk idet han har gitt dem
hedningenes arv.
7. Hans henders gjerninger er sannhet
og rett, og alle hans bud er trofaste.
8. De er grunnfestet for alltid, for
evighet, og de er gjort i sannhet og
rettvishet.
9. Han har sendt sitt folk befrielse, og
han har fastsatt sin pakt for evig tid, så
hans navn er hellig og dramatisk.
10. Å ha respekt for Herren er
begynnelsen til visdom, og god forstand
har alle de som gjør deretter. Hans pris
varer til evig tid.
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KAP. 112
Salig er den mann som har respekt
for Herren
1. Halleluja! Salig er den mann som har
respekt for Herren, og som har sin store
lyst i hans bud.
2. Hans avkom skal være mektige på
Jorden, og de oppriktiges slekt skal
velsignes.
3. Det er velstand og rikdom i hans hus,
og hans rettferdighet står fast for evig.
4. Han går foran som et lys i mørket for
de ordentlige, for dem som er nådig,
barmhjertig, og rettferdig.
5. Lykkelig er den mann som forbarmer
seg og låner ut, for han bygger all sin sak
på rett.
6. For han skal ikke rokkes for evig, og
den rettferdige skal være et evig minne.
7. Han skal ikke frykte for noen ond
nyhet, for hans hjerte er fast og setter sin
lit til Herren.
8. Hans hjerte er trygt og han frykter
ikke, og han ser med lyst på sine fiender.
9. Han har strødd ut, og han har gitt til
de fattige. Hans rettferdighet står fast for
evig, og hans horn skal løftes med ære.
10. Den ugudelige skal se det og
harmes. Han skal skjære tenner og
forbitres, men de ugudeliges krav blir til
intet.
KAP. 113
Hvem er som Herren vår Gud
1. Halleluja! Lov, dere Herrens tjenere,
lov Herrens navn!
2. Herrens navn være lovet fra nå av og
inntil evig tid!
3. Fra solens oppgang til dens nedgang
er Herrens navn høyt lovet.
4. Herren er opphøyet over alle
hedninger, og hans ære når over
himmelen.
5. Hvem er som Herren vår Gud, han
som troner så høyt,
6. og som ser så dypt ned i fra
himmelen og på Jorden,
7. som reiser den stakkarslige av støvet,
og opphøyer den fattige av møkka,
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8. for å sette ham hos fyrster, hos sitt
folks fyrster,
9. han som lar den ufruktbare hustru bo
som glad barnemor! Halleluja!
KAP. 114
Da Israel drog ut av Egypten
1. Da Israel drog ut av Egypten, Jakobs
hus fra et fremmed språk,
2. da ble Juda hans helligdom, og Israel
hans rike.
3. Havet så det og rømte, og Jordan
vendte om og løp tilbake.
4. Fjellene hoppet som værer, og
toppene som unge lam.
5. Hva har hendt med deg, du hav, at du
rømmer, du Jordan, at du løper tilbake,
6. dere fjell, at dere hopper som værer,
og dere topper som unge lam?
7. Skjelve for Herrens åsyn, du jord, for
Jakobs Guds åsyn,
8. han som gjør klippen til en vannrik sjø
og den harde stein til en vannkilde!
KAP. 115
Israel, sett din lit til Herren og ikke til
avguder
1. Ikke oss, Herre, ikke oss, men gi du
ditt navn ære for din godhet og for din
trofasthets skyld!
2. Hvorfor skal hedningene si: Hvor er
nå deres Gud?
3. Vår Gud er jo i himmelen, og han gjør
alt han vil.
4. Deres avguder er sølv og gull, og et
verk av menneskehender.
5. De har munn, men taler ikke. De har
øyne, men ser ikke.
6. De har ører, men hører ikke. De har
nese, men lukter ikke.
7. Deres hender føler ikke, deres føtter
går ikke, og de gir ingen lyd med sin
strupe.
8. Som de selv er, blir de som gjør dem,
og hver dem som setter sin lit til dem.
9. Israel, sett din lit til Herren! Han er
deres hjelp og deres skjold.
10. Arons hus, sett deres lit til Herren!
Han er deres hjelp og deres skjold.

11. Dere som har respekt for Herren,
sett deres lit til Herren! Han er deres hjelp
og deres skjold.
12. Herren kom oss i hu, og han skal
velsigne. Han skal velsigne Israels hus, og
han skal velsigne Arons hus.
13. Og han skal velsigne dem som har
respekt for Herren, både de små såvel
som de store.
14. Herren lar dere vokse i tall, dere og
deres barn.
15. Velsignet være dere av Herren,
himmelens og Jordens skaper!
16. Himmelen er Herrens himmel, men
Jorden har han gitt til menneskenes barn.
17. De døde lover ikke Herren, og ingen
av dem som farer ned i dødsrikets stillhet,
18. men vi skal love Herren fra nå av og
inntil evig tid. Halleluja!
KAP. 116
Jeg elsker Herren, for han hører min
røst
1. Jeg elsker Herren, for han hører min
røst og mine inderlige bønner.
2. Han har bøyet sitt øre til meg, så
derfor vil jeg påkalle ham alle mine dager.
3. Dødens tau hadde omspunnet meg,
dødsrikets angster hadde grepet meg, og
nød og sorg fant meg.
4. Men jeg påkalte Herrens navn: Å,
Herre, befri min sjel!
5. Og Herren er nådig og rettferdig, ja,
vår Gud er barmhjertig.
6. Herren verner de stakkarslige, for jeg
var presset og han befridde meg.
7. Kom igjen, min sjel, til din
avslappelse, for Herren har gjort vel imot
deg!
8. For du fridde min sjel fra døden, mitt
øye fra gråt, og min fot fra fall.
9. Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de
levendes land.
10. Jeg trodde, og jeg talte slik fordi jeg
var hjertelig plaget.
11. Jeg sa i min nedtrykthet: Hvert
menneske er en løgner.
12. Med hva skal jeg gjengjelde Herren
alle hans velgjerninger imot meg?
13. Jeg vil løfte befrielsens beger og

Side 651

Salmenes bok
påkalle Herrens navn.
14. Jeg vil holde mine løfter for Herren,
og det for hele hans folks øyne.
15. Dyrt i Herrens øyne er hans
ordentliges død.
16. Å, Herre! JEG ER DIN TJENER, og
din tjenerinnes sønn, og du har løst mine
bånd.
17. Så deg vil jeg ofre takkoffer, og
Herrens navn vil jeg påkalle.
18. Jeg vil holde mine løfter for Herren,
og det for hele hans folks øyne,
19. i forgårdene til Herrens hus og midt i
deg, Jerusalem. Halleluja!
KAP. 117
Lov Herren, for hans godhet er
mektig
1. Lov Herren, alle hedninger, og pris
ham, alle folk!
2. For hans godhet er mektig over oss,
og Herrens trofasthet varer til evig tid.
Halleluja!
KAP. 118
Det er bedre å stole på Herren, enn å
sette sin lit til fyrster
1. Pris Herren, for han er god og hans
godhet varer for evig!
2. Israel skal si: Hans godhet varer for
evig!
3. Arons hus skal si: Hans godhet varer
for evig!
4. De som har respekt for Herren, skal
si: Hans godhet varer for evig!
5. Ut av trengselen kalte jeg på Herren,
og Herren svarte meg og førte meg ut i
fritt rom.
6. Herren er med meg, så jeg frykter
ikke. Hva kan vel et menneske gjøre
meg?
7. Herren er med meg, og er den som
hjelper meg, så jeg skal se med lyst på
dem som hater meg.
8. Det er bedre å sette sin lit til Herren
enn å stole på mennesker.
9. Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren
enn å stole på fyrster.
10. Alle hedninger omringer meg, og i

Herrens navn skal jeg hugge dem ned.
11. De omgir meg. Ja, de omringer meg,
og i Herrens navn skal jeg hugge dem
ned.
12. De omsvermer meg som bier, men
de slokner som ild i tornebusker, for i
Herrens navn skal jeg hugge dem ned.
13. Du støtte hardt, for at jeg skulle falle,
men Herren hjalp meg.
14. Herren er min styrke og min lovsang,
og han ble meg til frelse.
15. Det høres fryderop om befrielse i de
rettferdiges telt, for Herrens høyre hånd
gjør storverk.
16. Herrens høyre hånd opphøyer, og
Herrens høyre hånd gjør storverk.
17. Jeg skal ikke dø, men leve og
fortelle Herrens gjerninger.
18. Hardt oppdrog Herren meg, men til
døden overgav han meg ikke.
19. Lukk opp rettferdighetens porter for
meg, for jeg vil gå inn gjennom dem, og
jeg vil prise Herren!
20. Dette er Herrens port, og de
rettferdige skal gå inn gjennom den.
21. Jeg vil prise deg fordi du svarte meg
og ble meg til befrielse.
22. Den stein som bygningsmennene
forkastet, er blitt til hovedhjørnestein.
23. Av Herren er dette gjort, og det er
underfullt i våre øyne.
24. Dette er tiden som Herren har gjort,
så la oss fryde og glede oss i den!
25. Å Herre, frels dog! Å Herre, la det
dog lykkes!
26. Velsignet være ham som kommer i
Herrens navn! Vi velsigner dere fra
Herrens hus.
27. Herren er Gud, og han lot det bli lyst
for oss, så bind høytidsofferet med tau
inntil alterets horn!
28. Du er min Gud, og jeg vil love deg.
Min Gud, jeg vil opphøye deg.
29. Så pris Herren, for han er god og
hans godhet varer for evig!
KAP. 119
Salig er den som har en ulastelig vei
og vandrer i Herrens lov
A
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1. Salig er de hvis vei er ulastelig, og
som vandrer i Herrens lov.
2. Salig er de som tar vare på hans
vitneutsagn, og som søker ham av hele
sitt hjerte,
3. og som ikke gjør urett, men vandrer
på hans veier.
4. Du har gitt dine befalinger forat de
skal holde dem nøye.
5. Å at mine veier måtte bli faste, så jeg
holder dine forskrifter!
6. Jeg skal da ikke bli til skamme når jeg
gir akt på alle dine bud.
7. Jeg vil prise deg i hjertes ærlighet når
jeg lærer din rettferdighets lover å kjenne.
8. Dine forskrifter vil jeg holde, så forlat
meg ikke helt og holdent!
B
9. Med hva skal den unge holde sin sti
rein? Jo, ved å holde seg etter ditt ord.
10. Av hele mitt hjerte har jeg søkt deg,
så la meg ikke fare vill fra dine bud!
11. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord
forat jeg ikke skal synde mot deg.
12. Lovet være du, Herre, som lærer
meg dine forskrifter!
13. Med mine lepper har jeg forkynt alle
lover fra din munn.
14. Over dine vitneutsagns vei har jeg
gledet meg som over all rikdom.
15. På dine befalinger vil jeg grunne og
tenke på dine stier.
16. I dine forskrifter har jeg min lyst, og
jeg glemmer ikke ditt ord.
C
17. Gjør vel imot din tjener, så jeg kan
leve, for da kan jeg holde ditt ord.
18. Åpne mine øyne, så jeg kan skue de
underfulle ting i din lov!
19. Jeg er en gjest på Jorden, så skjul
ikke dine bud for meg!
20. Min sjel er knust av lengsel etter
dine lover til enhver tid.
21. Du taler autoritært til de selvstore,
de forbannede som farer vill fra dine bud.
22. Ta skam og forakt bort fra meg, for
jeg har tatt vare på dine vitneutsagn!
23. Fyrster har også sittet og talt
sammen imot meg, men din tjener grunner

på dine forskrifter.
24. Dine vitneutsagn er også min lyst,
for de er mine rådgivere.
D
25. Min sjel er nedtrykt i støvet, så hold
meg i live etter ditt ord!
26. Jeg fortalte deg mine veier, og du
svarte meg. Lær meg dine forskrifter,
27. og la meg forstå dine befalingers vei,
så vil jeg grunne på dine undergjerninger.
28. Min sjel gråter av bedrøvelse, så
opprett meg etter ditt ord!
29. Vend løgnens vei bort fra meg og
unn meg din lov,
30. for trofasthetens vei har jeg utvalgt
og dine lover har jeg satt fremfor meg.
31. Jeg henger fast ved dine
vitneutsagn, Herre, så la meg ikke bli til
skamme!
32. Dine buds vei vil jeg løpe, for du frir
mitt hjerte fra nedtrykthet.
E
33. Lær meg, Herre, dine forskrifters vei,
så vil jeg ta vare på den inntil enden!
34. Lær meg, så vil jeg ta vare på din lov
og holde den av hele mitt hjerte!
35. Led meg frem på dine buds sti, for i
dem har jeg min lyst!
36. Bøy mitt hjerte til dine vitneutsagn,
og ikke til egne vinning!
37. Vend mine øyne bort fra å se etter
tomhet, og hold meg i live på din vei!
38. Oppfyll ditt ord, for din tjener, som er
for dem som har respekt for deg!
39. Ta bort min frykt for vanære, for dine
lover er gode!
40. Se, jeg lengter etter dine befalinger,
så hold meg i live etter din rettferdighet!
F
41. La dine nådefulle gjerninger komme
over meg, Herre, og din befrielse etter ditt
ord!
42. Jeg vil gi den svar som håner meg,
for jeg setter min lit til ditt ord.
43. Rykk ikke sannheten helt og holdent
bort fra min munn, for jeg venter på dine
dommer.
44. Jeg vil stadig holde din lov for evig
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og alltid.
45. La meg vandre i fritt rom, for jeg
spør etter dine befalinger.
46. Jeg vil tale om dine vitneutsagn for
konger og skal ikke bli til skamme.
47. Jeg har min lyst i dine bud, for de
elsker jeg.
48. Jeg løfter mine hender til dine bud,
som jeg elsker, og jeg vil grunne på dine
forskrifter.
G
49. Kom i hu ordet til din tjener, ettersom
du har gitt meg håp!
50. Det er min trøst i min lidelse at ditt
ord har holdt meg i live.
51. De selvgode har spottet meg
hjerteskjærende, men jeg har ikke avveket
fra din lov.
52. Jeg kom dine dommer fra evighet av
i hu, Herre, så jeg ble trøstet.
53. En brennende harme har grepet
meg over de ugudelige som forlater din
lov.
54. Dine forskrifter er blitt mine
lovsanger i mitt hus hvor jeg er utlending.
55. Jeg kommer i hu ditt navn om
natten, Herre, og jeg holder din lov.
56. Dette ble meg gitt: At jeg skal ta vare
på dine befalinger.
H
57. Jeg sa: Herren er min arv, så derfor
holder jeg dine ord.
58. Jeg bønnfalt deg av hele mitt hjerte:
Vær meg nådig etter ditt ord!
59. Jeg vil ettertenke mine veier og snu
mine føtter mot dine vitneutsagn.
60. Jeg hastet og ventet ikke med å
holde dine bud.
61. De ugudeliges hengeløkker har
omgitt meg, men din lov har jeg ikke
glemt.
62. Midt på natten står jeg opp for å
prise deg for din rettferdighets lover.
63. Jeg holder meg til alle dem som har
respekt for deg, og som holder dine
befalinger.
64. Jorden er full av din godhet, Herre,
så lær meg dine forskrifter!
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65. Du har gjort vel imot din tjener,
Herre, etter ditt ord.
66. Lær meg god forståelse og
kunnskap, for jeg tror på dine bud!
67. Før jeg ble ydmyket, fór jeg vill, men
nå holder jeg ditt ord.
68. Du er god og gjør godt, så lær meg
dine forskrifter!
69. De opprørske har vevd i sammen
løgn imot meg, men jeg holder dine
befalinger av hele mitt hjerte.
70. Deres hjerte er som en fettklump,
men jeg har min lyst i din lov.
71. Det var meg godt at jeg ble ydmyket,
forat jeg kunne lære dine forskrifter.
72. Din munns lov er meg bedre enn
tusen stykker gull og sølv.
J
73. Dine hender har skapt meg og
formet meg, så gi meg forstand slik at jeg
kan lære dine bud!
74. De som har respekt for deg, skal se
meg og glede seg, for jeg venter på ditt
ord.
75. Jeg vet, Herre, at dine dommer er
rettferdige, så i din trofasthet har du
ydmyket meg.
76. La din godhet være min trøst, etter
ditt ord, til din tjener!
77. La din godhet komme over meg, så
jag kan leve, for din lov er min lyst.
78. La de selvstore bli til skamme, for de
har trykket meg ned uten årsak, for jeg
grunner på dine befalinger!
79. La dem vende tilbake til meg, de
som har respekt for deg og kjenner dine
vitneutsagn!
80. La mitt hjerte være perfekt etter dine
forskrifter, forat jeg ikke skal bli til
skamme!
K
81. Min sjel forgår av lengsel etter din
befrielse, for jeg venter på ditt ord.
82. Mine øyne forgår av lengsel etter ditt
ord idet jeg sier: Når vil du trøste meg?
83. For jeg er som en vinsekk i røyk,
men dine forskrifter glemmer jeg ikke.
84. Hvor mange er vel din tjeners
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dager? Når vil du holde dom over mine
forfølgere?
85. De overmodige har gravd fallgraver
for meg, og de retter seg ikke etter din lov.
86. Alle dine bud er trofast, og uten
årsak forfølger de meg, så hjelp meg!
87. De har nesten tilintetgjort meg i
landet, men jeg har ikke forlatt dine
befalinger.
88. Hold meg i live etter din godhet, så
jeg kan ta vare på din munns vitneutsagn.
L
89. Til evig tid, Herre, står ditt navn fast i
himmelen,
90. og fra slekt til slekt varer din
trofasthet. Da du grunnfestet Jorden, stod
de der.
91. Og til å utføre dine dommer, står de
der enn i dag, forat alle ting må tjene deg.
92. Dersom din lov ikke hadde vært min
lyst, så hadde jeg omkommet i min
elendighet.
93. Så til evig tid skal jeg ikke glemme
dine befalinger, for de har holdt meg i live.
94. Din er jeg, så befri meg, for jeg har
søkt dine befalinger!
95. De ugudelige har ventet på meg for
å ødelegge meg, men jeg gir akt på dine
vitneutsagn.
96. På alt det perfekte har jeg sett en
ende, men ditt bud strekker seg hjertelig
vidt
M
97. Å hvor jeg har din lov kjær, og
grunner på den hele dagen.
98. Dine bud gjør meg klokere enn mine
fiender, og de skal tilhøre meg for evig.
99. Jeg er blitt klokere enn alle mine
lærere, for jeg grunner på dine
vitneutsagn.
100. Jeg forstår mer enn de gamle, for
jeg har tatt vare på dine befalinger.
101. Og fra enhver ond sti har jeg holdt
mine føtter borte, forat jeg kunne holde ditt
ord.
102. Og fra dine lover har jeg ikke
avveket, for du har lært meg opp.
103. Å hvor dine ord er søte for min
tunge, ja, mere enn honning for min munn!

104. Av dine befalinger får jeg forstand,
derfor hater jeg løgnens vei.
N
105. Ditt ord er en lykt for min fot og et
lys på min sti.
106. Jeg har sverget, og jeg har holdt
det, å ta vare på din rettferdighets lover.
107. Jeg er hjerteskjærende nedtrykt,
Herre, så hold meg i live etter ditt ord!
108. La min munns frivillige offere
behage deg, Herre, og lær meg dine lover!
109. Jeg går alltid med livet mellom
hendene, men din lov har jeg ikke glemt.
110. De ugudelige har lagt en snare for
meg, men jeg har ikke forvillet meg bort
fra dine befalinger.
111. Jeg har fått dine vitneutsagn til eie
for evig, for de er mitt hjertes glede.
112. Jeg har bøyet mitt hjerte til å gjøre
etter dine forskrifter for evig helt inntil
enden.
O
113. De tvesinnede hater jeg, men din
lov elsker jeg.
114. Du er mitt dekke og mitt skjold, for
jeg venter på ditt ord.
115. Vik fra meg dere som gjør ondt,
forat jeg kan holde min Guds bud!
116. Hold meg oppe etter ditt ord, så jeg
kan leve, og la meg ikke bli til skamme
med mitt håp!
117. Støtt meg, så jeg blir befridd, for da
kan jeg alltid skue med lyst på dine
forskrifter.
118. Du akter alle dem for ingenting som
farer vill fra dine forskrifter, for deres svik
er forgjeves.
119. Som slagg rydder du bort alle de
ugudelige fra Jorden, og derfor elsker jeg
dine vitneutsagn.
120. Av ærbødighet for deg skjelver min
kropp, og jeg har respekt for dine
dommer.
P
121. Jeg har gjort rett og rettferdighet,
så du kan ikke overgi meg til dem som
undertrykker meg.
122. Før din tjeners sak, forat det kan gå
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ham vel, og la ikke de egosentrerte
undertrykke meg!
123. Mine øyne forgår av lengsel etter
din befrielse og etter dine rettferdige ord.
124. Gjør med din tjener etter din
godhet, og lær meg dine forskrifter!
125. Jeg er din tjener, så lær meg, så
jeg kan kjenne dine vitneutsagn!
126. Det er tid for Herren å gripe inn, for
de har brutt din lov.
127. Ja, derfor elsker jeg dine bud mere
enn gull, og mere enn fint gull.
128. Og derfor holder jeg alle dine
befalinger, om alle ting, for å være rette,
og hater alle løgnens veier.
Q
129. Underbare er dine vitneutsagn, og
derfor tar min sjel vare på dem.
130. Dine ords åpenbaring lyser opp, og
gir den enfoldige forståelse.
131. Jeg åpnet min munn og stønnet av
lengsel, for jeg lengtet etter dine bud.
132. Vend deg til meg og vær meg
nådig, som riktig er mot dem som elsker
ditt navn!
133. Gjør mine steg faste ved ditt ord,
og la ingen urett herske over meg!
134. Befri meg fra menneskenes vold,
så jeg kan holde dine befalinger!
135. La ditt åsyn lyse for din tjener, og
lær meg dine forskrifter!
136. Vannstrømmer renner ned fra mine
øyne over dem som ikke holder din lov.
R
137. Du er rettferdig, Herre, og dine
dommer er rettvise.
138. Du har fastsatt dine vitneutsagn i
rettferdighet og i stor trofasthet.
139. Jeg forgår av nidkjærhet fordi mine
motstandere har glemt dine ord.
140. Ditt ord er godt renset, og din tjener
elsker det.
141. Jeg er stakkarslig og foraktet, men
jeg har ikke glemt dine befalinger.
142. Din rettferdighet er for evig
rettferdig, og din lov er sannhet.
143. Nød og trengsel fant meg, men
dine bud er min lyst.
144. Dine vitneutsagn er rettferdig til
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evig tid, så lær meg, så jeg kan leve!
S
145. Jeg roper av hele mitt hjerte, så
svar meg Herre, for jeg vil ta vare på dine
forskrifter.
146. Jeg roper til deg: Befri meg, så jeg
kan holde dine vitneutsagn.
147. Jeg var tidlig oppe om morgenen
og ropte, og jeg ventet på dine ord.
148. Mine øyne var oppe før
nattevaktene, forat jeg kunne grunne på
ditt ord.
149. Hør min røst etter din godhet,
Herre, og hold meg i live etter dine lover!
150. De som jager etter ugjerning er
kommet nær, og fra din lov har de kommet
langt bort.
151. Du er også nær, Herre, og alle dine
bud er sannhet.
152. Ja, jeg vet av dine vitneutsagn at
du for lenge siden har grunnfestet dem for
evig tid.
T
153. Se til min lidelse og utfri meg, for
jeg har ikke glemt din lov!
154. Før min sak og befri meg, og hold
meg i live etter ditt ord!
155. Forløsning er langt borte fra de
ugudelige, for de søker ikke dine
forskrifter.
156. Din godhet er stor, Herre, så hold
meg i live etter dine dommer.
157. Mange er mine forfølgere og mine
motstandere, men jeg har ikke avveket fra
dine vitneutsagn.
158. Jeg så de troløse og fikk avsky for
dem som ikke holdt ditt ord.
159. Se, at jeg har elsket dine
befalinger, Herre, og hold meg i live etter
din godhet!
160. Summen av ditt ord er sannhet, og
til evig tid står hele din rettferdighets lov
fast.
U
161. Fyrster forfulgte meg uten årsak,
men mitt hjerte hadde respekt for ditt ord.
162. Jeg gleder meg over ditt ord som
en som tar stor krigsfangst.
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163. Løgn har jeg hatet og avskydd,
men din lov har jeg elsket.
164. Sju ganger om dagen har jeg prist
deg for din rettferdighets lover.
165. Stor fred har de som elsker din lov,
og det er ikke noe i den som fører dem på
fall.
166. Jeg har ventet på din befrielse,
Herre, og jeg har holdt dine bud.
167. Min sjel har holdt dine vitneutsagn,
og jeg elsket dem hjertelig.
168. Jeg har holdt dine befalinger og
dine vitneutsagn, for alle mine veier er
åpne for ditt åsyn.
V
169. La mitt nødrop komme nær for ditt
åsyn, Herre, og lær meg etter ditt ord!
170. La min intense bønn komme innfor
ditt åsyn, og befri meg etter ditt ord!
171. Mine lepper skal flyte over av
lovsang, for du lærer meg dine forskrifter.
172. Min tunge skal synge om ditt ord,
for alle dine bud er rettferdige.
173. La din hånd være meg til hjelp, for
jeg har utvalgt dine befalinger!
174. Jeg lengter etter din befrielse,
Herre, og din lov er min lyst.
175. La min sjel leve, så den kan love
deg, og la dine dommer hjelpe meg!
176. Om jeg farer vill, så oppsøk meg så
som et tapt får, for jeg har ikke glemt dine
bud!
KAP. 120
Herre, fri min sjel fra den falske tunge
1. En sang ved festreisene. Til Herren
ropte jeg i min nød, og han svarte meg.
2. Herre, fri min sjel fra en løgnaktig
leppe, og fra en falsk tunge!
3. HVA VIL HAN GI DEG, den falske
tunge?
4. Jo, voldsmenns skarpe piler som
gnister av en gyvelbusk.
5. Å stakkars meg, at jeg lever som
fremmed iblant Mesek, at jeg bor iblant
Kedars telt.
6. Lenge nok har min sjel bodd hos dem
som hater fred.
7. Jeg holder bare fred, men sier jeg et

ord, så er de klare til strid.
KAP. 121
Jeg løfter mine øyne opp til fjellene
1. En sang ved festreisene. Jeg løfter
mine øyne opp til fjellene, men hvor skal
min hjelp komme fra?
2. Min hjelp kommer fra Herren,
himmelens og Jordens skaper.
3. Han skal ikke la min fot vakle, og din
vokter skal ikke noen gang trøtne.
4. Se, han trøtner ikke og sover ikke,
Israels vokter.
5. Herren er din vokter, og Herren er din
skygge ved din høyre hånd.
6. Solen skal ikke stikke deg om dagen,
og ei heller månen om natten.
7. Herren skal bevare deg fra alt ondt,
og han skal bevare din sjel.
8. Herren skal bevare din utgang og din
inngang fra nå av og inntil evig tid.
KAP. 122
Be om fred for Jerusalem
1. En sang ved festreisene. Av David.
Jeg gleder meg over den som sier til meg:
Vi vil gå til Herrens hus.
2. Våre føtter står i dine porter,
Jerusalem.
3. Jerusalem, du nybygde, lik en by som
er tett sammensluttet,
4. og hvor stammene drar opp, Herrens
stammer, etter en lov for Israel, for å prise
Herrens navn.
5. For der er domstoler satt, stoler for
Davids hus.
6. Be om fred for Jerusalem! Og la det
gå dem vel som elsker deg!
7. Må det være fred innen dine murer,
og ro i dine rom.
8. For mine brødre og mine venners
skyld vil jeg si: Fred være med deg!
9. Og for Herrens, vår Guds, hus skyld,
vil jeg søke ditt beste.
KAP. 123
Vær oss nådig, Herre, for vi er mettet
med forakt
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1. En sang ved festreisene. Til deg løfter
jeg mine øyne, du som troner i himmelen.
2. Se, akkurat som tjenerens øyne
følger sin herres hånd, og akkurat som en
tjenestejentes øyne følger hennes frues
hånd, slik følger våre øyne Herren vår
Gud, inntil han blir oss nådig.
3. Vær oss nådig, Herre! Vær oss nådig,
for vi er rikelig mettet med forakt!
4. Rikelig mettet er vår sjel blitt med
spott fra de som føler seg trygge, og med
forakt fra de overmodige.
KAP. 124
Hadde ikke Herren vært med oss da
var vi slukt levende
1. En sang ved festreisene. Av David.
Hadde ikke Herren vært med oss skal
Israel si.
2. Hadde ikke Herren vært med oss da
menneskene stod opp imot oss,
3. da hadde de slukt oss levende. Da
deres vrede var opptent imot oss,
4. da hadde de overskyllet oss som
vann, og som en strøm gått over vår sjel.
5. Da hadde de stolte gått over vår sjel
som vann.
6. Men lovet være Herren, som ikke gav
oss til rov for deres tenner!
7. Ja, vår sjel har unnsloppet som en
fugl av fuglefangerens snare. Snaren er
sønder og vi kom unna.
8. Vår hjelp er i Herrens navn, han som
gjorde Himmel og jord.
KAP. 125
De som setter sin lit til Herren, rokkes
ikke
1. En sang ved festreisene. De som
setter sin lit til Herren, er som Sions berg,
som ikke rokkes, men står for evig.
2. Rundt omkring Jerusalem er det fjell,
og Herren omhegner sitt folk fra nå av og
inntil evig tid.
3. For ugudelighetens støtte skal ikke
hvile på de rettferdiges arv, forat ikke de
rettferdige skal strekke ut sine hender til
urettferdighet.
4. Gjør godt, Herre, mot de gode, og
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mot dem som er ærlige i sine hjerter!
5. Men den som bøyer av til sine krokete
veier, skal Herren la fare sammen med
dem som gjør urett. Fred være med Israel!
KAP. 126
Da Herren lot Sions fanger vende
tilbake
1. En sang ved festreisene. Da Herren
lot Sions fanger vende tilbake, var vi som i
drømmeland.
2. Da fyltes vår munn med latter og vår
tunge med jubel. Da sa de iblant
hedningene: Store ting har Herren gjort
imot disse.
3. Så store ting har Herren gjort imot oss
at vi ble glade.
4. Herre, la våre fanger vende tilbake
akkurat som bekkene i sørlandet!
5. For de som sår med gråt, skal høste
med fryderop.
6. Så de går gråtende og bærer det frø
de strør ut, og de kommer hjem med
fryderop og bærer sine kornband.
KAP. 127
Dersom ikke Herren bygger huset,
arbeider de forgjeves
1. En sang ved festreisene. Av Salomo.
Dersom ikke Herren bygger huset,
arbeider de som bygger på det forgjeves.
Dersom ikke Herren vokter byen, vokter
vakten forgjeves.
2. Det er forgjeves at de står tidlig opp,
og setter seg seint ned og eter sitt
strevsomme brød. Det samme gir han sin
venn i søvne.
3. Se, barn er Herrens gave, for livsfrukt
er en lønn.
4. Som piler i den kraftfulle kjempes
hånd, er sønner man får i sin ungdom.
5. Lykkelig er den mann som har sitt
kogger fullt av dem. De blir ikke til
skamme når de taler med fiender i porten.
KAP. 128
Salig er den som har respekt for
Herren
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1. En sang ved festreisene. Lykkelig er
hver den som har respekt for Herren, og
som vandrer på hans veier.
2. Frukten av dine henders arbeid skal
du få nyte, så du blir lykkelig av velferd.
3. Din hustru er som et fruktbart vintre
der inne i sitt hus, og dine barn er som
oljekvister rundt ditt bord.
4. Ja, se, slik blir den mann velsignet
som har respekt for Herren.
5. Herren skal velsigne deg fra Sion, og
du skal skue med lyst Jerusalems velferd
alle ditt livs dager.
6. Og du skal se barn av dine barn. Fred
være med Israel!
KAP. 129
De ugudelige som har presset meg
hardt, skal bli til skamme
1. En sang ved festreisene. Mye har de
presset meg fra min ungdom av skal
Israels si!
2. Mye har de presset meg fra min
ungdom av, men de har ikke fått overhånd
over meg.
3. Min rygg er som pløyd av plogmenn
og gjort med lange render.
4. Men Herren er rettferdig, for han har
hugget av de ugudeliges bånd.
5. De skal bli til skamme og vike tilbake
alle de som hater Sion.
6. De skal bli som gress på takene, som
visner før det har vekst opp.
7. Ingen høstmann skal fylle dem i sin
hånd, ei heller bindes de som kornband i
et fang.
8. Og de som går forbi, sier ikke:
Herrens velsignelse være med dere, vi
velsigner dere i Herrens navn!
KAP. 130
Min sjel venter på Herrens forlatelse
1. En sang ved festreisene. Fra dypet
kaller jeg på deg.
2. HERRE, hør min røst, og la dine ører
akte på mine intense bønners røst!
3. Herre, dersom du vil gjemme på mine
ugjerninger, Herre, hvem kan da bli
stående?

4. For hos deg er forlatelsen, forat du
må få respekt.
5. Jeg venter etter Herren. Min sjel
venter, og jeg venter på hans ord.
6. Min sjel venter på Herren mere enn
VEKTERE PÅ MORGENEN !
7. Vent på Herren, Israel, for hos Herren
er godheten og stor befrielse finnes hos
ham.
8. Han skal forløse Israel fra alle dets
ugjerninger.
KAP. 131
Min sjel er stille og venter på Herren
1. En sang ved festreisene. Av David.
Herre, mitt hjerte er ikke stolt, mine øyne
er ikke selvopphøyde, og jeg omgåes ikke
med de ting som er meg for vanskelige og
for store.
2. Ja, i sannhet, jeg har fått min sjel til å
være stille og tie akkurat som et avvendt
barn hos sin mor. Ja, som det avvente
barn er min sjel hos meg.
3. Vent på Herren, Israel, fra nå av og
inntil evig tid!
KAP. 132
Herre, gi David lønn for sitt strev
1. En sang ved festreisene. Herre, gi
David lønn for alt hans strev,
2. han som sverget til Herren og gav
Jakobs kraft det løfte:
3. Jeg vil ikke gå inn i mitt hus' telt, jeg
vil ikke stige opp på min sengs leie,
4. og jeg vil ikke unne mine øyne søvn
så mine øyelokk trøtner,
5. før jeg finner et sted for Herren, en
bolig for Jakobs kraft!
6. Se, vi hørte om den i Efrata, og vi fant
den i skogbygden.
7. Vi vil komme til hans bolig, og vi vil
tilbe for hans føtters skammel.
8. Reis deg, Herre, og kom til ditt
hvilested, du og din krafts ark!
9. La dine prester kle seg i rettferd og
dine ordentlige rope av fryd!
10. For Davids, din tjeners, skyld, så vis
ikke din salvedes åsyn tilbake!
11. Herren har sverget David en sann ed
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som han ikke vil gå fra: Av ditt livs frukt vil
jeg sette konger på din trone.
12. Og dersom dine barn holder min
pakt, som jeg vil lære dem, da skal også
deres barn for all tid sitte på din trone.
13. For Herren har utvalgt Sion, og har
begjært det til sin bolig:
14. Dette er mitt hvilested til evig tid, for
her vil jeg bo, fordi jeg har begjært det.
15. Dens mat vil jeg velsigne, og dens
fattige vil jeg mette med brød.
16. Dens prester vil jeg kle i forløsning,
og dens ordentlige skal rope med fryd.
17. Der vil jeg la et horn vokse opp for
David, og gjøre i stand en lampe for min
salvede.
18. Hans fiender vil jeg kle i skam, men
på ham skal hans krone stråle.
KAP. 133
Se hvor godt det er, når brødrene bor
fredelig sammen
1. En sang ved festreisene. Av David.
Se, hvor godt og hvor skjønt det er når
brødrene bor sammen i enhet.
2. Det er som den dyrebare olje på
hodet, som flyter ned på skjegget, Arons
skjegg, som flyter ned på kanten av hans
kledebon,
3. som Hermons dugg som flyter ned på
Sions berg, for der har Herren satt
velsignelsens liv inntil evig tid.
KAP. 134
Lov Herren, alle dere hans tjenere
1. En sang ved festreisene. Se, lov
Herren, alle dere hans tjenere, og dere
som står i Herrens hus om nettene!
2 . L ø f t deres hender opp til
helligdommen og lov Herren!
3. Herren velsigne deg fra Sion, han
som gjorde himmel og Jord!
KAP. 135
Lov Herren, for Herren er stor
1. Halleluja! Lov Herrens navn! Lov,
dere Herrens tjenere,
2. dere som står i Herrens hus og i
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forgårdene til vår Guds hus!
3. Lov Herren, for Herren er god!
Lovsyng hans navn, for det er skjønt!
4. For Herren har utvalgt seg Jakob, og
Israel til sin eiendom.
5. Jeg vet at Herren er stor, og vår Herre
er større enn alle guder.
6. Herren gjør alt det han vil, i himmelen
og på Jorden, i havene og i alle dyp.
7. Han lar regnskyer stige opp fra Jordens ende, og han lar lynet komme med
regn og fører vinden ut fra sine lagerhus.
8. Han slo de førstefødte i Egypten,
både mennesker og fe,
9. og han sendte tegn og under midt i
deg, Egypten, mot Farao, og mot alle
hans tjenere.
10. Han slo alle hedningefolk og drepte
mektige konger,
11. Sihon, Amorittenes konge, Og,
Basans konge, og alle Kana'ans kongeriker,
12. og gav deres land til arv, ja, gav
Israel, sitt folk, det til arv.
13. Herre, ditt navn blir til evig tid, og ditt
minne, Herre, fra slekt til slekt.
14. For Herren skal føre sitt folks sak, og
han skal forbarme seg over sine tjenere.
15. For hedningers avguder er av sølv
og gull, et verk av menneske hender.
16. De har munn, men taler ikke. De har
øyne, men ser ikke.
17. De har ører, men hører ikke. Og det
er ikke noen ånde i deres munn.
18. Som de selv er, blir de som gjør
dem, og enhver som setter sin lit til dem.
19. Israels hus, lov Herren! Arons hus,
lov Herren!
20. Levis hus, lov Herren! Dere som har
respekt for Herren, lov Herren!
21. Lovet være Herren fra Sion, han
som bor i Jerusalem! Halleluja!
KAP. 136
Pris herrenes Herre, for han er god
1. Pris Herren, for han er god, og hans
godhet varer for evig!
2. Pris gudenes Gud, for hans godhet
varer for evig!
3. Pris herrenes Herre, for hans godhet
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varer for evig;
4. han som alene gjør undergjerninger,
for hans godhet varer for evig;
5. han som gjorde himmelen med
forstand, for hans godhet varer for evig;
6. han som strakte Jorden over
vannene, for hans godhet varer for evig;
7. han som gjorde de store lys, for hans
godhet varer for evig;
8. solen til å råde om dagen, for hans
godhet varer for evig;
9. månen og stjernene til å råde om
natten, for hans godhet varer for evig;
10. han som slo Egypterne og deres
førstefødte, for hans godhet varer for evig;
11. og førte Israel ut fra dem, for hans
godhet varer for evig;
12. han med sterk hånd og utrakt arm,
for hans godhet varer for evig;
13. han som skar det Røde Hav i deler,
for hans godhet varer for evig;
14. og lot Israel gå gjennom det, for
hans godhet varer for evig;
15. og kastet Farao og hans hær i det
Røde Hav, for hans godhet varer for evig;
16. han som førte sitt folk gjennom
ørkenen, for hans godhet varer for evig;
17. han som slo store konger, for hans
godhet varer for evig;
18. og drepte veldige konger, for hans
godhet varer for evig;
19. Sihon, Amorittenes konge, for hans
godhet varer for evig;
20. og Og, Basans konge, for hans
godhet varer for evig;
21. og gav deres land til arvedel, for
hans godhet varer for evig;
22. og gav Israel, sin tjener, det til arv,
for hans godhet varer for evig;
23. han som kom oss i hu i vår
fornedrelse, for hans godhet varer for
evig;
24. og rev oss ut av våre fienders vold,
for hans godhet varer for evig;
25. han som gir alt kjøtt føde, for hans
godhet varer for evig!
26. pris himmelens Gud, for hans godhet
varer for evig!
KAP. 137
Ved Babylons elver satt vi og gråt

1. Ved Babylons elver, der satt vi og gråt
når vi kom i hu Sion.
2. På piletrærne, der hengte vi våre
harper,
3. for der krevde våre fangevoktere
sanger av oss, våre plagere, at vi skulle
være glade og sa: Syng for oss av Sions
sanger!
4. Hvordan skulle vi kunne synge
Herrens sang på fremmed jord?
5. For glemmer jeg deg, Jerusalem, da
glemmer min høyre hånd sin tjeneste!
6. Min tunge henge fast ved min gane
om jeg ikke kommer deg i hu, om jeg ikke
setter Jerusalem over min høyeste glede!
7. Kom Jerusalems dag i hu, Herre, så
du straffer Edoms barn, dem som sa: RIV
NED !, og like til grunnen med den!
8. Babels datter, du ødeleggelsens by,
gledesrusende blir den som gir deg
gjengjeld for den gjerning du gjorde mot
oss.
9. Gledesrusende blir den som griper og
knuser dine spedbarn mot klippen.
KAP. 138
Jeg vil kaste meg ned for deg, og
prise deg
1. Av David. Jeg vil prise deg av hele
mitt hjerte, og for gudenes øyne vil jeg
lovsynge deg.
2. Jeg vil kaste meg ned foran ditt
hellige tempel, og jeg vil prise ditt navn for
din godhets og din trofasthets skyld. For
du har gjort ditt ord mere herlig enn alt ditt
navn.
3. Den dag jeg ropte, svarte du meg. Du
gjorde meg frimodig, og i min sjel kom det
kraft.
4. Herre, alle Jordens konger skal prise
deg når de får høre din munns ord.
5. Og de skal synge om Herrens veier,
for Herrens ære er stor,
6. for Herren er opphøyet, for at han ser
til den stakkarslige, og den stolte kjenner
han overhode ikke.
7. Om jeg vandrer midt i trengsel, holder
du meg i live. Og mot mine fienders vrede
rekker du ut din hånd, og du befrir meg

Salmenes bok
ved din høyre hånd.
8. Herren vil fullføre sitt verk for meg.
Herre, din godhet varer for evig, så overgi
ikke dine henders verk.
KAP. 139
Herre, du ransaker meg og kjenner
meg
1. For sanglederen. En salme av David.
Herre, du ransaker og kjenner meg.
2. Enten jeg sitter, eller jeg står opp, så
vet du det, og du forstår mine langt
bortgjemte tanker.
3. Min sti og mitt leie gransker du ut, og
du kjenner alle mine veier nøye.
4. For det er ikke et ord på min tunge
som du, Herre, ikke vet og ser alt sammen
om.
5. Bakfra og forfra omgir du meg, og du
holder meg i din hånd.
6. Å forstå dette er meg for ufattelig. Det
er for høyt, så jeg ikke makter det.
7. Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor
skal jeg fly fra ditt åsyn?
8. Farer jeg opp til himmelen, så er du
der. Og vil jeg reie mitt leie i dødsriket, se,
da er du der.
9. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil
jeg bo ved havets ytterste grense,
10. så leder også der din hånd meg, og
din høyre hånd holder meg fast.
11. Og sier jeg: "Mørket skjul meg!", og:
"Lyset omkring meg, bli til natt!",
12. så gjør heller ikke mørke det for
mørkt for deg, for natten skulle lyse så
som dagen, og mørket bli som lyset.
13. Du har skapt mine nyrer, og du
dannet meg i min mors liv.
14. Så jeg priser deg fordi jeg er dannet
så overmåte underbart. Ja, underbare er
dine verk, og min sjel vet det så hjertelig
vel.
15. Mine bein var ikke skjult for deg da
jeg ble dannet i hemmelighet, da jeg ble
dannet i det Jordiske dyp.
16. Da jeg bare var et foster, så dine
øyne meg. Og i din bok ble de oppskrevet
alle de dager, som ble fastsatt, da ikke èn
av dem var kommet.
17. Hvor våkne dine tanker er om meg,
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Gud, og hvor store er ikke deres omfang.
18. Vil jeg telle dem, så er de flere enn
sand. Og når jeg våkner opp, så er jeg
ennå hos deg.
19. Gud, gid du ville drepe den
ugudelige. Ja, måtte de blodtørstige vike
fra meg,
20. de som nevner ditt navn til å
fremheve onde forslag, og som bruker det
til løgn.
21. Skulle jeg ikke hate dem som hater
deg, Herre, og avsky dem som reiser seg
imot deg?
22. Jeg hater dem med et fullkomment
hat, for de er mine fiender.
23. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt
hjerte! Prøv meg, og kjenn mine tanker,
24. og se om jeg er på fortapelsens vei,
og led meg på evighetens vei!
KAP. 140
Herre, fri meg fra de onde mennesker
1. For sanglederen. En salme av David.
2. Herre, fri meg ut fra de onde
mennesker, og vokt meg fra voldsmenn,
3. som pønsker ut ondt i hjertet, og som
hver dag samler seg til strid!
4. De kvesser sin tunge til lik en slange,
og ormegift er på deres lepper. Pause.
5. Bevar meg, Herre, for ugudeliges
hender, og vokt meg for voldsmenn, som
pønsker på å få mine føtter på fall!
6. De selvstore har lagt skjulte feller av
bånd for meg, de har spent ut garn ved
siden av veien, og de har satt snarer for
meg. Pause.
7. Jeg sier til Herren: Du som er min
Gud, vend øret til, Herre, mine intense
bønners røst!
8. Herren, Israels Gud, er min
forløsende styrke, for du dekker mitt hode
på slagets dag.
9. Herre, gi ikke den ugudelige hva han
begjærer, og la ikke den ondes forslag få
fremgang, for de ville da opphøye seg!
10. Over deres hode, som omringer
meg, skal den ulykke komme som deres
egne lepper uttaler.
11. Måtte glørne falle på dem, så de
kastes ned i ildens dyp og ikke kan reise
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seg mere.
12. En baktalekjær mann skal ikke bli
stående i landet. Og den mann som gjør
ugudelig vold, ham skal han jage med
slag på slag.
13. Jeg vet at Herren gir den undertrykte
rett, og de fattige rettferdighet.
14. Ja, de rettferdige skal prise ditt navn,
og de ærlige skal bo for ditt åsyn.
KAP. 141
Herre, sett vakt for min munn
1. En salme av David. Herre, jeg kaller
på deg, så skynd deg til meg! Vend øret til
min røst, nå når jeg roper til deg!
2. La min bønn gjelde som røkoffer for
ditt åsyn, og mine leppers oppløftelse som
et kveldsoffer!
3. Herre, sett vakt for min munn, og vokt
mine leppers dør!
4. Bøy ikke mitt hjerte til noe ondt, til å
gjøre ugudelighets-gjerninger sammen
med menn som gjør urett, og la meg ikke
ete av deres retter.
5. La en rettferdig slå meg i kjærlighet
og oppdra meg, for slik hodeolje står mitt
hode ikke imot! Men varer det onde ennå
ved, så settes min bønn imot dem til
ødeleggelse.
6. Deres ledere skal styrtes ned fra
klippen, og da forstår de at mine ord var
ivrige.
7. Som når en pløyer og deler jorden,
slik legges våre bein spredt ved
dødsrikets port.
8. Ja, til deg HERRE, ser mine øyne, og
til deg tar jeg min tilflukt, så ikke øs ut min
sjel!
9. Bevar meg for fellen som de har stilt
opp for meg, og for de snarer til dem som
gjør urett!
10. La de ugudelige falle i sine egne
garn, mens jeg går uskadd forbi!
KAP. 142
Jeg utøser min sorg for Herrens åsyn
1. En læresalme av David. En bønn da
han var i hulen.
2. Med min røst roper jeg til Herren, ja,

med min røst ber jeg inderlig til Herren.
3. Jeg utøser min bedrøvelse innfor
ham, og jeg gir min nød til kjenne innfor
hans åsyn.
4. Når min ånd engstes i meg, kjenner
du dog min sti. På den vei jeg skal vandre
har de lagt skjulte snarer for meg.
5. Sku til min høyre side og se: Det er
ikke noen som kjennes ved meg. All tilflukt
er borte for meg. Og det er ikke noen som
spør etter min sjel.
6. Jeg roper til deg, Herre, og jeg sier:
Du er min tilflukt og min arvedel i de
levendes land.
7. Gi akt på mitt nødrop, for jeg er blitt i
hjerteskjærende elendighet! Fri meg fra
mine forfølgere, for de er meg for sterke!
8. Før min sjel ut av fangehullet så jeg
kan love ditt navn! De rettferdige skal
samle seg omkring meg, når du gjør vel
imot meg.
KAP. 143
La meg søke ly hos deg for mine
fiender
1. En salme av David. Herre, hør min
bønn! Vend øret til mine intense bønner,
og svar meg i din trofasthet og i din
rettferdighet!
2. Og gå ikke til sak mot din tjener, for
ingen som lever er rettferdig for ditt åsyn!
3. For fienden forfølger mitt liv, for å
trampe min sjel til jorden. Han bringer meg
i et mørke som de evige døde er.
4. Min ånd engstes i meg, og mitt hjerte
er skrekkslagent inne i meg.
5. Jeg kommer i hu de forhenværende
dager, så jeg tenker på alt ditt verk, og
grunner på dine henders gjerninger.
6. Så jeg strekker ut mine hender til deg,
og min sjel lengter etter deg som et
tørstende land. Pause.
7. Skynd deg å svare meg, Herre, for
min ånd forgår! Skjul ikke ditt åsyn for
meg, så jeg blir lik dem som farer ned i
graven!
8. La meg tidlig høre din godhet, for til
deg setter jeg min lit! Kunngjør meg den
vei jeg skal vandre, for til deg løfter jeg
opp min sjel.
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9. Redd meg fra mine fiender, Herre, for
hos deg søker jeg ly!
10. Lær meg å gjøre din vilje, for du er
min Gud! Må din gode Ånd lede meg på
jevn mark.
11. For ditt navns skyld, Herre, vil du
holde meg i live. Og i din rettferdighet vil
du føre min sjel ut av trengselen.
12. Og i din godhet vil du utrydde mine
fiender, og tilintetgjøre alle dem som
presser min sjel, for jeg er din tjener.
KAP. 144
Lovet være Herren som lærer opp
mine hender til strid
1. Av David. Lovet være Herren, min
klippe, han som lærer opp mine armer til
strid og mine hender til krig,
2. min godhet og min festning, min borg
og min befrier, mitt skjold og den som jeg
søker min tilflukt til, og den som tvinger
mitt folk under meg.
3. Herre, hva er et menneske, at du vil
vite av ham, og et menneskebarn at du
akter på ham!
4. Et menneske er lik en ånd, og hans
tider er som en skygge som farer forbi.
5. Herre, senk din himmel og far ned, og
rør ved de fjell, så de ryker!
6. La lynet lyne og spre dem! Send dine
piler og skrem dem!
7. Rekk ut dine hender fra det høye!
Frels meg og redd meg fra de mektige
vann, fra fremmedes hånd,
8. de hvis munn taler svik, og hvis høyre
hånd er en løgnens hånd.
9. Gud, en ny sang vil jeg synge til deg,
og til tistrenget harpe vil jeg lovsynge deg,
10. for du gir kongene befrielse og
redder David, din tjener, fra det onde
sverd.
11. Frels meg og befri meg fra
fremmedes hånd, de hvis munn taler svik,
og hvis høyre hånd er en løgnens hånd,
12. forat våre sønner må være
høyvokste planter i sin ungdom, våre
døtre som hjørnestolper som er tilhugget
til palasser,
13. forat våre lagerhus må være fulle og
kunne gi oss både det ene og det andre,
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forat vårt småfe må øke seg i tusentall, ja,
i titusentall på våre gater,
14. forat våre kuer må få kalv, og forat
det ingen skade må være, intet tap, og
intet klagerop på våre gater.
15. Salig er det folk som det går slik
med, og salig er det folk hvis Gud er
Herre.
KAP. 145
Jeg vil opphøye deg min Gud, du
som er konge
1. En lovsang av David. Jeg vil opphøye
deg, min Gud, du som er konge, og jeg vil
love ditt navn for evig og alltid.
2. Hver dag vil jeg love deg, og jeg vil
prise ditt navn for evig og alltid.
3. Herren er stor og høyt lovet, og hans
storhet er uransakelig.
4. En generasjon skal lovprise, for den
andre, dine verk, og dine kraftige
gjerninger skal de forkynne.
5. På din majestets herlighet og ære, og
på dine undergjerninger, vil jeg grunne.
6. Om dine kraftfulle og dramatiske
gjerninger skal de tale, og dine storverk vil
jeg fortelle.
7. Ryktet om din store godhet skal de la
strømme ut og lekesynge over din
rettferdighet.
8. Herren er nådig og barmhjertig,
behersket og stor i godhet.
9. Herren er god mot alle, og hans
barmhjertighet er over alle hans
gjerninger.
10. Alle dine verk skal takke deg, Herre,
og dine ordentlige skal love deg.
11. Om ditt rikes herlighet skal de tale,
og fortelle om din makt,
12. for å kunngjøre for menneskenes
barn dine kraftfulle gjerninger og ditt rikes
herlighet og ære.
13. Ditt rike er et rike for alle evigheter,
og ditt herredømme varer gjennom alle
slekter.
14. Herren støtter alle dem som holder
på å falle og reiser opp de nedtrykte.
15. Alles øyne vokter på deg, og du gir
dem deres føde i rette tid.
16. Du åpner din hånd og metter alt
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levende velbehagelig.
17. Herren er rettferdig i alle sine veier,
og god i alle sine gjerninger.
18. Herren er nær hos alle dem som
kaller på ham, hos alle som kaller på ham
i oppriktighet.
19. Han gjør etter deres begjær som har
respekt for ham, og han hører deres rop
og befrir dem.
20. Herren bevarer alle dem som elsker
ham, men alle de ugudelige ødelegger
han.
21. Min munn skal tale ut Herrens pris,
og alt kjøtt skal love hans hellige navn for
evig og alltid.
KAP. 146
Salig er den hvis Jakobs Gud er
hjelper
1. Halleluja! Min sjel, lov Herren!
2. Jeg vil love Herren så lenge jeg lever.
Jeg vil lovsynge Gud så lenge jeg er til.
3. Sett ikke deres lit til fyrster, til et
menneskebarn, hos hvem det ikke er
hjelp!
4. Farer hans ånd ut, så vender han
tilbake til sin jord, og på samme dag er
hans planer forbi.
5. Salig er den hvis hjelp er Jakobs Gud,
og hvis håp står til Herren, hans Gud,
6. han som gjorde himmel og Jord,
havet og alt som er i det, som er trofast til
evig tid,
7. som hjelper de undertrykte til deres
rett, og som gir de hungrige brød. Herren
løser de bundne,
8. og Herren åpner de blindes øyne.
Herren reiser opp de nedtrykte, og Herren
elsker de rettferdige.
9. Herren bevarer innflytterne. Farløse
og enker holder han oppe, men de
ugudeliges vei gjør han krokete.
10. Herren skal være konge for evig, din
Gud, Sion, fra slekt til slekt. Halleluja!
KAP. 147
Det er godt å lovsynge Gud
1. Lov Herren, for det er godt å lovsynge
vår Gud. Ja, det er skjønt, for lovsang

sømmer seg.
2. Herren bygger Jerusalem, og de
bortdrevne av Israel samler han.
3. Han helbreder dem som har et
sønderknust hjerte, og forbinder de
smertefulle sår.
4. Han bestemmer stjernenes mengde,
og gir dem alle sitt navn.
5. Vår Herre er stor og rik på kraft, og
hans forståelse har intet mål.
6. Herren holder de ydmyke oppe, men
bøyer de ugudelige ned til jorden.
7. Svar Herren med takksigelse, og
lovsyng vår Gud til sitar!
8. For han dekker himmelen med skyer
som lagrer regn for Jorden, og som lar
gress spire frem på fjellene.
9. Han gir føde til buskapen og
ravnungene som roper.
10. Han har ikke sin lyst i hestens
styrke, og har ikke sitt behag i mannens
raske bein.
11. Herren har behag i dem som har
respekt for ham, og som venter på hans
godhet.
12. Pris Herren, Jerusalem, og lov Gud,
Sion!
13. For han har gjort dine portbommer
faste, og han har velsignet dine barn i
deg.
14. Han er den som gir dine grenser
fred, og metter deg med den beste hvete.
15. Han er den som sender sitt ord til
Jorden, og hans ord løper hjertelig fort.
16. Han er den som gir snø som ull, og
strør ut rim som aske.
17. Han kaster sin is ut som smuler, og
hvem kan vel motstå hans frost?
18. Han sender sitt ord og smelter dem,
og han lar sin vind blåse, så vannene
strømmer.
19. Han kunngjorde Jakob sitt ord, og
Israel sine bud og lover.
20. Og slik har han ikke gjort: At noe
hedningefolk fikk lover de ikke kjente.
HALLELUJA !
KAP. 148
Halleluja, lov Herren alt som er til
1. Lov Herren, fra himmelen, ja, lov ham

Salmenes bok
i det høye!
2. Lov ham, alle hans engler! Og lov
ham, hele hans hær!
3. Lov ham, sol og måne! Og lov ham,
alle dere lysende stjerner!
4. Lov ham, dere himlenes himler, og
dere vann som er ovenpå himlene!
5. De skal love Herrens navn, for han
bød og de ble skapt.
6. Og han satte dem på deres sted for
evig og alltid, og han gav dem en lov som
ingen av dem overskrider.
7. Lov Herren fra Jorden, dere store
sjødyr og alle dyp,
8. ild og hagl, snø og damp, stormvind
som setter hans ord i verk,
9. dere fjell og alle topper, frukttrær og
alle sedrer,
10. dere ville dyr og alt fe, insekter og
vingede fugler,
11. dere Jordens konger og alle hans
folk, fyrster og alle Jordens dommere,
12. unge menn og jomfruer, gamle
sammen med unge!
13. De skal love Herrens navn, for hans
navn er alene opphøyet, hans majestet er
over hele Jorden og himmelen,
14. og han har løftet opp et horn til en
lovsang for alle sine ordentlige, for Israels
barn, det folk som er ham nær.
HALLELUJA !
KAP. 149
Syng Herrens pris i de ordentliges
forsamling
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1. Syng Herren en ny sang, og hans pris
i de ordentliges forsamling!
2. Må Israel glede seg over sin skaper,
og Sions barn fryde seg over sin konge.
3. De skal love hans navn med dans, og
lovsynge ham med pauke og sitar.
4. Herren har behag i sitt folk, og han
utsmykker de ydmyke med forløsning.
5. De ordentlige skal fryde seg og gi
ham ære, og de skal juble på sitt leie.
6. For Guds lov er i deres munn, som et
tveegget sverd i deres hånd,
7. for å kreve ut hevn over hedningene
og straff over folkene,
8. for å binde deres konger med lenker
og dere adelsmenn med jernbånd,
9. og for å utføre den straffedom som er
foreskrevet dem. Og dette blir en herlighet
for alle hans ordentlige. HALLELUJA !
KAP. 150
Halleluja, lov Gud i hans helligdom
1. Lov Gud i hans helligdom, og lov ham
i hans krafts fasthet!
2. Lov ham for hans mektige gjerninger,
og lov ham etter hans store herlighet!
3. Lov ham med basunklang, og lov ham
med harpe og sitar!
4. Lov ham med pauke og dans, og lov
ham med strengelek og fløyte!
5. Lov ham med lydene cymbler, og lov
ham med høyt klingende cymbler!
6. Alt som har ånde, love Herren!
Halleluja!
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31 Kapitler
KAP. 1
Salomos første brev til sin sønn
1. Ordspråk av Salomo, Davids sønn,

Israels konge.
2. Av dem kan en lære visdom og
oppdragelse til å skjønne forståelsesfull
tale.
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3. Av dem kan en motta oppdragelse til
innsikt så en kan lære rettferdighet, rett,
og rettvishet.
4. De kan gi den enfoldige klokskap, og
de unge kunnskap og ettertenksomhet.
5. Den vise kan høre på dem og gå frem
i lærdom, og, den forstandige, evne til å ta
rette avgjørelser.
6. Av dem kan en lære å forstå ordtak
og bildetale, vise menns ord og deres
gåter.
Gi deg ikke i lag med dårer
7. Å ha respekt for Herren er
begynnelsen til kunnskap, men visdom og
oppdragelse foraktes av sløvinger.
8. Hør, min sønn, på din fars
oppdragelse, og forlat ikke din mors
undervisning!
9. For de er en vakker krans for ditt
hode, og et kjede om din hals.
10. Min sønn! Når syndere lokker deg,
da samtykk ikke!
11. Når de sier: Kom med oss! Vi vil lure
etter blod, og sette feller for de uskyldige
uten grunn
12. slik at dødsriket sluker dem levende,
med hud og hår, og la dem fare ned i
graven.
13. Alt hva dyrebart er skal vi vinne, og
fylle våre hus med rov.
14. Du skal få kaste lodd om det med
oss, og vi kan ha samme pung.
15. Slå da ikke følge med dem, min
sønn, og hold din fot borte fra deres sti!
16. For deres føtter er raske til det onde,
og de er snare til å utøse blod.
17. Det er til ingen nytte å bre ut et garn
så alle fuglene ser det.
18. De lurer bare etter sitt eget blod, og
de setter feller for seg selv.
19. Så går det med den som søker
urettferdig vinning, ja, den tar livet av sin
egen herre.
Visdommen roper høyt, men de vil
ikke høre på den
20. Visdommen roper høyt på gaten, og
den lar sin røst høre på torgene.

21. På hjørnet av støyfylte gater roper
den. Ved portinngangene og rundt
omkring i byen taler den og sier:
22. Hvor lenge vil dere uforstandige
elske uforstand, spottere ha lyst til å
spotte, og sløvingene hate kunnskap?
23. Vend om og gi akt på min
tilrettevisning! Da vil jeg la min ånd velle
frem for dere, og jeg vil kunngjøre dere
mine ord.
24. Fordi jeg ropte, og dere ikke ville
høre, fordi jeg rakte ut min hånd, og ingen
gav akt,
25. fordi dere nedvurderte alle mine råd
og ikke ville vite av min tilrettevisning,
26. så skal også jeg le når ulykken
rammer dere. Og jeg vil bare vitse med
det når det kommer det som dere frykter
for,
27. når det dere frykter for, kommer som
et uvær, når deres ulykke farer frem som
en stormvind, og når trengsel og nød
kommer over dere.
28. Da skal man rope på meg, men jeg
svarer ikke. De skal søke meg, men ikke
finne meg.
29. Fordi de hatet kunnskap og ikke ville
ha respekt for Herren,
30. fordi de ikke ville vite av mine råd og
foraktet min tilrettevisning,
31. så skal de derfor få ete frukten av
sine gjerninger, og av sine onde forslag
skal de mettes.
32. For de uforstandiges selvrådighet
dreper dem. Og sløvingens selvtrygghet
ødelegger dem.
33. Men den som hører på meg, skal bo
trygt og leve i ro uten frykt for ulykke.
KAP. 2
Jag etter visdom, for den vil vokte
deg
1. Min sønn! Dersom du tar imot mine
ord og gjemmer mine bud hos deg,
2. så du vender ditt øre til visdommen
og bøyer ditt hjerte til klokheten,
3. ja, dersom du roper etter innsikten og
løfter din røst for å kalle på forståelsen,
4. dersom du leter etter den som sølv og
graver etter den som skjulte skatter,
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5. da skal du forstå Herrens respekt og
vinne kjennskap til Gud.
6. For Herren er den som gir visdom, og
fra hans munn kommer det kunnskap og
forståelse.
7. Han gjemmer på befrielse for de
oppriktige, og er et skjold for dem som
lever ustraffelig.
8. Han vokter riktighetens stier og
bevarer sine ordentliges vei.
9. Da skal du forstå rettferdighet,
rettssak, og redelighet, ja, enhver god vei.
10. For visdom skal komme i ditt hjerte,
og kunnskap skal glede din sjel.
11. Ettertanke skal holde vakt over deg,
og forståelse skal verne deg,
12. for å fri deg fra onde veier, og fra
menn som fører falsk tale,
13. fra dem som forlater riktighetens
stier for å vandre på mørkets veier,
14. fra de som gleder seg ved å gjøre
ondt, og som fryder seg over onde og
svikefulle gjerninger,
15. fra de som går krokete stier og
falske veier.
16. Visdommen skal befri deg fra en
annen manns hustru, og fra en fremmed
kvinnes glatte ord,
17. som har forlatt sin ungdoms
troskapsvenn og glemt sin Guds pakt.
18. For hennes hus synker ned i døden,
og hennes veier går ned til dødsboligen.
19. De som går inn til henne, kommer
aldri rett tilbake og når aldri livets stier.
20. Visdommen skal hjelpe deg til å
vandre på de godes vei, og holde deg på
de rettferdiges stier.
21. For de oppriktige skal bo i landet, og
de ustraffelige skal bli tilbake i det,
22. men de ugudelige skal utryddes av
landet, og de troløse skal rykkes bort fra
det.
KAP. 3
Glem ikke Herren og hans bud
1. Min sønn! Glem ikke min lære, og la
ditt hjerte bevare mine bud!
2. For et langt liv, mange leveår, og fred,
skal de gi deg i rikt mål.
3. La ikke kjærlighet og trofasthet vike
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fra deg, men bind dem om din hals, og
skriv dem på ditt hjertes tavle!
4. Så skal du finne nåde og få god
forstand i Guds og menneskers øyne.
5. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte,
og stol ikke på din forstand.
6. Tenk på ham på alle dine veier! Så
skal han gjøre dine stier rette.
7. Vær ikke vis i egne øyne, men ha
respekt for Herren og vik fra det onde!
8. Det skal være helbredende for din
kropp og gi ny kraft i dine bein.
9. Ær Gud med gaver av ditt gods og
med førstefrukten av din avling!
10. Så skal dine lager fylles med
overflod og dine pressekar flyte over med
juice.
11. Min sønn! Forakt ikke Herrens
irettesettelse og vær ikke utålmodig når
han oppdrar deg!
12. For den Herren elsker, ham oppdrar
han som en far irettesetter den sønn han
har kjær.
Salig er det menneske som har
vunnet visdom
13. Salig er det menneske som har
funnet visdom, det menneske som vinner
forstand.
14. For det er bedre å vinne den enn å
vinne sølv. Og det utbytte den gir, er
bedre enn gull.
15. Den er mere dyrebar enn perler, og
alle dine skatter kan ikke sammenlignes
med den.
16. Et langt liv har den i sin høyre hånd,
og rikdom og ære i sin venstre.
17. Dens veier er vakre veier, og dens
stier fører til lykkelighet.
18. Den er et livets tre for den som
griper den. Og hver den som holder fast
på den, må erkjennes lykkelig.
19. Herren har grunnfestet Jorden med
visdom, og han har bygget himmelen med
forstand.
20. Ved hans innsikt brøt dypets vann
frem, og ved det lar skyene sin dugg
dryppe ned.
21. Min sønn! La ikke dette vike fra dine
øyne og bevar klokskap og ettertanke!
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22. Så skal de være til liv for din sjel og
pryd for din hals.
23. Da skal du vandre din vei trygt og
ikke støte mot noe med din fot.
24. Når du legger deg, skal du ikke
frykte. Og når du har lagt deg, skal din
søvn være nydelig.
25. Da behøver du ikke å være redd for
uventet skrekk, eller for uværet når det
kommer over de ugudelige!
26. For Herren skal være din tillit, og han
skal bevare din fot fra å bli fanget.
Gjør det som er godt og ikke det som
er ondt
27. Nekt ikke de behøvende din hjelp,
når det står i din makt å gi den!
28. Si ikke til din neste: "Gå bort og kom
igjen, så skal jeg gi deg det i morgen!" når
du kan gjøre det straks!
29. Legg ikke opp onde råd mot din
neste, når han kjenner seg trygg i din
nærhet!
30. Krangle ikke med et menneske uten
årsak, når han ikke har gjort deg noe ondt!
31. Misunn ikke den voldelige, og velg
ikke noen av hans veier!
32. For en falsk mann er en vederstyggelighet for Herren, men han har
fortrolig samfunn med de oppriktige.
33. Herrens forbannelse er over den
ugudeliges hus, men de rettferdiges bolig
velsigner han.
34. Spottere vitser han med, men de
ydmyke gir han nåde.
35. De vise arver ære, men sløvingene
får bare skam til lønn.
KAP. 4
Min far lærte meg å jakte på visdom
1. Hør, mine barn, på en fars
tilrettevisning! Og gi akt, så dere kan lære
klokskap!
2. For god lærdom gir jeg dere, så mine
bud bør du ikke forlate.
3. For da jeg var sønn hjemme hos min
far, og da jeg var liten og min mors eneste
barn,
4. da lærte han meg og sa til meg: La

ditt hjerte holde fast ved mine ord, og
bevar mine bud, så får du leve.
5. Skaff deg visdom og skaff deg
forståelse, og glem ikke min munns ord og
vik ikke fra dem!
6. Og forlat den ikke, så skal den vokte
deg! Elsk den, så skal den være ditt vern!
7. For begynnelsen til visdom er å søke
klokskap, ja, å søke forståelse med alt det
du har.
8. Opphøy den, så skal den opphøye
deg. Og den skal gjøre deg æret, når du
favner den.
9. Den skal sette en vakker krans på ditt
hode, og den skal rekke deg en herlig
krone.
10. Så hør, min sønn, og ta imot mine
ord, for da skal dine leveår bli mange!
11. Om visdommens vei lærer jeg deg,
og jeg leder deg på de riktige stier.
12. Når du går, skal ingenting hindre
dine steg. Og når du løper, skal du ikke
snuble.
13. Hold fast ved min tilrettevisning, og
slipp den ikke! Bevar den, for den er dit liv!
14. På de ugudeliges vei må du ikke
komme, og ikke følge deres onde sti!
15. Sky den, og følg den ikke! Vik fra
den, og gå forbi!
16. For de får ikke sove uten de har gjort
noe ondt, og søvnen flyr fra dem om de
ikke har ført noen til fall.
17. For de eter ugudelighetens brød og
drikker voldsgjerningers vin.
18. Men de rettferdiges sti er lik et
strålende lys, som blir klarere og klarere til
det er høylys dag.
19. Og de ugudeliges vei er som et dypt
mørke, og de vet ikke hva de snubler
over.
20. Min sønn! Akt på mine ord, og vend
ditt øre til min tale!
21. La dem ikke vike fra dine øyne, og
bevar dem dypt i ditt hjerte!
22. For de er liv for hver den som finner
dem, og helbredende for hele hans kropp.
23. Bevar ditt hjerte fremfor alt det som
bevares, for livet går ut derfra.
24. Hold deg fra svikefulle ord, og la
falske lepper være langt borte fra deg!
25. La dine øyne se beint ut og ditt blikk
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være festet rett frem!
26. Gjør din fots sti jevn, og la alle dine
veier være rette!
27. Bøy ikke av til høyre eller til venstre,
men vend din fot fra det onde!
KAP. 5
Pass deg for en fremmed kvinnes
glatte tunge
1. Min sønn! Akt på min visdom, og
vend ditt øre til min forståelse,
2. så du kan gjemme kloke råd og dine
lepper bevare kunnskap!
3. For en fremmed kvinnes lepper
drypper som honning, og glattere enn olje
er hennes tunge,
4. men til slutt er hun bitter som malurt
og kvass som et tveegget sverd.
5. Hennes føtter går nedover til døden,
og hennes steg fører like til dødsboligen.
6. På livets vei vil hun ikke vandre, og
hennes veier går både hit og dit uten at
hun vet det.
7. Så hør på meg mine barn, og vik ikke
fra min munns ord!
8. La din vei være langt fra henne, og
kom ikke nær døren til hennes hus,
9. forat du ikke skal gi andre din
mannlighet og en grusom herre dine år,
10. forat ikke fremmede skal mettes av
din eiendom, og frukten av ditt strev
komme i annen manns hus,
11. så du må sukke i din siste stund når
din kropp og ditt kjøtt forgår,
12. og si: Hvordan har jeg kunnet hate
oppdragelse? Og hvordan har mitt hjerte
kunnet forakte tilrettevisning,
13. så jeg ikke hørte på dem som lærte
meg, og ikke vendte mitt øre til dem som
veiledet meg,
14. så at det var kommet over meg det
som ondt var, midt i forsamlingen og i
menigheten.
15. Drikk av din egen brønn, og drikk av
det rennende vann av din egen kilde!
16. Skulle vel dine kilder strømme ut på
gaten, og dine bekker på torgene?
17. La dem være for deg selv alene og
ikke for fremmede sammen med deg!
18. La din kilde være velsignet, og gled
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deg over din ungdoms hustru,
19. den elskelige som hjorten og den
skjønnhetsvinnende som en steingeit! La
hennes barm tilfredstille deg til enhver tid,
og måtte du alltid være beruset av hennes
kjærlighet!
20. Hvorfor, min sønn, skulle du da
være beruset og begjære etter en annen
manns hustru og favne en fremmed
kvinnes barm?
21. For mannens veier ligger åpne for
Herrens øyne, og Herren jevner på alle
hans stier.
22. Den ugudelige fanges i sine egne
ugjerninger, og han holdes fast i sin egen
synds snarer.
23. Og han må dø, fordi han ikke lot seg
oppdra. For sin store dårskaps skyld
sjangler han og faller.
KAP. 6
Gå ikke i borgen for din neste
1. Min sønn! Har du gått i borgen for din
neste, har du gitt en fremmed din
godkjennelse,
2. har du latt deg binne ved din munns
ord, og har du latt deg fange gjennom din
munns tale,
3. så gjør slik, min sønn, og befri deg,
siden du har kommet i din nestes hånd:
Gå og kast deg ned for din neste og storm
inn på ham,
4. unn ikke dine øyne søvn og dine
øyelokk en blund,
5. befri deg som et rådyr av jegerens
hånd, og som en fugl av fuglefangerens
hånd!
Gå til mauren du late
6. Gå til mauren, du late, og se dens
fremgang, og bli vis!
7. Enda den ikke har noen fyrste,
oppsynsmann, eller herre,
8. så sørger den dog for sitt livsopphold
om sommeren, og sanker sin føde om
høsten.
9. Hvor lenge vil du ligge, du late? Og
når vil du stå opp ifra din dvale?
10. Ja, sov bare ennå litt til, blund litt, og
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legg dine hender sammen for å hvile litt.
11. Da kommer fattigdommen over deg
som en landstryker, og nøden som en
væpnet mann med skjold.
Det demoraliserte menneske
12. Et demoralisert menneske, en
ugjerningsmann, er den som går omkring
med falsk munn,
13. den som blunker med øynene,
skraper med føttene, og gjør tegn med
fingrene,
14. den som har svik i hjertet, som
tenker ut onde ting til enhver tid, og starter
kranglinger.
15. Og derfor skal ulykken komme brått
over ham. Og i et øyeblikk skal han
knuses, så det ingen legedom er for ham.
16. For seks ting er det Herren hater, og
den sjuende er for vederstyggelig for hans
sjel:
17. Stolte øyne, falsk tunge, hender som
utøser uskyldig blod,
18. et hjerte som tenker ut onde råd,
føtter som er raske til det onde,
19. den som taler løgn og vitner falskt,
og den som sår splid imellom brødre.
Budene og lærdommen skal bevare
deg fra en annen manns kvinne
20. Min sønn! Bevar din fars bud, og
forlat ikke din mors undervisning!
21. Bind dem alltid til ditt hjerte, og knytt
dem fast om din hals!
22. Når du går, skal de lede deg. Når du
ligger, skal de verne deg. Og når du
våkner, skal de si ord til deg.
23. For budet er en lykte, lærdommen et
lys, og tilrettevisninger en oppdragelse, til
en vei til livet,
24. så de bevarer deg fra en dårlig
kvinne, og fra en fremmed kvinnes glatte
tunge.
25. Lyst ikke etter hennes skjønnhet i
ditt hjerte, og la henne ikke fange deg
med sine blunkende øyne!
26. For ei hore ruinerer en mann like til
siste brødskive, og en annen manns
hustru fanger en dyr sjel.

27. Kan vel noen hente ild i sitt fang uten
at hans klær blir forbrente?
28. Eller kan noen gå på glør uten at
hans føtter blir svidd?
29. Ja, slik går det med den som går inn
til sin nestes hustru. Og ingen som rører
henne blir ustraffet.
30. Blir ikke tyven foraktet når han
stjeler for å roe sin sult?
31. Og hvis han blir grepet, så må han
betale sjudobbelt og gi igjen av alt hva
han eier i sitt hus.
32. Så den som driver hor med en
kvinne, er uten forstand. Den som vil
ødelegge sin sjel, han gjør slikt.
33. Slag og skam får han, og hans
vanære slettes aldri ut.
34. For nidkjær er mannens vrede, og
han sparer deg ikke på hevnens dag.
35. Han tar ikke imot løsepenger for å bli
mildere, og han bryr seg ikke om
bestikkelser.
KAP. 7
Jeg så hvordan en fremmed kvinne
fikk tak i en mann
1. Min sønn! Bevar mine ord og gjem
mine bud hos deg!
2. Bevar mine ord, så skal du leve! Og
bevar min undervisning som din
øyenstein!
3. Bind dem til dine hender, og skriv
dem på ditt hjertes tavle!
4. Si til visdommen: Du er min søster.
Og kall forståelsen din slektning,
5. forat den må bevare deg fra en annen
manns hustru, og fra fremmede kvinner
som taler glatte ord.
6. For jeg så engang ut av vinduet på
mitt hus, gjennom mitt gitter,
7. og da så jeg blant de uerfarne, og jeg
ble oppmerksom en uforstandig gutt blant
de unge,
8. som gikk forbi på gaten ved hennes
hjørne, og gikk frem på veien til hennes
hus,
9. i skumringen, da dagen var til ende, i
nattens dype mørke.
10. Da kom en kvinne ham i møte i en
hores klær og med et svikefullt hjerte.
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11. Ustyrlig og kåt er hun, og hennes
føtter hadde ingen ro i hennes hus.
12. Snart var hun på gatene, snart på
torgene, og hun lurte ved hvert hjørne.
13. Hun tok fatt i ham og kysset ham, og
med freidig åsyn sa hun til ham:
14. Takkoffer har jeg båret frem og idag
har jeg innfridd mine løfter,
15. så derfor gikk jeg ut for å møte deg,
for å søke deg opp, så jeg fant deg.
16. Jeg har reid opp min seng med
fargerike tepper av Egyptisk lingarn.
17. Og jeg har strødd ut myrra, aloë, og
kanel, på mitt leie.
18. Kom, la oss beruse oss i kjærlighet
inntil morgenen, og kose oss i elskov.
19. For min mann er ikke hjemme, han
har reist langt bort.
20. Han tok pengepungen med seg, så
han kommer ikke hjem før først ved
fullmåne.
21. Hun lokket ham med sin sterke
overtalelse, og ved sine glatte ord forførte
hun ham.
22. Og han følger henne med en gang,
lik en okse som går til slaktebenken, som i
fotjern, som sløvinger oppdras med,
23. inntil pilen kløyver hans lever, liksom
fuglen skynder seg til snaren og vet ikke
at det gjelder dens liv.
24. Så hør nå på meg, barn, og gi akt på
min munns ord!
25. La ikke ditt hjerte vike av til hennes
veier, og forvill deg ikke inn på hennes
stier!
26. For mange som har fått sitt banesår,
er felt av henne. Og mange er de hun har
slått i hjel slik.
27. Fra hennes hus går det veier til
dødsriket, og de fører ned til dødens
boliger.
KAP. 8
Hvem er visdommen og hva er
forstand
1. Hør, visdommen roper, og forstanden
lar høre sin røst.
2. Oppe på haugene ved veien står hun,
der hvor stiene møtes,
3. ved siden av portene, ved byens
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utgang, og i inngangen til portene roper
hun høyt:
4. Til DERE menn, roper jeg, og min
røst lyder til menneskenes barn.
5. Lær klokskap, dere forståelsesfattige,
og lær forstand dere vettløse.
6. Hør, om store ting taler jeg, og jeg
åpner mine lepper med rettvishet.
7. Min tunge taler sannhet, og
ugudelighet er en vederstyggelighet for
mine lepper.
8. Alle min munns ord er rette, og det er
ikke noe falskt eller vrangt i dem.
9. De er alle sammen fakta for den
forstandige og rette for dem som har
funnet kunnskap.
10. Ta imot min tilrettevisning istedenfor
sølv, og ta imot min kunnskap fremfor
utsøkt gull!
11. For visdommen er bedre enn perler,
og det finnes ingen skatt som kan
sammenlignes med den.
12. Jeg, visdommen, har klokskap å
betro, og jeg forstår å finne kloke råd.
13. Å ha respekt for Herren, er å hate
ondt. Stolthet og overmot er en ond ferd,
og en falsk munn hater jeg.
14. Hos meg finnes råd og utvei. Jeg er
forstand, og meg tilhører makten.
15. Ved meg regjerer kongene, og ved
meg fastsetter fyrstene hva rett er.
16. Ved meg styrer herskerne og
høvdingene, ja, alle dommerne på Jorden.
17. Jeg elsker dem som elsker meg. Og
de som søker meg, skal finne meg.
18. Hos meg er rikdom og ære, verdifullt
arvegods, og rettferdighet.
19. Min frukt er bedre enn gull, ja det
fineste gull. Og den vinning jeg gir, er
bedre enn utsøkt sølv.
20. På rettferdighets vei vandrer jeg,
midt i de riktige stier,
21. så derfor gir jeg dem som elsker
meg, en rik sannhet til arv og fyller deres
lagerhus.
22. Herren skapte meg som sitt første
verk, før sine andre gjerninger, i
forhenværende tid.
23. Fra evighet er jeg innsatt, fra først
av, før Jorden var.
24. Da dypet ennå ikke var til, ble jeg
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født, da det ennå ikke fantes kilder fylt
med vann.
25. Før bergene ble senket ned, så
fjelltoppene ble til, var jeg født.
26. Før han hadde skapt land og mark,
og Jordens første moldklump,
27. da bygget han himmelen, og jeg var
der. Da han spente en hvelving over
dypet,
28. da han festet skyene oventil, da han
festet dypets kilder,
29. da han satte en grense for havet, så
vannene ikke skulle gå lenger enn det han
bød, da han la Jordens grunnvoller,
30. da var jeg verksmester hos ham, så
jeg var hans lyst dag etter dag, og jeg
lekte alltid for hans åsyn.
31. Jeg lekte på hele hans vide Jord, og
min lyst hadde jeg i menneskenes barn.
32. Og nå, barn, hør på meg! Salige er
de som følger mine veier.
33. Hør på min tilrettevisning og bli vise,
og forakt den ikke!
34. Salig er det menneske som hører på
meg, så han våker ved mine dører dag
etter dag, og vokter mine dørstolper.
35. For den som finner meg, finner livet
og får nåde hos Herren.
36. Men den som ikke finner meg,
skader seg selv. Og alle de som hater
meg, elsker døden.
KAP. 9
Visdommen har dekket sitt bord og
roper på deg
1. Visdommen har bygget sitt hus, og
hun har hugget til sine sju støtter.
2. Hun har slaktet sitt fòrede fe, blandet
sin vin, og dekket sitt bord.
3. Hun har sendt ut sine jenter, og hun
roper oppe fra byens høyder:
4. Den som er kunnskapsfattig, han
vende seg hit! Og til den som er uten
forståelse, sier hun:
5. Kom, et av mitt brød og drikk av den
vin jeg har blandet!
6. Oppgi deres uforståelse, så skal dere
leve, og gå beint frem på forståelsens vei!
7. Den som advarer en spotter, henter
seg selv vanære. Og den som viser en

ugudelig til rette, får skam av det.
8. Vis ikke spotteren til rette, forat han
ikke skal hate deg! Vis den vise til rette, så
skal han elske deg.
9. Lær den vise, så blir han ennå visere.
Lær den rettferdige, så går han frem i
lærdom.
10. Å ha respekt for Herren, er
begynnelsen til visdom. Å kjenne den
hellige er forståelse.
11. For ved meg skal dine dager bli
mange, og leveår skal gis deg i rikt mål.
12. Er du vis, så er du vis til ditt eget
gagn. Og er du en spotter, så skal du selv
lide for det alene.
13. Sløvheten er som en kåt og
uforstandig kvinne, full av uvitenhet.
14. Og hun sitter foran døren til sitt hus
på en trone høyt oppe i byen
15. for å rope til dem som går forbi på
veien, og som vandrer beint frem på sine
stier:
16. Den sier til den kunnskapsfattige at
han skal vende seg hit. Og til den som er
uten forståelse, sier hun:
17. Stjålet vann smaker søtt. Og brød
som etes i det skjulte, smaker herlig.
18. Men han vet ikke at de døende bor
der, at hennes gjester kommer i
dødsrikets dyp.
KAP. 10
Salomos andre brev til sin sønn
1. Dette er Salomos ordspråk. En vis
sønn gleder sin far, men en uforstandig
sønn er sin mors sorg.
2. Ugudelighetens skatter gagner ikke,
men rettferdighet frir fra døden.
3. Herren skal ikke la den rettferdige
sulte, men de ugudeliges begjær støter
han bort.
4. Den som arbeider med lat hånd, blir
fattig. Men den flittiges hånd, blir rik.
5. En klok sønn samler om sommeren,
men en dårlig sønn sover i høstetiden.
6. Velsignelser kommer over den
rettferdiges hode, men de ugudeliges
munn skal dekkes av egen vold.
7. Den rettferdiges minne lever i
velsignelse, men de ugudeliges navn
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8. Den som har visdom i hjertet, tar imot
budene. Men den som har sløvingens
lepper, går til grunne.
9. Den som vandrer i ustraffelighet,
vandrer trygt. Men den som går krokveier,
blir oppdaget.
10. Den som blunker med øyet, påfører
smerte. Og den som har ufornuftige
lepper, går til sin undergang.
11. Den rettferdiges munn er en livets
kilde, men de ugudeliges munn skjuler på
voldelighet.
12. Hat vekker krangel, men kjærlighet
dekker over alle overtramp.
13. På den forstandiges lepper finnes
visdom, men staven er for den
uforstandiges rygg.
14. De vise gjemmer på kunnskap, men
sløvingens munn truer med ødeleggelse.
15. Rikmanns gods er ham som en fast
by, men den fattiges fattigdom er deres
ødeleggelse.
16. Det som den rettferdige vinner, blir
ham til liv. Men den ugudeliges inntekt, blir
ham til synd.
17. En vei til liv er det å akte på
oppdragelse. Men den som forakter
tilrettevisning, farer vill.
18. Den som skjuler hat, har falske
lepper. Og den som fører ut et ondt rykte,
han er en sløving.
19. Hvor det er mange ord, mangler det
ikke på synd. Men den som holder sine
lepper i tømme, er klok.
20. Den rettferdiges tunge er som utsøkt
sølv, men de ugudeliges hjerte er
ingenting verdt.
21. Den rettferdiges lepper oppkvikker
mange, men de ufornuftige døder
gjennom brist på forståelse.
22. Det er Herrens velsignelse som gjør
rik, og eget strev legger ikke noe til.
23. For sløvingen er det en lyst å gjøre
de skamløse gjerninger, men vislighet er
en lyst for den forstandige.
24. Det som den ugudelige gruer seg
for, det skal komme over ham. Men den
rettferdiges ønsker skal Gud oppfylle.
25. Når en storm farer forbi, så er den
ugudelige ikke mere, men den rettferdige
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har en evig grunnvoll.
26. Som eddik for tennene og røyk for
øynene, slik er den late for den som
sender ham.
27. Respekt for Herren forlenger livet,
men de ugudeliges år forkortes.
28. De rettferdige har glede i vente, men
de ugudeliges håp blir til ingenting.
29. Herrens vei er en fast borg for den
ustraffelige, men den er til ødeleggelse for
dem som gjør urett.
30. De rettferdige skal aldri rokkes, men
de ugudelige skal ikke få bo i landet.
31. Den rettferdiges munn bærer
vislighet som frukt, men den falske tunge
er avskjærende.
32. Den rettferdiges lepper forstår hva
som er til behag, men de ugudeliges
munn er bare vrang.
KAP. 11
Kloke ord om rett og galt
1. Falsk vekt er en vederstyggelighet for
Herren, men fullvektige lodd er ham til
velbehag.
2. Med overmot følger skam, men
ydmykhet er visdom.
3. De oppriktiges ordentlighet leder dem,
men de troløses vranghet ødelegger dem.
4. Gods hjelper ikke på vredens dag,
men rettferdighet frir fra døden.
5. Den ustraffeliges rettferdighet gjør
hans vei jevn, men gjennom ugudelighet
faller den ugudelige.
6. De ærliges rettferdighet forløser, men
de troløse fanges i sin egen ondskap.
7. Når et ugudelig menneske dør, blir
hans håp til ingenting, og det er forbi med
det som de onde ventet på.
8. Den rettferdige utfris av trengsel, og
den ugudelige kommer i hans situasjon.
9. Med munnen ødelegger den gudløse
sin neste, men ved sin kunnskap utfris de
rettferdige.
10. Når det går de rettferdige godt, jubler
byen. Og når de ugudelige omkommer,
lyder fryderop.
11. Ved de oppriktiges velsignelse blir
en by opphøyet, men de ugudeliges munn
bryter den ned.
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12. Den som taler foraktelig om sin
neste, er uten forståelse, men en
forstandig mann tier.
13. Den som går omkring og baktaler,
åpenbarer hemmeligheter. Men den som
har en trofast ånd, skjuler saken.
14. Hvor det intet rådføring er, faller
folket. Men hvor det er mange rådgivere,
er det befrielse.
Den gode får det godt, og den onde
får det ondt
15. Ille går det med den som går i
borgen for en fremmed. Men den som er
reservert med godkjennelser, er sikker.
16. En kvinne med skjønnhet vinner
ære, og pågangsmot vinner rikdom.
17. En godgjørende mann gjør vel mot
seg selv, men en hardhjertet mann
ødelegger seg.
18. Den ugudelige vinner en lønn som
svikter. Men den som sår rettferdighet, får
lønn som varer.
19. Den som står fast i rettferdighet,
ham blir det til liv. Men den som jager etter
ondt, volder sin egen død.
20. En vederstyggelighet for Herren er
de hvis hjerte er vrangt, men til velbehag
for ham er de hvis vei er ustraffelig.
21. Den onde blir absolutt ikke ustraffet,
men de rettferdiges ætt slipper unna.
22. Som en gullring i et grisetryne er en
vakker kvinne uten vett.
23. De rettferdiges begjær, er bare det
som godt er, men de ugudelige har bare
vrede i vente.
24. Den ene strør ut og får ennå mere.
Den andre holder tilbake mere enn rett er,
og det blir bare fattigdom.
25. Den som velsigner, skal trives. Og
den som oppkvikker andre, blir oppkvikket
selv.
26. Den som holder korn tilbake, ham
forbanner folket, men velsignelse kommer
over dens hode som selger korn.
27. Den som søker hva godt er, søker
det som er til behag. Men den som jager
etter ondt, over ham kommer det onde.
28. Den som setter sin lit til sin rikdom,
ham skal falle, men de rettferdige skal

grønskes som løvet.
29. Den som setter sitt hus over styr,
skal arve vind, og den ufornuftige blir en
tjener for den vise.
30. Den rettferdiges frukt er et livets tre,
og den vise fanger sjeler.
31. Se, den rettferdige får sin lønn på
Jorden, og hvor mye mere ikke da den
ugudelige og synderen!
KAP. 12
Den veloppdragne og den ugudelige
1. Den som elsker oppdragelse, elsker
kunnskap. M en d en so m hater
irettesettelse, er dum.
2. Den gode får nåde hos Herren, men
den svikefulle mann fordømmer han.
3. Ugudelighet hjelper ingen mennesker
til å stå stødig, men de rettferdiges rot
rokkes ikke.
4. En god hustru er sin manns krone,
men en dårlig er som råttenskap i hans
bein.
5. De rettferdige tenker bare på det som
rett er, men de ugudeliges forslag er
svikefulle.
6. De ugudelige taler alltid om å lure etter
blod, men de ærliges munn befrir dem.
7. De ugudelige kastes over ende, og så
er de ikke mere, men de rettferdiges hus
står fast.
8. En mann roses alt etter som han har
forstand. Men den hvis hjerte er vrangt,
blir foraktet.
9. Bedre er en småkårsmann som har
en tjener, enn en som vil være storkar,
men ikke har brød.
10. Den rettferdige har omsorg for sin
buskap, men den ugudeliges hjerte er
hardt.
11. Den som dyrker sin jord, mettes med
brød. Men den som jager etter
meningsløse ting, er uten forstand.
12. Den ugudelige begjærer det som er
til en snare for de onde, men de
rettferdige gir Gud faste røtter.
13. I leppenes synd ligger en ond snare,
men den rettferdige kommer ut av
trengselen.
14. Av sin munns frukt mettes en mann
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med godt. Og hva et menneske har gjort,
det gjengjeldes ham.
15. Den ufornuftiges vei er rett i hans
egne øyne. Men den som hører på råd, er
vis.
16. Sløvingens vrede blir kjent samme dag.
Men den som skjuler krenkelser, er klok.
17. Den som er ærlig i sine ord, taler
sannhet, men et falskt vitne taler bare
svikefullt.
18. Mange taler tankeløse ord, som
stikker som sverd, men de vises tunge gir
legedom.
19. Sannhets lepper blir fast for all tid,
men falskhets tunge bare et øyeblikk.
20. Det er svik i deres hjerte som tenker
ut ondt. Men de som råder til fred, får
glede.
21. Det rammer ikke den rettferdige noe
ondt, men de ugudelige får ulykke i fullt
mål.
22. Falske lepper er en vederstyggelighet for Herren. Men de som går
frem med ærlighet, er ham til velbehag.
23. Et klokt menneske skjuler det han
vet, men sløvingens hjerte roper ut sin
ufornuft.
24. Den flittiges hånd kommer til å styre,
men med lathet blir man en slave.
25. Sorg i mannens hjerte trykker det
ned, men et godt ord gleder det.
26. Den rettferdige veileder sin neste,
men de ugudeliges vei fører dem vill.
27. Lathet får ikke tak i sin fangst, men
flid er en dyrebar skatt for et menneske.
28. På rettferds sti er liv, og en ryddet
vei fører ikke til døden.
KAP. 13
Ordtak om godt og ondt, og rett og
galt
1. En vis sønn hører på sin fars
tilrettevisning, men en spotter hører ikke
på irettesettelse.
2. Av sin munns frukt nyter en mann
godt, men de troløses hu hungrer etter
vold.
3. Den som vokter sin munn, bevarer sitt
liv. Den som lar sin munn tale åpent, ham
blir det til ulykke.
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4. Den late begjærer og får ingenting,
men den flittige næres rikelig.
5. Den rettferdige hater løgnaktige ord,
men den ugudelige gjør det som er hatfullt
og skammelig.
6. Rettferdighet verner den som lever
ustraffelig, men ugudelighet feller den som
gjør synd.
7. Den ene oppfører seg som en rik
mann og har dog slett ingenting, og en
annen oppfører seg som en fattig mann
men har dog meget gods.
8. En rik mann må gi løsepenger for sitt
liv, men den fattige er det ingen som truer.
9. De rettferdiges lys stråler gledelig,
men de ugudeliges lampe slokner.
10. Overmot påfører bare trette. Men
hos dem som lar seg rådføre, er visdom.
11. Lett vunnet rikdom minker. Men den
som samler litt etter litt, øker sitt gods.
12. Langvarig venting tærer på hjertet,
men et oppfylt ønske er som et
blomstrende tre.
13. Den som forakter ordet, ødelegger
seg selv. Men den som har respekt for
budet, han får lønn.
14. Den vises lære er en livets kilde.
Ved den slipper en unna dødens snarer.
15. Ved god forståelse vinner en
menneskets godvilje, men de troløses vei
er hard.
16. Hver den som er klok, går frem med
forståelse, men sløvingen brer ut sin
ufornuft.
17. En ugudelig budbærer faller i ulykke,
men et trofast bud er legende.
18. Fattigdom og skam får den som ikke
vil vite av oppdragelse. Men den som
akter på irettesettelse, blir æret.
19. Et oppfylt ønske er nydelig for
sjelen, men å holde seg fra det onde er en
vederstyggelighet for sløvinger.
20. Søk omgang med de vise, og du blir
vis, men sløvingens venn går det ille.
21. Ulykke følger syndere, men
rettferdige lønnes med godt.
22. Den gode etterlater arv til barnebarn,
men synderens gods er gjemt til den
rettferdige.
23. De fattiges nyodling gir mye føde,
men mange rykkes bort fordi han ikke gjør
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det som rett er.
24. Den som sparer på sitt ris, hater sin
sønn. Men den som elsker ham, oppdrar
ham tidlig.
25. Den rettferdige eter så han blir mett,
men de ugudeliges mage blir tom.
KAP. 14
Den rettferdige og synderen
1. Kvinners visdom former huset, men
dårskapen river det ned med sine hender.
2. Den som vandrer i ærlighet, har
respekt for Herren. Men den som går
krokveier, forakter ham.
3. I sløvingens munn er det et ris for
hans eget overmot, men de vises lepper
er deres vern.
4. Hvor det ingen okser er, der er
matfatet tomt, men man får rikelig vinning
gjennom oksens kraft.
5. Et trofast vitne lyger ikke, men et
falskt vitne taler bare løgn.
6. Spotteren søker visdom, men finner
den ikke. Men for den forståelsesfulle, er
kunnskap lett å vinne.
7. Når du går fra en sløving, så har du
ikke funnet forståelse på hans lepper.
8. Den klokes visdom er at han forstår
sin vei, men sløvingers ufornuft er at de
bedrar seg selv.
9. Sløvinger spottes av sitt eget
skyldoffer, men blant de oppriktige råder
god behagelighet.
10. Hjertet kjenner selv best sin egen
sorg og sin glede, og ingen fremmed kan
blande den med seg.
11. De ugudeliges hus skal ødelegges,
men de oppriktiges telt skal blomstre.
12. Mange veier synes en mann rett,
men enden på dem kan være dødens
veier.
13. Endog under latter har hjertet sorg,
og enden på gleden er bedrøvelig.
14. Av sin ferd skal den frafalne mettes,
og en god mann holder seg borte fra ham.
15. Den enfoldige tror hvert ord, men
den kloke akter på sine steg.
16. Den vise har respekt og holder seg
fra det onde, men sløvingen er overmodig
og selvsikker.

17. Den bråsinte gjør uforstand, og en
svikefull mann blir hatet.
18. De kunnskapsfattige har fått ufornuft
til arvedel, men de kloke krones med
kunnskap.
19. De onde må bøye seg for de gode,
og de ugudelige ved den rettferdiges
porter.
20. Endog av sin venn blir den fattige
hatet, men mange er de som elsker en rik.
21. Den som forakter sin neste, synder,
men salig er den som har barmhjertighet
over de fattige.
22. De som bare tenker ut det som ondt
er, skal fare vill, men godhet og trofasthet
påføres dem som tenker på godt.
23. Et hvert strevfullt arbeid gir vinning,
men tomt snakk fører bare til tap.
24. De vises rikdom er deres krone, men
sløvingers ufornuft er og blir dårskap.
25. Et sannferdig vitne redder liv. Men
den som taler løgn, er svikefull.
26. Den som har respekt for Herren, har
et sterkt vern, for Herren skal være hans
barns tilflukt.
27. Å ha respekt for Herren er en livets
kilde, så en slipper fra dødens snarer.
28. Mye folk er kongens ære, men
mangel på folk er fyrstens fall.
29. Den beherskede har stor forståelse,
men den bråsinte viser stor ufornuft.
30. Et ydmykt hjerte er kroppens liv,
men hissighet er råttenskap i bein.
31. Den som presser en fattig, håner
hans skaper. Men den som har barmhjertighet med den fattige, ærer skaperen.
32. Når ulykken rammer den ugudelige,
kastes han overende, men den rettferdige
har frimodighet inn i døden.
33. I den forståelsesfulles hjerte holder
visdommen seg stille, men fra sløvingers
indre gir det de har seg til kjenne.
34. Rettferdighet opphøyer et folk, men
synden er folkenes vanære.
35. En klok tjener vinner kongens
godvilje, men hans vrede kommer over en
dårlig tjener.
KAP. 15
Rettferdighet og ugudelighet
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1. Mildt svar stiller harme, men et
sårende ord vekker vrede.
2. De vises tunge gir god kunnskap,
men sløvingens munn lar ufornuft
strømme ut.
3. Herrens øyne er alle steder, og de ser
etter både gode og etter onde.
4. En ydmyk tunge er som et
blomstrende tre, men en falsk tunge sårer
hjertet.
5. Sløvingen forakter sin fars tukt, men
den som akter på tilrettevisning er klok.
6. I den rettferdiges hus er det mye
gods, men den ugudeliges inntekt blir til
ødeleggelse for ham.
7. De vises lepper strør ut kunnskap,
men sløvingens hjerte har ikke rett.
8. De ugudeliges offer er en vederstyggelighet for Herren, men de
oppriktiges bønn er ham behagelige.
9. Den ugudeliges vei er en vederstyggelighet for Herren, men han elsker
dem som jager etter rettferdighet.
10. Hard straff rammer dem som forlater
den rette sti, og den som hater
tilrettevisning, skal dø.
11. Dødsriket og avgrunnen ligger åpne
for Herren, og hvor mye mere ikke da
menneskenes hjerter.
12. En spotter liker ikke å bli irettesatt,
og til de vise går han ikke.
13. Et glad hjerte gjør åsynet lyst, men
hjertesorg bryter motet ned.
14. Den forståelsesfulles hjerte søker
kunnskap, men sløvingens munn farer
bare med ufornuft.
15. Alle den ulykkeliges dager er onde,
men et glad hjerte har stadig fest.
16. Bedre er det med lite, å ha Herrens
respekt, enn en stor skatt med uro.
17. Bedre er det med en grønnsaksrett
med kjærlighet enn en feit okse med hat.
18. En hissig mann vekker trette, men
den beherskede roer ned spliden.
19. Den lates vei er som en tornehekk,
men de ærliges vei er ryddet.
20. En vis sønn gleder sin far, men et
uforstandig menneske forakter sin mor.
21. Dårskap er en glede for den som er
uten forståelse, men en forståelsesfull
mann går rett frem.

22. Uten rådføring blir planene til
ingenting, men hvor der er mange
rådgivere, har de fremgang.
23. En mann gleder seg når hans munn
kan gi svar, og hvor godt er ikke et ord i
rette tid.
24. Den som forstår går på livets vei
oppover for å unngå dødsriket der nede.
25. Herren river ned de overmodiges
hus, men enkers grenseskille lar han stå
fast.
26. Den ondes råd er en vederstyggelighet for Herren, men milde ord er
reine.
27. Den som jager etter vinning setter
sitt hus i ulykke, men den som hater
bestikkelser, skal leve.
28. Den rettferdige tenker i sitt hjerte på
hvordan han skal svare, men de
ugudeliges munn lar onde ting strømme
ut.
29. Herren er langt borte fra de
ugudelige, men de rettferdiges bønn hører
han.
30. Strålende øyne gleder hjertet, og
gode nyheter gir marg i bein.
31. Den hvis øre hører på tilgivende
tilrettevisning, bevarer sin forståelse.
32. Den som ikke vil vite av
oppdragelse, forakter sitt liv. Men den som
hører på tilrettevisning, vinner forståelse.
33. Herrens respekt er en oppdragelse
til visdom, og ydmykhet går forut for ære.
KAP. 16

De rette veier

1. Hjertets planlegging hører mennesket
til, men fra Herren får tungen sitt svar.
2. Alle en manns veier er reine i hans
egne øyne, men Herren veier åndene.
3. Legg dine verk på Herren, så skal
dine planer ha fremgang.
4. Herren har gjort hver ting for sin
bestemte oppgave, også straffens dag til
den ugudelige.
5. Enhver overmodig er en vederstyggelighet for Herren, en slik mann blir
absolutt ikke ustraffet.
6. Ved kjærlighet og trofasthet utsones
ugjerning. Og den som har respekt for
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Herren, holder seg fra det onde.
7. Når Herren har behag i en manns
ferd, da gjør han at endog hans fiender
holder fred med ham.
8. Bedre er lite med rettferdighet enn
stor vinning med urett.
9. Menneskets hjerte tenker ut sin vei,
men Herren styrer hans gang.
10. Guddommelige ord er på kongens
lepper, og hans munn skal ikke forsynde
seg når han dømmer.
11. Rett vekt og rette vektskåler hører
Herren til, og alle vektsteiner i pungen er
hans verk.
12. Ugudelige gjerninger er en
vederstyggelighet for konger, for ved
rettferdighet blir tronen trygget.
13. Rettferdige lepper er til velbehag for
konger, og de elsker den som taler det
som rett er.
14. En konges vrede er dødens
budbærer, men en vis mann roer ned
vreden.
15. I lyset fra kongens åsyn, er det liv,
og hans velbehag er som en sky av
vårregn.
16. Å vinne visdom, hvor mye bedre er
ikke det enn gull! Og å vinne forståelse er
mere verdt enn sølv.
17. De oppriktiges vei er å holde seg fra
det onde. Og den som akter på sin vei,
bevarer sitt liv.
18. Forut for undergang går overmot, og
forut for fall går hovmod.
19. Det er bedre å være ydmyk sammen
med dem som er i nød enn å dele fangst
med de overmodige.
20. Den som akter på ordet, skal finne
lykke. Og den som setter sin lit til Herren,
er salig.
21. Den som er vis i hjertet blir kalt
forståelsesfull, og leppenes skjønnhet
henter frem lærdom.
22. Klokskap er en livets kilde for dem
som eier dem, men sløvingers straff er
deres egen ufornuft.
23. Den vises hjerte gjør hans munn
forståelsesfull og legger mere og mere
lærdom på hans lepper.
24. Milde ord er mere dyrebar enn
honning, nydelige for sjelen og en

legedom for kroppen.
25. Mang en vei synes en mann rett,
men enden på den kan være dødens
veier.
26. Ved arbeiderens sult driver hans
egen munn ham til å arbeide.
27. En vettløs graver en ulykkes grav,
og på hans lepper er det akkurat som en
brennende ild.
28. En falsk mann skaper trette, og en
som hvisker, skiller venn fra venn.
29. En voldelig mann lokker sin neste og
fører ham inn på en vei som ikke er god.
30. Den som gjør sine øyne smale,
tenker på svik. Og den som presser
leppene sammen, fullfører allerede det
onde.
31. Grå hår er en vakker krone, og den
finnes på rettferdighets vei.
32. Den som behersker seg, er bedre
enn en veldig helt. Og den som styrer sitt
sinn, er bedre enn en som inntar en by.
33. I kappens fold ristes loddet, men
avgjørelsen kommer alltid fra Herren.
KAP. 17
Den ordentlige og den onde
1. Bedre er et stykke tørt brød med ro
og fred enn et hus fullt av slakt med
krangling.
2. En klok tjener for råde over en dårlig
sønn, og iblant brødrene får han del i
arven.
3. Der er smeltedigel for sølv og ovn for
gull, men Herren er den som tester
hjertene.
4. Den onde akter på ondskapens
l e p p e r , o g l ø g n e r e n l yt t e r t i l
ødeleggelsens tunge.
5. Den som spotter den fattige, håner
hans skaper. Og den som gleder seg over
ulykke, skal ikke bli ustraffet.
6. De gamles krone er barnebarn, og
barnas pryd er deres fedre.
7. Det sømmer seg ikke mere for
sløvingen å tale store ord enn løgn for en
fyrste.
8. Gave er en edelstein i dens øyne som
får den. Og hvor den kommer, gjør den
lykke.
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9. Den som dekker over overtramp,
søker kjærlighet. Men den som ripper opp
i en sak, skiller venn fra venn.
10. Skjenn virker bedre på den
forståelsesfulle enn hundre slag på
sløvingen.
11. En ond manns hu står bare etter
gjenstridighet, og en ubarmhjertig engel
sendes imot ham.
12. Bedre er det for en mann å møte en
bjørn som ungene er tatt fra, enn en
sløving i hans dårskap.
13. Den som gjengjelder godt med ondt,
fra hans hus skal ulykken ikke vike.
14. Å begynne en krangel er som å åpne
for vann. La tretten fare, før den blir for
voldsom!
15. Den som frikjenner en ugudelig, og
den som domfeller en rettferdig, er begge
to en vederstyggelighet for Herren.
16. Hva hjelper penger i sløvingens
hånd? Kan han kjøpe visdom han som er
uten forståelse.
17. En venn elsker alltid, og en bror er
født til hjelp i nød.
18. Et menneske som ikke har
forståelse, inngår avtale og går i borgen
for sin neste.
19. Den som elsker trette, elsker synd.
Og den som åpner sin dør høyt, søker
trøbbel.
20. Den som er falsk i hjertet, finner ikke
noe godt. Og den som er vrang i sin tale,
faller i ulykke.
21. Den som har en sløving til sønn, får
sorg av ham, for sløvingens far han ingen
glede.
22. Et glad hjerte gir god helse, men et
nedslått mot tar margen fra beinene.
23. Den ugudelige tar gaver ut av
barmen for å bøye rettens gang.
24. Den forståelsesfulle har visdommen
for øye, men sløvingens øyne er ved
Jordens ende.
25. En ufornuftig sønn er en gremmelse
for sin far, og en bitter sorg for henne som
fødte ham.
26. Å straffe den rettferdige er ikke godt,
og å slå edle menn er tvert imot all rett.
27. Den som er sparsom med sine ord,
er klok. Og den kaldsindige er en
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forståelsesfull mann.
28. Også sløvingen aktes for klok når
han tier, og for vis når han holder sine
lepper lukket.
KAP. 18

Den kloke og dåren

1. Den egensindige følger bare sin egen
lyst, og mot alle kloke råd viser han
tenner.
2. Sløvingen bryr seg ikke om å være
forståelsesfull, men vil bare vise hva han
tenker i sitt hjerte.
3. Når den ugudelige kommer, kommer
også forakt. Og med spott følger
skammen.
4. Ordene i en manns munn er dype
vann, og visdomens kilde er en
fremvellende bekk.
5. Det er ille å gi den skyldige medhold,
og bøye retten for den rettferdige.
6. Sløvingens lepper skaper bare trette,
og hans munn roper etter juling.
7. Sløvingens munn er til ulykke for ham
selv, og hans lepper er en snare for hans
liv.
8. En ørehviskers ord er som velsmakende retter, og de trenger ned i
hjertets indre.
9. Den som er lat i sin gjerning, er også
en bror til ødeleggeren.
10. Herrens navn er et fast tårn, og til
det løper den rettferdige og blir berget.
11. Den rikes gods er hans festning og
som en høy mur i hans eget sinn.
12. Forut for fall opphøyer en manns
hjerte seg, men ydmykhet går forut for
ære.
13. Når en svarer før en hører, da blir
det ufornuftig og til skam for ham.
14. En manns mot holder ham oppe i
hans svakhet, men et nedslått mot, hvem
kan bære det?
15. Den forståelsesfulles hjerte kjøper
kunnskap, og de vises øre søker
kunnskap.
16. Et menneskes gave gir ham rom og
fører ham frem for store herrer.
17. Den som taler først i en rettssak,
synes å ha rett, men så kommer
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motparten og gransker hans ord.
18. Loddkastingen gjør ende på tretter
og skiller mellom de mektige.
19. En bror som en har gjort urett mot,
er verre å vinne enn en borg. Å diskutere
med ham er som en igjenbommet
festning.
20. Ved frukten av en manns munn
mettes hans mage, og med sine leppers
avling blir han mettet.
21. Død og liv er i tungens makt. Og
hver den som gjerne bruker den, skal ete
dens frukt.
22. Den som har funnet en hustru, har
funnet lykke og fått en nådefull gave av
Herren.
23. I ydmyke bønner taler den fattige,
men den rike svarer med harde ord.
24. En mann med mange paktsvenner
går det ille, og der er venner som henger
fastere ved enn en bror.
KAP. 19

Kloke visdoms ord

1. Bedre er en fattig som vandrer i
ustraffelighet enn en mann med falske
lepper som er ufornuftig.
2. Og den som ikke bruker omtanke, går
det ille. Og den som er for rask på foten,
trår feil.
3. Menneskets egen sløvhet ødelegger
hans vei, men i sitt hjerte vredes han på
Herren.
4. Rikdom skaper mange venner, men
den fattige blir skilt fra sin venn.
5. Et falskt vitne skal ikke bli ustraffet.
Og den som taler løgn, skal ikke komme
unna.
6. Mange smisker for den gavmilde, og
enhver er venn av den som er
rundhåndet.
7. Alle den fattiges slektninger hater
ham, og enda mere holder hans venner
seg borte fra ham. Han jager etter løfter
som ikke er å finne.
8. Den som vinner forståelse, elsker sitt
liv. Og den som holder fast ved visdom,
finner lykke.
9. Et falskt vitne skal ikke bli ustraffet.
Og den som taler løgn, skal omkomme.

10. Velferdsvei passer ikke for en
sløving, og enda mindre passer det seg
for en slave å herske over fyrster.
11. Et menneskets klokskap gjør ham
behersket, og det er hans ære å overse
krenkelser.
12. En konges vrede er som en løves
brøl, men hans godvilje er som dugg på
planter.
13. En ufornuftig sønn er bare til ulykke
for sin far, og en kvinnes trette er som
stadig takdrypp.
14. Hus og gods er en arv fra foreldre,
men en forståelsesfull kvinne er en gave
fra Herren.
15. Dovenskap senker i dyp dvale, og
den late skal hungre.
16. Den som holder budet, holder seg
selv i live. Og den som ikke akter på sin
ferd, skal miste sitt liv.
17. Den som forbarmer seg over den
fattige, låner til Herren, og Herren skal
gjengjelde ham hans velgjerning.
18. Oppdra din sønn, mens det ennå er
håp, men la deg ikke drive til å drepe ham.
19. Den hvis vrede er stor, bør bøte. For
dersom du hjelper ham, må du gjøre det
igjen og igjen.
20. Hør på råd og ta imot oppdragelse,
så du kan bli vis til slutt!
21. Det er mange tanker i en manns
hjerte, men Herrens råd skal ha fremgang.
22. Et menneskets godhet er hans
glede, og en fattig er lykkeligere enn en
stormann som lyger.
23. Herrens respekt fører til liv, og mett
får en gå til hvile uten å bli hjemsøkt med
ulykke.
24. Den late stikker sin hånd i fatet, men
fører den ikke engang tilbake til sin munn.
25. Slå spotteren, så vil den
u f o rst an d ig e b l i k lo k . V is d en
forståelsesfulle til rette, så vil han komme
til innsikt og kunnskap.
26. Den som bruker vold mot sin far og
jager sin mor bort, er en dårlig og skamløs
sønn.
27. Min sønn! Om du holder opp med å
høre på formaning, vil du bare forville deg
bort fra de ord som gir kunnskap!
28. Et ugudelig vitne spotter det som rett
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er, og de gudløses munn sluker urett.
29. Straffedommer er fastsatt
spottere og pryl for sløvingens rygg.

for

KAP. 20
Rettledende ord til din oppførsel
1. Vinen er en spotter, og den sterke
drikk lager bråk. Hver den som sjangler av
den, blir ikke vis.
2. Den redsel en konge vekker, er som
løvens brøl. Og den som gjør han vred,
setter sitt liv på spill.
3. Det er en ære for en mann at han
holder seg borte fra krangel, men enhver
sløving viser tenner.
4. Om senvinteren vil den late ikke
pløye, derfor leter han forgjeves etter sin
avling om høsten.
5. Tankene i en manns hjerte er som et
dypt vann, men en forståelsesfull mann
drar dem opp.
6. Mange mennesker roper høyt hver
om sin kjærlighet, men hvem finner vel en
trofast mann?
7 . D e n r e t t f e rd ig e van d re r i
ustraffelighet, og lykkelige er hans barn
etter ham.
8. En konge som sitter på sitt
dommersete, sikter og skiller ut alt ondt
med sine øyne.
9. Hvem kan si: Jeg har renset mitt
hjerte, og jeg er fri fra synd?
10. To slags vektsteiner og to slags mål
er begge deler en vederstyggelighet for
Herren.
11. Allerede den unge gutt viser ved
hans gjerninger om hans vei vil bli rein og
rett.
12. Øret som hører, og øyet som ser,
dem har Herren skapt begge to.
13. Elsk ikke søvn, forat du ikke skal bli
fattig! Lukk opp dine øyne, så får du brød
og ete.
14. DÅRLIG, sier handelsmannen. Men
når han går bort, skryter han av seg.
15. Det er nok gull og perler i mengde,
men erfarne lepper er en dyrebar ting.
16. Ta hans klær, for han har gått i
borgen for en annen, og ta pant av ham
for den fremmedes skyld!
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17. Brød vunnet med svik smaker
nydelig for mannen, men siden blir hans
munn full av småstein.
18. Planer får fremgang ved rådføring,
så søk veiledning også når du fører krig!
19. Den som går omkring og baktaler,
åpenbarer hemmeligheter. Og med den
som er åpenmunnet, skal du ikke ha noe å
gjøre.
20. Den som forbanner sin far og sin
mor, hans lampe skal slukne i dypeste
mørke.
21. En arv som en fra først av har revet
til seg, blir til slutt ingen velsignelse.
22. Si ikke: Jeg vil gjengjelde med ondt!
Vent på Herren, så skal han befri deg!
23. To slags vektsteiner er en vederstyggelighet for Herren, og en falsk vekt er
noe ondt.
24. Herren styrer mannens skritt, for
hvordan skulle et menneske kunne
skjønne sin vei?
25. Det er farlig for et menneske at han i
tankeløshet vier noe til Gud og først
baketter overveier sine løfter.
26. En vis konge skiller ut de ugudelige
og lar hjulet gå over dem.
27. Menneskets ånd er en Herrens
lampe, for den ransaker alle de
hemmelige rom i hans indre.
28. Godhet og sannferdighet er en vakt
om kongen, og han støtter sin trone ved
godhet.
29. De unges pryd er deres mannlighet,
og de gamles ære er de grå hår.
30. Et oppdragelsesmiddel for de onde,
er buler, sår, og slag, som trenger inn i
hjertets indre.
KAP. 21
Den gode vei og den onde vei
1. Kongens hjerte er som bekker i
Herrens hånd, og han bøyer det dit han
vil.
2. Alle en manns veier er rette i hans
egne øyne, men Herren veier hjertene.
3. Å gjøre rett og riktighet er mere verdt
for Herren enn offer.
4. Ved stolte øyne og et overmodig
hjerte, de ugudeliges lampe, blir dem til
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synd.
5. Den flittiges tanker fører bare til
vinning, men hastverk gir bare tap.
6. Rikdom som vinner ved svikefull
tunge er et pust som blir borte i luften, og
den fører til døden.
7. De ugudeliges voldelighet skal rykke
dem selv bort, fordi de ikke ville gjøre det
som rett er.
8. En skyldtynget manns vei er krokete,
men de reines ferd er ærlig.
9. Bedre er det å bo i et hjørne på taket
enn sammen med en trettekjær kvinne i et
hus.
10. Den ugudeliges sjel har lyst til det
onde, og hans neste finner ikke
barmhjertighet hos ham.
11. Når du straffer en spotter, blir den
uforstandige vis. Og når du lærer en vis,
så tar han imot kunnskap.
12. Den Rettferdige gir akt på de
ugudeliges hus, og Han styrter de
ugudelige i ulykke.
13. Den som lukker sitt øre for den
fattiges rop, han skal selv rope og ikke få
svar.
14. En gave i det skjulte stiller vrede, og
en hemmelig foræring stiller stor harme.
15. Det er en glede for den rettferdige å
gjøre rett, men en redsel for dem som gjør
urett.
16. Det menneske som forviller seg bort
fra klokskapens vei, skal havne blant
dødningene.
17. Fattig blir den som elsker fest-dager.
Og den som elsker vin og olje, blir ikke rik.
18. Den ugudelige blir løsepenge for den
rettferdige, og den troløse settes i de
oppriktiges sted.
19. Bedre er det å bo i et øde land enn
hos en arg og trettekjær kvinne.
20. Dyrebare skatter og olje er det i den
vises hus, men sløvingen gjør ende på det.
21. Den som jager etter rettferdighet og
godhet, han skal finne liv, rettferdighet, og
ære.
22. Den vise inntar de mektiges by og
river ned det vern som den satte sin lit til.
23. Den som vokter sin munn og sin
tunge, befrir sitt liv fra trengsler.
24. Den som er overmodig og oppblåst,

kalles en spotter, og han farer frem i
ustyrlig frekkhet.
25. Den lates begjær dreper ham, fordi
hans hender nekter å arbeide,
26. for hele dagen ønsker og ønsker
han. Den rettferdige gir og sparer ikke,
27. men de ugudeliges offer er en
vederstyggelighet; og enda mere når de
bærer det frem og har ondt i sinne!
28. Et løgnaktig vitne skal omkomme.
Men en mann som hører etter, skal alltid
få tale.
29. En ugudelig mann oppfører seg
frekt, men den oppriktige går sin vei rett
frem.
30. Det finnes ingen visdom, ingen
forstand, og intet råd, som nytter mot
Herren.
31. Hesten gjøres ferdig til stridens dag,
men seieren tilhører Herren.
KAP. 22
Den ydmyke vei og den onde
1. Et godt navn er mere verdt enn stor
rikdom. Å være godt likt er bedre enn sølv
og gull.
2. Rik og fattig møtes, men Herren har
skapt dem begge.
3. Den kloke ser ulykken og skjuler seg,
men den uerfarne går videre og må bøte.
4. Lønn for ydmykhet og Gudsrespekt er
rikdom, ære, og liv.
5. Torner og snarer er det på den
falskes vei. Og den som tar vare på sitt liv,
holder seg borte fra dem.
6. Lær den unge den vei han skal gå, så
viker han ikke av fra den, selv når han blir
gammel!
7. Den rike hersker over den fattige, og
låntakeren er utlånerens slave.
8. Den som sår urett, skal høste ondt,
og med hans overmodige ris skal det
være forbi.
9. Den som har et godt hjerte, blir
velsignet fordi han gav sitt brød til den
fattige.
10. Jag spotteren bort, så går krangelen
med, og splid og skam opphører!
11. Den som elsker hjertets renhet, og
hvis tale er sømmelig, han har kongen til
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venn.
12. Herrens øyn e vern er d en
forståelsesfulle, men han gjør den
troløses ord til ingenting.
13. Den late sier: Det var en løve der
ute, og jeg kunne bli drept midt på gaten.
14. En fremmed kvinnes munn er som
en dyp grav. Og den Herren er vred på,
faller i den.
15. Ufornuft er bundet fast til den unges
hjerte, og oppdragelsens ris driver ham
bort.
16. Å undertrykke den fattige tjener bare
til å øke hans gods, og å gi til den rike
volder ham bare tap.
Vise anbefalinger til hans sønn
17. Bøy ditt øre til og hør på visdommens ord, og vend ditt hjerte til min
kunnskap,
18. for det er godt at du bevarer dem i
ditt indre, og at de alle henger fast ved
dine lepper,
19. og forat du skal sette din lit til
Herren, så derfor lærer jeg deg nettopp
det i dag.
20. Har jeg ikke skrevet regler for deg
med råd og kunnskap
21. for å kunngjøre deg det som rett er,
og sannhets ord, så du kan svare dem,
som sender deg, med sanne ord?
A
22. Røv ikke fra en fattig, fordi han er
fattig. Og trå ikke den fattige ned i
byporten (i retten),
23. for Herren skal føre deres sak og
han skal ta deres liv som tar noe fra dem.
B
24. Hold deg ikke til venns med en som
er snar til vrede, og gi deg ikke i lag med
en snarhandlende mann,
25. forat du ikke skal lære deg å gå på
hans veier og få satt en snare for ditt liv!
C
26. Vær ikke blant dem som gir
godkjennelser, dem som borger for gjeld!
27. Når du ingenting har å betale med,

hvorfor skal de da ta din seng bort under
deg?
D
28. Flytt ikke gamle grensemerker som
dine fedre har satt!
E
29. Ser du en mann som er brukbar i sin
gjerning, så kan han tjene konger og ikke
behøve å tjene småkårsfolk.
KAP. 23
F
1. Når du sitter til bords med en fyrste,
da skal du nøye akte på hvem du har
foran deg
2. og sette en kniv på din strupe, hvis du
er grådig.
3. Vær ikke lysten på hans fine retter, for
det er mat som bedrar.
G
4. Og gjør deg ikke strev for å bli rik,
men la sådan klokskap fare!
5. For når du vender dine øyne mot
rikdommen, så blir den borte. Og den gjør
seg sannelig vinger lik en ørn som flyger
mot himmelen.
H
6. Et ikke den misunneliges brød, og
vær ikke lysten etter hans fine mat!
7. For som han tenker i sin sjel, så er
han. Et og drikk sier han til deg, men hans
hjerte er ikke med deg.
8. Den matbit du har spist vil du spy ut,
og du har forspilt dine vakre ord.
I
9. Tal ikke for sløvingens ører, for han
forakter dine forstandige ord!
J
10. Flytt ikke gamle grensemerker, og
kom ikke inn på farløses marker!
11. For deres løser er sterk, og han skal
føre deres sak mot deg.
K
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12. Bøy ditt hjerte til oppdragelse, og
dine ører til kunnskaps ord!
13. La ikke den unge være uten
oppdragelse! Når du slår han med riset,
skal han ikke dø.
14. Du slår han med riset, men du befrir
hans sjel fra dødsriket.
L
15. Min sønn! Er ditt hjerte vist, så skal
også mitt hjerte glede seg.
16. Og jeg skal juble i mitt indre når dine
lepper taler det som rett er.
M
17. La ikke ditt hjerte være nidkjært mot
syndere, men alltid nidkjært for Herrens
respekt!
18. Sannelig, da er det en fremtid for
deg, og ditt håp skal ikke bli til ingenting.
N
19. Hør, min sønn, og bli vis, og la ditt
hjerte gå beint frem på veien!
20. Vær ikke blant vindrikkere, og blant
dem som fråtser i kjøtt!
21. For drankeren og fråtseren blir fattig,
og søvnaktighet kler mannen i filler.
O
22. Hør på din far som gav deg livet, og
forakt ikke din mor når hun er blitt
gammel!
23. Kjøp sannhet og selg den ikke! Kjøp
visdom, oppdragelse, og forståelse!
24. Den rettferdiges far skal juble. Og
den som får en vis sønn, skal glede seg
over ham.
25. La din far og din mor glede seg. Og
la henne som fødte deg, juble!
P
26. Min sønn! Gi meg ditt hjerte, og la
dine øyne ha lyst til mine veier.
27. For ei hore er en dyp grav, og den
fremmede kvinne er en trang brønn.
28. Ja, hun ligger på lur som en røver,
og hun øker tallet på de troløse blant
menneskene.
Q

29. Hvem roper akk? Og hvem roper
stakkars meg? Hvem har krangel? Og
hvem har klage? Hvem får sår for
ingenting? Og hvem har røde øyne?
30. Jo, den som sitter lenge oppe ved
vinen, og de som kommer for å prøve den
krydrede drikk.
31. Se ikke til vinen, hvor rød den er,
hvordan den bruser i begeret, og hvor lett
den går ned!
32. For til sist biter den som en slange
og hugger som en huggorm,
33. og dine øyne vil se etter fremmede
kvinner, ditt hjerte vil tale vrangt om ting,
34. du blir lik en som sover midt ute på
havet og som sover i toppen av ei mast,
35. og sier: De banket meg, og det
gjorde ikke ondt. De støtte meg, og jeg
kjente det ikke. Og når jeg våkner, da vil
jeg se å få tak i enda mere.
KAP. 24
R
1. vær ikke misunnelig på onde
mennesker, og ha ikke lyst til å være med
dem!
2. For deres hjerte tenker bare på
ødeleggelse, og deres lepper taler ulykke.
S
3. Ved visdom bygges et hus, ved
forstand blir det trygget,
4. og ved kunnskap fylles rommene med
alle slags dyrebare og herlige ting.
T
5. En vis mann er sterk, og en erfaren
mann øker sin kraft.
6. Du skal søke veiledning når du fører
krig. For hvor det er mange rådgivere, er
det frelse.
U
7. Visdommen er for høy for sløvingen,
og i byporten åpner han ikke sin munn.
V
8. Den som tenker ut onde råd, blir kalt
en bråkmaker.
9. For dårskaps råd er synd, og en
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spotter er en vederstyggelighet blant folk.
W
10. Viser du deg motløs på trengselens
dag, så er din kraft liten.
X
11. Befri den som hentes til døden, og
hold tilbake den som føres skjelvende bort
til retterstedet!
12. For når du sier: Vi vet ikke noe om
det. Skulle han da ikke skjønne det, han
som veier hjertene og som gir akt på din
sjel? Skulle ikke han vite det og gjengjelde
enhver etter hans gjerninger?
Y
13. Et honning, min sønn, for den er
god. Ja, fin honning er nydelig for din
munn.
14. Og akt visdommen like så gagnlig for
din sjel! For har du funnet den, så er den
en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli
til ingenting.
Z
15. Lur ikke som en ugudelig på den
rettferdiges bolig, og ødelegg ikke hans
hjem!
16. For sju ganger faller den rettferdige
og står opp igjen, men de ugudelige
kastes over ende når ulykken kommer.
Æ
17. Når din fiende faller, må du ikke
glede deg, og når han snubler, må ikke
ditt hjerte fryde seg,
18. forat ikke Herren skal se det og
mislike det, så han vender sin vrede fra
ham.
Ø
19. La ikke din vrede opptennes over de
onde, og bli ikke harm over de ugudelige!
20. For de onde har ingen fremtid, og de
ugudeliges lampe slokner.
Å
21. Ha respekt for Herren, min sønn, og
kongen! Med folk som setter seg opp imot
dem, må du ikke ha noe med å gjøre,
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22. for ulykken kommer brått over dem.
Og hvem kjenner vel den ødeleggelse
som Gud og kongen kan gjøre?
Ordspråk fra vise menn
23. Også disse ordspråk er av vise
menn: Dommeren bør ikke gjøre forskjell
på folk.
24. Den som sier til den uskyldige: "Du
er skyldig!", ham vil folkeslagene
forbanne, og ham vil folkene ønske ondt
over.
25. Men den som straffer ham, skal det
gå vel, og lykke og velsignelse skal
komme over dem.
26. Som et kyss på lepper gir den som
svarer med rette ord.
27. Fullfør din gjerning der ute og gjør
den ferdig på marken, siden kan du bygge
ditt hus.
28. Vær ikke vitne mot din neste uten
årsak! Eller skulle du gjøre svik uten
årsak?
29. Si ikke: Som han har gjort mot meg,
slik vil jeg gjøre mot ham. Jeg vil
gjengjelde enhver etter hans gjerning.
30. Jeg kom gående forbi en lat manns
mark, et uforstandig menneskets vingård,
31. og se, den var overgrodd med tistler.
Brennesler skjulte deres bunn, og
steingjerdet var revet ned.
32. Og JEG ble oppmerksom, og jeg
gav akt på det, for jeg så og tok lærdom
av det.
33. Han sa: La meg sove litt, blunde litt,
legge mine hender sammen og hvile litt,
34. men da kommer fattigdommen over
ham som en landstryker, og nøden som
en væpnet mann med skjold.
KAP. 25
Ordtak av Salomo som er samlet
sammen
A
1. Også dette er Salomos ordtak, som
Judas konge Hiskias' menn ham samlet:
2. Det er Guds ære å holde en sak
hemmelig, men det er kongens ære å
granske den.

Side 686

Ordspråkenes bok

3. Himmelens høyde, Jordens dybde, og
kongens hjerte, er uransakelige.
B
4. Skill slagget fra sølvet, så får
gullsmeden et kar av det.
5. Før den ugudelige bort fra kongens
åsyn, så hans trone blir trygget ved
rettferdighet.
C
6. Ikke bli viktig i deg selv fremfor
kongens åsyn og still deg ikke på de
stores plass!
7. For det er bedre de sier til deg: "Kom
opp her!" enn at du blir flyttet ned for en
stormann, som du hadde oversett.
D
8. Gi deg ikke raskt i strid med noen,
forat det ikke skal sies: Hva vil du gjøre til
slutt når motparten vinner saken til din
skam?
9. Før din sak mot din motpart, men
åpenbar ikke annen manns hemmeligheter,
10. forat ikke den som hører det, skal
skjelle deg ut og ditt dårlige rykte skal vare
for bestandig!
E
11. Som epler av gull i skåler av sølv er
et ord i rette tid.
12. Som en ring av gull, og som et
smykke av fint gull er en vis mann som
taler irettesettende ord for et hørende øre.
F
13. Som kjølene snø i høstens tid er en
pålitelig budbringer for den som sender
ham, for han restaurerer hans sjel.
14. Og som skyer og vind uten regn er
den mann som skryter av at han vil gi, og
ikke holder ord.
15. For ved ydmykhet blir en fyrste
overtalt, og en mild tunge knuser bein.
G
16. Har du funnet honning, så et det du
behøver av den, forat du ikke skal bli lei
av den og spy den ut!

17. Og sett sjelden din fot i din venns
hus, forat han ikke skal bli lei av deg og
hate deg!
H
18. Som en hammer, et sverd, og en
kvass pil, er en mann som fører falskt
vitnesbyrd mot sin neste.
19. Og som ei skjør tann og en vaklende
fot er tillit til den troløse på nødens dag.
I
20. Lik en som legger av sine klær på en
vinterdag, og lik eddik på potteaske, er
den som synger viser for et sorgfullt
hjerte.
J
21. Hungrer din fiende, så gi ham brød å
ete. Og tørster ham, så gi han vann å
drikke!
22. For da sanker du glødende kull på
hans hode, og Herren skal gjengjelde deg
det.
K
23. Nordavind føder regn, og en tunge
som hvisker i hemmelighet, skaper sure
miner.
24. Og bedre er det å bo i et hjørne på
taket enn sammen med en trettekjær
kvinne i hus.
L
25. Som friskt vann for den trette, er en
god nyhet fra et fjernt land.
26. Og som en grumsete kilde og en
fordervet brønn, er en rettferdig som gir
etter for en ugudelig.
M
27. Å ete for mye honning, er ikke godt.
Og grublerens ære er tung.
28. Som en by hvis murer er brutt ned
og er borte, er en mann som ikke kan
styre sitt sinn.
KAP. 26

Dåren

1. Som snø om sommeren og som regn
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i høsttiden, slik passer ære for en sløving.
2. Som spurven i fart, og som svalen på
flukt, slik er det med den uforskylte
forbannelse. Den rammer ikke.
3. Pisk for hesten, bissel for eslet, og
kjepp for sløvingens rygg.
4. Svar ikke sløvingen etter hans
ufornuft, forat ikke du selv skal bli ham lik!
5. Gi sløvingen et svar som passer til
hans ufornuft, forat han ikke skal bli vis i
egne øyne!
6. Den som sender bud med en sløving,
han hugger føttene av seg, og han må tåle
slem medfart.
7. Slappe henger beinene på den
lamme, og likeså ordtak i sløvingens
munn.
8. Lik den som legger stein i slyngen, er
den som gir en sløving en ære.
9. Som en torntagg i en drukken manns
hånd, slik er et ordtak i sløvingens hånd.
10. En mester får alt i stand. Men den
som leier en sløving, er lik den som leier
en som bare går forbi.
11. Lik hunden som vender seg tilbake
til sitt eget spy, er en sløving som gjentar
sin ufornuft.
12. Ser du en mann som er klok i egne
øyne, så er det mere håp for sløvingen
enn for ham.
Den late
13. Den late sier: Kanskje det er en løve
på veien, eller en løve i gatene!
14. Lik døren dreier seg på sine
hengsler, er det når den late snur seg på
sitt leie.
15. Den late stikker sin hånd i fatet, men
han gidder ikke å føre den tilbake til sin
munn.
16. Den late er visere i egne øyne enn
sju som svarer med forståelse.
Den som lager vrede
17. Lik en som tar fatt i øret på en hund
som løper forbi, er den som lar seg egge
til vrede over en trette som ikke
vedkommer ham.
18. Lik en gal mann som kaster ut
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brannpiler, skyter, og dreper,
19. er en mann som har sveket sin venn
og så sier: Jeg spøkte jo bare!
20. Når det er forbi med veden, slukker
ilden. Og når det ikke er noen som hvisker
mere, stilner tretten.
21. Som kull blir til glør, og som ved gir
næring til ild, slik påføres splid av en
trettekjær mann.
22. En ørehviskers ord er som
velsmakende retter, og de trenger ned i
hjertets indre.
23. Lik et leirkar som er overdratt med
sølvforgylling, er varme lepper med et
ondt hjerte.
24. For med sine lepper skaper den
hatefulle seg til, men i sitt indre gjemmer
han på svik.
25. Når han gjør sin røst blid, så tro ham
ikke, for det er sju vederstyggeligheter i
hans hjerte!
26. Den hatefulle skjuler seg i svik, men
hans ondskap blir åpenbar i forsamlingen.
27. Den som graver en fallgrav, skal selv
falle i den. Og den som velter en stein
opp, på ham skal den falle tilbake.
28. En løgnaktig tunge hates av dem
som den har knust, og en falsk munn
påfører fall.
KAP. 27

Vise og kloke ord

1. Ros deg ikke av den dag i morgen, for
du vet ikke hva dagen vil føde!
2. La en annen rose deg og ikke din
egen munn, en fremmed og ikke dine
egne lepper!
3. Steinen er tung, og sanden veier mye,
men sløvingens raseri er tyngre enn dem
begge.
4. Vrede er fryktelig, og harme er som
en flom, men hvem kan stå seg mot
misunnelse?
5. Åpenlys irettesettelse er bedre enn
kjærlighet som skjules.
6. Trofaste er en venns slag, men
fiendens kyss er troløse.
7. Den mette vraker honning, men for
den sultne er alt bittert søtt.
8. Lik en spurv som flyger omkring borte
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fra sitt rede, er en mann som vanker borte
fra sitt hjem.
9. Olje og røkelse gleder hjertet, og
likedan en venns ømhet og oppriktige råd.
10. Forlat ikke din venn og din fars venn,
og kom ikke i din brors hus den dag du er i
nød! En nabo nær ved er bedre enn en
bror langt borte.
11. Vær vis, min sønn, og gled mitt
hjerte, så jeg kan svare den som håner
meg!
12. Den kloke ser ulykken og skjuler
seg. De uerfarne går videre og må bøte.
13. Ta hans klær, for han har gått i
borgen for en annen, og ta pant av ham
for en fremmed kvinnes skyld!
14. Den som velsigner sin venn med
høy røst tidlig en morgen, ham skal det
regnes som en forbannelse.
15. Et stadig takdrypp på en
regnværsdag og en trettekjær kvinne
ligner hverandre.
16. Å holde på henne, er som å holde på
vind, og som hans høre hånd griper i olje.
17. Jern slipes ved jern, og et menneske
slipes ved å omgåes andre.
18. Den som passer sitt fikentre, får ete
dets frukt. Og den som tar vare på sin
herre, blir æret.
19. Akkurat som ansiktet speiler seg mot
ansiktet i vannet, slik finner det ene
menneske sitt hjerte igjen hos en annen.
20. Dødsriket og avgrunnen blir ikke
mette, og menneskenes øyne blir heller
ikke mette.
21. Smeltedigel er for sølv, en ovn er for
gull, og en manns skryt kan også prøves.
22. Om du støter sløvingen ned i
kornstampen med slag blant kornene, så
viker allikevel ikke hans dårskap fra ham.
23. Du bør nøye kjenne dine fårs
utseende, og ha omsorg for din buskap!
24. For gods varer ikke til evig tid, og en
k rone består ikke gj ennom alle
generasjoner.
25. Når høyet er borte, og det nye gress
kommer til syne, og fjellgresset samles
inn,
26. så har du lam til klær og bukker til å
kjøpe åker for.
27. Og du har geitemelk nok til føde for

deg og ditt hus, og til livsopphold for dine
jenter.
KAP. 28
Den rette vei fremfor den onde
1. De ugudelige flyr uten at noen
forfølger dem, men de rettferdige er trygge
som ungløven.
2. For et lands frafalls skyld, blir dets
fyrster mange. Men når menneskene er
kloke og forstandige, så lever fyrsten
lenge.
3. En ussel herre som undertrykker
småfolk er som et regn som skyller bort
kornet, så det ikke blir brød.
4. De som ikke følger loven, priser de
ugudelige. Men de som holder loven,
strider mot dem.
5. Onde mennesker skjønner ikke hva
rett er. Men de som søker Herren,
skjønner alt.
6. Bedre er en fattig som vandrer i
ustraffelighet enn en falsk som vandrer på
to veier, selv om han er rik.
7. Den som følger loven, er en
forstandig sønn. Men den som holder
vennskap med drikkebrødre, gjør sin far
skam.
8. Den som øker sitt gods med rente og
overmål, han samler til den som forbarmer
seg over de fattige.
9. Om en vender sitt øre bort og ikke vil
høre loven, så er endog hans bønn en
vederstyggelighet.
10. Den som fører de oppriktige vil på en
ond vei, skal falle i sin egen grav. Men de
ustraffelige, skal arve det som godt er.
11. En rik mann som er vis i egne øyne,
kan en fattig, som er forstandig, gjennomskue, hvordan han er.
12. Når de rettferdige jubler, er alt
herlighet og glede. Men når de ugudelige
kommer seg opp, må en lete etter folk.
13. Den som skjuler sin ugjerning, har
ingen lykke. Men den som bekjenner dem
og vender seg fra dem, finner
barmhjertighet.
14. Salig er det menneske som alltid har
respekt. Men den som forherder sitt hjerte,
faller i ulykke.
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15. Som en brølende løve og en
oppfarende bjørn, slik er en ugudelig
hersker over et fattig folk.
16. Du fyrste som er fattig på forstand
og rik på vold. Tenk, de som hater
urettferdig vinning, skal leve lenge!
17. Et menneske som tynges av
blodskyld, er på flukt like til sin grav, og
ingen må holde ham igjen.
18. Den som lever ustraffelig, skal
befris. Men den falske, som vandrer på to
veier, skal falle på den ene.
19. Den som dyrker sin jord, mettes med
brød. Men den som jager etter tomme
ting, mettes med fattigdom.
20. En trofast mann får rik velsignelse.
Men den som haster etter å bli rik, han blir
ikke ustraffet.
21. Å gjøre forskjell på folk er ikke rett,
men mang en mann forsynder seg for et
stykke brøds skyld.
22. Den misunnelige haster engstelig
etter gods, men vet ikke at mangel skal
komme over ham.
23. Den som irettesetter et menneske,
skal siden finne mere godvilje enn den
som gjør sin tunge glatt.
24. Den som plyndrer sin far og sin mor,
og sier: Det er ingen synd. Han er en
slektning av røveren.
25. Den eiesyke vekker trette. Men den
som setter sin lit til Herren, skal trives.
26. Den som setter sin lit til sin forstand,
han er en sløving. Men den som vandrer i
visdom, han blir befridd.
27. Den som gir til den fattige, skal ikke
lide mangel. Men den som lukker sine
øyne for det, får mange forbannelser.
28. Når de ugudelige kommer seg opp,
skjuler folk seg. Men når de omkommer,
vokser de rettferdige til.
KAP. 29
Den rettferdige og den ugudelige
1. En mann som ofte er straffet og
allikevel gjør sin nakke stiv, vil i et
øyeblikk bli sønderknust, og det er ingen
helbredelse.
2. Når de rettferdige kommer til makten,
gleder folket seg. Men når en ugudelig

Side 689

mann hersker, sukker folket.
3. En mann som elsker visdom, gleder
sin far. Men den som holder vennskap
med horer, sløser bort sitt gods.
4. En konge trygger sitt land med rett.
Men en mann som tar imot bestikkelser,
bryter det ned.
5. En mann som smisker for sin neste,
setter opp et garn for hans fot.
6. En ond manns ugjerning er en snare
for ham, men den rettferdige skal juble og
glede seg.
7. Den rettferdige tar seg av småfolks
sak, men den ugudelige skjønner seg ikke
på noe.
8. Spottere egger opp byen, men vise
menn stiller vreden.
9. Når en vis mann går i rette med en
sløving, så blir sløvingen vred, og det blir
latter og ingen ro.
10. De blodtørstige hater de ustraffelige,
men de rettsindige søker å redde hans liv.
11. All sin vrede lar sløvingen strømme
ut, men den vise holder vreden tilbake og
roer den.
12. Når en hersker akter på løgnens ord,
blir alle hans tjenere ugudelige.
13. Den fattige og den som undertrykker
ham, møtes, men Herren gir dem begges
øyne lys.
14. En konge som dømmer småfolk
rettferdig, hans trone står fast for alle
tider.
15. Ris og oppdragelse gir visdom. Men
en gutt som er overlatt til seg selv, gjør
skam på sin mor.
16. Når de ugudelige får makt, får
synden makt, men de rettferdige skal se
på deres fall med glede.
17. Oppdra din sønn, så skal han bli deg
til glede og restaurere din sjel!
18. Uten åpenbaring blir folket ustyrlig,
men lykkelig er den som holder loven.
19. Ved ord lar ikke en slave seg
oppdra. For han skjønner dem nok, men
han adlyder dem ikke.
20. Har du sett en mann som forhaster
seg i sine ord, da er det mere håp for
sløvingen enn for ham.
21. Om noen er etterlaten mot en slave
fra ungdommen av, så vil han til sist bli

Side 690

Ordspråkenes bok

som en sønn i huset.
22. Den som er snar til vrede, vekker
trette. Og en brå mann gjør ofte det som
er ondt.
23. Et menneskets stolthet fører ham til
fall, men den ydmyke vinner ære.
24. Den som deler med en tyv, hater sitt
liv. Han hører oppropet til å sverge, men
gir allikevel ingen opplysning.
25. Menneskefrykt fører i snare. Men
den som setter sin lit til Herren, han blir
berget.
26. Mange søker en herskers godvilje,
men fra Herren kommer en manns
rettighet.
27. En urettferdig mann er en
vederstyggelighet for de rettferdige, og en
vederstyggelighet for den ugudelige er
den som lever rett.
KAP. 30
Visdom fra Agur, Jakes sønn
1. Agurs, Jakes sønns, ord og uttalelser.
Så talte mannen til Itiel, til Itiel og Ukkal:
2. Jeg er for ufornuftig til å kalles
menneske, og en manns forståelse har
jeg ikke.
3. Jeg har ikke lært visdom og har ikke
kunnskap om den Hellige.
4. Hvem fór opp til himmelen, og hvem
fór ned? Hvem samlet været i sine
hender? Hvem bandt vannet i et klede?
Hvem satte alle Jordens grenser? Hva er
hans navn, og hva er hans sønns navn?
Du vet jo det.
5. Alt Guds ord er rent, og han er et
skjold for dem som tar sin tilflukt til ham.
6. Legg ikke noe til hans ord, forat han
ikke skal straffe deg og du må stå som en
løgner!
7. To ting ber jeg deg om, og nekt meg
dem ikke før jeg dør:
8. La falskhet og løgnens ord være langt
borte fra meg! Gi meg ikke fattigdom og
heller ikke rikdom! Men la meg ete mitt
brød,
9. forat jeg ikke når jeg blir mett, skal
fornekte deg og si: Hvem er Herren? Og
ikke om jeg blir fattig, skal stjele og
forbanne min Guds navn!

10. Baktal ikke en tjener for hans herre,
forat han ikke skal forbanne deg og du
drar skyld over deg!
11. Det er en ætt som forbanner sin far
og ikke velsigner sin mor,
12. en ætt som er ren i egne øyne og
dog ikke har vasket seg for si ega møkk.
13. Og hvor stolte er de ikke i sine egne
øyne, denne ætten, og hvor hever de seg
ikke, deres øyenkast,
14. en ætt hvis tenner er som sverd, og
hvis kjevebein er som kniver, som eter de
undertrykte ut av landet og fattige ut av
menneskenes antall.
15. Blodiglen har to døtre: GI HIT! Det er
tre som aldri blir mette, og den fjerde sier
aldri: Nok!
16. Det er dødsriket og det ufruktbare
morsliv, jorden som aldri blir mett av vann,
og ilden som aldri sier: Nok!
17. Et øye som spotter far og forakter
lydighet mot mor, det skal ravnene, ved
bekken, hakke ut og ørnens unger skal
ete det.
18. Det er tre ting som er meg for
underlige, og den fjerde skjønner jeg ikke:
19. Ørnens vei over himmelen, ormens
vei over steinen, skipets vei på havet, og
en manns vei til en jomfru.
20. Slik bærer ei horkvinne seg at: Hun
eter og tørker sin munn, og sier: Jeg har
ikke gjort noe galt.
21. Under tre ting skjelver Jorden, og
under den fjerde kan den ikke holde ut:
22. Under en slave når den blir konge,
og en sløving når han blir mett med bare
brød,
23. under ei smålig kvinne når hun blir
gift, og en tjenestejente når hun arver sin
frue.
24. Det er fire som er små på Jorden og
allikevel overmåtelig vise:
25. Maurene er ikke noe sterkt folk, og
enda lager de til sin føde om sommeren;
26. fjellgrevlingen er ikke noe kraftig folk,
og enda bygger de sitt hus i berget;
27. gresshoppene har ingen konge, og
enda drar de ut flokk etter flokk;
28. firfislen kan du gripe med hendene,
og allikevel finnes den i kongelige
palasser.
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29. Det er tre ting som stiger vakkert
frem, og den fjerde har en vakker gang:
30. Løven, som er en helt blant dyrene,
og som ikke vender om for noen,
31. hesten med rustning om hoftene,
bukken, og en konge i spissen for sitt folk.
32. Har du vært så uforstandig at du har
opphøyet seg selv, eller har du tenkt på
ondt, da legg hånden på din munn!
33. For trykk på melk gir smør, trykk på
nese gir blod, og trykk på vrede gir trette.
KAP. 31
Kong Lemuels ord om den gode kone
1. Kong Lemuels ord, den lærdom som
hans mor innprentet i ham:
2. Hva skal jeg si til deg, min sønn, du
mitt livs sønn, du mine løfters sønn?
3. Gi ikke kvinner din kraft, og gå ikke på
veier som fører til nedbrytelse for konger!
4. Det sømmer seg ikke for konger,
Lemuel! Og det sømmer seg ikke for
konger å drikke vin, og heller ikke for
fyrster å drikke sterk drikk,
5. forat de ikke skal drikke og glemme
hva som er lov, og vrenge retten for alle
de fattige.
6. Gi sterk drikk til den som er sin undergang nær, og vin til den som er bedrøvet i
sjelen!
7. La ham få drikke, så han glemmer sin
fattigdom og ikke mere kommer sitt strev i
hu!
8. Åpne din munn for den stumme, og
for deres sak som er nær ved å forgå!
9. Åpne din munn, døm rettferdig, og
hjelp den undertrykte og den fattige til
hans rett!
10. En god hustru, hvem finner henne?
Langt mere enn perler er hun verd.
11. Hennes manns hjerte stoler på
henne, og på oppnåeligheter mangler det
ikke.
12. Hun gjør ham godt og ingenting ondt
alle sitt livs dager.
13. Hun sørger for ull og lin, og hennes
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hender arbeider med lyst.
14. Hun er som en handelsmanns skip,
hun henter sitt brød langveisfra.
15. Hun står opp mens det ennå er natt,
og gir sine husfolk brød og sine jenter
deres arbeid for dagen.
16. Tenker hun på en mark, så får hun
tak i den. Og for det hun tjener med sine
hender, planter hun i en vingård.
17. Hun omgjør sine hofter med kraft, og
gjør sine armer sterke.
18. Hun merker at det går godt med
hennes arbeid, og hennes lampe slokner
ikke om natten.
19. Hun legger sine hender på rokken,
og hennes fingre tar fatt i teina.
20. Hun åpner sin hånd for den
trengende, og rekker ut sine hender til den
fattige.
21. Hun frykter ikke for snøen for sitt
hus, for hele hennes hus er kledd i
skarlagenfarget ull.
22. Hun gjør seg tepper, og kler seg i
fint lin og purpur.
23. Hennes mann er kjent i byens porter,
og der sitter han sammen med landets
eldste.
24. Hun gjør skjorter og selger dem, og
belter vever hun til handelsmannen.
25. Styrke og verdighet er hennes
kledebon, og hun ler av kommende dager.
26. Hun åpner sin munn med visdom, og
kjærlig formaning er på hennes tunge.
27. Hun holder øye med hvordan det går
i hennes hus, og dovenskaps brød eter
hun ikke.
28. Hennes sønner står opp og lykkelig
takker henne. Og hennes mann står opp
og roser henne:
29. Det finnes mange dyktige kvinner,
men du overgår dem alle.
30. Penhet svikter, og skjønnhet forgår.
Men en kvinne som har respekt for Herren
skal prises.
31. Gi henne å nyte av hennes arbeids
frukt, og hennes verk skal prises henne i
byens porter.
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12 Kapitler
KAP. 1
Alt strev under solen er bare tomhet
1. Ord av forkynneren, sønn av David,
konge i Jerusalem.
2. Bare tomhet, sier forkynneren,
meningsløs tomhet. Alt er meningsløst.
3. Hva vinning har et menneske av alt
sitt slit, som han strever med under solen?
4. Generasjon går, og generasjon
kommer, men Jorden står for evig.
5. Solen går opp, og solen går ned, og
den skynder seg tilbake til det sted hvor
den går opp.
6. Vinden går mot sør og vender seg
mot nord. Den vender og vender seg om
under sin gang, og så begynner de igjen
på sitt kretsløp.
7. Alle bekker løper ut i havet, men
havet blir ikke fullt. Til det sted som
bekkene går til, dit går de alltid igjen.
8. Alle ting strever utrettelig, men ingen
vil si det. Øyet blir ikke mett av å se, og
øret blir ikke fullt av å høre.
9. Det som har vært, er det som skal bli.
Og det som har hendt, er det som skal
hende. Og det er ingenting nytt under
solen.
10. Er det noe som en ville si om: "Se,
dette er nytt!", så har det vært for lenge
siden i de tider som har gått frem før oss.
11. Det er ingen som minnes dem som
har levd før. Og heller ikke vil de som
siden skal komme, leve i minnet hos dem
som kommer etter.
Jeg vendte min hu til å granske
visdom
12. Jeg, forkynneren, var konge over
Israel i Jerusalem,

13. og jeg vendte min hu til å ransake og
utgranske med visdom alt som hender
under himmelen. Det er et ondt besvær
som Gud har gitt menneskenes barn å
streves med.
14. Jeg så alle de gjerninger som gjøres
under solen. Og se, alle sammen var
tomhet og jag etter vind.
15. Det som er kroket, kan ikke bli rett.
Og det som mangler, kan ingen regne
med.
16. Jeg talte ved meg selv i mitt indre og
sa: Se, jeg har vunnet meg større og
rikere visdom enn alle de som har rådet
over Jerusalem før meg, og mitt hjerte har
skuet mye visdom og kunnskap.
17. Og jeg vendte min hu til å kjenne
visdommen, og å kjenne dårskap og
ufornuft, men jeg skjønte at også dette var
jag etter vind.
18. For hvor der er mye visdom, der er
det mer ansvarsfølelse. Og den som øker
sin kunnskap, øker sin plage.
KAP. 2
Jeg vil prøve gleden
1. Jeg sa til mitt hjerte: Vel, jeg vil teste
deg med glede, så nyt det som godt er!
Men se, også det var meningsløst.
2. Til latteren sa jeg: Du er gal! Og til
gleden: Hva nytte gjør du?
3. Jeg tenkte i mitt indre på å behage
min kropp med vin, mens mitt hjerte ledet
meg med visdom. Jeg tenkte å holde fast
ved dårskapen, til jeg fikk se hva som var
best for menneskenes barn å gjøre under
himmelen alle dets levedager.
4. Jeg utførte store arbeider, jeg bygget
meg hus, jeg plantet meg vingårder,
5. jeg gjorde meg hager og parker, og
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plantet alle slags frukttrær i dem.
6. Jeg gjorde meg vanndemninger til å
vanne en skog av oppvoksende trær.
7. Jeg kjøpte meg slaver og slavinner,
og jeg hadde tjenestefolk som var født i
mitt hus. Jeg fikk meg også mye buskap,
både stort og smått, ja, mere enn alle som
hadde vært før meg i Jerusalem.
8. Jeg samlet meg også sølv og gull og
dyrebare skatter som kom fra fremmede
konger og land. Jeg fikk sangere og
sangerinner, og hva som er menneskenes
lyst, en hustru og flere.
9. Jeg ble større og mektigere enn alle
andre som hadde vært før meg i
Jerusalem, og min visdom hadde ikke
forlatt meg.
10. Alt det mine øyne begjærte, det
unnaholdt jeg dem ikke. Jeg nektet ikke
mitt hjerte noen glede, for mitt hjerte
hadde glede av alt mitt strev, og det var
det jeg hadde igjen for mitt strev.
11. Men når jeg så på alt som mine
hender hadde gjort, og på alt det slit det
hadde kostet meg, da så jeg at alt
sammen var tomhet og jag etter vind, og
at det ikke var noen vinning å nå under
solen.
Jeg gav meg til å se på visdom og
ufornuft
12. Så gav jeg meg til å se på visdom,
på dårskap, og på ufornuft. For hva kan
vel det menneske gjøre, som kommer
etter kongen, som andre ikke har gjort, av
det samme, for lenge siden?
13. Da så jeg at visdommen har samme
gevinst fremfor dårskapen som lyset har
fremfor mørket.
14. Den vise har øyne i sitt hode, men
sløvingen vandrer i mørke. Men jeg
skjønte også at det går den ene som den
andre.
15. Da sa jeg i mitt hjerte: Som det går
sløvingen, så vil det også gå meg. Hva
skulle det da være til nytte at jeg var så
vis? Og mitt hjerte sa at også dette var
meningsløst.
16. For minnet om den vise vil like så lite
vare til evig tid som minnet om sløvingen.

Og i de kommende tider vil jo alt sammen
forlengst være glemt, og må ikke den vise
dø like så vel som sløvingen?
17. Da ble jeg lei av livet. For det var
ondt i mine øyne alt som skjer under
solen, og forat alt sammen var
meningsløst og jag etter vind.
18. Og jeg ble lei av alt mitt strev som
jeg hadde slitt med under solen, fordi jeg
skulle etterlate det til den som kommer
etter meg.
19. Hvem vet om det blir en vis eller en
sløving? Og enda skal han råde over alt
det jeg har vunnet med mitt strev og min
visdom under solen. Også det er
meningsløst.
20. Da begynte jeg å bli fortvilet i mitt
hjerte over alt det strev som jeg hadde slitt
meg med under solen.
21. For er det et menneske som har
gjort sitt arbeid med visdom, kunnskap, og
dyktighet, så må han allikevel gi det fra
seg til et menneske som ikke har hatt noe
strev med det, som hans eiendom. Også
dette er meningsløst og et stort onde.
22. For hva har ett menneske igjen for
alt sitt strev, og for sitt hjertes begjær,
som han gjør seg strev med under solen?
23. Alle hans dager er jo fulle av plage,
og hans besvær er bare et ork. Selv om
natten får han ikke ro. Også dette er
meningsløst.
24. Er det ikke et gode for mennesket at
han kan ete og drikke, og unne seg gode
dager til gjengjeld for sitt strev? Men jeg
så at også dette kommer fra Guds hånd,
25. for hvem kunne vel ikke ete og nyte
mere enn meg?
26. For det menneske som behager
ham, gir han visdom kunnskap og glede,
men synderen gir han det besvær å sanke
og samle for å gi til den som behager
Gud. Også dette er meningsløst og jag
etter vind.
KAP. 3

Alt har sin tid

1. Alt har sin tid, og en tid er der satt for
hvert foretagende under himmelen.
2. Å fødes har sin tid, og å dø har sin tid.
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Å plante har sin tid, og å rykke opp det
som er plantet, har sin tid.
3. Å drepe har sin tid, og å lege har sin
tid. Å rive ned har sin tid, og å bygge opp
har sin tid.
4. Å gråte har sin tid, og å le har sin tid.
Å klage har sin tid, og å danse har sin tid.
5. Å kaste steiner har sin tid, og å samle
steiner har sin tid. Å ta i favn har sin tid,
og å holde seg fra favntak har sin tid.
6. Å søke opp har sin tid, og å tape har
sin tid. Å spare har sin tid, og å kaste bort
har sin tid.
7. Å i stykkerrive har sin tid, og å sy
sammen har sin tid. Å tie har sin tid, og å
tale har sin tid.
8. Å elske har sin tid, og å hate har sin
tid. Krig har sin tid, og fred har sin tid.
9. Hva vinning har da den som gjør noe,
av alt det strev han har med det?
10. Jeg så det slit som Gud hadde gitt
menneskenes barn å plage seg med.
11. Alt har han gjort skjønt i sin tid. Også
evigheten har han lagt ned i deres hjerte,
men slik at mennesket ikke fullt ut kan
forstå det verk som Gud har gjort, fra
begynnelsen til enden.
Jeg skjønte at Gud gjør dette for å
teste menneskene
12. Jeg skjønte at de ikke har noe annet
gode enn å glede seg og å gjøre seg til
gode i livet.
13. Men når et menneske, hvem det så
er, får ete, drikke, og unne seg gode
dager til gjengjeld for sitt strev, så er også
det en Guds gave.
14. Jeg skjønte at alt hva Gud gjør, det
varer evig. Ingenting kan legges til og
ingenting kan taes ifra. Og slik har Gud
gjort det, forat vi skal ha respekt for ham.
15. Hva der er, det var der allerede før.
Og hva der skal bli, det har også vært før.
Gud søker frem igjen det som gikk.
16. Og videre så jeg under solen at på
dommersetet, der satt gudløsheten. Og
hvor rettferdighet skulle råde, der rådet
gudløshet.
17. Da sa jeg i mitt hjerte: Gud skal
dømme den rettferdige så vel som den

gudløse. For hos ham er det fastsatt en tid
for hvert foretagende og for alt hva som
gjøres.
18. Jeg sa i mitt hjerte: Dette skjer for
menneskenes barns skyld, forat Gud kan
teste dem, og forat de kan se at de i seg
selv ikke er annet enn dyr.
19. For det går menneskenes barn
akkurat som dyrene. Den samme skjebne
rammer dem. Som den ene dør, slik dør
den andre. Og èn livsånd har de alle, så
mennesket har ikke noe fortrinn fremfor
dyret. Ja, for alt er meningsløst.
20. De farer alle til ett sted. De er alle
blitt til av støv, og de vender alle tilbake til
støvet.
21. Hvem vet om menneskets ånd stiger
opp, og om dyrets ånd farer ned i Jorden?
22. Og jeg så at det er ingenting bedre
for mennesket enn at han gleder seg ved
sitt arbeid, for det er det gode som blir
ham til del. For hvem lar ham få se det
som skal komme etter ham?
KAP. 4
Jeg så de onde ting som skjer et
menneske
1. Og videre så jeg alle de voldelige
gjerninger som skjer under solen. Jeg så
de undertryktes gråt, og det var ingen som
trøstet dem. Jeg så voldsmennene bruke
makt mot dem, og at det var ingen som
trøstet dem.
2. Da priste jeg de døde, de som
allerede hadde fått dø, lykkelige fremfor
de levende, de som ennå var i live.
3. Men fremfor dem begge priste jeg
lykkelig den som ennå ikke var til, og som
ikke har sett de onde gjerninger som skjer
under solen.
4. Og jeg så at alt strev og all dyktighet i
arbeid har sin grunn i at den enes
karrierebevissthet er større en den
andres. Også dette er tomhet og jag etter
vind.
5. Sløvingen legger hendene i fanget og
tærer på sitt eget kjøtt.
6. Bedre er en håndfull ro enn begge
hender fulle av strev og jag etter vind.
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Bedre å være to enn èn
7. Og ennå mere meningsløst ble jeg
oppmerksom på under solen:
8. En mann stod alene en stund og
hadde ingen annen med seg, verken sønn
eller bror, og allikevel var det ingen ende
på hans strev, og hans øyne ble ikke
mette av rikdom. For hvem strever jeg for,
når jeg nekter meg selv det som godt er?
Også det er meningsløst, og en ond plage
er det.
9. Bedre er det å være to enn èn, for de
har god lønn for sitt strev.
10. Og om de faller, så kan den ene
reise sin make opp. Men stakkars den
som er alene, for faller han, så har han
ingen til å reise seg opp!
11. Og likedan når to ligger sammen, så
blir de varme. Men hvordan kan den som
ligger alene, bli varm?
12. Og om noen kan vinne over den som
er alene, så kan to holde stand mot ham.
Og en tretvinnet tråd sønderrives ikke så
snart.
Han som kom ut av fengselet og ble
konge
13. Bedre å være en fattig og vis
ungdom enn en gammel sløving av konge,
som ikke har mere forstand til å la seg
advare.
14. For fra fengselet kom den ene ut og
ble konge. Og den andre ble fattig, enda
han var født til sitt kongedømme.
15. Jeg så hvor alle de levende, som
ferdes under solen, følge med den unge
mann, han, den nye, som skulle inntre i
stedet for den gamle.
16. Det var ingen ende på alt det folk
han var fører for. Allikevel har etterkommerne ingen glede av ham, for også
dette er meningsløst og jag etter vind.
17. Men vokt din fot når du går til Guds
hus! Å komme dit for å høre er bedre enn
når sløvingene bærer frem offer, for de vet
ikke at de gjør ondt.
KAP. 5
Oppfør deg ordentlig overfor Gud

1. Vær ikke snar med din munn, og la
ikke ditt hjerte forhaste seg med å bære
frem ord for Guds åsyn! For Gud er i
himmelen og du er på Jorden, så la derfor
dine ord være få!
2. For av mye slit og strev kommer
drømmer, og med mange ord følger dårlig
tale.
3. Når du gjør Gud et løfte, så drøy ikke
med å holde det, for han har ikke behag i
sløvinger. Hold det du lover!
4. Bedre er det at du ikke lover, enn at
du lover og ikke holder det.
5. La ikke din munn føre synd over din
kropp, og si ikke til Guds budbærere: Det
var av uaktsomhet jeg gjorde det! Hvorfor
skal Gud harmedes over din tale og
ødelegge dine henders verk?
6. For hvor det er mange drømmer, er
det også mye meningsløst, og likedan
hvor det er mange ord. Ha heller respekt
for Gud!
Rikdom og fattigdom
7. Om du ser den fattige undertrykkes,
og at rett og rettferdighet tres under føtter
i landet, så undre deg ikke over det! For
den som er høytstående, har en høyere til
å vokte på seg, og den Høyeste vokter på
dem begge.
8. Og det er en velsignelse for et land
når det gjennom alt dette har en konge
som folket lyder.
9. Den som elsker penger, blir ikke mett
av penger. Og den som elsker rikdom, får
aldri nok. Også dette er meningsløst.
10. Jo mere gods, jo flere er det til å
fortære det. Og hva gagn har dets eier av
det, annet enn at han får se det?
11. Arbeiderens søvn er skjønn, enten
han eter mye eller lite. Men den rikes
metthet, lar ham ikke få sove.
12. Der er et stort onde, som jeg har sett
under solen: Gjemt rikdom blir, av sin eier,
til hans egen ulykke.
13. Går denne rikdom tapt ved et uhell,
og han har fått en sønn, så blir det
ingenting igjen for ham.
14. Som han kom ut av mors liv, skal
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han igjen gå bort naken som han kom. Og
ved sitt strev vinner han ikke noe som han
kunne ta med seg.
15. Også dette er et stort onde: Akkurat
slik som han kom, skal han gå bort. Hva
vinning har han da av at han gjør seg
strev bare for vind?
16. Ja, da eter han alle sine dager sitt
brød i mørket, og da har han mye plage,
sykdom, og vrede.
17. Se, dette er det jeg har funnet godt
og skjønt: Å ete, og drikke, og gjøre seg
det behagelig til gjengjeld for alt det slit
som en gjør seg strev med under solen
alle de levedager som Gud gir ham, for
det er det gode som blir ham til del.
18. Og når Gud gir et menneske rikdom
og skatter, og setter ham i stand til å nyte
godt av det og ta det som blir ham til del,
og glede seg i sitt strev, så er det en Guds
gave.
19. For da vil han ikke tenke så mye på
sine levedager, fordi Gud svarer ham med
å gi ham glede i hjertet.
KAP. 6
Hva gagn er det når en ikke får nyte
av sitt strev
1. Det er en ulykke som jeg har sett
under solen, og som hviler tungt på
mennesket:
2. Når Gud gir en mann rikdom, skatter,
og ære, så han for sin del ikke mangler
noe som han begjærer, men Gud ikke
setter ham i stand til å nyte godt av det,
men en fremmed mann får nyte av det, så
er det meningsløst og en ond lidelse.
3. Om en mann får hundre barn og lever
i mange år, så tallet på hans levedager blir
stort, men hans sjel ikke mettes av det
gode, og han heller ikke får noen
begravelse, da sier jeg: Et dødfødt foster
har fått en bedre hendelse enn ham.
4. For som et intet kom det til verden og
i mørke gikk det bort, så dets navn ble
skjult i mørke,
5. og det heller ikke har sett solen, så
har det mere ro enn ham.
6. Og om han så hadde levd 1000 år to
ganger, men ikke nytt noe godt, så får ikke

da alt det samme mål.
7. Alt menneskets strev er for hans
munn, og allikevel blir hans begjæring
aldri tilfredsstilt.
8. For hva fortrinn har den vise fremfor
sløvingen? Hva fortrinn har den fattige som
ikke vet å skikke seg blant de levende?
9. Bedre er det at øynene roer seg ved
det en har, enn at sjelen farer begjærlig
om. For også det er tomhet og jag etter
vind.
10. Hva som er blitt til, er for lenge siden
nevnt ved navn. Og det er kjent hva et
menneske får bli, når han ikke kan gå i
rette med den som er mektigere enn han.
11. For der er mange ord som bare øker
meningsløsheten, og hva gagn har et
menneske av det?
12. For hvem vet hva som gagner et
menneske i livet, i alle hans meningsløse
levedager, dem som han tilbringer så som
en skygge? For hvem kan vel si et
menneske hva som skal hende under
solen etter hans tid?
KAP. 7
Bedre er det gode enn det onde
1. Bedre er et godt navn enn god olje,
og bedre er dødsdagen enn den dag en
blir født.
2. Bedre er det å gå i sørgehus enn til
festhus, fordi i sørge huset ender hvert
menneskets liv. Og den som lever, må
legge seg det på hjerte.
3. Bedre er sørgelig medfølelse enn
latter, for om ansiktet er sørgmodig, kan
hjertet være vel til mote.
4. De vises hjerte er i sorgens hus, men
sløvingens hjerte er i festens hus.
5. Bedre er det å høre skjenn av en vis
enn å høre sang av sløvinger.
6. For som tornene spraker under
gryten, så er det når sløvingen ler. Så
også dette er meningsløst.
7. For urettmessig vinning gjør den vise
til en sløving, og bestikkelse ødelegger
hjertet.
8. Bedre er enden på en ting enn
begynnelsen, og bedre er det å være tålmodig enn overmodig.
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9. Vær ikke for snar i din ånd til å
vredes, for vreden bor i sløvingens bryst.
Jeg har prøvd visdommen og funnet
at den er god
10. Si ikke: Hva kommer det av at de
dager som gikk frem var bedre enn de
som er nå? For det er ikke visdom om du
spør om det.
11. Visdom er jevngod med arvegods,
ja, ennå mere kvalitetsfullt for dem som
ser solen.
12. For å være i visdommens skygge, er
som å være i skyggen av rikdom. Men
kunnskapens fortrinn er at visdommen
holder sin eier i live.
13. Se på Guds verk! For hvem kan
gjøre rett det som han har gjort kroket?
14. På en god dag skal du være ved
godt mot, og på en ond dag skal du tenke
på at Gud har gjort den også, akkurat som
den andre, forat menneskene ikke skal
finne ut noe om det etter seg.
15. Alt dette har jeg sett i mitt tomme liv:
Mang en rettferdig går til grunne på tross
av sin rettferdighet, og mang en ugudelig
lever lenge på tross av sin ondskap.
16. Vær ikke overdreven rettferdig og
oppfør deg ikke som overmåtelig vis!
Hvorfor vil du ødelegge deg selv?
17. Vær ikke altfor urettferdig, og vær
ikke en Sløving! Hvorfor vil du dø før
tiden?
18. Det er godt at du holder fast ved det
ene, men du skal heller ikke slippe det
andre. Og den som har respekt for Gud,
finner en utvei av alt dette.
19. Visdommen er et sterkere vern for
den vise enn ti mektige menn i en by.
20. For det finnes ikke et rettferdig
menneske på Jorden som bare gjør godt
og aldri synder.
21. Akt heller ikke på alt hva det folk
sier, ellers kunne du få høre din tjener
forbanne deg!
22. For du vet jo med deg selv at også
du mange ganger har forbannet andre.
23. Alt dette har jeg prøvd med visdom,
for jeg sa: Jeg vil vinne visdom, men den
er ennå langt borte fra meg.
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24. Det som er langt borte og DYPT,
skjult, hvem kan vel finne det?
25. Jeg så meg om, og mitt begjær var å
søke etter visdom og klokskap, og å forstå
at ugudelighet er dårskap, og at
dårskapen er galskap.
26. Og jeg fant noe som er bitrere enn
døden: Kvinnen, når hun er et garn og
hennes hjerte en snare, og hennes hender
er lenker. Den som behager Gud, slipper
fra henne, men synderen blir fanget av
henne.
27. Se, dette fant jeg ut, sier
forkynneren, idet jeg la det ene til det
andre for å finne totalsummen.
28. Det som jeg stadig har søkt, men
ikke har funnet, det er: Vel har jeg funnet
èn mann blant tusen, men en kvinne har
jeg ikke funnet blant dem alle.
29. Se, dette er det eneste jeg har
funnet ut, at Gud skapte mennesket som
det skulle være, men de søker så mange
kunster.
KAP. 8
Akt på kongens ord og på budene
1. Hvem er som den vise, og hvem
forstår å tyde en sak? Visdommen gjør
ansiktet lyst, og det stridige i hans åsyn
forvandles.
2. Jeg sier: Akt på kongens befaling, og
gjør det for den eds skyld som du har
sverget Gud!
3. Vær ikke for snar til å forlate ham, og
vær ikke med på noe som er ondt, for han
gjør det han vil!
4. For kongens ord er mektig, og hvem
tør si til ham: Hva gjør du?
5. Den som holder budet skal ikke lide
noe ondt, og den vises hjerte skal få
kjenne tid og dom.
6. For hvert foretagende har sin tid og
sin dom. For hvert menneskes onde
gjerning kommer til å hvile tungt på ham.
7. For han vet ikke hva som skal hende.
For hvem kan vel si til ham på hvilken
måte det vil foregå?
8. Intet menneske har makt over vinden,
så han holder den tilbake, og heller ikke
har noen makt over dødsdagen. For det er
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en krig som ingen slipper ifra, og heller
ikke ugudeligheten kan berge sin mann
da.
Døm det onde, ellers kan du selv
gjøre ondt
9. Alt dette har jeg sett, og jeg har gitt
akt på alt som hender under solen, og på
en tid da det ene mennesket hersket over
det andre og påførte ham ulykke.
10. Og videre så jeg at ugudelige ble
grunnfestet og kom til ro. Men de som
hadde gjort rett, måtte dra bort fra den
Helliges bolig og ble glemt i byen. Også
dette er meningsløst.
11. Fordi dommen over den onde
gjerning ikke ble fullført straks, derfor
vokste det i hjertet på menneskenes barn,
slik at de dristet seg til å gjøre det som
ondt er;
12. fordi synderen hundre ganger gjør
det som ondt er, og allikevel lever lenge.
Dog vet jeg jo at det skal gå de
gudfryktige vel, fordi de har respekt for
Gud.
13. Og at det ikke skal gå de ugudelige
vel, for han er lik skyggen som ikke skal
leve lenge, fordi han ikke har respekt for
Gud.
14. Det er noe meningsløst som hender
på Jorden: At der er rettferdige hvem det
går som om de hadde gjort de ugudeliges
gjerninger, og at der er ugudelige hvem
det går som om de hadde gjort de
rettferdiges gjerninger. Jeg sier at dette
også er meningsløst.
Jeg gransket ut hva menneskene
burde gjøre i livet
15. Så priste jeg gleden, fordi
mennesket ikke hadde noe annet godt
under solen enn å ete, drikke, og å være
glad. Og dette følger ham under hans
strev i de levedager som Gud har gitt ham
under solen.
16. Da jeg vendte min hu til å lære
visdom å kjenne, og til å se på det strev
og slit som folk har her på Jorden, uten å
få søvn på sine øyne verken dag eller

natt,
17. da så jeg at det er slik med alt Guds
verk at mennesket ikke kan utgrunne alt
det som hender under solen. For hvor
mye et menneske enn strever med å
granske det ut, kan han dog ikke utgrunne
det. Og selv om den vise sier at han nok
skal forstå det, er han dog ikke i stand til å
utgrunne det.
KAP.9
1. For alt dette har jeg tatt meg til hjerte,
og jeg har søkt å grunne ut alt dette: At de
rettferdige og de vise, og deres gjerninger,
er i Guds hånd. For intet menneske vet
noe mere om kjærlighet og hat, eller alt
hva de har i vente.
2. Det går dem i alt akkurat som alle
andre. Det samme hender den rettferdige
og den ugudelige, den gode og rene og
den skitne, den som ofrer og den som ikke
ofrer, den gode går det som synderen,
den som sverger går det som den som er
redd for å sverge.
3. Det er en ond ting ved alt det som
hender under solen, at det går alle
likedan. Og så er også menneskenes
hjerte fullt av det som ondt er, og det er
ufornuft i deres hjerte, så lenge de lever.
Og siden går det avsted til de døde,
4. for hvem slipper vel det? For alle dem
som lever, er det håp. For bedre er det å
være en levende hund enn en dø løve.
5. For de levende vet at de skal dø, men
de døde vet ingen ting. Og de får ikke
lenger noen lønn, for minnet om dem er
glemt.
6. Både deres kjærlighet, deres hat, og
deres karrierebevissthet, er det for lenge
siden forbi med, og de har i all evighet
ikke mere del i det som skjer under solen.
7. Så et da ditt brød med glede og drikk
frimodig din vin, for Gud har for lenge
siden godkjent det du gjør.
8. La dine klær alltid være hvite, og la
ikke olje mangle på ditt hode!
9. Nyt livet med en hustru som du
elsker, alle dager i ditt tomme liv, som
Herren har gitt deg under solen, alle dine
meningsløse dager! For det er din del i
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livet og i ditt slit som du gjør deg strev
med under solen.
10. Alt det din hånd er i stand til å gjøre
med din kraft, det skal du gjøre! For det
finnes ingen virksomhet, klokskap,
kunnskap, eller visdom, i dødsriket, dit du
går.
Hvem er det som vinner i det lange
løp?
11. Og videre så jeg under solen at det
er ikke sikkert at de som er lette på foten,
som vinner løpet, eller at heltene seirer i
krigen, eller at de vise kan få seg brød,
eller at de som forstår kan vinne rikdom,
eller de kloke finne godvilje, for tid og
hendelse møter dem alle.
12. For mennesket kjenner like så lite
sin tid som fiskene som fanges i det onde
garn, eller fuglene som blir fanget i
snaren. Akkurat som de fanges også
menneskenes barn i en ond tid, når den
kommer brått over dem.
13. Også i dette så jeg visdom under
solen, og den synes meg stor:
14. Det var en liten by med få folk i. Til
den kom det en stor konge og omringet
den, og bygget store forsvarshauger mot
den.
15. Men det fantes i byen en fattig, vis,
mann, og han berget den med sin visdom,
og ikke et menneske har siden kommet
den fattige mann i hu.
16. Da sa jeg: Visdom er bedre enn
styrke. Men den fattiges visdom er
foraktet, og folk hører ikke på det han sier.
Ord om det vise og det ufornuftige
17. De vises ord som høres i ro, er bedre
enn rop fra en hersker blant sløvingene.
18. Visdom er bedre enn krigsvåpen,
men èn synder kan ødelegge mye godt.
KAP. 10
1. Giftige fluer får salvelagerens salve til
å lukte ille og gjære. Endog en liten del av
sløvheten ødelegger en mann som
utmerker seg ved visdom eller ære.

Side 699

2. Den vises hu er vendt til høyre, men
sløvingens hu til venstre.
3. Og hvor som helst sløvingen ferdes,
mangler han forståelse, og han lar alle
merke at han er en sløving.
4. Reiser herskerens vrede seg mot deg,
så forlat ikke din post, for beherskethet
holder store synder nede.
5. Der er et onde som jeg har sett under
solen, et misgrep som går ut over
makthaveren:
6. Sløvheten sitter i høye stillinger, mens
ordentlige folk må sitte lavt.
7. Jeg har sett tjenere ri på hester og
fyrster gå til fots som tjenere.
8. Den som graver en fallgrav, kan falle i
den. Og den som river ned en mur, kan bli
bitt av en orm.
9. Den som velter bort en stein, kan få
skade av det. Og den som hugger ved,
kan komme i fare ved det.
10. Når øksen er sløv, og han ikke har
slipt eggen, så må han bruke dess større
kraft. Men visdom har den fordel at den
gjør alt på rette måte.
11. Når ormen biter, selv om man maner
den, så har tungens eierens ingen bruk for
den.
12. Ord fra de vises munn er herlige,
men sløvingens lepper ødelegger ham
selv.
13. De første ord av hans munn er
sløvhet, og enden på hans tale er farlig
galskap.
14. Sløvingen taler mange ord, enda
mennesket ikke vet hva som skal hende,
for hvem sier ham hva som skal hende
etter hans tid?
15. Sløvingens strev tretter ham, og han
vet ikke engang veien til byen.
16. Stakkars deg, du land, som har et
barn til konge, og hvis fyrster holder måltid
helt til om morgenen!
17. Lykkelige land som har en konge av
edel ætt, og hvis fyrster holder måltid i
sømmelig tid, som menn og ikke som
drankere.
18. Når latheten råder, synker bjelkene
sammen. Og lar man hendene henge, så
drypper det inn i huset.
19. For å more seg holder de fest, og
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vinen legger glede over livet, og alt
sammen fåes for penger.
20. Ikke engang i dine tanker må du
forbanne kongen, og ikke engang i ditt
soverom må du forbanne den rike. For
himmelens fugler bærer lyden avsted, og
de vingede skapninger melder dine ord.
KAP. 11
Ord og kunnskap om det som hender
1. Send ditt brød bort over vannet, for i
tidens løp skal du finne det igjen.
2. Del ut til sju, ja, til åtte, for du vet ikke
hva ulykke som kan hende her på Jorden.
3. Når skyene er fulle av regn, tømmer
de det ut over jorden. Og når et tre faller,
enten det er mot sør eller mot nord, så blir
treet liggende på det sted hvor det falt.
4. Den som stadig akter på vinden,
kommer ikke til å så. Og den som stadig
ser på skyene, kommer ikke til å høste.
5. Like så lite som du vet hva vei vinden
farer, eller på hvilken måte beinene
dannes i den gravide kvinnes liv, like så
lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør
det alt sammen.
6. Så dine frø om morgenen, og la din
hånd hvile når det lider mot kveld, for du
vet ikke hva som vil lykkes, det ene eller
det andre, eller om begge deler er gode.
7. Lyset er herlig, og det er godt for
øynene å få se solen.
8. For om et menneske lever mange år,
skal han glede seg i dem alle og komme
mørkets dager i hu, for de ble mange. Og
alle som skal komme, er meningsløse.
Tenk på din skaper i ungdommens
dager
9. Gled deg, du unge, i din ungdom, og
la ditt hjerte være vel til mote i din
ungdoms dager, og vandre på ditt hjertes
veier, og etter det dine øyne ser, men vit
at Gud vil føre alt dette frem for dommen.
10. La byrden vike fra ditt hjerte og hold
alt ondt borte fra sin kropp, for
ungdommens morgenrøde er meningsløs.
KAP.12

1. Tenk på din skaper i din ungdoms
dager, før de onde dager kommer, og det
lider mot de år hvor om du må si: Jeg
hadde ingen glede av dem.
2. Ja, før solen og lyset, månen og
stjernene formørkes, og skyene kommer
igjen etter regnet.
3. Ja, før den tid da husets voktere
skjelver, de sterke menn blir krokete, og
de som maler på kvernen, stanser i sitt
arbeide, fordi de er blitt for få, og de som
ser ut gjennom vinduene, formørkes,
4. og begge dørene til gaten stenges,
mens kvernduren blir svakere og ikke når
høyere enn som spurvekvitter, og alle
sangerne blir lavrøstet,
5. og en frykter for hver bakke, og om
det lurer skremmende ting på veien, og
mandeltreet blomstrer, gresshoppen
sleper seg frem, og kapersen mister sin
kraft, for mennesket drar bort til sin evige
bolig, og de sørgende går allerede og
venter på gaten,
6. før sølvsnoren taes bort, og
gullsnoren slås i stykker, og krukken
brytes i stykker ved kilden, og hjulet
knuses og faller ned i brønnen,
7. og støvet vender tilbake til jorden og
blir som det var før, og ånden vender
tilbake til Gud, som gav den.
8. Bare meningsløs tomhet, sier
forkynneren. Alt er meningsløst.
Forkynnerens siste konklusjoner
9. For øvrig er å si at forkynneren var en
vis mann, og at han også lærte folket
kunnskap, og testet og gransket. Og han
laget mange ordtak.
10. Forkynneren søkte å finne herlige
ord, og skrevet er her hva riktig er,
sannhetens ord.
11. De vises ord er som brodder, og
visdoms tale som er samlet, sitter fast
som nagler. Og de er gitt av èn hyrde.
12. Og for øvrig: La deg advare, min
sønn! Det er ingen ende på all
bokskrivingen, og mye granskning trøtter
kroppen.
13. Enden på det hele, etterat alt er hørt,
er dette: Ha respekt for Gud og hold hans
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bud! Det er hva hvert menneske bør gjøre.
14. For hver gjerning vil Gud føre frem
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for dommen, over alt det som er skjult,
enten det er godt eller ondt.

Høysangens bok
8 Kapitler
KAP. 1
En sang mellom to om kjærlighet
1. Høysangen av Salomo.
2. Kysser gir han meg, kyss av sin
munn! For din kjærlighet er bedre enn vin.
3. Herlig er duften av dine salver, og ditt
navn er en utgytt salve. Og derfor elsker
jomfruene deg.
4. Ta meg, så vi kan følge deg med
hast! Kongen har ført meg inn i sine rom,
og vi vil fryde og glede oss i deg. Vi vil
prise din kjærlighet mere enn vin, for
oppriktig elsker de deg.
5. Svart er jeg, men nusselig. Dere
Jerusalems døtre, som er lik Kedars telter
og som Salomos telttepper,
6. se ikke på meg, fordi jeg er så svart,
fordi solen har brent meg! Min mors
sønner ble vrede på meg, og de satte meg
til å vokte vingårdene. Og min egen
vingård har jeg ikke voktet.
7. Si meg, du som min sjel elsker: Hvor
vokter du flokken? Hvor lar du den hvile
om middagen? Og hvorfor skal jeg være
lik en kvinne som går tilslørt ved dine
slektningers flokker?
Hennes kjære gir henne svar
8. Vet du ikke det, du skjønneste blant
kvinner, så gå ut i fårenes spor og vokt
dine kje ved hyrdenes hytter?
9. Med gåerne foran Faraos vogner
sammenligner jeg deg, min venninne!
10. Nusselige er dine kinner mellom
kjedene på din hals med perlerader.
11. Gullkjeder vil vi gjøre deg med

sølvkuler på.
Hun
12. Så lenge kongen satt ved sitt bord,
gav min nardus sin duft.
13. Min elskede er meg en myrrakule,
som hviler mellom mine bryster.
14. Og min elskede er meg en
cyperdrue i En-Gedis vingårder.
Han
15. Hvor skjønn du er, min venninne,
hvor nydelig du er. Dine øyne er som
duer.
Hun
16. Hvor du er vakker, min elskede, og
hvor skjønn du er. Og vårt leie er grønt.
17. Sedrer er bjelkene i vårt hus, og
cypresser er vår veggpanel.
KAP.2
1. Jeg er Sarons blomst, dalenes lilje.
Han
2. Som en lilje blant torner, så er min
venninne blant de unge kvinner.
Hun forteller om sin kjærlighetsakt
3. Som et epletre blant skogens trær, så
er min elskede blant de unge menn. I
hans skygge lyster det meg å sitte, og
hans frukt er søt for min munn.
4. Han har ført meg til vinhuset, og hans
banner over meg er kjærlighet.
5. Styrk meg med druekaker, og berus
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meg med epler, for jeg er syk av
kjærlighet!
6. Hans venstre hånd er under mitt
hode, og hans høyre omfavner meg.
7. Jeg ber dere inderlig, dere
Jerusalems døtre, ved rådyrene eller ved
hindene på marken, at dere ikke vekker
og ikke egger kjærligheten før den selv vil.
Hun treffer sin elskede
8. Hør, der er min elskede! Se, der
kommer han springende over bergene, og
hoppende over haugene.
9. Min elskede ligner et rådyr eller en
ung hjort. Se, der står han bak vår vegg.
Han titter gjennom vinduene, gjennom
gitteret ser han inn.
10. Min elskede tar til orde og sier til
meg:
Han
Stå opp, min venninne, du min skjønne,
og kom ut!
11. For se, nå er vinteren over, og
regnet har dratt forbi og er borte.
12. Blomstene kommer til syne i landet,
og sangens tid er inne, for turtelduenes
røst lar seg høre i vårt land.
13. Fikentreets frukter tar til å bli røde,
og vintrærnes blomster dufter. Stå opp, og
kom, min venninne. Så kom da, du min
fagre!
14. Du er min due i bergsprekkene, i
fjellveggens ly! La meg se din skapning,
og la meg høre din røst, for din røst er
gledelig og din skikkelse er fager.
Hun
15. Fang revene for oss, de små rever
som ødelegger vingårdene! Våre
vingårder står jo i blomst.
16. Min elskede er min, og jeg er hans,
for han vokter min flokk blant liljene.
17. Innen dagen blir sval og skyggene
flyr, så vend om, min elskede, lik et rådyr
eller en ung hjort på de kløftefulle fjell!
KAP. 3
Hun lette etter sin elskede om natten

1. På mitt leie lette jeg om natten etter
ham som min sjel elsker. Jeg lette etter
ham, men jeg fant ham ikke.
2. Da sa jeg: Jeg vil stå opp og gå
omkring i byen, på gatene og på torgene,
og jeg vil lete etter ham som min sjel
elsker. Jeg lette etter ham, men fant ham
ikke.
3. Vekterne, som går omkring i byen,
møtte meg. Og jeg spurte dem: Har dere
sett ham som min sjel elsker?
4. Og ikke før jeg var gått fra dem, før
jeg fant ham som min sjel elsker. Jeg tok
fatt i ham, og jeg slipper ham ikke før jeg
har ført ham til min mors hus, til hennes
rom som har født meg.
5. Jeg ber dere inderlig, dere
Jerusalems døtre, ved rådyrene eller ved
hindene på marken, at dere ikke vekker,
og ikke egger, kjærligheten før den selv
vil!
En annens uttalelse om Salomos
kjærlighets-seng
6. Hvem er hun som kommer opp fra
ørkenen, som det var røykstøtter omduftet
av myrra og virak, av alle handelsmenns
krydderier?
7. Se, her er Salomos seng med seksti
krigsmenn omkring, av Israels soldater.
8. Alle er væpnet med sverd, og
oppøvet i krig, hver med sverdet om sine
hofter til vern mot nattens farer.
9. En bæreseng gjorde kong Salomo
seg av Libanons trær.
10. Dens stolper gjorde han av sølv,
dens ryggstø av gull, dens pute av purpur,
og innvendig er den utsmykket i kjærlighet
av Jerusalems døtre.
11. Gå ut, dere Sions døtre, og se på
kong Salomo med den krone hans mor
har kronet ham med på hans bryllups dag,
på hans hjertegledens dag!
KAP. 4
Hans fagre beskrivelse av sin
venninne
1. Hvor fager du er min venninne, hvor
nydelig! Dine øyne er som duer bak ditt
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slør. Ditt hår er som en flokk av geiter som
leirer seg nedover Gilead-fjellet.
2. Dine tenner er som en flokk av klipte
får som stiger opp av badet, som alle har
tvillinger og ingen blant dem er uten lam.
3. Dine lepper er som en skarlagensnor,
og din munn er nusselig. Og som et
stykke granateple er din panne bak ditt
slør.
4. Din hals er som Davids tårn, som er
bygget til våpenhus, der tusen skjold
henger på det, alle krigernes skjold.
5. Dine bryster er som to rådyrkalver.
Som et tvillingpar av et rådyr som beiter
blant liljer.
6. Når dagen blir sval og skyggene flyr,
vil jeg gå til Myrra-åsen og til Virakhaugen.
7. Alt er vakkert med deg, min venninne,
og det er intet lyte på deg.
8. Kom med meg fra Libanon, min brud,
kom med meg fra Libanon! Speide ut fra
Amanas topp, fra toppen på Senir og
Hermon, fra løvenes boliger, fra panternes
fjell!
9. Du har vunnet mitt hjerte, min søster,
min brud! Du har vunnet mitt hjerte med et
eneste øyekast, som med en av kjedene
om din hals.
10. Hvor herlig din kjærlighet er, min
søster, min brud! Hvor mye bedre er ikke
din kjærlighet enn vin, og duften av dine
salver er bedre enn alle velduftende
planter!
11. Som av honning drypper dine lepper,
min brud! Det er som honning og melk er
under din tunge, og duften av dine klær er
som duften av Libanon.
12. En lukket hage er min søster, min
brud, som en tildekket brønn og en
forseglet kilde.
13. Du skyter opp som en lystpark av
granatepletrær med sin dyrebare frukt,
som cyperbusker, nardusplanter
14. med nardus, og safran, kalmus, og
kanel med alle slags viraktrær, myrra, og
aloëtrær, og alle de beste velduftende
planter.
15. En kilde i hagene er du, og en brønn
med levende vann som strømmer fra
Libanon.
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Hun
16. Våkn opp, noravind, og kom
sønnavind! Blås gjennom min hage, så
dens duft kan strømme ut! Gid min
elskede ville komme til sin Hage og ete
dens dyrebare frukt!
KAP. 5

Han
1. Jeg er kommet til min hage, min
søster, min brud! Jeg har plukket min
myrra og min balsam, jeg har spist min
honningkake og min honning, og jeg har
drukket min vin og min melk. Et, dere
kjære, og drikk! Drikk dere beruset av
kjærlighet!
Min elskede kom til meg mens jeg
sov, og gikk igjen
2. Jeg sover, men mitt hjerte våker. Da
lyder min elskedes røst, og han banker
på: Lukk opp for meg, min søster, min
venninne, min due, du den rene! For mitt
hode er fullt av dugg, og mine lokker av
nattens dråper.
3. Og jeg sa: Jeg har tatt av meg min
kjortel, skulle jeg da ta den på igjen? Jeg
har vasket mine føtter, skulle jeg da skitne
dem til?
4. Min elskede rakte sin hånd inn
gjennom luken. Da ble mitt hjerte rørt for
hans skyld.
5. Jeg stod opp for å lukke opp for min
elskede. Mine hender dryppet av myrra,
og mine fingre av flytende myrra som
vætte låsens håndtak.
6. Jeg lukket opp for min elskede, men
min elskede hadde vendt om og gått bort.
Min sjel var helt ute av seg over tanken av
hans ord. Jeg lette etter ham, men fant
ham ikke. Jeg ropte på ham, men han
svarte meg ikke.
7. Vekterne som går omkring i byen,
møtte meg. De slo meg, og de såret meg.
Og de tok mitt slør fra meg, vekterne på
murene.
8. Jeg ber dere inderlig, dere
Jerusalems døtre, om dere finner min
elskede. Og hva dere skal si til ham er at
jeg er syk av kjærlighet.
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Høysangens bok

Jerusalems døtre
9. Hva er din elskede fremfor andre
elskede, du fagreste blant kvinner? Hva er
din elskede fremfor andre elskede, siden
du ber oss så inderlig?
Hun
10. Min elskede er hvit og rød, og
utmerker seg fremfor ti tusen.
11. Hans hode er som det fineste gull,
og hans øyenlokker er kruset og svarte
som ravnen.
12. Hans øyne er som duer ved
rennende bekker. De bader seg som i
melk og hviler i sin ramme.
13. Hans kinner er som velduftende
blomsterenger som det vokser krydderplanter i. Hans lepper er som liljer, og de
drypper av flytende myrra.
14. Hans hender har gullringer med
innlagte krysolitter, og hans midje er et
kunstverk av elfenbein, dekket med
safirer.
15. Hans bein er som marmorstøtter,
som står på fotstykker av fineste gull. Og
hans vesen er som Libanon, herlig som
sedrene.
16. Hans munn har søtsmak, og alt ved
ham er herlig. Slik er min elskede, slik er
min venn, dere Jerusalems døtre!
KAP. 6

Jerusalems døtre
1. Hvor er din elskede gått hen, du
fagreste blant kvinner? Hvor har din
elskede tatt veien, så vi kan lete etter ham
sammen med deg?
Hun
2. Min elskede har gått ned til sin hage,
til de velduftende blomsterenger, for å
vokte sin flokk i hagene, og for å sanke
liljer.
3. Jeg tilhører min elskede, og min
elskede tilhører meg, han som vokter sin
flokk blant liljene.
Hennes elskede tar til orde og uttaler
seg om henne
4. Du er fager som Tirsa, min venninne,

skjønn som Jerusalem, og praktfull som
krigshærer med sine banner.
5. Vend dine øyne bort fra meg, for de
får meg til å briste! Ditt hår er som en flokk
av geiter som leirer seg nedover Gilead.
6. Dine tenner er som en flokk av får
som stiger opp av badet der alle har
tvillinger, og ingen av dem er uten lam.
7. Som et stykke granateple er din
panne bak ditt slør.
8. Seksti dronninger har jeg og åtti
medhustruer, og unge jenter uten tall.
9. Men èn er min due, min rene, hun, sin
mors eneste og sin fosterinnes utvalgte.
Jomfruer så henne og priste henne
lykkelig. Dronninger og medhustruer så
henne og opphøyde henne i ord.
10. Hvem er hun som stråler frem som
morgenrøden, og fager som månen, ren
som solen, og praktfull som krigshærer
med sine banner?
11. Jeg gikk ned i nøttehagen for å se
på dalens grønnende spirer, for å se på
vintreet som hadde satt skudd, og om
granatepletrærne stod i blomst.
12. Før jeg viste av det, førte min sjel
meg opp på mitt respektable folks vogner.
Hennes elskede viser henne frem
13. VEND OM, Sulamit! VEND OM, så
vi får se på deg! Hva får dere se på
Sulamit, som danser som i Mahana'im?
KAP. 7
1. Hvor fagert du stiger frem i dine sko,
du høvdingedatter! Dine hofters kuler er
so m smykker, som et verk av
kunstnerhånd.
2. Ditt liv er som et rundt beger, og gid
det aldri måtte være uten vin! Din midje er
som en hvetehaug som er innhegnet av
liljer.
3. Dine bryster er som to rådyrkalver,
som tvillinger av et rådyr.
4. Din hals er som elfenbeintårnet. Dine
øyne er som vannbasengene i Hesbon
ved Batrabbims port. Og din nase er som
Libanontårnet som skuer ut mot
Damaskus.
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5. Ditt hode hever seg akkurat som
Karmel. Ditt bølgete hår er som purpur, og
kongen er fanget av dine lokker.
6. Hvor fager du er, og hvor herlig din
kjærlighet er, full av lek!
7. Med din rake vekst ligner du en
palme, og dine bryster er som druer.
8. Og jeg sier at jeg vil stige opp i
palmetreet og ta fatt i dets grener. Måtte
da dine bryster være som vintreets druer,
og din ånde som duften av epler,
9. og din munn som edel vin!
Hun
Ja, den glir lett ned for min elskede, som
får sovende lepper til å arbeide.
10. Jeg hører min elskede til, og til meg
står hans lengsel.
11. Kom, min elskede, la oss gå ut på
marken, og la oss bli natten over i
landsbyene!
12. La oss gå tidlig til vingårdene, og la
oss se om vintreet har satt skudd, og om
blomstene har sprunget ut! For der vil jeg
gi deg min kjærlighet.
13. Alrunene dufter, og over våre dører
er alle slags dyrebare frukter, både nye og
gamle, for jeg har gjemt dem til deg, min
elskede.
KAP. 8
Hennes kjærlighet med sin elskede
1. Gid du var meg som en bror som
ammet ved min mors bryst! Om jeg da
fant deg der ute, skulle jeg kysse deg, og
ingen skulle forakte meg for det.
2. Jeg skulle lede deg, og jeg skulle føre
deg til min mors hus, så du kunne lære
meg. Jeg skulle skjenke deg den krydrene
vin som er juicen av mitt granatepletre.
3. Hans venstre hånd er under mitt
hode, og hans høyre hånd omfavner meg.
4. Jeg ber dere inderlig, dere
Jerusalems døtre! Hvorfor vil dere vekke,
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og hvorfor vil dere oppegge, kjærligheten
før den selv vil?
Han
5. Hvem er hun som kommer opp fra
ørkenen og støtter seg på sin elskede?
Under epletreet vekket jeg deg, der din
mor ble forløst med deg. For der ble hun
forløst, hun som gav deg livet.
6. Sett meg som et segl på ditt hjerte, og
som et segl på din arm. For kjærligheten
er sterk som døden og hard som dødsriket
er dens nidkjærhet. Og dens glød er som
ildens glød, som en Herrens flamme.
7. Mange vann kan ikke slukke ut
kjærligheten, og strømmer kan ikke
overskylle den. Om noen ville gi alt han
har i sitt hus for kjærligheten, ville han
bare bli foraktet.
8. Men vi har en liten søster og hun har
ennå ikke bryster. Hva skal vi gjøre med
vår søster når den tid kommer at hun får
friere?
Hun
9. Er hun en mur, vil vi bygge på den
topper av sølv. Men er hun en dør, vil vi
stenge den med en sederplanke.
10. Jeg var en mur, og mine bryster som
tårner, og da vant jeg skjønnhet for hans
øyne og fikk fred.
11. En vingård hadde Salomo i Ba'alHamon, og han overgav den til voktere.
Hver av dem skulle gi tusen sekel (120 kg)
sølv for dens frukt.
12. Men over min vingård, råder jeg
selv. Og de tusen sekel (12kg) tilhører
deg, Salomo, og de to hundre (2,4kg),
dem som vokter dens frukt.
13. Du som bor i hagene! Venner lytter
til din røst, så la meg høre den!
14. Fly, elskede, og vær som et rådyr
eller en ung hjort på fjell med duftende
planter!
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Profeten Jesaja
66 Kapitler
KAP. 1
Mitt syndige folk forstår ikke å
oppføre seg ordentlig
1. Dette er de syner som Jesaja, sønn
av Amos, så om Juda og Jerusalem i de
dager da Ussias, Jotam, Akas, og Hiskia,
var konger i Juda.
2. Hør, dere himler, og lytt, du Jord, for
Herren taler: Barn har jeg fødd opp og
oppdratt, men de er falt i fra meg.
3. En okse kjenner din eier, og et esel
sin herres krybbe, men Israel kjenner
ingenting, og mitt folk forstår heller
ingenting.
4. Stakkars det syndige folk, det folk
med tung ugjerning, den yngel av en
ugjerningsmann, de uskikkelige barn! De
har forlatt Herren, har foraktet Israels
Hellige, og er veket fra ham.
5. Hvorfor vil dere la dere slå fremdeles?
Hvorfor øker dere deres frafall? Hvert
hode er forvridd, og hvert hjerte er sykt.
6. Fra fotsåle til hode finnes det
ingenting helt, bare sår, buler, og friske
slag. De er ikke helt utklemte, ikke
forbundet, og ikke utbløtt med olje.
7. Deres land er en ørken, og deres byer
er oppbrent med ild. Deres jord etes av
fremmede foran deres øyne, og det er helt
øde der som etter herjing av fremmede.
8. Bare Sions datter er blitt igjen som ei
løvhytte i en vingård, som en vakthytte på
en agurkmark, som en omringet by.
9. Hadde ikke Herren, hærskarenes
Gud, etterlatt oss en liten rest, da var vi
som Sodoma, og da lignet vi Gomorra.
10. Så hør Herrens ord, dere Sodoma
fyrster! Og lytt til Herrens lov, du
Gomorra-folk!
11. Hva skal jeg si om deres slaktoffer,
sier Herren? Jeg er mett av brennoffer av

værer og fòre-kalvens fett, og blod av
okser, lam, og bukker, har jeg ikke lyst til.
12. Når dere kommer for å vise dere for
mitt åsyn, hvem har da krevd dette av
dere at dere skal trå ned mine forgårder?
13. Kom ikke mere frem med tomt
matoffer! Det er meg en vederstyggelig
røkelse, både ved månedskifte, sabbat, og
festlig sammenkomst. Jeg tåler ikke høytid
og urett sammen.
14. Deres månedskifter og fester hater
min sjel, for de er blitt meg en byrde. Jeg
er trett av dem.
15. Og når dere brer ut deres hender,
skjuler jeg mine øyne for dere. Om dere
enn ber mye, så hører jeg ikke, for deres
hender er fulle av blod.
16. Vask dere, rens dere, og ta deres
onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold
opp med å gjøre det som er ondt!
17. Lær å gjøre det gode, og legg vinn
på det som er rett! Vis den voldelige på
rett vei, hjelp den farløse til hans rett, og
før enkers sak!
18. Kom la oss gå i rette med
hverandre, sier Herren! Om deres synder
er som purpur, så skal de bli hvite som
snø. Om de er røde som skarlagen, så
skal de bli hvite som ull.
19. Er dere villige og hører, så skal dere
ete av landets gode ting.
20. Men er dere uvillige og gjenstridige,
så skal dere bli oppspist av sverdet, for
Herrens munn har talt.
Herren sørger over all den onde ferd i
Jerusalem
21. Hvor den er blitt til ei hore, den
trofaste by som var full av rett, hvor
rettferd hørte hjemme, og nå er det
mordere!
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22. Ditt sølv er blitt til slagg, og din vin er
blandet opp med vann.
23. Dine førere er opprørere og tyvers
slektninger. Enhver av dem elsker
bestikkelse og jager etter gaver. Den
farløse hjelper de ikke til hans rett, og
enkers sak tar de seg ikke av.
24. Derfor sier Herren, Israels Gud,
hærskarenes Gud, Israels kraft: Stakkars
dem, for jeg vil kjøle min harme på mine
motstandere og ta hevn over mine fiender.
25. Og jeg vil igjen ta meg av deg og
smelte ut dine slagg som med lutsalt og
skille ut alt ditt bly.
26. Og jeg vil igjen gi deg slike dommere
som i førstningen og rådmenn som i
begynnelsen. Og deretter skal du kalles
rettferdighetens by, og en trofast by.
27. Sion skal forløses med rett, og de
omvendte der med rettferdighet.
28. Men undergang skal ramme alle de
som overtrår og syndere. Og de som
forlater Herren, skal omkomme.
29. Og de skal få skam av de eiketrær,
som er deres lyst, og de skal bli til
skamme ved de hager som de har så
kjær.
30. For dere skal bli som ei eik med
visne blad og som en hage uten vann.
31. Og den sterke skal bli til en tynn
hampetråd, og hans gjerning til en gnist.
Og de skal brenne begge til sammen, og
der er ingen som slukker.
KAP. 2
I de siste tider skal fred komme, og
folk skal tjene Herren
1. Det ord som Jesaja, sønn av Amos,
mottok i et syn om Juda og Jerusalem.
2. Og det skal skje i de siste tider, da
skal fjellet der Herrens hus står, være
grunnfestet på toppen av fjellene og høyt
hevet over andre høyder, og alle
hedningefolk skal strømme til det.
3. Og mange folkeslag skal gå avsted og
si: Kom, la oss gå til Herrens fjell, til
Jakobs Guds hus, så han kan lære oss
sine veier, og vi kan ferdes på hans stier!
For fra Sion skal lov gå ut, og Herrens ord
fra Jerusalem.
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4. Og han skal dømme mellom
hedningefolkene og skifte rett for mange
folkeslag. Og de skal smi sine sverd om til
hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et
folk skal ikke lenger løfte sverd mot et
annet, og de skal ikke mere lære å føre
krig.
5. Jakobs hus! Kom, la oss vandre i
Herrens lys!
6. For du har forkastet ditt folk, Jakobs
hus, fordi de er fulle av østen-lands
kunster og spår i skyene som Filisterne,
og de drar mennesker av fremmed ætt inn
i landet i mengde.
7. Deres land er fullt av sølv og gull, og
det er ingen ende på dets vogner.
8. Deres land ble fullt av avguder, og de
tilber sine henders verk, det som deres
fingrer har gjort.
9. Så, mennesket blir bøyet, og mannen
blir ydmyket. Tilgi dem ikke!
10. Gå inn i fjellet og skjul deg i støvet
for Herrens dramatiskhet og for hans høye
majestet!
11. Menneskets stolte øyne blir
ydmyket, og mannens storhet blir bøyet,
og Herren alene er høy på den dag.
12. For Herren hærskarenes Gud, har
satt en dag til dom over alt stolt og
hovmodig, og over alt opphøyet, så det
blir ydmyket;
13. både over alle Libanons sedrer, de
høye og opphøyde, og over alle Basans
eiker,
14. over alle de høye fjell, og over alle
de stolte topper,
15. over hvert høyt tårn, og over hver
fast mur,
16. over alle Tarsis-skip, og over alt som
er vakkert å skue.
17. Og menneskets overmot blir bøyet,
menneskenes stolthet blir ydmyket, og
Herren alene er høy på den dag.
18. Og avgudene, med dem er det helt
forbi.
19. Og folk skal gå inn i fjellhulene og i
Jordens sp rek k er for Herrens
dramatiskhet og for hans høye majestet,
når han reiser seg for å skrekkslå Jorden.
20. På den dag skal menneskene kaste
sine guder av sølv og gull, som de har
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gjort seg, for å tilbe dem, bort til
muldvarpene og flaggermusene.
21. Og de skal gå inn i fjellkløftene og i
berghulene for Herrens dramatiskhet og
for hans høye majestet, når han reiser seg
for å skrekkslå Jorden.
22. Hold da opp med å stole på
mennesket, i hvis nese det bare er pust!
Hva er han å akte for?
KAP. 3
Herren tar bort fra Jerusalem hode og
hale
1. For se, Herren, Israels Gud,
hærskarenes Gud, tar bort fra Jerusalem
og Juda støtte og stav; hver støtte av brød
og hvert oppehold av vann,
2. helt og soldat, dommer og profet,
spåmann og eldste,
3. høvding over femti og hver høyt aktet
mann, rådsherre og håndverksmester, og
kyndig åndemaner.
4. Og jeg vil sette barn til å herske over
dem, og barnslighet skal råde over dem.
5. Blant folket skal den ene undertrykke
den andre, og hver mann sin neste. Den
unge skal sette seg opp mot den gamle,
og den smålige mot den høyt aktede.
6. Når en da tar fatt på en annen i hans
fars hus og sier: Du har en kappe. Du skal
være vår fyrste, og denne ruin skal være
under din hånd!
7. Så skal han samme dag svare og si:
Jeg vil ikke være lege, og mitt hus har
intet brød og ingen klær. Dere skal ikke
sette meg til folkets fyrste.
8. For Jerusalem snubler og Juda faller,
fordi deres tunge og deres gjerninger er
mot Herren, og de trosser hans herlighets
øyne.
9. Uttrykket i deres ansikter vitner mot
dem, og de taler åpent om sin synd som
folket i Sodoma, og de skjuler den ikke.
Stakkars deres sjeler, for de påfører seg
selv ulykke!
10. Si om den rettferdige at det går ham
godt, for han skal ete frukten av sine
gjerninger!
11. Men stakkars den ugudelige, for
ham går det ille! For det hans hender har

gjort, skal gjøres mot ham selv.
12. Mitt folks herskere er barn, og
kvinner råder over det. Mitt folk! Dine
førere er forførere, og den vei du skal gå,
har de ødelagt.
13. Herren trer frem for å føre sak, og
han står der for å dømme folkene.
14. Herren møter i retten sitt folks eldste
og dets høvdinger: Dere har avgnagd
vingården! Og dere har rov fra de fattige i
husene deres!
15. Hvordan kan dere tråkke mitt folk
ned og knuse de fattige, sier Herren,
Israels Gud, hærskarenes Gud?
En advarsel til Sions døtre
16. Og Herren sa: Fordi Sions døtre er
overmodige, går med stiv nakke, lar
øynene flakke om, og går og tripper og
klirrer med sine fotringer,
17. skal Herren gjøre Sions døtres
hodetopp skurvet, og Herren skal avdekke
deres organer.
18. På den dag skal Herren ta bort de
prektige fotringer, pannebånd av soler og
halvmåner,
19. øredobbene, kjedene, slørene,
20. hodepynten, fotkjedene, beltene,
lukteflaskene, tryllesmykkene,
21. signetringene, naseringene,
22. festklærne, kåpene, de store tørkle,
pungene,
23. speilene, de fine nett av lin, luene,
og sjalene.
24. Og det skal skje: I stedet for balsam
skal det være stank, og for belte, et tau,
og for kunstig krusede krøller, skallet
hode, og for den vide kappe, en trang
sekk, og brennemerke i stedet for
skjønnhet.
25. Dine menn skal falle for sverdet, og
dine helter i krigen.
26. Og hennes porter klager og sørger,
for utplyndret sitter hun på jorden.
KAP. 4
1. Og sju kvinner skal på den dag ta fatt
i èn mann og si: Vårt eget brød vil vi ete,
og i våre egne klær vil vi kle oss i, bare la
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oss få bære ditt navn og ta bort vår skam!
2. På den dag skal det som Herren lar
vokse være til pryd og herlighet, og
landets frukt til berømmelse og til pryd for
de unnkomne i Israel.
Den rest som etterlates skal kalles
hellige
3. Og det skal skje: Den som blir igjen
på Sion og etterlates i Jerusalem, skal
kalles hellig, hver den som er innskrevet til
livet i Jerusalem,
4. når Herren får vasket av Sions døtres
skittenhet og får vasket Jerusalems
blodskyld bort fra dets samfunn ved doms
ånd og rensnings ånd.
5. Og over hvert sted på Sions berg, og
over dets forsamlinger, skal Herren skape
en sky og en røyk om dagen, og en glans
av flammende ild om natten, for over alt
herlig er det et dekke.
6. Og en hytte skal der være til skygge
om dagen mot hete, og til ly og skjul mot
uværsskur og regn.
KAP. 5
Jeg vil synge en sang om min
elskede og hans vingård
1. Jeg vil synge om min elskede, og
synge min venns sang om hans vingård.
Min venn hadde en vingård på en fruktbar
haug.
2. Og han gravde den om og renset den
for stein, plantet edle vintrær i den, bygget
et tårn i dens sentrum, og hugg også ut ei
presse i den. Og han ventet at den skulle
bære gode druer, men den bar ville.
3. Og nå, dere Jerusalems innbyggere
og Judas menn, døm mellom meg og min
vingård!
4. Hva var det mere å gjøre med min
vingård som jeg ikke har gjort med den?
Hvorfor bar den ville druer når jeg ventet
at den skulle bære gode?
5. Så vil jeg nå la dere vite hva jeg vil
gjøre med min vingård: Jeg vil ta bort
dens murgjerde, så den blir avgnagd. Jeg
vil rive ned dens innhegning, så den blir
nedtrådd
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6. Og jeg vil la den ligge øde. Den skal
ikke skjæres og ikke hakkes, så den
skyter opp torn og tistel, og skyene vil jeg
byde så de ikke skal la det falle regn på
den.
7. For Herrens, hærskarenes Guds,
vingård er Israels hus, og Judas menn
hans kjære plantning. Og han ventet rett,
men se, der er blodsutgytelse. Han ventet
rettferdighet, men se, der er bråk.
Stakkars de onde
8. Stakkars dere som legger hus til hus
og mark til mark inntil det ikke er mere
rom tilbake, så dere blir boende alene i
landområdet.
9. I mine ører lyder det fra Herren,
hærskarenes Gud bestemt: Mange hus
skal bli øde, og store og gode hus skal stå
tomme.
10. For en vingård på 10 dagers
plogrand skal gi en bat (22L), og en
homers (220L) såfrø skal gi en efa (22L).
11. Stakkars dem som står tidlig opp om
morgenen og jager etter sterk drikk, og
som sitter langt utover kvelden oppglødd
av vin!
12. Sitar, harpe, pauke, fløyte, og vin,
har de i sine drikkelag, men Herrens
gjerninger ser de ikke, og hans henders
verk har de ikke for øye.
13. Derfor blir mitt folk ført bort
uforventet, dets stormenn lider hunger, og
dets bråkende flokk forgår av tørst.
14. Derfor blir dødsriket ennå grådigere
og sperrer opp sin munn uten med måte.
Og ned farer byens prektige og dens
bråkende flokk, dens masende sverm og
alle som skråler i den.
15. Og mennesket blir bøyet, mannen
blir ydmyket, og de overmodige blir helt
fornedret.
16. Og høy blir Herren, hærskarenes
Gud, ved dommen, og den hellige Gud
viser seg hellig ved rettferdighet.
17. Og lam skal beite der på sin egen
mark, og de rikes mark legges øde og
fortæres av fremmede.
18. Stakkars dem som drar på
ugjerningen med løgnens tau, og på
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synden som med vogntau,
19. de som sier: La ham skynde seg, og
la ham raske seg med sin gjerning, så vi
får se den! La den beslutning som den
hellige har tatt, nærme seg! La det
komme, så vi kan lære det å kjenne!
20. Stakkars dem som kaller det onde
godt og det gode ondt, som gjør mørke til
lys og lys til mørke, og som gjør bittert til
søtt og søtt til bittert!
21. Stakkars dem som er vise i egne
øyne og forstandige i egne tanker!
22. Stakkars dem som er helter til å
drikke vin, og dyktige til å blande sterk
drikk.
23. Og de som for bestikkelse gir rett til
den som har urett, og tar retten fra de
rettferdige!
24. Derfor, som ilden fortærer halm, og
høy synker sammen i flammen, slik skal
deres rot råtne og deres blomst skal fare
opp som støv. For de har forkastet
Herrens, hærskarenes Guds, lov og
foraktet Israels Helliges ord.
25. Derfor opptentes Herrens vrede over
hans folk, og han rekker ut sin hånd mot
det og slår det, så fjellene skjelver, og
likene ligger som møkka midt i gatene. Og
med alt dette vender ikke hans vrede
tilbake, men ennå er hans hånd rakt ut.
26. Og han løfter et banner for
hedningefolkene langt borte og plystrer
fienden hit fra Jordens ende. Og se, raskt
og effektivt kommer han.
27. Der er ingen trett og ingen som
snubler blant dem, ingen som blunder
eller sover. Beltet om hoftene taes ikke av,
og ingen skoreim løsnes.
28. Fiendens piler er kvesset, og alle
hans buer er spendt. Hans hesters hover
kan sammenlignes med flintestein, og
hans vognhjul er som stormvinden.
29. Hans brøl er som løvinners. Han
brøler som de unge løver, brummer, og
griper sitt rov og bærer det bort, og det er
ingen som redder.
30. Og han bruser over dem på den dag
akkurat som havet bruser. Og skuer en til
jorden, se, da er det mørke! Trengsel er
deres lys og det blir mørkt på deres
skydekte himmel.

KAP. 6
Jeg stod innfor Herren og han talte
om folkets sløvhet
1. I det år kong Ussias døde, så jeg
Herren sitte på en HØY, trone, og slepet
av hans kappe fylte opp tempelet.
2. Serafer stod omkring ham, og seks
vinger hadde hver. Med to dekket han sitt
åsyn, med to dekket han sine føtter, og
med to fløy han.
3. Og den ene ropte til den andre og sa:
HELLIG,
HELLIG er Herren, hærskarenes Gud.
Hele Jorden er full av hans herlighet.
4. Og dørterskelens fester skalv ved de
ropendes røst, og huset ble fylt med røyk.
5. Da sa jeg: Stakkars meg! Jeg er
fortapt, for jeg er en mann med skitne
lepper, og jeg bor iblant et folk med skitne
lepper, og mine øyne har sett kongen,
Herren, hærskarenes Gud.
6. Da fløy en av Serafene bort til meg
med en glødende stein i sin hånd, med en
tang han hadde tatt fra alteret.
7. Og han rørte ved min munn med den
og sa: Se, denne har rørt ved dine lepper.
Din ugjerning er tatt bort og din synd er
sonet.
8. Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal
jeg sende og hvem vil gå for oss? Da sa
jeg: Se, her er jeg, send meg!
9. Og han sa: Gå avsted og si til dette
folk: HØR, men ikke forstå! Og SE, men
skjønn det ikke!
10. Gjør dette folks hjerte sløvt og dets
ører tunghørte, og klin dets øyne til, forat
de ikke skal se med sine øyne og ikke
høre med sine ører, så dets hjerte ikke
kan forstå og omvende seg, så det blir
legt!
11. Da spurte jeg: Hvor lenge, Herre?
Og han sa: Inntil byene er ødelagt og
folketomme, husene uten mennesker, og
landet er ødelagt og blitt til en ørken.
12. Og Herren skal drive menneskene
langt bort, og tomheten blir stor i landet.
13. Og er det ennå en tiendedel igjen i
det, så skal også den bli fortært. Men
akkurat som det blir en stubb tilbake av
terebinten og eiken når den felles, så skal
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det være et hellig frø den stubb som blir
igjen av folket.
KAP. 7
Da Arameerne angrep Jerusalem
1. I de dager da Akas, Jotams sønn, var
konge i Juda, drog Amameernes konge,
Resin, og Pekah, Remaljas sønn, Israels
konge, opp mot Jerusalem for å stride mot
det, men han greide ikke å gjøre noe.
2. Og det ble meldt i Davids hus:
Arameerne har slått seg ned i Efra'im. Da
skalv hans hjerte, og hans folks hjerte,
akkurat som trærne i en skog skjelver i
vinden.
3. Men Herren sa til Jesaja: Gå avsted,
du og din sønn Sjear Jasjub (en rest skal
omvende seg), og møt Akas ved enden av
vannledningen fra det øvre vannbasseng
ved hovedveien til vaskevollen.
4. Og du skal si til ham: Ta deg i vare og
vær rolig! Frykt ikke og tap ikke motet for
disse to rester av rykende branner, for
Resins, Arameernes, og Remaljas sønns,
brennende vrede!
5. Fordi Aram, Efra'im, og Remaljas
sønn, har lagt opp onde planer mot deg
og sagt:
6. Vi vil dra opp mot Juda og skrekkslå
det, og bryte oss inn og ta det i eie. Og vi
vil sette Tabe'els sønn til konge over det.
7. Derfor sier Herren, Israels Gud, slik:
Det skal ikke lykkes og ikke skje!
8. For Arams hode er Damaskus, og
Damaskus' hode er Resin. Og om 65 år
skal Efra'im bli knust, så det ikke mere er
et folk.
9. Og Efra'ims hode er Samaria, og
Samarias hode er Remaljas sønn. Men vil
dere ikke tro, så skal dere ikke holde
stand.
En Jomfru skal føde en sønn, og
Israel og Aram skal legges øde
10. Og Herren fortsatte å tale til Akas og
sa:
11. Krev et tegn av Herren din Gud!
Krev det i det dype eller i det høye der
oppe!
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12. Men Akas svarte: Jeg vil ikke kreve
noe og ikke sette Herren på prøve.
13. Da sa han: Hør da, dere av Davids
hus! Er det dere for lite å krangle med
mennesker siden dere også krangler med
min Gud?
14. Derfor skal Herren selv gi dere et
tegn: Se, en jomfru blir gravid og føder en
sønn, og hun skal gi ham navnet
Immanuel.
15. Fløte og honning skal han ete ved
den tid han skjønner å forkaste det onde
og velge det gode.
16. For før gutten skjønner å forkaste
det onde og velge det gode, skal det land
hvis to konger du gruer deg for, ligge øde.
17. Herren skal la dager komme over
deg og over ditt folk, og over din fars hus,
dager som ikke har vært maken til fra den
dag Efra'im skilte seg fra Juda, fra Assurs
konge.
18. På den tid skal Herren plystre på
fluen lengst borte ved Egyptens strømmer
og til bien i Assurs landområde.
19. Og de skal komme å slå seg ned alle
sammen i de øde daler, i fjellsprekkene, i
alle tornebuskene, og på alle beitemarkene.
20. På den tid skal Herren med en
rakekniv, som han har leid på andre siden
av elven, med Assurs konge, rake av alt
håret både på hodet og nedentil. Ja,
endog skjegget skal den ta bort.
21. På den tid skal en mann holde en
kvige og to får.
22. Men på grunn av den mengde melk
de gir, skal han ete fløte. For fløte og
honning skal hver den ete som er blitt
tilbake i landet.
23. Og det skal bli så på den tid at hvor
det nå er tusen vintrær, verd tusen sekel
(12kg) sølv, der skal det overalt bare
vokse torn og tistel.
24. Med pil og bue skal folk gå dit, for
hele landet skal bli til torn og tistel.
25. Og i alle de lier hvor de nå bruker
hakken, skal du ikke komme av frykt for
torn og tistel. De skal være til å slippe
okser på og til å trås ned av får.
KAP. 8
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Profeti om Assyrias angrep på Israel
og Aram
1. Og Herren sa til meg: Ta en stor tavle
og skriv på den med normal skrift: Snart
fangst, rov i hast!
2. Og jeg vil ta meg sikre vitner, presten
Uria og Sakarja, Jeberekjas sønn.
3. Og jeg gikk inn til profetinnen og hun
ble gravid, og fødte en sønn: Og Herren
sa til meg: Kall ham Maher-Sjalal HasjBas (Snart fangst, rov i hast)
4. Før gutten skjønner å rope far eller
mor, skal de bære rikdommene i
Damaskus og fangsten fra Samaria frem
for Assurs konge.
5. Og Herren talte videre til meg og sa:
6. Fordi dette folk forakter Siloas vann,
det som renner så stille, og gleder seg ved
Resin og Remaljas sønn,
7. se, derfor er det Herren fører over
dem som et flomvann, de mektige og
store, Assurs konge og all hans prakt,
som stiger over alle sine løp og går over
alle sine bredder,
8. og han trenger inn i Juda, skyller over
og velter seg frem, og når folk like til
halsen, og hans utbredte vinger skal fylle
ditt land, så vidt som det er, men Gud er
med oss.
9. Bråk, dere folkeslag! Dere skal dog bli
skrekkslagne. Og hør, alle dere Jordens
land langt borte! Rust dere, men dere skal
dog bli skrekkslagne!
10. Legg opp forslag! De skal dog gjøres
til intet. Tal et ord! Det skal dog ikke skje,
for Gud er med oss.
11. For så sa Herren til meg da hans
hånd grep meg med makt, og han advarte
meg mot å vandre på dette folks vei:
12. Dere skal ikke kalle det sammensvergelse som dette folk kaller sammensvergelse! Og hva dette folk frykter, skal
dere ikke frykte og reddes for.
13. Herren, hærskarenes Gud, ham skal
dere holde hellig, og ham skal være deres
respekt, og han skal være dere aktelse.
14. Og han skal bli til en helligdom og til
en snublestein og en anstøtsklippe for
begge Israels hus, til en snare og til et tau
for Jerusalems innbyggere.

15. Og mange blant dem skal snuble.
De skal falle og skamslå seg, og de skal
fanges i snaren.
16. Bind inn vitneutsagnet, og forsegl
ordet i mine lærlinger!
Jesajas tale om det kommende av
Herrens gjerninger
17. Jeg vil vente på Herren, som nå
skjuler sitt åsyn for Jakobs hus. Ja, jeg vil
vente på ham.
18. Se, jeg og de barn Herren har gitt
meg, er til tegn og forbilder i Israel fra
Herren, hærskarenes Gud, som bor på
Sions berg.
19. Og når de sier til dere: Søk til
dødningemanerne og sannsigerne, som
hvisker og mumler, da skal dere svare:
Skal ikke et folk søke sin Gud? Skal en
søke de døde for de levende?
20. Til ordet og til vitneutsagnet! Dersom
de sier så, det folk som ingen morgenrøde
har,
21. da skal de dra gjennom landet hardt
plaget. Og sultne, og når de hungrer, så
blir de harme og forbanner sin konge og
sin Gud. De skal vende sine øyne mot det
høye,
22. og de skal se ned mot jorden, men
se, der er trengsel og mørke, angstfullt
mørke, ja de er støtt ut som i en natt.
KAP. 9
1. For det skal ikke alltid være mørke for
det land hvor det nå er trengsel. Tidligere
førte Han liten aktelse over Sebulons land
og over Naftalis land, men i fremtiden skal
han føre ære over det, over veien ved
vannet, landområdet på andre siden av
Jordan, hedningenes Galilea.
2. Det folk som vandrer i mørket, skal se
et stort lys. Og de som sitter i
dødsskyggens land, over dem skal lyset
stråle.
3. Du lar det bli tallrikt det folk som du
før ikke gav stor glede. De gleder seg for
ditt åsyn, som en gleder seg om høsten,
som en jubler når krigsfangst utdeles.
4. For dets tyngende åk og staven til
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dets skuldrer, dets slavedrivers stav, har
du brutt i stykker som på Midians tid.
5. For hver krigssko som er båret i
slagtummelen, og hvert klesplagg som er
tilsølt med blod, skal brennes opp til føde
for ilden.
6. For et barn er oss født, en sønn er
oss gitt, og herredømmet er på hans
skuldrer. Og han kalles: Underfull
rådgiver, Kraftens Gud, Evighetens far, og
Fredens fyrste.
7. Så skal herredømmet bli stort og
freden bli uten ende over Davids trone og
over hans kongerike. Det skal bli støttet
og oppeholdt ved rett og rettferdighet, fra
nå av og til evig tid. Herrens, hærskarenes
Guds, nidkjærhet skal gjøre dette.
Israels motstandere skal fortære dem
8. Et ord har Herren sendt mot Jakob,
og det skal slå ned i Israel.
9. Og hele folket skal kjenne det, og
Efra'im og Samarias innbyggere, som i
stolthet og hjertes selvstorhet sier:
10. Steiner av leire er falt, men med
hugne steiner skal vi bygge opp igjen.
Morbærtrær er hugget ned, men
sedertrær vil vi sette i stedet.
11. Derfor gir Herren Resin, og deres
motstandere, makt over det, så han
væpner dets fiender med
12. Arameerne forfra og Filisterne
bakfra, og de eter Israel med full munn.
Og med alt dette vender hans vrede seg
ikke tilbake, men ennå er hans hånd rakt
ut.
13. Men folket vender ikke om til ham
som slår det, og Herren, hærskarenes
Gud, søker de ikke.
14. Derfor hugger Herren av Israel både
hode og hale, både palmegrein og siv, alt
på èn dag.
15. Eldste og aktet mann er hodet. Og
en profet som lærer løgn, er halen.
16. For dette folks ledere er forførere.
Og de som lar seg føre, er fortapt.
Straffen kommer over dem på grunn
av ugudeligheten
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17. Derfor gleder Herren seg ikke over
dets unge menn. Og over dets farløse og
enker forbarmer han seg ikke, for de er
alle sammen gudløse og gjør det onde, og
hver munn taler dårskap. Og med alt dette
vender ikke hans vrede tilbake, men ennå
er hans hånd rakt ut.
18. Og ugudeligheten brenner som ild,
så de fortærer torn og tistel. Og den
tenner den tetteste skog, så den går høyt
opp i virvlende røyk.
19. Ved Herrens, hærskarenes Guds,
vrede er landet satt i brann, og folket blir til
føde for ilden. For ingen sparer sin bror.
20. De biter til høyre og er allikevel
sultne. De eter til venstre, og blir ikke
mette. Enhver eter kjøttet av sin egen
arm.
21. Manasse eter Efra'im og Efra'im
Manasse, og de begge til sammen er imot
Juda. Og med alt dette vender ikke hans
hånd tilbake, men ennå er hans hånd rakt
ut.
KAP. 10
1. Stakkars dem som gir urettferdige
lover og ferdiggjør ødeleggende skrivelser
2. for å trenge småkårs-folk bort fra
domstolen, for å rane fra de fattige deres
rett i mitt folk, for å gjøre enker til deres
rov, og for å plyndre den farløse.
3. Men hva vil dere gjøre på
hjemsøkelsens dag, når ødeleggelsen
kommer fra det fjerne? Til hvem vil dere
fly for å få hjelp? Og hvor vil dere gjøre av
deres skatter?
4. Den som ikke synker i kne blant
fangene, skal falle blant de drepte. Og
med alt dette vender ikke hans vrede
tilbake, men ennå er hans hånd rakt ut.
Stakkars Assyria mitt vredes ris
5. Stakkars Assur, mitt vredes ris, for
min harme er staven i hans hånd.
6. Mot et gudløst folk sender jeg ham.
Og mot et folk som jeg er vred på, byder
jeg han å fare for å røve og plyndre, og trå
det ned som møkk på gatene.
7. Men slik mener ikke han, og i sitt
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hjerte tenker han ikke slik, men til å
ødelegge står hans hu og til å utrydde folk
i mengde.
8. For han sier: Er ikke mine høvdinger
konger alle sammen?
9. Er det ikke gått Kalno som Karkemis?
Er det ikke gått Hamat som Arpad? Er det
ikke gått Samaria som Damaskus?
10. Akkurat som min hånd har nådd
andre guders riker, enda deres utskårne
bilder overgikk Jerusalems og Samarias,
11. skulle jeg da ikke gjøre det samme
med Jerusalem og dets gudebilder, som
jeg har gjort med Samaria og dets guder?
12. Men når Herren har fullført hele sin
gjerning på Sions berg og i Jerusalem, da
vil jeg hjemsøke Assurs konge for frukten
av hans hjertes overmot og hans stolte
øynes trassighet.
13. For han sier: Ved min hånds makt
har jeg har jeg gjort det og ved min
visdom, for jeg er forstandig. Jeg flyttet
folkeslags landegrenser, deres skatter har
jeg plyndret, i min makt støtte jeg ned dem
som satt i høysetet,
14. og m in h ån d g rep et t er
folkeslagenes gods som etter et fuglereir.
Og som en sanker egg, har jeg sanket alle
land på Jorden, og det var ingen som
rørte en vinge eller åpnet sitt nebb og pep.
15. Men roser vel øksen seg mot den
som hugger med den? Eller gjør sagen
seg stor mot den som drar den? Som om
staven skulle svinge den som løftet den?
Som om kjeppen løftet den som ikke er av
tre?
16. Derfor skal Herren, Israels Gud,
hærskarenes Gud, sende tærende pest i
hans kraftfulle kropp, så det under hans
herlighet brenner en brann som av
flammende ild.
17. For Israels lys skal bli til en ild, og
dets Hellige til en flamme. Og den skal
brenne og fortære hans torn og tistel, alt
på èn dag.
18. Og han skal gjøre ende på hans
skog og fruktbare marks herlighet, aldeles
utryddet, og det skal være som når en syk
visner bort.
19. De trær som blir etterlatt i hans
skog, skal kunne telles, og et barn kan

skrive dem opp.
En rest av Israel skal vende om
20. På den tid skal de etterlatte av Israel
og de unnkomne av Jakobs hus ikke mere
fortsette å stole på ham som slo det, men
de skal trofast stole på Herren, Israels
Hellige.
21. En rest skal omvende seg av de
etterlatte av Jakob til den kraftfulle Gud.
22. For om ditt folk, Israel, er som
havets sand, skal bare en rest av det
omvende seg, for tilintetgjørelse er fast
besluttet som en flom av rettferdighet.
23. For tilintetgjørelsen er en fast
besluttet dom som fullføres av Herren,
Israels Gud, hærskarenes Gud, over hele
Jorden.
Frykt ikke for Assyria du Sions folk
24. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Frykt ikke, du mitt folk som bor i Sion, for
Assur, når han slår deg med staven og
løfter sin kjepp over deg slik som de
gjorde i Egypten,
25. for om bare en liten stund til så er
min harme til ende, og min vrede vender
seg til deres egen ødeleggelse.
26. Og Herren, hærskarenes Gud, skal
svinge sin stav over ham, som han slo
Midian ved Orebs klippe. Og hans stav
skal være rakt ut over den flom, og han
skal løfte den på samme vis som i
Egypten.
27. På den tid skal hans byrde bli tatt
bort fra dine skuldre, og hans åk om din
hals, og åket skal sprenges av dens
fethet.
Den siste krig og fredsriket
28. Han kommer over Ajat, drar gjennom
Migron, og i Mikmas lar han sitt leirredskap bli igjen.
29. De drar gjennom passet, og i Geba
vil de bli natten over. Rama skjelver, og
Sauls Gibea flyr.
30. Rop høyt, du Gallims datter! Hør,
Laisa! Svar, Anatot!
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31. Madmena flyr. Og Gebims
innbyggere berger sitt gods i hast.
32. Allerede samme dag står han i Nob,
og da svinger han sin hånd mot Sions
datters berg, mot Jerusalem-haugen.
33. Men Se, Herren, Israels Gud,
hærskarenes Gud, hugger av de løvrike
greiner med en dramatisk kraft. Og de
rake og stive trær hugges ned, og de høye
blir lave.
34. Og den tette skog hugges ned med
øksen, og Libanon faller for den kraftfulle.
KAP. 11
1. Men en kvist skal skyte frem av Isais
stubb, og et skudd fra hans røtter skal
bære frukt.
2. Og Herrens Ånd skal hvile over ham,
visdom og forståelses Ånd, rådgivning og
krafts Ånd, og den Ånd som gir kunnskap
om Herren og respekt for ham.
3. Han skal ha sitt velbehag i Herrens
respekt. Og han skal ikke dømme etter
det hans øyne ser, og ikke skape rett etter
det hans ører hører,
4. men han skal dømme de stakkarslige
med rettferdighet og skape rett med
rettvishet for de ydmyke på Jorden. Og
han skal slå Jorden med sin munns ris og
drepe den ugudelige med sine leppers
ånde.
5. Rettferdighet skal være beltet om
hans hofter, og trofasthet skal være beltet
om hans liv.
6. Da skal ulven bo sammen med
lammet, og leoparden ligge hos kjeet.
Kalven, den unge løve, og den
spesialfòrede buskapen, skal holde seg
sammen, og en liten gutt skal drive dem.
7. Ku og bjørn skal beite sammen, deres
unger skal ligge hos hverandre, og løven
skal ete halm som oksen.
8 . S p ed b arn et sk al lek e ved
huggormens hule, og over giftøglas hull
skal det avvente barn rekke ut sin hånd.
9. Og ingen skal gjøre noe ondt, og
ingen skal ødelegge noe på hele mitt
hellige berg, for Jorden blir full av Herrens
kunnskap, akkurat som vannet dekker
havets bunn.
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10. På den tid skal hedningefolkene
søke til Isais rotskudd, som står som et
banner for folkeslag, og hans bolig skal
være av herlighet.
11. På den tid skal Herren ennå en gang
rekke ut sin hånd for å vinne resten av sitt
folk, de som blir reddet fra Assyria,
Egypten, Patros, Nubia, Elam, Sinear,
Hamat, og havets øyer.
12. Og han skal løfte et banner for
folkene og samle de fordrevne av Israel,
og sanke de atspredte av Juda, fra
Jordens fire hjørner.
13. Da skal Efra'ims misunnelse vike.
Og de som overfaller Juda, skal utryddes.
Efra'im skal ikke misunne Juda, og Juda
skal ikke overfalle Efra'im.
14. Og de skal slå ned Filisternes
breiskuldre mot vest, og sammen skal de
ta gods fra Østens barn. På Edom og
Moab skal de legge sin hånd, og Ammons
barn skal lyde dem.
15. Og Herren skal slå bukten av
Egyptens hav med bann. Og han skal
svinge sin hånd over elven med sin sterke
storm, og han skal kløyve den til sju
bekker, så en kan gå over den med sko.
16. Og der skal være en ryddet vei for
resten av hans folk, de som blir reddet fra
Assyria, akkurat som det var for Israel den
dag de drog opp fra Egyptens land.
KAP. 12
På fredsrikets tid skal de takke
Herren
1. På den tid skal du si: Jeg takker deg,
Herre. For du var vred på meg, men din
vrede opphørte, og du trøstet meg.
2. Se, Gud er min befrielse. Og jeg er
trygg og frykter ikke, for Herren, Israels
Gud, er min styrke og min lovsang. Så
han ble meg til befrielse.
3. Og dere skal øse vann med glede av
forløsningens kilder.
4. Og dere skal si på den tid: Takk
Herren, og påkall hans navn! Kunngjør
hans gjerninger blant folkene, og forkynn
at hans navn er opphøyet.
5. Syng Herrens pris, for herlige ting har
han gjort! La dette bli kunngjort over hele
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Jorden!
6. Rop høyt og Juble, dere Sions
innbyggere! For stor er Israels Hellige midt
iblant dere.
KAP. 13

Profeti om Babylon

1. Utsagn om Babylon som Jesaja,
Amos' sønn, mottok i et syn.
2. Reis et banner på det kalle fjell, rop
høyt til dem og vink med hånden at de kan
dra inn gjennom voldsherrens porter!
3. Jeg har budt opp mine innvidde menn
og kalt mine helter til å tjene min vrede,
mine mannlige triumferende mengder.
4. Hør, fjell, bulderet som av et mektig
f o lk ! H ø r, k o n g erik er, b rak av
sammenstøtende folkeslag! Herren,
hærskarenes Gud, mønstrer sin krigshær.
5. De kommer fra et land langt borte, fra
himmelens ende, Herren og hans vredes
redskaper, for å omstyrte hele Jorden.
6. Skrik og jamre dere, for Herrens dag
er nær! Den kommer som en voldlighet fra
den Allmektige.
7. Derfor blir alle hender slappe, og
hvert menneskehjerte smelter.
8. Og de skrekkslås. Veer og smerter
griper dem, og som en fødende kvinne vrir
de seg. Fulle av frykt ser de på hverandre,
og deres ansikter rødmer som ildflammer.
9. Se, Herrens dag kommer, dramatisk
og full av harme og brennende vrede, for
å gjøre Jorden til en ødemark og utslette
dens syndere.
10. Og himmelens stjerner og dens
strålende stjernebilder skal ikke la sitt lys
skinne. Solen er mørk når den går opp, og
månen skinner ikke.
11. Jeg vil hjemsøke Jorden for dens
ondskap, og de ugudelige for deres
ugjerning, og jeg vil gjøre ende på de
selvstores overmot og bøye ned
voldsmannens trassighet.
12. Jeg vil gjøre folk sjeldnere enn fint
gull, og mennesker sjeldnere enn gull fra
Ofir.
13. Derfor vil jeg ryste himmelen, og
jorden skal skjelve og fare opp fra sin
plass ved Herrens, hærskarenes harme,

på hans brennende vredes dag.
14. Og det skal skje: Som et jaget rådyr,
akkurat som får som ingen samler, skal de
vende seg, hver til sitt folk, og fly hver til
sitt landområde.
15. Hver den som treffes, skal
gjennombores. Og hver den som gripes,
skal falle for sverdet.
16. Deres små barn skal knuses foran
deres øyne. Deres hus skal plyndres, og
deres kvinner skal skamføres.
17. Se, jeg egger Mederene mot dem,
som ikke akter på sølv og ikke har lyst til
gull.
18. Deres buer feller guttene. Og over
fosteret i mors liv, forbarmer de seg ikke.
Med barn har deres øye ingen medfølelse.
19. Og med Babylon, rikets smykke,
Kaldeernes stolte pryd, skal det gå som
da Gud omstyrtet Sodoma og Gomorra.
20. Det skal aldri mere reise seg igjen,
og ingen skal bo der fra slekt til slekt.
Ingen Araber skal slå opp sitt telt der, og
ingen hyrde skal la sin flokk hvile der.
21. Men ørkens dyr skal hvile der, og
dets hus skal være fulle av ugler. Strutser
skal bo der, og onde ånder skal bykse
frem omkring der.
22. Ville hunder skal ule i dets forlatte
borger, og sjakaler i lystighetens palasser.
Snart kommer dets tid, og dets dager skal
ikke forlenges.
KAP. 14
Herren skal forbarme seg over sitt
folk
1. For Herren skal forbarme seg over
Jakob og utvelge Israel igjen, og bosette
dem i deres land. Og fremmede skal slå
seg sammen med dem og holde seg til
Jakobs hus.
2. Og folkeslag skal ta dem og føre dem
hjem igjen. Og Israels hus skal få dem i
eie i Herrens land og gjøre dem til slaver
og slavinner. Og de skal nå holde dem
fanget som har holdt dem selv fanget, og
herske over sine voldsherrer.
3. På den dag Herren gir deg ro for ditt
strev og din angst, og for det harde slaveri
som ble lagt på deg,
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4. skal du stemme i denne spottevise
over Babylons konge og si:
Spottevise over Babylons konge
Se, hva ende det har tatt med
voldsherren, med plagestedet.
5. Herren har brutt i stykker de
ugudeliges støtte, og herskerens stav,
6. som slo folkene i harme med slag på
slag, og undertrykte folkeslag i vrede og
forfulgte dem uten skånsel.
7. Hele Jorden har nå fått hvile og ro, og
de bryter ut i jubelrop.
8. Også cypressene gleder seg over
deg, og Libanons sedrer: Siden du er falt
og ble liggende, stiger ingen opp til oss og
hugger.
9. Dødsriket der nede kommer i uro for
din skyld, når det skal ta imot deg.
Dødninger og alle Jordens mektige
vekkes opp for din skyld, og det får alle
Jordens fyrster til å reise seg opp fra sine
troner.
10. De tar alle til ordet og sier til deg:
Også du er blitt kraftløs som vi. Nå er du
blitt lik oss.
11. Nedstøtt til dødsriket er din prakt, og
dine harpers klang. Under deg er det redet
et leie av ormer, og ditt dekke er makk.
12. Hvor du er falt ned fra himmelen, du
strålende morgenstjerne, du morgenrødens sønn. Hvor er du ikke felt til jorden,
du som slo ned folkeslag!
13. Det var du som sa i ditt hjerte: Til
himmelen vil jeg stige opp, og høyt over
alle Guds stjerner vil jeg reise min trone.
Og jeg vil ta sete på gudenes domsfjell i
det ytterste nord.
14. Jeg vil stige opp over skyenes
topper, og jeg vil gjøre meg lik den
Høyeste.
15. Nei, til dødsriket må du fare ned, til
hulens dypeste bunn.
16. De som ser deg, skal stirre på deg,
undres over deg og si: Er dette den
person som fikk Jorden til å skjelve, og
kongeriker til å ryste,
17. som gjorde Jorderike til en ørken og
rev ned dets byer, og som ikke slapp sine
fanger hjem?
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18. Alle folkenes konger ligger alle
sammen med ære, hver i sin bolig,
19. men du er slengt bort langt fra din
grav. Lik en foraktet grein ligger du dekket
av drepte, som er gjennomboret med
sverd, og som kastes ned i en steingrav lik
et nedtrampet åtsel.
20. Du skal ikke bli gravlagt som de, for
ditt land har du ødelagt, ditt folk har du
myrdet, og ugjerningsmenns avkom skal
aldri mere nevnes.
21. Gjør et blodbad på hans sønner for
deres fedres ugjerning! De skal ikke få
reise seg og ta Jorden i eie og fylle
Jorderike med byer.
Herren vil ødelegge Babylon
22. For jeg vil reise meg mot dem, sier
Herren, hærskarenes Gud. Og jeg vil
utrydde av Babylon både navn og
etterlatte, både barn og barnebarn, sier
Herren.
23. Og jeg vil gjøre det til et hjem for
pinnsvin og fylle det med vannpytter. Og
jeg vil feie det bort med tilintetgjørelsens
feiekost, sier Herren, hærskarenes Gud.
Herren vil knuse Assur
24. Herren, hærskarenes Gud, har
sverget og sagt: Sannelig, som jeg har
tenkt, så skal det skje. Og det jeg har
besluttet, skal stå fast.
25. Jeg vil knuse Assur, mitt land, og trå
ham ned på mine fjell. Hans åk skal tas
ifra dem, og hans byrde skal løftes av
deres skuldre.
26. Dette er den beslutning som er tatt
om hele Jorden, og dette er den hånd som
er rakt ut over folkene.
27. For Herren, hærskarenes Gud, har
besluttet det, og hvem kan gjøre det til
intet? Hans hånd er det som er utrakt, og
hvem kan vende den bort?
Herren vil ødelegge Filisterland
28. I kong Akas' dødsår kom dette
utsagn:
29. Gled deg ikke, hele du Filisterland,

Side 718

Profeten Jesaja

fordi den stav som slo deg, er brutt i
stykker! For av ormens rot skal en giftøgle
komme frem, og dens avkom blir en
flygende brennende slange.
30. Og de laveste blant småkårsfolk skal
finne rikelig føde, og de fattige skal hvile i
trygghet. Men jeg vil drepe din rot med
hunger, og din rest skal han slå i hjel.
31. Hyl, du port! Skrik, du by! Og skjelv,
hele du Filisterland! For fra norden
kommer en røyk, og blant fiendens flokker
er det ingen som ligger igjen.
32. Hva skal vi da svare hedningefolkenes budbærere? Jo, at Herren har
grunnfestet Sion, og at der finner de ly de
stakkarslige i hans folk.
KAP. 15

Profeti om Moab

1. Utsagn om Moab. Ja, i en natt blir ArMoab ødelagt, og gjort til intet. Ja, i en
natt blir Kir-Moab ødelagt, og gjort til intet.
2. De stiger opp til tempelhuset, og til
Dibon på offerhaugene, for å gråte. På
Nebo og på Medeba skal Moab rope, for
hvert hode er skallet, og hvert skjegg er
avskåret.
3. På dets gater binder de sekk om seg.
Og på dets tak og på dets torg skal alle
skrike og la sine tårer strømme.
4. Hesbon og El'ale skriker så det høres
like til Jahas. Derfor klager også Moabs
stridsmenn, og Moabs sjel skjelver.
5. Mitt hjerte klager over Moab, og dets
flyktninger kommer like til Soar, og til
Eglat-Selisia, for de går gråtende oppover
bakken til Luhit, og på veien til Horona'im
løfter de klagerop over ødeleggelsen.
6. Nimrims vann blir til ørkener, gresset
tørker bort, og med plantene er det forbi.
Det finnes ikke mere et grønt strå.
7. Derfor bærer de det som de har
samlet sammen, sitt oppbevarte gods,
over Vidjebekken.
8. Ja, klagerop lyder rundt omkring i
Moabs land. Like til Egla'im når deres
skrik, og til Be'er-Elim,
9. for Dimons vann er fulle av blod. Ja,
jeg vil la ennå mere komme over Dimon.
Løven skal falle over de unnkomne av

Moab, og over de etterlatte i landet.
KAP. 16
1. Send landets herre de lam han skal
ha fra Sela og gjennom ørkenen til Sions
datters berg!
2. Som flaksende fugler, lik unger som
er jaget bort fra redet, skal Moabs døtre
være ved Arnons båtplasser.
3. Gi råd og utvei for oss! La din skygge,
midt på dagen, være som om natten! Skjul
de fordrevne, og forråd ikke dem som
flykter!
4. La mine fordrevne barn få husrom hos
deg! Vær et skjul for Moab mot
ødeleggeren, for det er forbi med
voldsmannen. Ødeleggelsen får sin ende,
og undertrykkerne er borte i fra landet.
5. Så skal tronen bli grunnfestet med
godhet, og en konge skal sitte trygt på den
i Davids hytte, en fyrste som søker rett og
fremmer rettferdighet.
6. Vi har hørt om Moabs veldige
overmot, om dets stolthet, dets hovmod,
dets selvstorhet, og dets tomme skryt.
7. Derfor skal Moab klage. Og over
Moab skal alle klage. Og over KirHaresets druekaker skal de sukke i dyp
sorg.
8. For Hesbons marker er visnet, og
Sibmas vintre, hvis edle ranker grep
folkenes herskere til marken. De nådde
like til Jaser og de fortumlet ute i ørkenen.
Og dets kvister bredte seg ut og gikk over
havet.
9. Derfor gråter jeg med Jaser over
Sibmas vintre. Jeg vanner deg med mine
tårer, Hesbon, og deg El'ale, for din
frukthøst og over din kornhøst faller
triumfrop.
10. Og glede og fryd tas bort fra
frukthagene, og i vingårdene lyder det
ingen frydesang eller jubelrop. Ingen trår
vin i pressekarene, og fryderopene gjør
jeg ende på.
11. Derfor bruser mitt indre for Moab
som en sitar, og mitt hjerte for Kir-Heres.
12. Og etterat Moab har møtt frem på
offerhaugen, trøtner det seg ut der. Og det
har gått inn i helligdommen for å be, da
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utretter det ingenting der.
13. Dette er det ord som Herren talte
forhenværende om Moab.
14. Men nå taler Herren og sier: Innen 3
år, slik som en dagarbeider regner årene,
skal Moabs herlighet være aktet liten tross
hele dets store folkemengde. Og det som
blir etterlatt, skal være lite og elendig, og
ikke mye verdt.
KAP. 17

Profeti om Damaskus

1. Utsagn om Damaskus. Se, Damaskus
skal opphøre å være en by og bli en
grushaug.
2. Aroers byer blir forlatt og feflokker tar
dem i eie og leirer seg der, og der er ingen
som skremmer dem.
3. Og det skal være slutt med festninger
i Efra'im og med kongedømmet i
Damaskus, og med resten av Aram. Det
skal gå med dem som med Israels barns
herlighet, sier Herren, hærskarenes Gud.
4. På den tid skal Jakobs herlighet bli
liten, og folkets fete kropp skal tæres bort.
5. Det skal gå som når en griper om det
stående korn og hans arm skjærer
aksene. Og det skal gå som når en sanker
aks i Rafa'im-dalen.
6. Bare en etterhøst skal bli til overs der,
som når de slår ned oliven. To eller tre
bær øverst på toppen, og fire eller fem på
greinene, av frukttreet, sier Herren, Israels
Gud.
7. På den tid skal mennesket vende sitt
blikk til sin skaper, og hans øyne skal se
opp til Israels Hellige.
8. Han skal ikke vende sitt blikk til de
alter hans hender har gjort, og ikke se på
det hans fingre har laget; verken på
Astarte-støttene eller på Sol-støttene.
9. På den tid skal Israels faste byer bli
som de forlatte steder i skogen og på
høydene. Og de ble forlatt for Israels
barns syndeskyld, og landet skal bli til en
ørken.
10. For du glemte din befrielses Gud, og
din styrkes klippe kom du ikke i hu. Derfor
plantet du herlige hager og satte
fremmede ranker i dem.
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11. På den dag du plantet, inngjerdet du
dem. Og morgenen deretter fikk du dine
planter til å vokse, men avlingen blir borte
på hjemsøkelsens dag, og smerten er
uhelbredelig.
12. Stakkars dere, for det bruser av
mange folk, slik som havet bruser. Og det
bråker av folkeslag som det bråker av de
mektige vann.
13. Ja, det larmer av folkeslag som
mange vann bråker, men han advarer
dem, og de flyr bort. De jages avsted som
agner for vinden oppe på fjellene, og som
en støvsky for stormen.
14. Ved kveldstid, se, da er det
skrekkslagenhet, og før morgenen, så er
de ikke mere til. Slik går det med dem
som plyndrer oss, og dette er deres
skjebne som raner oss.
KAP. 18
Profeti om landet bortenfor Nubia
1. Hør, du land med susende vinger
bortenfor Nubias strømmer,
2. du som sender bud over havet, i
sivbåter over vannet! Gå avsted, dere
raske budbærere, til det ranke folk med
glinsende hud, til det folk som er fryktet
viden om, det folk som stadig bruker
målesnor og trår folk ned, det land hvis
gjennomskjæres av strømmer!
3. Alle dere Jordens innbyggere, dere
som bor på Jorden! Når det løftes et
banner på fjellene, da se til! Og når det
støtes i basun, da hør etter!
4. For så sa Herren til meg: Jeg vil være
stille og se til min bolig når det er
brennende hete på en solskinnsdag så
som skyen dugger i høstens hete.
5. For før høsten, når blomstringen er til
ende, da blomsten blir til en moden drue,
da skjærer han rankene av med
hagekniver, og kvistene hugger han av og
fører dem bort.
6. De blir overlatt til fjellenes rovfugler og
til landets ville dyr. Rovfuglene skal holde
til der om sommeren, og alle landets ville
dyr om vinteren.
7. På den tid skal det bæres gaver til
Herren, hærskarenes Gud, fra det ranke

Side 720

Profeten Jesaja

folk med glinsende hud, fra det folk som er
fryktet viden om, det folk som stadig
bruker målesnor og trår ned, det folk hvis
land gjennomskjæres av strømmer, til det
sted hvor Herrens, hærskarenes Guds,
navn bor, til Sions berg.
KAP. 19

Profeti om Egypten

1. Utsagn om Egypten. Se, Herren farer
frem på en lett sky og kommer til Egypten.
Og Egyptens avguder skjelver for hans
åsyn, og Egypternes hjerter smelter i
deres indre.
2. Og jeg vil egge Egypter mot Egypter,
så de skal stride hver mot sin bror, hver
mot sin neste, by mot by, og rike mot rike.
3. Og Egypternes ånd skal svikte i deres
indre, og deres råd vil jeg gjøre til
ingenting. De skal søke til sine avguder,
trollmenn, dødningemanere, og sannsigere.
4. Jeg vil overgi Egypten i en hard
herres hånd, og en streng konge skal
herske over dem, sier Herren, Israels
Gud, hærskarenes Gud.
5. Og vannet i floden blir borte, og elven
blir tørr og aldeles uttørket.
6. Elvene stinker, Egyptens strømmer
minker, og blir tørre, så rør og siv visner.
7. Jordområdene ved strømmen ved
flodens bredd og alt åkerland ved floden
tørker bort, og de spredes av vinden og er
ikke mere.
8. Fiskerne klager. Og alle de som
kaster krok i strømmen, sørger. Og de
som setter garn i vannet, er motløse.
9. De som arbeider med heklet lin, og de
som vever fint hvitt tøy, blir til skamme.
10. Landets grunnpilarer er knust. Og
alle de som arbeider for lønn, er sorgfulle i
hu.
11. Bare sløvinger er Soans høvdinger,
og de vise blant Faraos rådgivere gir
ufornuftige råd. Hvordan kan dere si til
Farao: Jeg er en etterkommer av en vis
mann, og en ætling av fortidens konger?
12. Hvor er de da de vise menn som kan
forkynne deg at de kan forstå hva
beslutninger Herren, hærskarenes Gud,

har tatt om Egypten?
13. Soans høvdinger er blitt sløvinger,
Nofs høvdinger er blitt narret, og
overhodene for stammene har ført
Egypten vil.
14. Herren har utøst i deres indre en
forvirrings-ånd, og de har ført Egypten vill i
all dets gjerning, som en full mann
sjangler og tumler om i sitt eget spy.
15. Og ikke skal noen gjerning lykkes for
Egypten, enten det så er hode eller hale,
palmegrein eller siv, som gjør den.
16. På den tid skal Egypten være som
kvinner. Det skal skrekkslåes og frykte for
Herrens, hærskarenes Guds, løftede
hånd, som han svinger imot det.
17. Og Juda land skal være en skrekk
for Egypten. Så ofte noen nevner det for
dem, skal de skjelve for den beslutning
som Herren, hærskarenes Gud, har fattet
mot dem.
18. På den tiden skal det være fem byer
i Egyptens land som taler Kana'ans språk
og sverger Herren, hærskarenes Gud,
troskap, og en av dem skal kalles IrHaheres (nedbrytningens by).
19. På den tid skal det være et alter for
Herren midt i Egyptens land, og en støtte
for Herren ved landets grensemerke.
20. Og det skal være til tegn og et vitne i
Egyptens land for Herren, hærskarenes
Gud. Når de roper til Herren over
undertrykkerne, skal han sende dem en
befrier, en stridsmann som skal fri dem ut.
21. Og Herren skal gi seg til kjenne for
Egypten, og Egypterne skal kjenne Herren
på den tid. Og de skal bære frem matoffer
og gjøre løfter til Herren, og holde dem.
22. Herren skal slå Egypten. Han skal
slå, men også lege. Og de skal vende om
til Herren, og han skal bønnhøre dem og
lege dem.
23. På den tid skal det være en ryddet
vei fra Egypten til Assyria, og Assyrerne
skal komme til Egypten, og Egypten til
Assyria. Og Egypterne skal tjene Herren
sammen med Assyrerne.
24. På den tid skal Israel være den
tredje med Egypten og med Assyria, en
velsignelse midt på Jorden,
25. fordi Herren, hærskarenes Gud, har
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velsignet det og sagt: Velsignet være mitt
folk Egypten, mine henders verk Assyria,
og min arv Israel!
KAP. 20
Profeti om Assyrias angrep på Egypt
og Nubias bortførte
1. I det år da Tartan kom til Asdod, da
Assyrerkongen Sargon sendte ham dit, og
han stred mot Asdod og inntok byen,
2. på den tid talte Herren ved Jesaja,
Amos' sønn, og sa: Du skal løse
hårkjortelen av dine hofter og dra skoen
av din fot! Og han gjorde så og gikk naken
og barfotet.
3. Da sa Herren: Akkurat som min tjener
Jesaja har gått naken og barfotet, og nå i
3 år har vært til et tegn og et varsel om
Egypt og Nubia,
4. slik skal kongen i Assyria føre bort
fangene fra Egypten og de bortførte fra
Nubia, både unge og gamle er nakne,
barfotet, og med bar bak, til vanære for
Egypten.
5. Da skal de skrekkslåes og ha skam
av Nubia som de satte sitt håp til, og
Egypten som de var så stolte av.
6. På den tid skal de som bor her på
kystlandet, si: Se, slik er det gått med dem
vi satte vårt håp til, dem som vi vendte
oss til etter hjelp for å befris fra kongen i
Assyria. Hvordan skal vi da komme unna?
KAP. 21
Profeti om Babylons fall
1. Utsagn om ørkenhavet. Som
stormvinder i ørkenen farer frem, kommer
det fra ørkenen, fra det dramatiske land.
2. Et hardt syn er meg kunngjort:
Røveren røver og ødeleggeren ødelegger.
Dra opp, Elam! Press deg på, Media, for
jeg vil gjøre slutt på all sukking.
3. Derfor er mine hofter fulle av smerte,
og veer har grepet meg som den fødenes
veer. Jeg vrir meg så jeg ikke kan høre.
Og jeg er så skrekkslagen at jeg ikke kan
se.
4. Mitt hjerte er utøst og jeg kveles av
skrekk. kvelden som var min lyst, har han
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gjort til skrekk.
5. De dekker bordet. Vakten våker. De
eter og drikker. Opp med dere, høvdinger,
og smør skjoldene!
6. For så sa Herren til meg: Gå og still
vaktmenn ut! Det han ser, skal han melde.
7. Og ser han et tog av ryttere, par etter
par, et tog av esler, et tog av kameler, da
skal han gi akt, gi nøye akt.
8. Da ropte han som en løve: Herre, på
vakt står jeg alltid om dagen, og på min
post er jeg stilt hver en natt.
9. Men se der! Der kommer et tog av
ridene menn, parvis ryttere! Og han tok til
orde og sa: FALT er Babylon, og alle dets
gudebilder har han knust og kastet til
jorden.
10. Du mitt knuste, mitt søndertreskede,
folk! Det jeg har hørt av Herren,
hærskarenes Gud, Israels Gud, har jeg
kunngjort for dere.
Profeti om Edom
11. Utsagn om Duma (dødsstillhet). Til
meg roper de fra Se'ir: VEKTER, HVOR
LANGT ER DET PÅ NATTEN !?
12. Vekteren svarer: Det kommer en
morgen, men også en natt. Vil dere
spørre, så spør! Kom igjen!
Profeti om Arabia
13. Utsagn mot Arabia. I skogen i Arabia
skal dere overnatte, dere karavaner fra
Dedan.
14. Ut til de tørste fører de vann. Og de
som bor i Temas land, kom de flyktende i
møte med brød.
15. For de flykter for sverdet, for det
dragne sverd og de spente bue, og for
krigens press.
16. For så har Herren sagt til meg: Om 1
år, slik som en dagarbeider regner året,
skal det være forbi med all Kedars
herlighet.
17. Og tallet på de buer som etterlates
Kedars helter, skal bli lite, for Herren,
Israels Gud, har talt.
KAP. 22
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Profeti om Juda

1. Utsagn om synenes-dal. Hva mangler
det deg siden at alt dette folk har steget
opp på takene?
2. Du bråkete, og du støyende by, du
skrålende by, dine drepte er ikke drept
med sverd og ikke død i krig.
3. Dine høvdinger har alle sammen
flyktet bort, og uten bue er de fanget. Alle
som fantes i deg er fanget, enda de ikke
hadde flyktet langt bort.
4. Derfor sier jeg: Se bort fra meg, for
jeg må gråte sårt! Treng ikke inn på meg
for å trøste meg over mitt folks
undergang!
5. For en dag med skrekk, nedtramping,
og forvirring, holder Herren, Israels Gud,
hærskarenes Gud, i Syne-dalen. Murer
brytes ned, og skrik lyder opp imot fjellet.
6. Elam bærer kogger og drar frem med
stridsmenn og med ryttere, og Kir har tatt
dekket av sitt skjold.
7. Dine herligste daler fylles med vogner
og ryttere som stiller seg opp imot
portene.
8. Så tar Herren dekket bort fra Juda, og
du ser deg på den dag om etter
rustningene i skoghuset,
9. Og dere ser at Davids by har mange
sprekker. Dere samler vannet i det nedre
basseng,
10. og dere teller Jerusalems hus. Og
dere river husene ned for å styrke muren,
11. og dere gjør en grav mellom begge
murene for vannet fra det gamle basseng,
men dere ser ikke opp til ham som gjorde
dette. Og ham som tenkte ut dette for lang
tid siden, ser dere ikke.
12. Herren, Israels Gud, hærskarenes
Gud, kaller dere den dag til gråt og
smerteklage, og til å rake hodet og binde
sekk om dere.
13. Men se, der er fryd og glede. De
slakter okser og de slakter får, de eter
kjøtt og drikker vin, og de sier: La oss ete
og drikke, for i morgen dør vi!
14. Men i mine ører lyder Herrens,
hærskarenes Guds, åpenbaring: Sannelig,
denne ugjerning skal dere ikke få utsonet
så lenge dere lever, sier Herren, Israels

Gud, hærskarenes Gud.
15. Så sier Herren, Israels Gud,
hærskarenes Gud: Gå inn til denne
overhoffmester Sebna, han som står for
huset og si:
16. Hva har du her, og hvem har du her,
siden du har hugget deg ut en grav? Du
som hugger deg ut en grav høyt oppe, og
huler deg ut en bolig i fjellet,
17. se, Herren skal slenge deg, ja, han
skal slenge bort en sådan mann! Han skal
rulle deg sammen,
18. han skal nøste deg til et nøste og
kaste deg som en ball bort til et vidstrakt
land. Dit skal du, og der skal du dø, og dit
skal dine herlige vogner, du skamflekk for
din Herres hus!
19. Jeg vil støte deg bort fra din post, og
fra din plass skal du bli kastet ned.
20. På den dag vil jeg kalle på min tjener
Eljakim, Hilkias' sønn,
21. og jeg vil kle ham i din kjortel og
binde ditt belte om ham og gi din makt i
hans hånd, og han skal være som en far
for Jerusalems innbyggere og for Judas
hus.
22. Og jeg vil legge nøkkelen til Davids
hus på hans skulder. Og han skal lukke
opp, så ingen lukker til. Og han skal
stenge, så ingen lukker opp.
23. Og jeg vil feste ham som en nagle
på et sikkert sted, så han blir et æresete
for sin fars hus.
24. Og de skal henge på ham hele
tyngden av hans fars hus, de edle og de
ville skudd, alle småkarene, både fatene
og alle krukkene.
25. På den dag, sier Herren,
hærskarenes Gud, skal den nagle som var
festet på et sikkert sted, løsne. Den skal
hugges av og falle ned. Og den byrde som
hang på den, skal ødelegges, for Herren
har talt.
KAP. 23
Profeti om Tyrus
1. Utsagn om Tyrus. Jamre, DERE
Tarsis-skip! For det er ødelagt, så der ikke
er mere hus, og dere ikke mere kan
komme hjem. Fra Kittims land blir det
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kunngjort for dem.
2. Bli stille, dere som bor på kysten, som
Sidons sjøreisende handelsmenn fylte
opp.
3. Av Sikors avkom, av Nilens høst,
som ble ført frem over det store vann,
gjorde det fortjeneste, og det var et
marked for folkene.
4. Skam deg, Sidon! For HAVETS
festning, sier: Jeg har ikke hatt fødsels
veer, heller ikke født, heller ikke fødd opp
unge menn eller fostret jomfruer.
5. Når de får høre om dette i Egypten,
skal de skjelve ved ryktet om Tyrus.
6. Reis over til Tarsis og jamre dere,
dere som bor på kysten!
7. Er dette deres jublende by som ble til i
forhenværende dager, som føtter bærer
bort til å bo som fremmede i et fjernt land?
8. Hvem har besluttet dette mot Tyrus,
mot henne som delte ut kroner, hun hvis
handelsmenn var fyrster og hvis
butikkeiere var stormenn på Jorden?
9. Herren, hærskarenes Gud, har
besluttet det for å fornedre all stolt prakt,
og for å ydmyke alle Jordens store.
10. Bre deg ut over ditt land som floden,
du Tarsis datter, for det finnes intet
samband mere!
11. Han har rakt ut sin hånd over havet,
og han har fått kongeriker til å skjelve. Og
Herren har befalt å ødelegge Kana'ans
faste boliger.
12. Han sa: Du skal ikke fortsette å
triumfere, du voldtatte jomfru, Sions
datter! Bryt opp og dra over til Kittim, men
heller ikke der skal du finne ro!
13. Se, Kaldeernes land, dette folk som
forhenværende ikke var til, de hvis land
Assur har gjort til en bolig for ørkenens
dyr, de reiser sine beleiringstårn, raserer
dets palasser, og gjør det til en grushaug.
14. Jamre DERE Tarsis-skip, for ødelagt
er deres faste borg.
15. På den tid skal Tyrus bli glemt i 70
år, så lenge som èn konges dager. Når 70
år er til ende, så skal det gå Tyrus som
det heter i visen om hora:
16. Ta din sitar og gå omkring i byen, du
glemte hore! Spill det beste du kan, og
syng vise på vise, så folk kan komme deg
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i hu!
17. Når de 70 år er til ende, da skal
Herren ta seg av Tyrus, og det skal igjen
få ta seg horelønn, og det skal drive sin
prostitusjon med alle verdens riker over
den vide Jord.
18. Men dets fortjeneste og dets
horelønn skal være helliget til Herren, og
den skal ikke samles opp og ikke
gjemmes. For de som bor for Herrens
åsyn, skal få dets vinning og bruke den til
å ete seg mette og kle seg i prektige klær
for.
KAP. 24
Da Herren hjemsøker himmelen og
Jorden
1. Se, Herren tømmer Jorden og legger
den øde. Han omskifter dens vesen og
atspreder dem som bor på den.
2. Da går det presten som folket, herren
som slaven, fruen som slavinnen,
selgeren som kjøperen, låntakeren som
lånegiveren, den som tar for mye rente
som hans skyldner.
3 . T Ø M M E S sk al J o rd e n o g
PLYNDSRES, for Herren har talt dette ord.
4. Jorden sørger og visner bort. Og de
mest kvalitetsfulle av dem som bor på
Jorden, blir oppgitt.
5. For Jorden er vanhelliget under dem
som bor på den, for de har nedverdiget
lovene, overtrådt budene, og brutt den
evige pakt.
6. Derfor fortærer forbannelsen Jorden,
og de som bor på den må bøte. Derfor
brenner Jordboerne, og det blir bare få
mennesker igjen.
7. Juicen råtner, og vintreet synker bort.
Og alle de som før var så hjerteglade,
sukker nå.
8. Det er forbi med gleden og med
trommenes lyd. Det er slutt med det
skrålende bråk, og det er forbi med gleden
ved sitars klang.
9. De drikker ikke lenger vin under sang,
for besk er den sterke drikk for dem som
drikker den.
10. Nedbrutt er den øde by. Og hvert
hus er stengt, så ingen kan gå inn.
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11. På gatene lyder klagerop over vinen.
All glede er borte, og Jordens fryd har
flyktet.
12. Tilbake i byen er bare ødeleggelse,
og porten er slått helt i stykker.
13. For det skal gå slik til blant folkene
på Jorden som når oliven slås ned, som
ved etterhøsten, når vinhøsten er forbi.
14. Og DE, skal løfte opp sin røst og
rope med fryd, og over Herrens herlighet
jubler de fra havet.
15. Ær derfor Herren, dere som bor i
østens land! Ær Herrens, Israels Guds,
navn, dere som bor på havets øyer!
16. Fra Jordens ytterste kant hører vi
lovsanger: Ære være den Rettferdige!
Men jeg sier: JEG FORGÅR, Stakkars
meg, RØVERE RØVER, og plyndrer.
17. Farer, fallgraver, og garnfeller, over
deg som bor på Jorden!
18. Og det skal skje: At den som flyr for
det grusomme bråk, skal falle i graven. Og
den som kommer opp av fallgraven, skal
fanges i garnfellen. For slusene i det høye
er åpnet, og Jordens grunnvoller skjelver.
19. Jorden BRISTER. Jorden REVNER.
Jorden RYSTES.
20. Og Jorden skal sjangle som den
drukne og svinge hit og dit som ei
hengekøye, for dens ugjerning tynger på
den, og den skal falle og ikke reise seg
mere.
21. På den tid skal Herren hjemsøke
himmelens hær i det høye og Jordens
konger nede på Jorden.
22. Og de skal samles sammen som
fanger i hulen og settes fast i fengslet, og
langt om lenge skal de få sin straff.
23. Og månen skal bli flau, og solen skal
skamme seg, for Herren, hærskarenes
Gud, er konge på Sions berg og i
Jerusalem, og for hans eldstes øyne er
det herlighet.
KAP. 25
Når Gud blir konge på Sion
1. Herre, du er min Gud, og jeg vil
opphøye deg. Jeg vil prise ditt navn, for du
har gjort underverk. Dine rådslutninger fra
forhenværende tid er sannhet og

trofasthet.
2. For du har gjort en by til en steinhaug,
en fast by til en grushaug. Du har ødelagt
de fremmede palasser, så det ikke mere
er noen by, og de skal aldri bygges opp
igjen.
3. Derfor skal et mektig folk ære deg, og
de barske hedningers by skal ha respekt
for deg.
4. For du har vært et vern for den
stakkarslige og et vern for den fattige i
hans trengsel, til et ly mot regnskurer og
en skygge mot hete, for voldsmannens
hissighet er som en regnskur mot en
vegg.
5. Som du demper hete i et tørt land, slik
demper du de fremmedes bråk. Som hete
dempes ved skyggen av en sky, slik
dempes voldsmenns triumfsang.
6. Og Herren, hærskarenes Gud, skal
på dette fjell gjøre en fest for alle folk, en
fest med fete retter, en fest med gammel
vin, en fest med fete, margfulle, retter og
med klar gammel vin.
7. Og han skal på dette fjell tilintetgjøre
det slør som tilslører alle folkene, og det
dekke som dekker alle hedningene.
8. Han skal oppsluke døden for evig, og
Herren, Israels Gud, skal tørke gråten av
alles ansikter. Og sitt folks vanære skal
han ta bort fra hele Jorden, for Herren har
talt.
9. På den tid skal de si: Se, der er vår
Gud, han som vi forventet skulle befri oss!
Dette er Herren som vi ventet på, så la
oss fryde og glede oss i hans forløsning!
10. For Herrens hånd skal hvile på dette
fjell, men Moab skal trås ned i sitt eget land,
akkurat som halm trås ned i gjødselvann.
11. Og Moab skal bre ut sine hender
der, akkurat som den svømmende brer ut
sine hender for å svømme, men Herren
skal bøye ned deres stolthet til tross for
deres henders hendighet.
12. Og din festnings høye murer skal
han rive ned, omstyrte, og jevne med
jorden, så den ligger i støvet.
KAP. 26
En seiers sang over Herrens
gjerninger
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1. På den dag skal denne sang synges i
Juda land: En sterk by har vi, for befrielse
setter han til mur og vern.
2. Åpne portene, så de rettferdige folk
kan gå inn, et folk som holder fast ved sin
troskap.
3. Den som har et grunnfestet hjerte,
ham lar du alltid ha fred, for til deg setter
han sin tillit.
4. Sett deres lit til Herren til alle tider, for
i Herren, Israels Gud, har vi en evig
klippe.
5. For han har nedbøyet dem som
bodde i det høye, den stivnakkede by.
Han støtte den ned til Jorden, og slo den
ned i støvet.
6. Den ble trådd under føtter, under de
undertryktes føtter og de stakkarsliges
steg.
7. Den rettferdiges sti er jevn, og du
jevner den rettferdiges vei.
8. På dine dommers vei, Herre, forventet
vi på deg. Til ditt navn og din aktelse stod
vår sjels begjæring.
9. Med min sjel lengter jeg etter deg om
natten, og med min ånd søkte jeg deg. For
så snart dine dommer rammer Jorden,
lærer Jordboerne rettferdighet.
10. Dersom den ugudelige får nåde, så
læ rer h an ik k e ret t f erd ig h et . I
rettferdighets land gjør han urett, og han
ser ikke Herrens høyhet.
11. Herre! Høyt løftet opp var din hånd,
men de så det ikke. De fikk se din
nidkjærhet for folket og ble til skamme, ja,
ild fortærte dine fiender.
12. Herre! Du skal hjelpe oss til fred, for
alt det vi har gjort, har du utrettet for oss.
13. Herre, vår Gud! Andre herrer enn du
har hersket over oss, men vi priser bare
ditt navn alene.
14. Døde blir ikke levende, og dødninger
står ikke opp, derfor hjemsøker og
ødelegger du dem og gjør hvert minne om
dem til ingenting.
15. Du øker folket, Herre! Du øker folket
og viser din herlighet, og du flytter alle
landets grenser langt ut.
16. Herre! I nøden søkte de deg, og de
sendte opp stille bønner da ditt ris kom

Side 725

over dem.
17. Akkurat som en gravid kvinne vrir
seg og skriker i sine veer når hun skal
føde, slik gikk det oss for din vredes skyld,
Herre!
18. Vi var gravide og vi vred oss. Men
da vi fødte, var det bare vind. Forløsning
gav du ikke landet, og ingen ble født til å
bo på Jorden.
19. Dine døde skal bli levende. Mine
dødes kropper skal stå opp, så våkn opp
og juble dere som bor i støvet! For som
dugg over grønne planter, gir jorden sine
døde tilbake til livet.
20. Gå, mitt folk, gå inn i dine rom og
lukk dine dører etter deg! Skjul deg et lite
øyeblikk, inntil vreden går over!
21. For se, Herren går ut fra sitt sted for
å hjemsøke Jordboerne for deres
ugjerning. Og Jorden skal la det blod som
er utøst på den, komme for dagen og ikke
mere skjule sine drepte.
KAP. 27

På hjemsøkelsens tid

1. På den tid skal Herren med sitt sverd,
det harde, store, og sterke, hjemsøke
Levitan, den raske drage, og Levitan
(kanskje en pobosuchus), den buktende
drage, uhyret som er i havet, skal han
drepe.
2. På den tid skal man synge om den
edle vingård som er der.
3. Jeg, Herren, er dens vokter, og hvert
øyeblikk vanner jeg den. Forat ikke noen
skal hjemsøke den, så vanner jeg den dag
og natt.
4. Vrede har jeg ikke mot den. Men om
torner og tistler begynner å stride mot
meg, så ville jeg gå løs på dem og brenne
dem opp alle sammen,
5. dersom de da ikke skulle søke vern
hos meg og gjøre fred med meg. Ja, de
kan gjøre fred med meg,
6. for i de kommende tider skal Jakob
skyte røtter, Israel skal blomstre og få
skudd, og de skal fylle Jorderiket med
frukt.
7. Har vel Herren slått Israel så hardt
som han slo dem som slo deres plagere?
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Eller ble de drept slik som deres fiender
ble drept?
8. Med måte gikk du i rette med folket
da du jaget det fra deg. Herren drev det
bort med sitt harde stormvær på
østavindens dag.
9. Derfor blir Jakobs ugjerning utsonet.
Og det at hans synd blir tatt bort, gir full
frukt når alle altersteiner blir knust som
kalksteiner, og Astartebildene og
solstøttene ikke reiser seg mere.
10. For en fast by ligger forlatt som en
folketom bolig og øde som ørkenen. Bare
kalver beiter der, og hviler der. De
fortærer dens kvister.
11. Og når dens greiner blir tørre, brytes
de av. Og kvinner kommer og gjør opp ild
med dem. For dette er ikke noe forstandig
folk, så derfor forbarmer dets skaper seg
ikke over det. Og han som dannet det, er
ikke nådig mot det.
12. Og det skal skje på den tid at Herren
skal slå ned frukter fra den strie floden
inntil Egyptens bekk, og dere, Israels
barn, dere skal sankes opp èn for èn.
13. Og det skal skje på den tid at de skal
støte i en stor basun, og da skal de
komme de fortapte i Assurs land, og de
fordrevne i Egyptens land, og de skal tilbe
Herren på det hellige berg i Jerusalem.
KAP. 28
Domsord over Israels synd
1. Stakkars Efra'ims fulle menns stolte
pryd, den visne blomst, hans fagre krone,
som troner over den fete dal, der ligger de
fulle av vin.
2. Se, Herren kommer sterk, og mektig,
med haglskur, en ødeleggende storm, en
flom av et veldig oversvømmende vann,
slår han alt til jorden med makt.
3. Med føtter skal den tråkkes ned,
Efra'ims fulle menns stolte pryd.
4. Og med den visne blomst, hans vakre
krone som troner over den fete dal, skal
det gå som med den fiken som er moden
før sommeren er der: Så snart noen ser
den, så sluker han den, mens den ennå er
i hans hånd.
5. På den tid skal Herren, hærskarenes

Gud, være en fager prakt og en herlig
krans for resten av sitt folk.
6. Og en sakfører ånd for den som sitter
til doms, og styrke for dem som driver
krigen tilbake ved porten.
7. Men også de som er her, sjangler av
vin og tumler av sterk drikk. Prest og
profet raver av sterk drikk og er
overtynget av vin. De tumler av sterk drikk
og raver i sine syner, og vakler i sine
dommer.
8. For alle bord er fulle av vemmelig spy,
og det finnes ikke en ren flekk.
9. Hvem vil de lære kunnskap og hvem
vil de få til å forstå sitt budskap? Er det
barn som nettopp er avvendt fra melken,
som er tatt bort fra mors bryst?
10. For det er TVANG PÅ TVANG, og
KRAV PÅ KRAV, litt her, og litt der.
11. Ja, ved folk med vrøvlende lepper og
i et merkelig språk, taler de til dette folk,
12. og de sier til dem at dette er
avkopling. Unn den trøtte hvile, men er
dette avkopling? Og de ville ikke høre.
13. Så skal da Herrens ord til dem bli
TVANG PÅ TVANG, KRAV PÅ KRAV, litt
her, og litt der, så de skal gå og falle
baklengs, og knuses, bindes, og fanges.
14. Derfor hør Herrens ord, dere
spottere, dere som hersker over folket her
i Jerusalem!
15. Fordi dere sier: Vi har gjort en pakt
med døden og en avtale med dødsriket.
Så når den susende pisk farer frem, skal
den ikke nå oss, for vi har gjort løgn til vår
tilflukt og svik til vårt skjul.
16. Og derfor sier Herren, Israels Gud,
så: Se, jeg har lagt i Sion en grunnstein,
en prøvet stein, en dyrebar og fast
hjørnestein. Og den som tror, stresser
ikke.
17. Og jeg vil gjøre rett til målesnor og
rettferdighet til vektlodd, men hagl skal
rive bort løgntilflukten, og svikskjulet skal
vannene skylle bort.
18. Og deres pakt med døden skal
slettes ut, og deres avtale med dødsriket
skal ikke stå fast, når den susende pisk
farer frem, for da skal dere bli trådd ned.
19. Hver gang den farer frem, skal den
rive dere bort. Og hver morgen skal den
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fare frem, både dag og natt. Og det skal
bare være skrekk når budskapet blir
forstått.
20. For sengen er for kort til å strekke
seg ut i, og teppet er for smalt til å ta om
seg.
21. For Herren skal reise seg akkurat
som Perasim-fjellet, og i dalen ved Gibeon
skal han vredes og gjøre sitt verk, et
merkelig verk, og utrette sitt arbeid, et
uhørt arbeid.
22. Og nå, spott ikke, forat ikke deres
bånd skal bli strammet! For tilintetgjørelse
og fast besluttet straffedom over hele
Jorden har jeg hørt fra Herren, Israels
Gud, hærskarenes Gud.
23. Vend øret til og hør min røst! Gi akt
og hør min tale!
24. Når plogmannen vil så, holder han
da alltid på med å pløye, å åpne og harve
sin jord?
25. Når han har jevnet sin åker, sprer
han da ikke ut dill og karve, og sår hvete i
rader, bygg på avmerket plass, og spelt i
kanten?
26. Hans Gud har vist ham den rette
måte. Han har lært ham det.
27. For en tresker ikke dill med
treskeslede, og ruller ikke vognhjul over
karve, men man banker ut dillen med en
stav, og karve med en kjepp.
28. Blir vel brødveksten knust? Nei, en
tresker ikke ustanselig. Og når en driver
sine vognhjul og sine hester over det, så
knuser en det ikke.
29. Også dette kommer fra Herren,
hærskarenes Gud, han som er underfull i
rådgivning, og stor i visdom.
KAP. 29
Profeti over Jerusalem
1. Stakkars ARIEL (Guds Løve), du by
hvor David slo leir! Legg år til år og la
høytidene gå sin rundgang!
2. Da vil jeg gjøre det trangt for Ariel. Og
der skal være sorg og klage, men så skal
det bli et virkelig Ariel.
3. Jeg vil slå leir rundt omkring deg, og
jeg vil omringe deg med vaktposter og
bygge voller mot deg.
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4. Da skal du tale ydmykt fra Jorden og
fra støvet skal du mumle frem dine ord.
Og din røst skal lyde fra Jorden som en
dødningemaner, og fra støvet skal din tale
viskes.
5. Men så skal dine fienders tale bli som
fint støv. Voldsmennenes flokk skal bli
som fykende agner, og det skal skje
plutselig i et øyeblikk.
6. Fra Herren, hærskarenes Gud, skal
det komme en hjemsøkelse med bulder
og brak, og mektige drønn, virvelvind,
storm, og en fortærende flamme.
7. Og mengden av alle de hedningefolk
som strider mot Ariel, skal bli som en
drøm, som et syn om natten, alle de som
strider mot det og dets borg, og som
trenger seg inn på det.
8. Og det skal gå som når den sultne
drømmer og synes han eter. Men når han
våkner, da er han tom. Og som når den
tørste drømmer og synes han drikker.
Men når han våkner, se, da er han matt,
og hans sjel er kraftløs. Slik skal det gå
alle de mange hedningefolk som strider
mot Sions berg.
9. Stirr på hverandre og bli forvirret! Stirr
dere blinde, og vær blinde! Dere er fulle,
men ikke av vin. Dere sjangler, men ikke
av sterk drikk.
10. For Herren har utøst over dere en
tung søvn-ånd, og han har lukket til deres
øyne, profetene, og tildekket deres hoder,
seerne.
11. Og synet av alt dette er blitt akkurat
som ordene i en forseglet bok. Og gir en
den til en som skjønner skrift, og sier : Les
dette! Så sier han: Jeg kan ikke, for den er
forseglet.
12. Eller en rekker boken til en som ikke
skjønner skrift, med de ord: Les dette! Så
sier han: Jeg skjønner ikke skrift.
13. Og Herren sier: Fordi dette folk
holder seg nær til meg med sin munn og
ærer meg med sine lepper, men i sitt
hjerte holder seg langt borte fra meg, og
deres respekt for meg er innlærte
menneskelige fordommer,
14. se, derfor vil jeg bli ved å gå
merkverdig frem mot dette folk, ja, uvanlig
og overraskende, slik at dets vismenn skal
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forgå, og dets forstandige menns forstand
skal skjule seg.
15. Stakkars dem som vil skjule i det
dype for Herren hva de har fore, og hvis
gjerninger skjer i mørke, og som sier:
Hvem ser oss? Og hvem merker oss?
16. Hvor vrange d ere er! Er
pottemakeren å akte så som hans leire, så
verket kunne si til ham som har laget det:
Han har ikke gjort meg? Og det som er
laget, om ham som har gjort det: Han
skjønner det ikke?
17. Ennå bare en liten stund, så skal
Libanon bli til en dyrkbar mark, og den
dyrkbare mark aktes som en skog.
18. Og på den dag skal de døve høre
bokens ord, og de blinde skal se ifra sitt
dunkle mørke.
19. De ydmyke skal glede seg enn mere
i Herren, og de fattige blant menneskene
skal fryde seg i Israels Hellige.
20. For det er forbi med den voldelige og
det er ute med spotteren, og utryddet blir
alle de som er påpasselige til å gjøre urett,
21. de som gjør et menneske til synder
for et ords skyld og legger snarer for den
som holder frem retten på domsplassen,
og som ved løgn bøyer retten for den
rettferdige.
22. Derfor sier Herren slik til Jakobs hus,
Herren som forløste Abraham: Nå skal
Jakob ikke mere bli til skamme, og nå skal
hans åsyn ikke blekne.
23. For når han og hans barn ser mine
henders gjerning i sitt samfunn, så skal de
hellige mitt navn, og de skal hellige
Jakobs Hellige og ha respekt for Israels
Gud.
24. Og de hvis ånd fór vill, skal lære
forstand. Og de opprørs-knurrende skal ta
imot lærdom.
KAP. 30
1. Stakkars de gjenstridige barn, sier
Herren, de som utfører planer som ikke er
fra meg, og inngår avtale uten min Ånd, så
de legger synd til synd,
2. de som drar ned til Egypten, uten at
de har rådspurt meg, for å finne vern hos
Farao og søke ly under Egyptens skygge!

3. For Faraos vern skal bli dere til skam.
Og det ly dere søker i Egyptens skygge, til
bebreidelse.
4. For deres fyrster er kommet til Soan,
og deres budbærere kommer like til
Hanes,
5. men alle blir de til skamme ved det
folk som ikke gagner dem, som ikke er til
hjelp og ikke til nytte, men bare til skam og
kritikk.
Profeti om at Egyten ikke gagner
Israel
6. Utsagn om dyrene som drar mot sør.
Gjennom nød og trengselens land hvor
løve og løvinne, huggorm og flygende
brennende slanger har sitt hjem, fører de
sitt gods på eslets rygg, og sine skatter på
kamelenes pukler, til et folk som ikke
gagner dem.
7. Aldri noen gang vil Egypten hjelpe, så
derfor kaller jeg det: Storskryteren som
sitter stille.
8. Gå nå inn og skriv det på en tavle i
deres påsyn og tegn det opp i en bok, så
det kan være for kommende dager, for
alltid og til evig tid!
9. For det er et gjenstridig folk og
løgnaktige barn, barn som ikke vil høre
Herrens lov,
10. som sier seerne: Dere skal ikke se!
Og til profetene: Dere skal ikke profetere
for oss det som rett er. Tal smiskende ord
til oss og si det bedragelige.
11. Vik av fra veien, bøy av fra stien, og
få Israels Hellige bort fra vårt åsyn!
12. Derfor sier Israels Hellige så: Fordi
dere har forkastet dette ord og satt deres
lit til vold og krokveier, og støttet dere på
slikt,
13. så skal derfor denne ugjerning bli
dere til et falleferdig stykke som skyver
seg mere og mere frem på en høy mur
inntil muren plutselig i et øyeblikk styrter
sammen og knuses.
14. Ja, den knuses akkurat som en
knuser et pottemakerkar, som slås i
stykker uten skånsel, så det blant
stykkene ikke finnes et skår til å hente ild
med fra ildplassen eller øse vann med fra
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brønnen.
15. For så sa Herren, Israels Gud,
Israels Hellige: Dersom dere vender om
og holder dere rolige, skal dere befris. I
stillhet og i tillit skal deres makt være. Men
dere ville ikke.
16. Dere sa: Nei, på hester vil vi jage
dem, og på raske dyr vil vi ri. Så derfor
skal deres forfølgere være raskere.
17. Et tusen skal flykte for trusselen til
èn mann. Og når bare fem mann truer,
skal dere flykte inntil deres etterlatte bare
er lik en fanestang på toppen av et fjell og
et banner på en haug.
18. Og derfor venter Herren med å være
nådig, og derfor holder han seg langt
borte i det høye med sin barmhjertighet
mot dere, for Herren er en dommer-Gud.
Og salige er alle de som venter på ham.
19. For du folk som bor på Sion, i
Jerusalem, du skal ikke fortsette å gråte,
for han vil være nådig mot deg når du
påkaller. Og når han hører det, så svarer
han deg.
20. Herren skal gi dere nødens brød og
trengselens vann. Og da skal dine lærere
ikke mere kunne skjule seg, men dine
øyne skal se dine lærere.
21. Og når du viker av til høyre eller
venstre, skal dine ører høre et ord lyde
bak deg: Dette er veien, vandre på den!
22. Og du skal holde de for skitne de
sølvplatene på dine utskårne bilder, og
gullplatene på ditt støpte bilde. Du skal
kaste det bort som skitne filler. Ut med
deg! Skal du si til det.
23. Da skal han gi regn for frøene du sår
i jorden, og brød av jordens avling, og det
skal være kraftig og saftig. Din buskap
skal på den dag beite på ei brei eng.
24. Og oksene og eslene som
opparbeider jorden, skal ete saltet
blandingsfòr som kastes med skuffe og
kasteskuffe.
25. Og på hvert høyt fjell, og på hver
høy bakke, skal det være bekker som
strømmer av vann på den store slaktings
dag, når tårene faller.
26. Men månens lys skal bli som solens
lys, og solens lys skal bli sju ganger
klarere, som lyset for 7 dager, på den dag
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Herren helbreder sitt folks skade og
forbinder såret av det slag de fikk.
27. Se, Herrens navn kommer fra det
fjerne og brennende er hans vrede. Tung
er røyken som stiger opp, for hans lepper
er sammenknepet av harme og hans
tunge er som en fortærende ild.
28. Og hans vredes ånd er som en
overskyllende elv som når til halsen. Han
vil filtre r e h e d n in g efo lk en e i
ødeleggelsens sil og legge et bissel i
folkenes munn til å lede dem vill.
29. Deres sang skal lyde som i den natt
høytiden blir innvidd (påske). Og det skal
være hjertens glede, som når de går med
fløytespill opp til Herrens berg, til Israels
klippe.
30. Og Herren skal la høre sin mektige
røst og vise hvordan hans arm i
b ren n en d e h arme fo rt æ rer m ed
flammende ild, storm, striregn, og hagl.
31. For Herrens røst skal Assur bli
skrekkslått, han som slår med staven.
32. Og hver gang den stav som Herren
etter sin beslutning lar falle på ham, farer
ned, skal det skje under klang av trommer
og sitarer. Og gang på gang skal han løfte
sin arm og stride mot ham.
33. For et brennende sted er laget i
stand for lenge siden, også for kongen er
det laget dypt og bredt i stand, dets bål
har ild og ved i mengde, og akkurat som
en svovelstrøm tenner Herrens Ånd det i
brann.
KAP. 31
Stakkars dem som går til Egypten for
hjelp
1. Stakkars dem som farer ned til
Egypten etter hjelp og setter sin lit til
hester og vogner fordi de er mange, og på
ryttere fordi de er så tallrike, men ikke
vender sine øyne til Israels Hellige og ikke
søker Herren!
2. Men han er vis også, så han lar
ulykken komme og han rygger ikke på
sine ord, men han reiser seg mot de
ondes hus og mot deres hjelp som gjør
urett.
3. Men Egypterne er mennesker og ikke
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Gud, og deres hester er kjøtt og ikke ånd,
så Herren skal rekke ut sin hånd så
hjelperen snubler, og den som hjelpen får
faller, og de skal omkomme alle sammen.
4. For så sa Herren til meg: Akkurat som
en løve, en ungløve, knurrer over sitt rov,
og som når en hel flokk hyrder kalles
sammen mot den og den ikke blir skremt
av deres skrik, og ikke blir redd for det
bråk de gj ør, slik skal Herren,
hærskarenes Gud, fare ned for å stride på
Sions berg oppe på dens høyde.
5. Og som fuglene brer ut sine vinger,
slik skal Herren, hærskarenes Gud, verne
Jerusalem; verne og befri, skåne og
redde.
6. Vend om til ham som dere er falt så
dypt ifra, dere Israels barn!
7. For på den tid skal hver av dere
forkaste sine sølvguder og gullguder, som
deres hender har gjort dere til å synde
med.
8. Og Assur skal falle for et sverd som
ikke tilhører en mann. Og et sverd som
ikke tilhører et menneske skal fortære
ham. Og han skal rømme for sverdet, så
hans unge menn skal bli som slaver.
9. Hans klippe skal rømme i skrekk, og
hans fyrster skal skremmes bort fra sitt
banner, sier Herren, han som har sin ild
på Sion og sin ovn i Jerusalem.
KAP. 32
Ved rettferdighet skal kongen styre
1. Se, med rettferdighet skal kongen
regjere, og fyrstene skal styre etter rett.
2. Og enhver av dem skal være et skjul
som for været og et ly som mot striregn,
som bekker i ørkenen, som skyggen av et
kjempestort fjell i et tørstende land.
3. Da skal de seendes øyne ikke være
blinde, og de hørendes ører skal være
lydhøre.
4. Da skal de tankeløses hjerte klare å
skjønne, og de stammendes tunge skal ha
lett for å tale klart.
5. Sløvingen skal ikke mere kalles edel,
og den svikefulle skal ikke kalles tøff.
6. For sløvingen taler ufornuftig, og hans
hjerte finner på ondt for å utføre skitne

bragder og vrenge på ting i sin tale om
Herren, for å la den hungrige sulte og la
den tørste mangle drikke.
7. Og den svikefulles våpen er onde, for
han legger opp sleipe planer for å føre de
ydmyke i ulykke ved sine falske ord, selv
om den fattige taler det som rett er.
8. Men den edle har edle tanker, og han
blir fast ved det som er edelt.
9. Dere sorgfulle kvinner, stå opp og hør
min røst! Dere trygge døtre, vend deres
ører til min tale!
10. For denne tid om et år skal dere
skjelve, dere trygge! For det er slutt med
all vinhøst, og frukthøsten kommer ikke.
11. De sorgløse skrekkslås, og de
trygge skjelver. Dere kler dere nakne og
binder sekk om hoftene!
12. De slår seg på brystet og klager over
de fagre marker, og over det fruktbare
vintre.
13. På mitt folks mark skyter torner og
tistler opp, ja, over alle de triumferende
hus i den livlige byen.
14. For palasset er forlatt og flokken i
byen er borte. Høyden (Ofel-haugen) og
vakttårn er blitt til huler for evige tider, til
fryd for villesler og til beite for buskap,
15. inntil Ånden blir utøst over oss fra
det høye og ørkenen blir til en fruktbar
mark, og fruktbar mark aktes som skog.
16. Og rett skal bo i ørkenen, og
rettferdighet skal ha sitt hjem på den
fruktbare mark.
17. Og rettferdighetens verk skal være
fred, og rettferdighetens frukt skal være ro
og trygghet til evig tid.
18. Og mitt folk skal bo i fredens bolig
og i trygghetens telter, og på sorgfrie
hvilesteder.
19. Men det skal hagle når skogen
styrtes ned, for dypt skal byen trykkes
ned.
20. Lykkelige er dere som sår ved alle
vann, som slipper oksen og eslet på frifot!
KAP. 33

Stakkars ødeleggeren

1. Stakkars deg, du ødelegger, som selv
ikke blir ødelagt, og du røver som ingen
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har røvet noe fra! Når du er ferdig med å
ødelegge, skal du bli ødelagt. Når du har
sluttet med å røve, skal andre røve fra
deg.
2. Herre, vær oss nådig, for vi venter på
deg! Vær vår arm hver morgen, ja, vår
befrielse i nødens tid!
3. For din tordenrøst flykter folkene. Og
når du reiser deg, spres hedningene.
4. Og deres fangst sankes akkurat som
gresshoppene sanker. Som gresshoppene
springer, springer de etter det.
5. Opphøyd være Herren, for han bor i
det høye, og han fyller Sion med rett og
rettferdighet.
6. Og det skal komme trygge tider for
deg, og befrielse i rikt mål. Visdom,
kunnskap, og respekt for Herren, skal
være dets skatt.
7. Se, deres løvehelter skriker der ute,
og fredsbudene gråter sårt.
8. Hovedveiene er øde og det er ingen
veifarende mere, for han har brutt pakten,
foraktet byene, og ikke aktet på noe
menneske.
9. Landet visner og synker bort. Libanon
står skamfull og visner. Saron er som den
øde mark, og Basan og Karmel ryster
løvet av.
10. Nå vil jeg stå opp, sier Herren, og nå
vil jeg reise meg, for nå vil jeg ikke bli
sittende lenger.
11. Dere skal være gravide med strå og
føde halm, og deres raseri er en ild som
skal fortære dere.
12. Og folkeslag skal bli brent til kull, og
de skal bli lik avskårne tornekvister som
brennes opp med ild.
13. Hør, dere som er langt borte, hva jeg
har gjort, og erfar min makt, dere som er
nær!
14. Syndere skjelver på Sion og rystelse
har grepet de gudløse: Hvem kan bo ved
en fortærende ild? Hvem kan bo ved det
evige bål?
15. Den som vandrer i rettferdighet og
taler det som rett er, den som forakter det
som vinnes med urett og vold, den som
respektholder sine hender så han ikke
rører med bestikkelse, den som lukker sitt
øre til for ikke å høre blodige råd, og som
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lukker sine øyne for ikke å se på det som
ondt er,
16. han skal bo på de høye steder og
klippefast skulle hans vern være. Sitt brød
skal han få, og vannet skal ikke slippe opp
for ham.
17. Dine øyne skal skue kongen i hans
majestet, og de skal se et vidstrakt land.
18. Ditt hjerte skal tenke tilbake på
skrekken: Hvor er han som skrev opp?
Hvor her han som veide pengene? Hvor
er han som teller tårene?
19. Det frekke folk skal du ikke se mere,
folket med det vanskelige språk som en
ikke skjønner, med den stammende tunge
som en ikke forstår.
20. Se på Sion, våre høytidsfesters by!
Dine øyne skal se Jerusalem som en
trygg bolig, som et telt som ikke flyttes,
hvis påler aldri rykkes opp, og hvis snorer
aldri brister.
21. Men der skal vi ha Herren, den
mektige, i stedet for brede elver og floder
der hvor roskute går, og intet mektig
krigsskip kan komme frem der.
22. For Herren er vår dommer, Herren
er vår lovgiver, Herren er vår konge, og
han skal befri oss.
23. Slappe henger dine tau, og de
støtter ikke masten, de holder ikke seilet
utspent, så at det deles røvet fangst i
mengde, så endog de lamme røver og
plyndrer.
24. Og ingen innbygger kan si: Jeg er for
svak, for det folk som bor der har fått sin
ugjerning tilgitt.
KAP. 34
Herrens hevn over Edom
1. Kom hit, dere hedningefolk, og hør!
Dere folkeslag, gi akt! Hør Jorden og alt
det som fyller den, Jorderike og alt som
vokser der!
2. For Herrens vrede er over alle
hedningefolkene, og hans harme er over
hele deres hær. Han slår dem med bann,
og overgir dem til å slaktes ned.
3. Og de som blir drept, skal slenges
bort, så stanken av deres døde kropper
skal stige opp og fjellene skal flyte av
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blod.
4. Og hele himmelens hær skal forgå, og
himmelen rulles sammen som en bokrull.
Og hele dens hær skal falle ned som
bladet faller av vintreet, og det visne løv
av fikentreet.
5. For mitt sverd er blitt vredefull i
himmelen. Se, det skal fare ned over
Edom til dom, over det folk jeg har slått
med bann.
6. Herrens sverd er fullt av blod badet i
fett og med blod av lam og bukker, med
nyrefett av værer, for en offerslakting
holder Herren i Bosra og en stor-slakting i
Edoms land.
7. Og villokser skal styrte sammen med
dem, og stuter sammen med sterke okser.
Og deres land skal bli full av blod, og
deres jord skal bli gjødd med fett,
8. for fra Herren kommer en hevnens tid,
et gjengjeldelsens år for Sions sak.
9. Og Edoms bekker skal bli til tjære, og
dets jord til svovel, så dets land blir en
brennende tjære.
10. Verken natt eller dag skal det slukne,
og til evig tid skal røyken av det stige opp.
Fra slekt til slekt skal det ligge øde, og
aldri i evighet drar noen gjennom det.
11. Pelikan og pinnsvin skal eie det, og
hubro og ravn skal bo i det. Han skal bre
ut over det ødeleggelsens målesnor og
tilintetgjørelsens vektlodd.
12. Det er ingen edle der som kan
utrope noen til konge, og med alle dets
fyrster er det forbi.
13. Torner skal skyte opp i dets
palasser, nesler og tistler i dets festninger,
og det skal være en bolig for sjakaler, og
et sted for strutser.
14. Ville hunder og andre ørkendyr skal
møtes der, og demoner skal rope til
hverandre. Ja, der slår Lilit seg til ro og
finner seg et hvilested.
15. Der bygger pilormen rede og legger
egg, klekker ut unger, og samler dem i sin
skygge. Ja, der samler gribbene seg
sammen.
16. Se etter i Herrens bok og les! Ikke
ett av disse dyr skal mangle, det ene skal
ikke savne det andre, for hans munn
byder det, og hans Ånd samler dem.

17. Og han kaster lodd for dem, og hans
hånd tildeler dem det med måleband. Til
evig tid skal de eie det, og fra slekt til slekt
skal de bo i det.
KAP. 35
Ørkenen og det tørre land skal glede
seg og blomstre
1. Ørken og det tørre land skal glede
seg, og den øde mark skal juble og
blomstre som en lilje.
2. Den skal blomstre og juble, ja, juble
og synge av fryd, for Libanons herlighet er
gitt den, Karmels og Sarons prakt. De skal
se Herrens herlighet, vår Guds pakt.
3. Styrk de slappe hender og gjør de
vaklene knær sterke!
4. Si til de urolige hjerter: Vær frimodige
og frykt ikke! Se, der er deres Gud!
Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse, han
kommer selv og befrir dere.
5. Da skal de blindes øyne lukkes opp,
og de døves ører åpnes.
6. Da skal den lamme springe som en
hjort, og den stummes tunge juble. For
kilder bryter frem i ørkenen, og bekker i
ødemarken.
7. Det forbrente landområde skal bli til
en sjø, og det tørre landområde skal bli til
vannrike kilder. Og på det sted hvor
sjakalene hvilte, vokser det siv og rør.
8. Og der skal være en ryddet vei, og
den skal kalles den hellige vei. Ingen
skitten skal gå på den, men den hører
hans folk til. Ingen veifarende, ikke
engang sløvinger, skal fare vill.
9. Der skal det ingen løve være, og
ingen rovdyr skal komme opp på den. De
skal ikke finnes der, men de gjenløste skal
ferdes der.
10. Og Herrens forløste skal vende
tilbake og komme til Sion med frydesang,
og evig glede er over deres hode. Fryd og
glede skal de nå, og sorg og sukk skal fly.
KAP. 36
Kongen i Assyria kommer mot
Jerusalem
1. I kong Hiskias' 14.år drog kongen i
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Assyria, Sankerib, opp imot alle Judas
faste byer og inntok dem.
2. Kongen i Assyria sendte Rabsake
med en stor hær fra Lakis til Jerusalem
mot kong Hiskia. Han stanset ved
vannledningen fra det øvre basseng, ved
hovedveien til vaskevollen.
3. Da gikk øverste hoffmann Eljakim,
Hilkias' sønn, ut til ham sammen med
stats-sekretæren, Sebna og historieskriveren Joah, Asafs sønn.
4. Og Rabsake sa til dem: Si til Hiskia:
Så sier den store konge, kongen i Assyria:
Hva er det for en trygghet som er kommet
over deg?
5. Jeg sier at det er bare meningsløse
ord, det at her er innsikt og styrke nok til
krig. Til hvem setter du da din lit, siden du
har gjort opprør mot meg?
6. Vel, setter du din lit til Egypten, den
knekte rørstaven, som når en støtter seg
til den, går inn i hans hånd og
gjennomborer den. Slik er kongen i
Egypten, Farao, for alle dem som setter
sin lit til ham.
7. Men sier du til meg: Vi setter vår lit til
Herren vår Gud, er det da ikke hans
offerhauger og altere Hiskia har tatt bort,
da han sa til Juda og Jerusalem: For dette
alter skal dere tilbe?
8. Men gjør nå et veddemål med min
herre, kongen i Assyria: Jeg vil gi deg to
tusen hester om du kan få folk til å ri på
dem.
9. Hvordan skulle du da kunne drive
tilbake en eneste statlig oppsynsmann, en
av min herres laveste tjenere? Det var
fordi at du setter din lit til Egypten og
håper å få vogner og ryttere derfra.
10. Mener du da at jeg har dratt opp mot
dette land for å ødelegge det, uten at
Herren har villet det? Nei, Herren har selv
sagt til meg: Dra opp mot dette sted og
ødelegg det!
11. Da sa Eljakim, Sebna, og Joah til
Rabsake: Tal til dine tjenere på
Arameeisk, for vi forstår det språket. Og
ikke tal til oss på Jødisk, så folket, som
står på muren, hører det!
12. Men Rabsake svarte: Er det til din
herre, og til deg, min herre har sendt meg
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for å tale disse ord? Er det ikke til de
menn som sitter på muren og må ete si
ega møkk og drikke sitt eget vann akkurat
som dere selv?
13. Og Rabsake trådde frem og ropte
med høy røst på Jødisk og sa: Hør den
store konges ord, den Assyriske konges
ord!
14. Så sier kongen: La ikke Hiskia få
narret dere, for han makter ikke å redde
dere!
15. Og la ikke Hiskia få dere til å sette
deres lit til Herren, idet han sier: Herren vil
redde oss, og denne by skal ikke gies i
kongen av Assyrias hånd.
16. Hør ikke på Hiskia! For så sier
kongen i Assyria: Gjør fred med meg og
kom ut til meg, så skal dere få ete hver av
sitt vintre og av sitt fikentre, og enhver
drikke av vannet i sin brønn,
17. til jeg kommer og henter dere til et
land som ligner deres land, et land med
korn og juice, et land med brød og
vingårder.
18. La ikke Hiskia forføre dere og si:
Herren vil redde oss! Har vel noen av
folkenes guder reddet sitt land av kongen
av Assyrias hånd?
19. Hvor er Hamats og Arpads guder?
Hvor er Sefarva'ims guder? Har vel
Samarias guder reddet det av min hånd?
20. Hvem er det blant alle disse lands
guder som har reddet sitt land av min
hånd? Skulle så Herren redde Jerusalem
av min hånd?
21. Men de tidde og svarte ham ikke et
ord, for kongens befaling lød slik: Dere
skal ikke svare ham.
22. Så kom den øverste hoffmann,
Elj akim, Hilkias' sønn, og statssekretæren Sebna, og historieskriveren
Joah, Asafs sønn, til Hiskia med
sønderrevne klær og meldte ham hva
Rabsake hadde sagt.
KAP. 37
Hiskia får profeti fra Herren ved
Jesaja om hva han skal gjøre
1. Da kong Hiskia hørte det, sønderrev
han sine klær og kledde seg i sekk, og
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gikk inn i Herrens hus.
2. Og han sendte den øverste hoffmann,
Eljakim, og stats-sekretæren Sebna, og
de eldste blant prestene, kledd i sekk til
Jesaja, Amos sønn.
3. Og de sa til ham: Så sier Hiskia: En
nødens, oppdragelsens, og vanærens,
dag er denne dag. Barnet er kommet til
morsåpningen, men det er ingen kraft til å
føde.
4. Kanskje Herren din Gud vil høre det
Rabsake har sagt, han som hans herre,
kongen i Assyria, har sendt for å håne den
levende Gud, så han straffer ham for de
ord Herren din Gud har hørt. Send opp da
en bønn for den rest som ennå er igjen.
5. Da Hiskias' tjenere kom til Jesaja,
6. sa Jesaja til dem: Så skal dere si til
deres herre: Så sier Herren: Frykt ikke for
de ord du hørte, de som Assyrerkongens
tjenere hånte meg med!
7. Se, jeg vil la en sådan ånd komme inn
i ham at han vender tilbake til sitt land for
et rykte han får høre. Og jeg vil la ham
falle for sverdet i sitt land.
8. Da Rabsake vendte tilbake, fant han
Assyrerkongen i ferd med å stride mot
Libna, for han hadde hørt at han hadde
brutt opp fra Lakis.
9. Da hørte kongen si om Tirhaka,
kongen i Nubia, at han hadde dratt ut for å
stride mot ham. Og da han hørte det,
sendte han beskjed til Hiskia og sa:
10. Så skal dere si til Judas konge
Hiskia: La ikke din Gud, som du setter din
lit til, få narret deg, så du tenker som så:
Jerusalem skal ikke gies i Assyrerkongens
hånd.
11. Du har hørt hva kongene i Assyria
har gjort med alle landene, at de har
ødelagt dem, og så skulle du bli reddet?
12. Har vel folkenes guder befridd dem
som mine fedre ødela, Gosan, Karan,
Resef, og Edens barn i Telassar?
13. Hvor er nå Hamats konge, Arpads
konge, byen Sefarva'ims konge, og Henas
og Ivvas konger?
14. Da Hiskia hadde mottatt brevet fra
budbærerne og lest det, gikk han opp til
Herrens hus, og der bredte Hiskia det ut
for Herrens åsyn.

15. Og Hiskia bad til Herren og sa:
16. Herre, hærskarenes Gud, Israels
Gud, du som troner på kjerubene! Du
alene er Gud for alle Jordens riker, og du
har gjort himmelen og Jorden.
17. Herre, bøy ditt øre til og hør! Herre,
åpne dine øyne og se! Hør alle de ord
som Sankerib har sendt for å håne den
levende Gud!
18. Det er sant, Herre, at kongene i
Assyria har ødelagt alle folkene og deres
land.
19. Og de har kastet deres guder i ilden,
for de er ikke guder, men et verk av
menneske-hender, tre og stein, og derfor
kunne de gjøre dem til intet.
20. Men befri oss nå, Herre vår Gud, av
hans hånd, så alle Jordens riker må erfare
at du alene er Herren!
21. Da sendte Jesaja, Amos sønn,
beskjed til Hiskia og lot si: Så sier Herren,
Israels Gud, om vedkommende det du har
bedt ham om mot kongen i Assyria,
Sankerib,
22. så lyder det ord slik som Herren har
talt om ham: Jomfruen, Sions datter,
forakter deg og håner deg. Jerusalems
datter rister på hodet etter deg.
23. Hvem har du hånet og spottet, og
mot hvem har du løftet din røst? Du har
løftet dine øyne altfor høyt, ja, mot Israels
Hellige.
24. Ved dine tjenere har du hånet
Herren og sagt: Med mine mange vogner
drog jeg opp på fjellenes topper, til
Libanons øverste topper, og hugg ned
dets høyeste sedrer og dets praktfulle
cypresser. Og jeg trenger meg frem til
dets øverste høyde og dets frodige skog.
25. Jeg gravde brønner og drakk av
dem, og jeg tørker ut alle Egyptens floder
med mine fotsåler.
26. Har du ikke hørt det, at jeg fra
forhenværende tider har gjort det og har
laget det så fra før av? Nå har jeg latt det
komme, så du har fått makt til å ødelegge
faste byer og gjøre dem til øde
grushauger.
27. Og deres innbyggere ble maktløse,
og de ble skrekkslagne og skamfulle. De
ble som gresset på marken og som de

Profeten Jesaja
grønne planter, som gresset på takene og
som korn som er ødelagt av brann før det
er fullvokst.
28. Enten du sitter, eller går ut og inn, så
vet jeg det. Og jeg vet at du raser mot
meg.
29. Fordi du raser mot meg, og din
overmodige trygghet har nådd opp til mine
ører, så vil jeg legge min ring i din nese og
mitt bissel mellom dine lepper, og føre deg
tilbake den vei du kom.
30. Og dette skal du ha til tegn: I år skal
dere ete av korn som vokser av det som
ble til spille, neste år det som skyter opp
vilt, men i det 3.år skal dere så og høste,
plante vingårder og ete deres frukt.
31. Og den rest som har sluppet unna
av Judas hus, skal skyte dypere rot
nedentil og bære frukt oventil.
32. For fra Jerusalem skal de etterlatte
gå ut, den rest fra Sion som har sluppet
unna. Herrens, hærskarenes Guds,
nidkjærhet skal gjøre dette.
33. Derfor sier Herren så om kongen i
Assyria: Han skal ikke komme inn i denne
by og ikke skyte en pil inn i den, og han
skal ikke rykke frem mot den med skjold
og kaste opp en voll mot den.
34. Den vei han kom, skal han vende
tilbake, og inn i denne by skal han ikke
komme, sier Herren.
35. Og jeg vil verne denne by og befri
den, for min skyld og for min tjener Davids
skyld.
36. Og Herrens engel gikk ut og slo
hundre og åttifem tusen mann i
Assyrernes leir. Og da folket stod opp om
morgenen, fikk de se dem alle ligge der
som døde kropper.
37. Da brøt kongen i Assyria Sankerib
opp og drog bort og vendte tilbake, og
siden holdt han seg i ro i Ninive.
38. Og da han engang tilbad i sin gud
Nisroks hus, slo hans sønner Adrammelek
og Sareser ham i hjel med sverd. Og de
kom seg unna og flyktet til Ararats land,
og hans sønn Asarhaddon ble konge i
hans sted.
KAP. 38
Hiskia ble frisk fra sin døds-sykdom
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1. Ved den tid ble Hiskia døds-syk. Da
kom Profeten Jesaja, Amos' sønn, inn til
ham og sa til ham: Så sier Herren: Gjør i
ordning ditt hus, for du skal dø og ikke
leve lenger!
2. Da vendte Hiskia sitt ansikt mot
veggen og bad til Herren
3. og sa: Å, Herre! Kom dog i hu at jeg
har vandret for ditt åsyn i trofasthet og
med helt hjerte, og har gjort hva godt er i
dine øyne! Og Hiskia gråt høyt.
4. Da kom Herrens ord til Jesaja og det
lød så:
5. Gå og si til Hiskia: Så sier Herren, din
far Davids Gud: Jeg har hørt din bønn, og
jeg har sett dine tårer. Se, jeg legger 15 år
til din alder.
6. Og jeg vil redde deg og denne by fra
Assyrerkongens hånd, og jeg vil beskytte
denne by.
7. Og dette skal du ha til tegn fra Herren
på at Herren vil holde det han nå har
lovet:
8. Se, jeg lar solskivens skygge, som er
gått nedover med solen på Akas' solskive,
gå ti streker tilbake. Og solen gikk tilbake
ti av de streker den var gått nedover.
Hiskias sang da han ble frisk
9. En sang, skrevet av Judas konge
Hiskia da han hadde vært syk, men
kommet seg fra sin sykdom:
10. Jeg tenkte: I mine fredelige dager
må jeg gå gjennom dødsrikets porter, og
jeg blir berøvet med resten av mine år.
11. Jeg tenkte: Jeg skal ikke se
HERREN, i de levendes land. Jeg skal
ikke skue mennesker mere blant dem som
bor i det fredelige.
12. Min bolig blir rykket opp og ført bort
fra meg som en hyrdes telt. Jeg får rullet
mitt liv sammen lik en vever, som skjærer
meg av fra trådene. Innen dag blir til natt
gjør du det av med meg.
13. Jeg fikk min sjel til å være stille inntil
morgenen, for som en løve, knuser han
mine bein. Innen dag blir til natt gjør du
det av med meg.
14. Som en svale, og som en trane, slik
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har jeg klaget. Og jeg har kurret som en
due. Matte så mine øyne mot det høye:
Herre, jeg er redd! Gå i borgen for meg!
15. Hva skal jeg si? Han har både sagt
meg det, og han har gjort det stille. Og jeg
vil vandre bort etter alle mine år med
smertelig bedrøvelse.
16. Herre! Ved ditt ord lever mennesket,
og ved dem blir min ånds liv oppeholdt, så
gjør meg frisk og la meg leve!
17. Se, til fred ble meg det bitre, og
k j æ r lig d ro g d u m eg o p p a v
tilintetgjørelsens grav, for du kastet alle
mine synder bak din rygg.
18. For ikke priser dødsriket deg, og
ikke lover døden deg. Og ikke venter de
som farer ned i graven på din trofasthet.
19. DE LEVENDE, priser deg. Slik som
jeg i dag, som en far lærer sine barn om
din trofasthet.
20. Herren er klar til å befri meg, så på
mine strenge-instrumenter vil vi spille alle
vårt livs dager i Herrens hus.
21. Jesaja sa at de skulle hente en
fikenkake og legge det som plaster på
byllen, så han kunne bli frisk igjen.
22. Hiskia sa: Hva skal jeg ha til tegn på
at jeg skal gå opp til Herrens hus?
KAP. 39
Gaver til Hiskia fra Babylon, og
profeti om Babylon av Jesaja
1. På den tid sendte Merodak Baladan,
Baladans sønn, kongen i Babylon, brev og
gaver til Hiskia, da han hørte at han hadde
vært syk og var blitt frisk igjen.
2. Hiskia gledet seg over dem og lot
dem få se sitt skatterom, sølvet, gullet,
krydderiene, den kostbare olje, hele sitt
våpenhus, og alt det som fantes i
skatterommene. Det var ikke en ting
Hiskia lot dem få se i sitt hus og i hele sitt
rike.
3. Da kom profeten Jesaja til kong
Hiskia og sa til ham: Hva sa disse menn,
og hvor kom de fra til deg? Hiskia svarte:
De er kommet til meg fra et land langt
borte, fra Babylon.
4. Og han sa: Hva fikk de se i ditt hus?
Hiskia svarte: Alt det som er i mitt hus har

de fått se. Det var ikke en ting jeg ikke lot
dem få se i mine skatterom.
5. Da sa Jesaja til Hiskia: Hør Herrens,
hærskarenes Guds, ord:
6. Se, de tider kommer da alt det som er
i ditt hus, og alle de skatter som dine fedre
har samlet like til denne dag, skal føres
bort til Babylon. Det skal ikke bli noen ting
tilbake, Sier Herren.
7. Og blant dine sønner som skal gå ut
av deg, som du skal oppdra, skal det være
noen som blir tatt til hoffmenn i kongen av
Babylons palass.
8. Da sa Hiskia til Jesaja: Det Herrens
ord som du har talt, er godt. Så sa han:
Det skal jo være fred og trygghet i mine
dager.
KAP. 40

Døperen Johannes

1. TRØST, mitt folk, sier deres Gud.
2. Tal vennlig til Jerusalem og rop til det
at dets strid er endt, at deres skyld er
betalt, at det har fått dobbelt igjen av
Herrens hånd for alle sine synder.
3. Hør! Det er en som roper i ørkenen:
Rydd vei for Herren! Gjør en jevn vei for
Gud i ødemarken!
4. Hver dal skal heves, og hvert fjell og
hver topp skal senkes. Det bakkete skal
bli til slette, og hamrene til flatt land.
5. Og Herrens herlighet skal åpenbares,
og alt kjøttslig natur skal se det, for
Herrens munn har talt.
Herren skal vokte sitt folk
6. Hør! Det er en som sier: Rop! Og en
annen svarer: Hva skal jeg rope? Alt kjøtt
er gress, og all dens herlighet er som
markens blomst.
7. Gresset blir tørt, og blomsten visner,
når Herrens ånd blåser på det. Ja, for
sannelig, folket er som gress.
8. Gresset blir tørt, blomsten visner,
men vår Guds ord står fast til evig tid.
9. Stig opp på et høyt fjell, du Sions
gledesbud! Løft opp din røst med kraft, du
Jerusalems gledesbud! Løft den opp og
frykt ikke! Si til Judas byer: Se, der er
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deres Gud!
10. Se, Herren, Israels Gud, kommer
med kraft, og hans arm dominerer. Se,
hans lønn er med ham, og hans
gjengjeldelse går foran ham.
11. Som en hyrde skal han vokte sin
flokk. I sin arm skal han samle lammene,
og ved sin barm skal han bære dem. Og
de får som har lam, skal han lede.
12. Hvem har målt vannene med sin
hule hånd og beregner himmelen med
sine utspente fingrer, samlet Jordens mold
i ei veske, veid fjell på vekt, og hauger på
vektskåler?
13. Hvem har målt Herrens Ånd, og
hvem lærer ham som hans rådgiver?
14. Hvem har han rådført seg med, så
han gav ham forstand og opplyste ham
om den rette vei, gav ham kunnskap og
lærte ham å kjenne visdommens vei?
15. Se, folkene er som en dråpe i et
spann. Og som et støvkorn i en vektskål
er de aktet. Se, øyene er som det fine
støv han lar fare til værs.
16. Libanon er ikke nok til ved, og dets
dyr ikke nok til brennoffer.
17. Alle folkene er som ingenting for
ham. Som ingenting og bare tomhet er de
aktet av ham.
18. Hvem vil dere da sammenligne Gud
med? Og hva for et bilde vil dere sette ved
siden av ham?
19. Gullbildet er støpt av en mester, og
en gullsmed kler det med gull. Og han
støper sølvkjeder til det.
20. Den som ikke har råd til en slik gave,
han velger tre som ikke råtner. Han søker
opp en erfaren mester forat han skal få i
stand et bilde som står støtt.
21. Skjønner dere ikke? Hører dere
ikke? Er det ikke fra begynnelsen
kunngjort for dere? Har dere ikke forstått
Jordens grunnprinsipper?
22. Han er jo den som troner over den
vide Jord. Og de som bor på den, er som
gresshopper. Han er den som bredte ut
himmelen som et tynt teppe og spente ut
den som et telt til å bo i,
23. den som gjør fyster til intet og
Jordens dommere til bare tomhet.
24. Knapt er de plantet, knapt er de
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sådd, knapt har deres stamme skutt rot i
jorden, før han har blåst på dem, og de
blir tørre, og en storm fører dem bort som
strå.
25. Hvem vil dere da sammenligne meg
med, så jeg skulle være ham lik, sier den
Hellige?
26. Løft deres øyne mot det høye og se:
Hvem har skapt disse ting? Han er den
som fører deres hær ut i fastsatt tall, og
som kaller dem alle ved navn. På grunn
av hans veldige styrke, og hans mektige
kraft, savnes ikke èn.
27. Hvorfor vil du si, Jakob, og tale slik,
Israel: Min vei er skjult for Herren, og min
rett går min Gud forbi?
28. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt
det? Herren er en evig Gud og den som
har skapt Jordens ender. Han blir ikke trett
og han blir ikke sliten, og hans forstand er
uransakelig.
29. Han gir den trette kraft. Og den som
ingen krefter har, gir han stor styrke.
30. Gutter blir trette og slitne, og unge
menn snubler.
31. Men de som venter på Herren, får ny
kraft og løfter vingene som ørner. De
løper og blir ikke trette, de går og blir ikke
slitne.
KAP. 41
Profeti om kong Kyros
1. Ti og hør på meg, dere øyer! Må
folkene iføre seg ny kraft og la dem
komme hit og så tale! Ja, la oss tre frem
for retten!
2. Hvem vakte fra Østen ham som
seieren møter hvor han setter sin fot? Han
gir folkeslag i hans vold og lar ham herske
over konger, gjør deres sverd til støv, og
deres bue til strå, som føres bort av
vinden.
3. Han forfølger dem, og drar med
fasthet frem på en vei hvor han før ikke
kom med sine føtter.
4. Hvem utrettet og gjorde dette? Han
so m k a l t e s t a m m en e f rem f ra
begynnelsen. Jeg, Herren, er den første,
og den siste er jeg også.
5. Øyene ser det og frykter, og Jordens
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ender skjelver, for de rykker frem og
kommer.
6. Den ene hjelper den andre og sier til
sin bror: Vær frimodig!
7. Treskjæreren setter mot i gullsmeden,
og den som glatter med hammeren, i den
som hamrer på ambolten, og han sier om
loddingen: Den er god. Og han fester
bildet med spiker, forat det skal stå støtt.
8. Og du Israel, min tjener Jakob, som
jeg utvalgte, avkomme av min venn
Abraham!
9. Du som jeg tok ved hånden og hentet
fra Jordens ender og kalte fra dens
ytterste kanter, og til hvem jeg sa: Du er
min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke
forkastet deg!
10. Frykt ikke, for jeg er med deg! Se
deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud!
Jeg styrker deg og hjelper deg, og holder
deg oppe med min rettferds høyre hånd.
Ingen skal kunne stå seg mot Israel
11. Se, de skal bli til spott og skam alle
de som er rasende på deg. De skal bli til
ingenting og gå til grunne de menn som
bråker med deg.
12. Du skal søke dem og ikke finne
dem, de menn som krangler med deg. De
skal bli til intet og ingenting de menn som
fører krig mot deg.
13. For jeg, Herren, din Gud, som holder
deg fast ved din høyre hånd, sier til deg:
Frykt ikke! Jeg hjelper deg.
14. Frykt ikke, Jakob, du vesle makk, du
Israels lille flokk! Jeg hjelper deg, sier
Herren, for din gjenløser er Israels Hellige.
15. Se, jeg gjør deg til en skarp ny
treskevogn med mange tagger. Du skal
treske fjell og knuse dem, og topper skal
du gjøre til agner.
16. Du skal kaste dem med kasteskuffe,
og vinden skal føre dem bort. Og stormen
skal spre dem, men du skal fryde deg i
Herren, og rose deg av Israels Hellige.
17. De undertrykte og de fattige søker
etter vann, men det er ikke noe. Og deres
tunge brenner av tørst, men jeg, Herren,
jeg vil svare dem, og jeg, Israels Gud, vil
ikke forlate dem.

18. Jeg vil la elver velle frem på
høydene, og kilder midt i dalene. Jeg vil
gjøre en ørken til en sjø, og et tørt land til
vannrike kilder.
19. Jeg vil la sedrer, akasier, myrter, og
oljetrær, vokse frem i ørken. Jeg vil la
cypress, lønn, og buskbom, gro sammen
på den øde mark,
20. forat de alle sammen skal både se
og vite, legge merke til og forstå, at
Herrens hånd har gjort dette, og at Israels
Hellige har skapt det.
21. Kom hit med deres sak, sier Herren.
Kom frem med deres bevisgrunnlager,
sier Jakobs konge.
22. La dem komme frem med dem og
kunngjøre for oss hva som skal hende!
Kunngjør hva det er som dere tidligere har
spådd, så vi kan akte på det og lære dets
utfall å kjenne! Eller la oss høre om de
kommende ting!
23. Kunngjør hva som skal komme
heretter, så vi kan vite at de er guder! Ja,
gjør noe godt eller ondt, så vi kan bli
forbauset alle sammen!
Persias konge, Kyros
24. Se, dere er intet, og deres gjerninger
ingenting. En vederstyggelighet er den
som velger dere.
25. Jeg vakte ham fra norden, og han
kom fra solens oppgang, han som skal
påkalle mitt navn. Han skal trampe på
fyrster som om de var av leire, lik en
pottemaker som knar gjørme.
26. Hvem har kunngjort dette fra
begynnelsen, så vi kunne vite det. Og fra
forhenværende tid, så vi kunne si: Han har
rett? Ingen har kunngjort noe, ingen har
fortalt noe, og ingen har hørt dere si noe.
27. Jeg er den første som sier til Sion:
"SE, der er de!", og som sender
Jerusalem gledelige nyheter.
28. Jeg ser meg om, men der er ingen.
Ingen blant disse som kan gi beskjed,
ingen som kan gi et svar på mitt spørsmål.
29. Se dem alle! Deres gjerninger er
intet, ingenting, og deres bilder er bare
vind og tomhet.
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KAP. 42
Profeti om datiden og Jesus Kristus
1. Se min tjener, som jeg støtter, min
utvalgte, som min sjel har behag i! Jeg
legger min Ånd på ham, og han skal føre
rett ut til hedningefolkene.
2. Han skal ikke skrike og ikke rope, og
han skal ikke la sin røst høre på gaten.
3. Et knekket rør skal han ikke knuse, og
en rykende veke skal han ikke slukke. Og
på rette måten skal han føre retten ut til
dem.
4. Han skal ikke bli sliten, og hans kraft
skal ikke bli knekket før han får grunnlagt
retten på Jorden. Og på hans lov venter
øyene.
5. Så sier Gud, Herren, som skapte
himmelen og spente ut den, som bredte ut
Jorden med det som gror på den, som gir
ånde til folket som bor på den, og ånd til
dem som ferdes på den:
6. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og
tatt deg ved hånden, og jeg vil beskytte
deg og gjøre deg til en pakt for folket, og
til et lys for hedningene.
7. Forat du skal åpne blindes øyne, føre
de fangne ut av fengselet, og føre dem
som sitter i mørke, ut av fangehuset.
8. Jeg, Herren, det er mitt navn, og jeg
gir ikke noen annen min ære, eller de
utskårne bilder min pris.
9. De ting som er forkynt tidligere, se, de
er nå kommet. Og nå forkynner jeg nye
ting. Før de vokser frem, lar jeg dere høre
om dem.
10. Syng Herren en ny sang og hans
pris fra Jordens ende, dere som farer ut
på havet, og alt som fyller det, dere øyer
og dere som bor der!
11. Ørkenen og dens byer skal løfte opp
røsten, de teltbyer hvor Kedar bor. De
som bor på fjellet, skal juble, og fra
fjelltoppene skal de rope høyt.
12. De skal gi Herren ære og forkynne
hans pris på øyene.
13. Herren skal dra ut som en kjempe,
og som en kriger oppegge sin djervhet.
Han skal rope høyt, ja brøle, og mot sine
fiender skal han vise sin makt.
14. Jeg har tidd fra eldgammel tid. Jeg
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talte ikke, og jeg holdt meg tilbake. Nå vil
jeg rope som en fødende kvinne, og jeg vil
få luft og puste ut.
15. Jeg vil legge fjell og topper øde, og
la alle deres planter tørke bort. Og jeg vil
gjøre elver til land, og tørke ut sjøer.
16. Og jeg vil føre blinde på en vei de
ikke kjenner. På stier de ikke kjenner, vil
jeg la dem ferdes. Jeg vil gjøre mørke
steder for deres åsyn til lys, og bakker til
slett mark. Dette er de ting jeg vil gjøre, og
jeg vil sannelig ikke la det være.
17. De skal vike tilbake og bli stående
med skam de som setter sin lit til utskårne
bilder, og som sier til støpte bilder: Dere er
våre guder!
18. Hør, dere døve! Og lukk øynene opp
og se, dere blinde!
19. Hvem er blind, om ikke min tjener,
og døv, om ikke det bud som jeg sender?
Hvem er så blind som min fortrolige venn,
så blind som Herrens tjener?
20. Du har sett mye, men du tar ikke
vare på det. Han har åpne ører, men han
hører ikke.
21. Det er Herrens vilje å gjøre loven
stor og herlig for sin rettferdighets skyld.
22. Men det er et røvet og plyndret folk.
De ligger alle sammen bundet i huler og
skjult i fangehus. De ble røvet, og ingen
reddet dem. De ble plyndret, og ingen sa:
Gi det tilbake!
23. Hvem blant dere vil heretter vende
øret til dette, og gi akt på å høre det?
24. Hvem har overgitt Jakob til plyndring
og Israel til røvere? Var det ikke Herren,
han som vi syndet imot, og på hvis veier
de ikke ville vandre, og på hvis lov de ikke
ville høre?
25. Så øste han ut over dem sin
brennende vrede og en veldig krig. Og de
ble satt i brann av den rundt omkring, men
de forstod det ikke. Den brente dem, men
de la det ikke på hjerte.
KAP. 43
Israel kommer hjem til sitt land
1. Og nå, så sier Herren, som skapte
deg, Jakob, og som dannet deg, Israel:
Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, og kalt
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deg ved navn, du er min.
2. Når du går gjennom vann, så er jeg
med deg. Og gjennom elver, så skal de
ikke overskylle deg. Når du går gjennom
ild, skal du ikke svis, og flammen skal ikke
brenne deg,
3. for jeg er Herren, din Gud, Israels
Hellige, din befrier. Jeg gir Egypten til
løsepenger for deg, og Nubia og Seba gir
jeg i ditt sted.
4. Fordi du er dyrebar i mine øyne, fordi
du er høyt verdsatt og jeg elsker deg, så
gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag
isteden for ditt liv.
5. Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra østen
vil jeg la din ætt komme, og fra vesten vil
jeg samle deg.
6. Jeg vil si til norden: Gi dem hit! Og til
syden: Hold dem ikke tilbake! La mine
sønner komme fra det fjerne og mine
døtre fra Jordens ende,
7. hver den som nevnes med mitt navn,
og som jeg har skapt til min ære, som jeg
har formet og gjort.
8. Før frem et blindt folk som dog har
øyne, og døve, som dog har ører!
9. La alle hedningefolk samle seg, og
alle folkeslag komme sammen! Hvem
blant dem er det som kunngjør slikt? La
dem si oss hva de tidligere har spådd! La
dem stille sine vitner, så de kan få rett! La
dem høre og si: Det er sannhet!
10. Dere er mine vitner, sier Herren, og
min tjener, som jeg har utvalgt, forat dere
skal kjenne og tro meg, og forstå at jeg er
Gud. Før meg er ingen Gud blitt til, og
etter meg skal det ingen komme.
11. JEG, er Herren, og foruten meg er
det ingen forløser.
12. Jeg har fortalt det og befridd. Jeg
har kunngjort det, og der var ingen
fremmed gud blant dere. Dere er mine
vitner, sier Herren, og jeg er Gud.
13. Endog fra dag ble til, er jeg det, og
det er ingen som redder av min hånd. Jeg
gjør en gjerning, og hvem kan gjøre så
den blir ugjort?
Medierne og Persierne angriper
Babylon

14. Så sier Herren, deres gjenløser,
Israels Hellige: For deres skyld sender jeg
mitt bud til Babylon og lar dem alle
sammen flykte nedover elven. Jeg lar
Kaldeerne flykte på de skip som var deres
lyst.
15. Jeg er Herren, deres Hellige, Israels
skaper, og deres konge.
Herren baner vei i ørkenen
16. Så sier Herren, som gjorde vei i
havet, og en sti i det veldige vann,
17. som lot vogner og hester, hær og
krigsmakt, dra ut, og nå ligger de der alle
sammen, de kan ikke stå opp, og de har
sloknet som en veke slokner:
18. Kom ikke i hu de forhenværende ting
og akt ikke på fortiden!
19. Se, jeg gjør noe nytt, og nå skal det
vokse frem. Skal dere ikke oppleve det?
Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, og
strømmer i ødemarken.
20. Markens ville dyr, sjakaler, og
strutser, skal gi ære til meg fordi jeg gir
vann i ørkenen, og strømmer i
ødemarken, så mitt folk, mine utvalgte,
kan drikke.
21. Det folk jeg har formet meg, skal
forkynne min lov.
22. Men meg har du ikke påkalt, Jakob,
så du gjorde deg strev for meg, Israel!
23. Du har ikke gitt meg dine brennoffers
får, og ikke æret meg med dine slaktoffer.
Jeg har ikke maset på deg med matoffer
og ikke påført deg strev med virak.
24. Du har ikke kjøpt meg krydderkalmus for sølv og ikke mettet meg med
dine slaktoffers fedme. Du har trettet meg
med dine synder, og påført meg strev med
dine ugjerninger.
25. JEG, er den som utsletter
ugjerninger for min skyld, og dine synder
kommer jeg ikke mere i hu.
26. Minn meg, og la oss gå i rette med
hverandre! Fortell du, så du kan få rett!
27. Din øverste far syndet, og dine
sakførere falt ifra meg.
28. Derfor vanhelliget jeg de hellige
fyrster, og overgav Jakob til bann og Israel
til spott.
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KAP. 44
1. Men hør nå, Jakob, min tjener, og
Israel som jeg har utvalgt!
2. Så sier Herren, som skapte deg og
formet deg fra mors liv, og som hjelper
deg: Frykt ikke, min tjener Jakob, det
oppriktige og rettskafne folk som jeg har
utvalgt!
3. For jeg vil øse vann over det tørste,
og strømmer over det tørre. Jeg vil øse ut
min Ånd over dine avkom, og min
velsignelse over dine vekster,
4. så de vokser opp som iblant gress, og
som piltrær ved bekkene.
5. En skal si: Jeg tilhører Herren. En
annen skal kalle seg med Jakobs navn.
Og en tredje skal skrive med sin hånd:
Jeg tilhører Herren, og Israel skal han
bruke som æresnavn.
De utskårne avguder
6. Så sier Herren, Israels konge, Herren,
hærskarenes Gud: Jeg er den første og
den siste, og foruten meg er det ingen
Gud.
7. Hvem forteller som jeg det som skal
skje? La ham kunngjøre og legge frem for
meg det som han har fortalt, helt fra jeg
skapte oldtidens ætt?
8. Frykt ikke og bli ikke skrekkslått! Har
jeg ikke for lenge siden latt deg få høre
dette og fortalt deg det? Dere er mine
vitner. Er det noen Gud foruten meg? Det
er ingen klippe, jeg kjenner ingen.
9. De som lager utskårne bilder er alle
sammen meningsløse. Og deres kjære
guder er til ingen nytte. Og de som gir
dem sin bekjennelse, ser ikke og skjønner
ikke, så de skal bli til skamme.
10. Om noen har formet en gud og støpt
et bilde, så blir det til ingen nytte.
11. Se, alle de som holder seg til det,
skal bli til skamme. Og kunstnerne, som
selv jo er mennesker, la dem samle seg
alle sammen, og la dem tre frem! De
skulle bli skrekkslagne, og de skulle bli til
skamme alle sammen.
12. Smeden bruker meisel og arbeider
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ved kullild. Han former bildet med
hammer, og han arbeider på det med sin
kraftige arm. Han blir sulten under
arbeidet og kraftløs, han drikker ikke vann
og blir slapp.
13. Treskjæreren spenner ut en
målesnor, risser av med en stift, og
arbeider på treet med en kniv og merker
det ut med passeren. Han lager det til som
bildet av en mann, som et prektig
menneske-vesen, til å bo i et hus.
14. En begynner med å felle sedrer, og
han tar steineik og eik, og velger seg ut et
blant skogens trær. Han planter furu, og
regnet får den til å vokse.
15. Og så tjener treet mennesket til å
brenne. Han tar det og varmer seg med
det. Han tenner opp og baker brød med
det også. Og så gjør han også seg en gud
av det, som han tilber. Og han gjør et
utskårent bilde av det, som han faller ned
for.
16. Den ene delen av det brenner han
opp med ild. Og med den halvdelen lager
han til det kjøtt som han skal ete. Han
steiker en steik og metter seg, og han
varmer seg også og sier: Å, jeg er blitt
varm, og jeg nyter av ilden.
17. Resten av det gjør han til en gud, til
sitt utskårne bilde. Og han faller ned for
det og tilber det. Han ber til det og sier:
Befri meg, for du er min gud!
18. De skjønner ingenting og forstår
intet, for igjenklinte er deres øyne, så de
ikke ser. Og forherdet er deres hjerter, så
de ikke forstår.
19. Han har ikke så mye ettertanke, og
han har ikke klokskap og forstand nok til å
si: Halvdelen av det har jeg brent opp med
ild, og jeg har også bakt brød over glørne
av det. Jeg har stekt kjøtt og eter det, og
rest en av d et gj ør j eg til en
vederstyggelighet, for jeg faller ned for en
trekubbe!
20. Den som holder seg til det som bare
er aske, han er ført vill av et sløvet hjerte,
og han redder ikke sin sjel med å si: Er
det ikke løgn det jeg har i min hånd?
21. Kom i hu dette, Jakob! Kom dette i
hu, Israel, for du er min tjener. Jeg har
formet deg, og du er min tjener. Israel, du
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skal ikke bli glemt av meg.
22. Jeg utsletter dine overtramp som en
tåke, og dine synder som en sky. Vend
om til meg, for jeg gjenløser deg!
23. Juble, dere himler, for Herren utfører
sitt verk. Rop med fryd, dere Jordens dyp!
Bryt ut i jubel, dere fjell, og hvert tre i deg,
du skog, for Herren gjenløser Jakob. Og
på Israel vil han åpenbare sin herlighet.
Jerusalem og tempelet skal bygges
opp igjen
24. Så sier Herren, din gjenløser, han
som formet deg fra mors liv: Jeg er
Herren, som gjør alle ting, som spente ut
himmelen alene, som bredte ut Jorden
uten hjelp fra noen,
25. som gjør løgnprofetens tegn til intet
og spåmennene til sløvinger, som driver
de egenvise tilbake og gjør deres visdom
til dårskap,
26. som stadfester sin tjeners ord, som
fullfører sine budbæreres beslutninger, og
som sier om Jerusalem: Der skal bo folk.
Og om Judas byer: De skal bygges opp
igjen, og deres ruiner vil jeg reise.
27. Og som sier om dypet: Bli tørt, for
dine strømmer vil jeg tørke ut!
28. Og som sier om Kyros: Han er min
hyrde, og hele min vilje skal han fullføre
og si om Jerusalem: Det skal bygges opp
igjen, og tempelet skal bli grunnlagt.
KAP. 45

Profeti om Kyros

1. Så sier Herren til sin salvede, til
Kyros, som jeg holder i hans høyre hånd
for å kaste hedningefolk ned for ham og
løse beltet fra kongers hofter, og for å
åpne dører for ham, så at ingen porter kan
holdes stengt:
2. Jeg vil gå frem foran deg, og bakker
vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg
sprenge, og bommer av jern vil jeg
sønderhugge.
3. Og jeg vil gi deg skatter som er skjult i
mørket, og rikdommer som er skjult på
hemmelige steder, så du kan vite at jeg er
Herren som kalte deg ved navn, Israels

Gud.
4. For Jakob, min tjeners, og for Israel,
min utvalgtes skyld kalte jeg deg ved
navn. Og jeg gav deg et ærefullt navn,
enda du ikke kjente meg.
5. Jeg er Herren, og det er ingen annen.
Foruten meg er det ingen Gud. Jeg
omsluttet deg, enda du ikke kjente meg,
6. forat de, både i øst og vest, skal vite
at det er ingen foruten meg. Jeg er Herren
og det er ingen annen.
7. Jeg er lysets opphav og mørkets
skaper, som gir lykken og skaper ulykken.
Jeg, Herren, gjør alt dette.
Herren alene er Gud og ingen annen
8. Drypp, dere himler, ovenfra, og la
rettferdighet strømme ned som fra en sky.
Måtte Jorden åpne seg og bære befrielse
som frukt, og la rettferdighet vokse frem
av den. Jeg, Herren, skaper det.
9. Stakkars den som bråker med sin
skaper, som et skår blant andre potteskår
av jord! Kan leiren si til Ham som former
det: Hva gjør du? Og kan ditt verk si om
deg: Han har ingen hender?
10. Stakkars den som sier til sin far:
Hvorfor oppfostrer du? Og som sier til
kvinnen: Hvorfor føder du?
11. Så sier Herren, Israels Hellige, han
som skapte det: Spør meg om de
kommende ting! Og la meg dra omsorg for
mine barn og mine henders verk!
12. Jeg har gj ort Jorden, og
menneskene på den har jeg skapt. Mine
hender er det som har utspent himmelen,
og hele dens hær har jeg latt stille frem.
13. Jeg har vakt ham opp i rettferdighet,
og alle hans veier vil jeg jevne. Han skal
bygge opp min by og løslate mitt bortførte
folk, ikke for betaling og ikke for gave, sier
Herren, hærskarenes Gud.
14. Så sier Herren: Egyptens gods,
Nubias fortj eneste, og Sabeernes
selvstore menn, skal gå over til deg, og
deg skal de tilhøre. Deg skal de følge, og i
lenker skal de gå. For deg skal de kaste
seg ned, og deg skal de bønnfalle: Bare
hos deg er Gud, og det er INGEN
ANNEN, Gud.
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15. I sannhet, du er en Gud som er
uransakelig, og du, Israels Gud, forløser!
16. De blir alle sammen til spott og
skam. Og de går alle sammen bort med
vanære, avgudsbildenes kunstnere.
17. Israel skal bli forløst ved Herren med
en evig befrielse. Dere skal i hele
evigheten ikke bli til spott og skam,
18. for så sier Herren som skapte
himmelen, han som er Gud, han som
formet Jorden og laget den, han som
grunnfestet den, han som skapte den ikke
til å være øde, men formet den til bolig for
folk: Jeg er Herre, og det er ingen annen.
19. I hemmelighet har jeg ikke talt, og
ikke på et sted i et mørkt land. Jeg har
ikke sagt til Jakobs ætt: Søk meg uten
nytte! Jeg, Herren, taler rettferdighet, og
forkynner det som rett er.
20. Samle dere og kom, og tre frem alle
sammen, dere som har sluppet unna
hedningefolkene! De vet ingenting de som
bærer på sine trebilder og ber til en gud
som ikke kan frelse.
21. Fortell og si ifra! Ja, rådslå dere i
sammen! Hvem har kunngjort dette for
forhenværende tid, og fortalt det for lenge
siden? Mon er det ikke jeg, Herren? Det er
ingen annen Gud foruten meg. Det er ikke
en rettferdig og befriende Gud foruten
meg.
22. Vend dere til meg og bli forløst for
alle Jordens ender, for jeg er Gud og
ingen annen!
23. Ved meg selv har jeg sverget, og et
sannhets ord er gått ut av min munn, et
ord som ikke skal rygges på: For meg skal
hvert kne bøye seg, og meg skal hver
tunge sverge troskap.
24. Bare i Herren, skal de si om meg, er
rettferdighet og styrke. Til ham skal de
komme, og til skamme skal de bli alle de
som brenner av harme mot ham.
25. Ved Herren skal de få sin rett, og av
ham skal de rose seg, hele Israels folk.
KAP. 46
Babylons guder faller for Herren
1. Bel siger om, og Nebo faller. Deres
bilder overgis til dyr og fe. Dem som dere

bar, legges som en byrde på de trette dyr.
2. De faller om, og siger alle sammen.
De kunne ikke redde byrden, men må selv
gå bort i fangenskap.
3. Hør på meg, dere av Jakobs hus, og
alle dere som er blitt igjen av Israels hus,
dere som har lagt på meg fra mors liv og
som jeg har båret fra mors fang!
4. Like til deres alderdom er jeg den
samme. Og til de grå hår vil jeg bære
dere. Jeg har gjort det, og jeg vil
fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og
redde dere.
5. Hvem vil dere sammenligne meg
med, så vi skulle være like?
6. De rister gull ut av pungen og veier
sølv på vekten. De leier en gullsmed som
skal gjøre det til en gud, så de kan falle
ned og tilbe.
7. De løfter ham opp, bærer ham på
skulderen, og setter ham på hans plass.
Og han står der og flytter seg ikke fra sitt
sted. Om noen roper til ham, så svarer
han ikke, og han redder ikke av nød.
8. Legg dette fast på minnet, og ta det til
hjerte, dere overtrampere.
9. Kom i hu de forhenværende ting fra
gammel tid, at jeg er Gud, og at ingen
annen enn jeg er Gud, og at det er ingen
som jeg.
10. Jeg er fra begynnelsen, og forkynner
enden og i fortid det som ikke er skjedd.
Og jeg sier: Mitt råd skal bli fullført. Og alt
jeg vil, det gjør jeg.
11. Jeg kaller fra Østen en rovfugl, fra et
land langt borte, en mann som skal
fullføre mine beslutninger. Jeg har både
sagt det, og vil la det komme. Jeg har
tenkt det ut, og jeg vil også gjøre det.
12. Hør på meg, dere sterke ånder, dere
som er langt borte fra rettferdighet!
13. Jeg lar min rettferdighet komme
nær, og den er ikke langt borte. Min
befrielse drøyer ikke, og jeg gir forløsning
til Israel og min herlighet på Sion.
KAP. 47

Babylons dom

1. Stig ned i støvet, du jomfru, Babylons
datter! Sett deg på marken uten trone, du
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Kaldeernes datter! For de skal ikke mere
kalle deg den skjønne yndling.
2. Ta fatt på kvernen og mal mjøl. Slå
opp ditt slør og løft opp slepet, gå barbeint
og vass over elven!
3. Dine organer skal bli avdekket, og din
skam bli sett, for hevn vil jeg ta og ikke
spare noe menneske.
4. Vår gjenløser, hans navn er Herren,
hærskarenes Gud, Israels Hellige.
5. Sitt taus og gå inn i mørket, du
Kaldeernes datter, for de skal ikke mere
kalle deg rikdommens dronning.
6. Jeg var vred på mitt folk, vanhelliget
min arv og gav den i din hånd, men du
viste dem ikke barmhjertighet, for endog
på oldingen lot du ditt åk tynge hardt.
7. Og du sa: Til evig tid skal jeg være
dronning, så du ikke tok dette til ettertanke
og tenkte på hva enden skulle bli.
8. Så hør nå dette, du som lever i dine
lyster og som sitter så trygt, du som sier i
ditt hjerte: Jeg skal ikke sitte som enke og
ikke vite hva det er å være barnløs!
9. Men begge disse ting skal komme
over deg i et øyeblikk, på èn dag, både
barnløshet og enkestand. I fullt mål
kommer de over deg til tross for dine
mange trolldomskunster, og til tross for
dine mange besvergelser.
10. Du stolte på din ondskap, og du sa:
Det er ingen som ser meg. Din visdom og
din kunnskap har forført deg, så du sa i
ditt hjerte: Jeg og ingen annen!
11. Så skal det da komme over deg en
ulykke som du ikke kan mane bort. En
ødeleggelse skal ramme deg som du ikke
kan makte å avvende ved noe
soningsoffer. Og en undergang som du
ikke vet om, skal komme brått over deg.
12. Stå frem med dine besvergelser og
med dine mange trolldomskunster som du
har gjort deg strev med fra din ungdom av!
Og se om du kunne skaffe hjelp til deg
med dem, om du kunne skremme ulykken
bort.
13. Du har trettet deg ut med dine
mange forslag. La dem stå frem og forløse
deg, de stjernekikkere som har delt inn
himmelen, de som hver måned kunngjør
de ting som skal komme over deg!

14. Se, de er som halm. Ilden brenner
dem opp, og de kan ikke redde sitt eget liv
fra flammens makt. For det er ingen glør
til å varme seg med og ingen ild til å sitte
omkring.
15. På den måten går det for deg med
dem som du har strevet for. De som drev
handel med deg fra din ungdom av, de
farer hit og dit, hver til sin kant, og det er
ingen som befrir deg.
KAP. 48
Herren skal rense Israel fra urett
1. Hør dette, dere av Jakobs hus, dere
som kalles med Israels navn og har runnet
fra Judas kilde, dere som sverger ved
Herrens navn og priser Israels Gud, men
ikke i sannhet og rettskaffenhet!
2. For etter den hellige by kaller de seg,
og på Israels Gud stoler de, på ham hvis
navn er Herren, hærskarenes Gud.
3. De forhenværende ting som jeg har
fortalt for lenge siden, de gikk ut fra min
munn og jeg har kunngjort dem. Og brått
satte jeg dem i verk og de kom.
4. Fordi jeg visste at du var hard, og din
nakke var som ei jernsene, og din panne
som av kobber,
5. så fortalte jeg deg det for lenge siden,
før det kom. Og jeg kunngjorde det for
deg, forat du ikke skulle si: Mitt gudebilde
har gjort det. Mitt utskårne bilde og mitt
støpte blide har ledet det så.
6. Du har hørt det, og nå kan du se det
alt sammen! Og må dere ikke erkjenne
det? Fra nå av kunngjør jeg noe nytt for
deg, skjulte ting som du ikke har vist om.
7. Først nå er det skapt, og ikke for
lenge siden. Og før i dag hadde du ikke
hørt det, forat du ikke skulle si: Det visste
jeg!
8. Du har ikke hørt det eller fått vite det,
og heller ikke har ditt øre for lenge siden
blitt åpnet, for jeg visste at du er troløs og
er blitt kalt en overtreder fra mors liv av.
9. For mitt navns skyld er jeg behersket,
og for min æres skyld legger jeg bånd på
meg og skåner deg, så du ikke blir
utryddet.
10. Se, jeg renser deg, men ikke som
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sølv. Jeg tester deg i ildens ovn.
11. FOR MIN SKYLD, gjør jeg det. For
hvordan skulle jeg kunne la mitt navn bli
vanhelliget? Og min ære gir jeg ikke til
noen annen.
Herren gjenløser Israel fra Babylons
makt
12. Hør på meg, Jakob, og du, Israel,
som jeg har kalt! Jeg er Gud, jeg er den
første og den siste.
13. Min hånd har også grunnfestet
Jorden, og min høyre hånd har spent ut
himmelen. Jeg kaller på dem, og da står
de der begge.
14. Samle dere sammen alle og hør:
Hvem blant disse andre har fortalt dette?
Han som Herren elsker, skal fullføre hans
vilje mot Babylon og vise hans makt mot
Kaldeerne.
15. JEG, har talt, og jeg har også kalt
ham. Jeg lar ham komme, og han lykkes
på sin ferd.
16. Kom nær til meg og hør dette! Fra
begynnelsen av har jeg ikke talt i
hemmelighet. Fra den tid kom, var jeg der.
Og nå har Herren, Israels Gud, sendt
meg, og sin Ånd.
17. For så sier Herren, din gjenløser,
Israels Hellige: Jeg er Herren din Gud,
som lærer deg å gjøre det som er til gagn
for deg, og som fører deg på den vei du
skal gå.
18. Gid du ville akte på mine bud! Da
ville din ferd bli som elven, og sin
rettferdighet som havets bølger.
19. Da skulle din ætt bli som sanden, og
din livsfrukt som sandkornene. Dens navn
skulle ikke utslettes og ikke utryddes for
mitt åsyn.
20. Dra ut fra Babylon, og fly fra
Kaldeerne! Fortell dette, og forkynn det
med jubelrøst. Spre det ut like til Jordens
ende, og si: Herren har gjenløst sin tjener
Jakob!
21. De lider ingen tørst. Gjennom
ørkenen fører han dem, og vann fra
klippen lar han renne for dem. Han
kløyver klippen, så det fosser vann.
22. Men det er ingen fred for de

ugudelige, sier Herren.
KAP. 49

Messias skal komme

1. Hør på meg, dere øyer, og gi akt dere
folk fra det fjerne! Herren har kalt meg fra
mors liv av, og han har nevnt mitt navn fra
min mors fang.
2. Han har gjort min munn til et skarpt
sverd og skjult meg i sin hånds skygge.
Han har gjort meg til en blank pil og gjemt
meg i sitt kogger.
3. Og han sa til meg: Du er min tjener,
du er en fyrste som vandrer med Gud, og
på hvem jeg vil åpenbare min herlighet.
4. Men jeg sa: Forgjeves har jeg
arbeidet meg trett, og til ingen nytte har
jeg brukt opp min kraft, men min rett er
allikevel hos Herren, og min lønn hos min
Gud.
5. Og nå sier Herren, som fra mors liv
har formet meg til sin tjener, for å føre
Jakob tilbake til ham og samle Israel for
ham. Og jeg er æret i Herrens øyne, og
min Gud er blitt min styrke.
6. Han sier: Det er for lite at du er min
tjener til å gjenreise Jakobs stammer og
føre den forløste rest av Israel tilbake. Jeg
vil gjøre deg til et lys for hedningene, forat
min frelse må nå til Jordens ender.
7. Så sier Herren, Israels gjenløser, og
Israels Hellige, til ham som er foraktet av
hver sjel, til ham som vekker folks avsky,
til ham som er tjener for tyrannene:
Konger skal se det og reise seg, fyrster
skal se det og kaste seg ned, for Herrens
skyld, som er trofast, for Israels Helliges
skyld, som utvalgte deg.
8. Så sier Herren: På den tid som
behager meg, bønnhører jeg deg. Og på
befrielsens dag hjelper jeg deg. Jeg vil
bevare deg og gjøre deg til en pakt for
folket, forat du skal gjenreise landet og
skifte ut de øde arvedeler,
9. og si til fangene: Gå ut! Og til dem
som er i mørket: Kom frem! På veiene
skal de beite, og på alle de skrale topper
skal det være beitemark for dem.
10. De skal ikke sulte og ikke tørste, og
heller ikke skal det glødende sandhav,
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eller solen, skade dem. For han som
forbarmer seg over dem, skal føre dem og
lede dem til vannkilder.
11. Og jeg skal gjøre alle mine fjell til
veier, og mine ryddede veier skal bygges
høyere.
Israels befrielse og hjemkomst
12. Se, de kommer langt borte fra, noen
fra nord, noen fra vest, og noen fra Sinims
land.
13. Juble, dere himler, og fryd deg, du
Jord! Dere fjell, bryt ut i gledesang! For
Herren trøster sitt folk, og over sine
stakkarslige forbarmer han seg.
14. Sion sa: Herren har forlatt meg, og
Herren har glemt meg.
15. Glemmer vel en kvinne sitt
brystgivende barn, så hun ikke forbarmer
seg over sitt livs sønn? Men om også de
glemmer, så glemmer ikke jeg deg.
16. Se, i begge mine hender har jeg
tegnet deg, og dine murer står alltid for
meg.
17. Dine barn kommer i hast. Og de som
brøt deg ned og ødela deg, de skal dra
bort fra deg.
18. Løft dine øyne og se deg omkring!
De samler seg alle sammen, og de
kommer til deg. Så sant jeg lever, sier
Herren, du skal ikle deg alle sammen som
en utsmykning og omfange dem som en
brud.
19. For om du var ruiner, øde steiner, og
et herjet land, så, sannelig, nå skal du
være for trang for innbyggerne, og dine
ødeleggere skal være langt borte.
20. Igjen skal du få høre barna fra din
barnløshets dager si: Plassen er for trang
for meg. Flytt deg, så jeg kan bo her!
21. Og du skal si i ditt hjerte: Hvem har
født meg disse barn? Jeg var jo barnløs
og ufruktbar, evakuert og jaget bort. Og
hvem har fostret disse? Jeg var jo enslig
tilbake?
22. Og så sier Herren, Israels Gud: Se,
jeg vil løfte min hånd til hedningene og
reise mitt banner for folkene. Og de skal
komme med dine sønner ved sin barm, og
dine døtre skal de bære på skulderen.

23. Konger skal være dine fosterfedre,
og dets dronninger dine ammer. Og de
skal kaste seg på sitt ansikt til jorden for
deg, og dine føtters støv skal de slikke.
Og du skal kjenne at jeg er Herren, og at
de som venter på meg, ikke skal bli til
skamme.
24. Kan vel noen ta krigsfangsten fra en
kjempe, eller kan fangene slippe fra den
som de med rette tilhører?
25. Ja, for så sier Herren: Både skal
fangene taes fra kjempen, og de voldelige
menns krigsfangst slippe unna. Og med
din motpart vil jeg gå i rette, og dine barn
vil jeg befri.
26. Og jeg vil la dine undertrykkere ete
sitt eget kjøtt, og av sitt eget blod skal de
bli fulle som av druevin. Og alt kjøtt skal
kjenne at jeg, Herren, er din befrier, og
Jakobs kraft er din gjenløser.
KAP. 50
Messias' vandring og hendelser
1. Så sier Herren: Hvor er deres mors
skilsmissebrev, som jeg har jaget henne
bort med? Eller hvem av dem som har
noe å kreve av meg, har jeg solgt dere til?
Nei, for deres ugjerningers skyld er dere
blitt solgt, og for deres overtramps skyld er
deres mor blitt jaget bort.
2. Hvorfor var det ingen til stede da jeg
kom? Hvorfor var det ingen som svarte da
jeg ropte? Er min hånd for kort til å
forløse, eller er det ingen kraft hos meg til
å befri? Se, ved mine kraftsutrykk tørker
jeg ut havet og gjør elver til en ørken, så
fiskene i dem stinker og de dør av tørst,
fordi det ingenting vann er.
3. Jeg kler himmelen i svart og innhyller
den i sørgedrakt.
4. Herren, Israels Gud, har gitt meg en
tunge med lærdom, så jeg kan hjerterestaurere den trette med mitt ord. Han
vekker mitt øre hver morgen, og han
vekker det forat jeg skal høre på en
lærlings måte.
5. Herren, Israels Gud, har åpnet mitt
øre, og jeg var ikke gjenstridig. Jeg vek
ikke tilbake,
6. men min rygg bød jeg frem til dem
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som slo meg, og mine kinner til dem som
rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte
seg ikke for hån og spytt.
7. Men Herren, Israels Gud, vil hjelpe
meg, så derfor blir jeg ikke til skamme og
derfor har jeg gjort mitt ansikt hardt som
stein, for jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet.
8. Han er nær, han som hjelper meg til
min rett, så hvem vil stride mot meg? La
oss stå frem sammen! Hvem er min
motpart? La han komme hit til meg!
9. Se, Herren Israels Gud, vil hjelpe
meg. Hvem er den som vil skyldigdømme
meg? Se, de skal alle sammen eldes som
et kledebon, og møll skal fortære dem.
10. Hvem blant dere har respekt for
Herren og hører på hans tjeners røst? Når
han vandrer i mørke og ingenting lys
skinner for ham, skal han sette sin lit til
Herrens navn og stole på sin Gud!
11. Se, alle dere som tenner ild og som
væpner dere med brennende piler. Gå
selv inn i flammen av deres ild og blant de
brennende piler dere har tent! For fra min
hånd skal dette hende dere: I pine skal
dere komme til å ligge.
KAP. 51
Hør på meg dere som søker
rettferdighet
A
1. Hør på meg, dere som jager etter
rettferdighet, dere som søker Herren! Se
på det fjell som dere er hugget ut av, og
på den brønn som dere er gravd ut av!
2. Se på Abraham, deres far, og Sara
som fødte dere! For da han ennå bare var
èn, kalte jeg ham, og velsignet ham og
forøkte ham.
3. Ja, Herren skal trøste Sion, trøste alle
dets ruiner og gjøre dets ørken lik Eden,
og dets øde mark lik Herrens hage. Fryd
og glede skal finnes der, og takksigelse og
lovsang.
B
4. Hør på meg, mitt folk! Vend øret til
meg, du min menighet! For lov skal gå ut
fra meg, og min rett vil jeg sette til et lys
for folkene.
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5. Min rettferdighet er nær, min
forløsning bryter frem, og mine armer skal
hjelpe folkene til rett. På meg skal øyene
vente, og på min arm skal de lengte.
6. Løft deres øyne til himmelen, og se
på Jorden her nede! For himmelen skal
blåses bort som røyk, og Jorden skal
eldes som et kledebon. Og de som bor på
den, skal dø som mygg. Men min befrielse
skal vare til evig tid, og min rettferdighet
skal ikke brytes.
C
7. Hør på meg, dere som kjenner
rettferdighet, du folk som har min lov i ditt
hjerte! Frykt ikke for menneskenes spott,
og bli ikke redd for deres hånlige ord.
8. For de skal fortæres som møll med et
klesplagg, og de skal fortæres som makk
på ull. Men min rettferdighet skal vare til
evig tid, og min befrielse fra slekt til slekt.
D
9. VÅKN OPP, og kle deg i styrke, du
Herrens arm! Våkn opp som i gamle
dager, som i forhenværende tid! Var det
ikke du som felte Rahab (kanskje en
D in o s a u r), so m g j en n o mb o ret
havsuhyret?
10. Var det ikke du som tørket ut havet,
det store dypets vann, og som gjorde
havets bunn til en vei, så det forløste folk
kunne gå gjennom det?
11. Så skal Herrens forløste komme
tilbake og komme til Sion med frydesang,
og evighetens glede er over deres hode.
Fryd og glede skal de få, sorg og sukk
skal fly.
12. JEG, er den som trøster dere. Hvem
er du, at du frykter for et menneske, som
skal dø, for et menneskebarn som skal bli
lik gress,
13. og at du glemmer Herren, din
skaper, som spendte ut Himmelen og
grunnfestet Jorden, og alltid hele dagen
engster deg for undertrykkerens vrede,
når han legger sin plan til rette for å
ødelegge? Hvor er da undertrykkerens
vrede?
14. Snart skal den som ligger i lenker, bli
løst. Han skal ikke dø og gå i graven, og
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han skal ikke mangle sitt brød.
15. Og jeg er Herren din Gud, som rører
opp havet så dets bølger bruser. Herren,
hærskarenes Gud, er hans navn.
16. Og jeg la mitt ord i din munn og
skjulte deg med min hånds skygge for å
plante himmelen og grunnfeste Jorden, og
for å si til Sion: Du er mitt folk.
E
17. VÅKN OPP, og stå opp, Jerusalem,
du som av Herrens hånd har fått hans
vredes beger å drikke! Det store
beruselse-beger har du drukket til siste
dråpe.
18. Hun har ingen som leder henne, av
alle de barn hun har født, og ingen som
tar henne ved hånden, av alle de sønner
hun har fostret.
19. To ting var det som rammet deg, og
hvem h ar m ed f ø lelse f or deg?
Ødeleggelse og undergang, hunger og
sverd, og hvordan skal jeg trøste deg?
20. Dine barn lå kraftløse på alle
gatehjørner, som en hjort i garnet, truffet
av Herrens brennende vrede, og av sin
Guds advarsler.
21. Derfor, hør dette, du fattige, du som
er full, men ikke av vin!
22. Så sier Herren, din Herre, og din
Gud, som fører sitt folks sak: Se, jeg har
tatt beruselse-beger ut av din hånd. Mitt
store vredes beger skal du ikke mere
drikke av.
23. Og jeg gir det i dine undertrykkeres
hånd, de som sa til deg: Bøy deg ned, så
vi kan gå over deg! Og så gjorde du din
rygg lik jorden, til en gate for dem som
gikk over den.
KAP. 52
F
1. VÅKN OPP, og kle deg i din styrke,
Sion! Kle deg i din høytids-prakt,
Jerusalem, du hellige by! For ingen
uomskåren eller skitten skal mere komme
inn i deg.
2. Rist støvet av deg, og stå opp og ta
plass, Jerusalem! Gjør deg løs fra
båndene om din hals, du fangne Sions
datter!

3. For så sier Herren: For ingenting ble
dere solgt, og uten penger skal dere bli
gjenløst.
4. Ja, så sier Herren, Israels Gud: I sin
første tid drog mitt folk ned til Egypten for
å bo der som fremmede, og siden
undertrykte Assur det uten noen rett.
5. Og nå, hva skal jeg gjøre her, sier
Herren? For mitt folk er ført bort for
ingenting, og dets herskere brøler, og hele
dagen igjennom blir mitt navn spottet, sier
Herren.
6. Derfor skal mitt folk lære å kjenne mitt
navn. Derfor skal det på den dag lære å
kjenne at jeg er den som sier: Se, her er
jeg!
7. Hvor vakre er ikke de fjell som
kommer med gledesbud og som forkynner
fred, som bærer gode nyheter og som
forkynner befrielse, og som sier til Sion:
Din Gud er blitt konge!
G
8. Hør, dine vektere løfter opp sin røst,
og de jubler alle sammen. For like for sine
øyne ser de at Herren vender tilbake til
Sion.
9. Bryt ut og juble alle sammen, dere
Jerusalems ruiner, for Herren trøster sitt
folk, og han gjenløser Jerusalem.
10. Herren avdekker sin hellige arm for
alle folks øyne, og alle Jordens ender får
se vår Guds frelse.
11. AVSTED ! Dra ut derfra, og rør ikke
ved noe skittent! Dra ut derfra og rens
dere, dere som bærer Herrens kar!
12. For dere skal ikke dra ut i hast og
ikke fare bort som flyktninger. For Herren
går foran dere, og Israels Gud omslutter
deres tog.
Min tjener skal gå frem med visdom
13. Se, min tjener skal gå frem med
visdom. Han skal bli løftet opp og
opphøyet, og være meget høy.
14. Akkurat som mange ble forskrekket
over ham, for så ille tilredt var han at han
ikke så ut som et menneske, og hans
skikkelse ikke var som andre menneskebarns,
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15. slik skal han få mange folkeslag til å
skvette opp, for han skal lukke kongers
munn. For det som ikke var fortalt dem,
det har de sett. Og det som de ikke hadde
hørt, det har de fått oppleve.
KAP. 53
1. Hvem trodde den nyhet vi hørte? Og
for hvem ble Herrens arm åpenbart?
2. Han skjøt opp som en spire for hans
åsyn, og som et rotskudd av tørr jord. Han
hadde ingen skikkelse og ingen
prektighet. Vi så ham, men han hadde
ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i
ham.
3. Foraktet var han, og forlatt av
mennesker, en mann full av smertelig
bedrøvelse og vel kjent med lidelse. Han
var som en som folk skjuler sitt åsyn for,
foraktet, og vi aktet ham for ingenting.
4. Sannelig, våre lidelser har han tatt på
seg, og våre lidenskaper har han båret,
men vi aktet ham for plaget og slått av
Gud, og straffet.
5. Men han ble såret på grunn av våre
overtramp, og knust på grunn av våre
ugjerninger. Straffelsen ble lagt på ham,
forat vi skulle få fred, og ved hans sår har
vi fått helbredelse.
6. Vi fòr alle vill som får, og vi vendte
oss hver til sin vei, men Herren lot alle
våre ugjerninger ramme ham
7. Han ble mishandlet, enda han var
ydmyk, og han åpnet ikke sin munn.
Akkurat som et lam som føres bort for å
slaktes, og lik et får som tier når en klipper
det, åpnet han ikke sin munn.
8. Ved undertrykkelse og dom ble han
tatt bort. Men hvem i hans tid tenkte at når
han ble utryddet av de levendes land, så
var det for mitt folks ugjernings skyld at
plagene traff ham?
9. De gav ham en grav blant de
ugudelige, men hos en rik var han ved sin
død. Han hadde ingen urett gjort, og det
var ikke svik i hans munn,
10. men det behaget Herren å knuse
ham. Og han slo ham med lidelse, når
hans sjel bar frem skyldofferet, forat han
skulle se avkom og leve lenge, og Herrens

vilje skulle ha fremgang ved hans hånd.
11. Fordi hans sjel har hatt strev, skal
han se deg og mettes. Ved det at de
kjenner ham, skal den rettferdige, som er
min tjener, rettferdiggjøre mange, og
deres ugjerninger skal han bære.
12. Derfor vil jeg gi ham de mange til
arv, og sterke skal han få til fangst, fordi
han tømte ut sin sjel til døden, og ble
regnet blant overtrampere, han som
ansvarsbar manges synder, og han bad
for overtramperne.
KAP. 54

Min tjeners arv

1. Rop av fryd, du ufruktbare, som ikke
fødte! Bryt ut i triumfrop, og juble, du som
var i fødsels-smerter. For den ensomme
skal få mange barn, flere enn den som har
mann, sier Herren.
2. Utvid plassen for ditt telt, og la dem
spenne ut teppene til din bolig, og hindre
dem ikke! Strekk dine snorer langt ut, og
gjør dine teltplugger faste!
3. For du skal bre deg ut til høyre og til
venstre, og ditt avkom skal ta
hedningefolk i eie og befolke deres
ødelagte steder.
4. Frykt ikke, for du skal ikke bli skuffet!
Og vær ikke nedfor, for du skal ikke bli til
skamme! Din ungdoms vanære skal du
glemme. Og din ensliges tilværelses
vanære skal du ikke mere komme i hu,
5. for din skaper er din ektemann.
Herren, hærskarenes Gud, er hans navn.
Og Israels Hellige er din gjenløser. Hele
Jordens Gud kalles Han.
6. For som en fragått kvinne med
hjertesorg kaller Herren deg. En ungdoms
hustru, skulle hun forkastes, sier din Gud?
7. Et lite øyeblikk forlot jeg deg, men
med stor barmhjertighet vil jeg forene deg.
8. Da min vrede løp over, skjulte jeg et
øyeblikk mitt åsyn for deg, men med evig
godhet forbarmer jeg meg over deg, sier
Herren, din gjenløser.
9. For som Noahs flom er dette for meg.
Akkurat som jeg sverget at Noahs flom
ikke mere skulle gå over Jorden, slik har
jeg nå sverget at jeg ikke vil vredes på
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deg eller skjenne på deg.
10. For fjellene skal vike og toppene
rokkes, men min godhet skal ikke vike fra
deg, og min fredspakt skal ikke rokkes,
sier Herren, han som forbarmer seg over
deg.
11. Du fattige som er blitt hjemsøkt av
stormer, og som ingen trøst har funnet!
Se, jeg bygger din murs steiner med
stråleglans og dine grunnvoller legges
med safirer.
12. Jeg gjør dine topper av rubiner, dine
porter av karfunkel, og hele din ringmur av
edle steiner.
13. Og alle dine barn skal være lært av
Herren, og dine barns fred skal være stor.
14. Ved rettferdighet skal du bli
grunnfestet og være langt fra redsel, for
du skal ha ingenting å frykte; og fra angst,
for den skal ikke komme nær deg!
15. Se, slår de seg sammen mot deg, så
er det ikke fra meg. Og de som slår seg
sammen mot deg, skal falle i striden mot
deg.
16. Se, jeg skaper smeden, som puster i
kullilden og lager et redskap til sin
gjerning, og jeg skaper en knuser til å
maltraktere.
17. Og intet våpen som blir smidd imot
deg, skal ha fremgang. Og hver tunge
som går i rette med deg, skal du få
domfelt. Dette er Herrens tjeners arv og
den rett de får av meg, sier Herren.
KAP. 55
Vend om til Herrens ord, så skal dere
leve
1. Alle dere som tørster, kom hit og få
vann! Og dere som ingen penger har, kom
og kjøp, og et! Ja, kom og kjøp uten
penger og uten betaling, vin og melk!
2. Hvorfor veier dere ut penger for det
som ikke er brød, og deres fortjeneste for
det som ikke kan mette? Hør på meg, så
kan dere ete det gode og deres sjel glede
seg ved de fete retter.
3. Bøy ditt øre hit og kom til meg! Hør,
så skal deres sjel leve! Og jeg vil opprette
en evig pakt med dere, og gi dere den
trofaste nåde som jeg lovet David.

4. Se, til et vitne for folkeslag har jeg satt
ham, og til en fyrste og hersker over
folkeslag.
5. Se, alle folk du ikke kjenner, skal du
kalle på. Og hedningefolk som ikke
kjenner deg, skal løpe til deg, for Herren
din Guds skyld, og for Israels Helliges
skyld, for han herliggjør deg.
6. Søk Herren mens han finnes, og kall
på ham den stund han er nær!
7. Den ugudelige forlate sin vei og den
urettferdige sine tanker, og omvende seg
til Herren, så han kan forbarme seg over
ham; og til vår Gud, for han skal gi mye
forlatelse.
8. For mine tanker er ikke deres tanker,
og deres veier er ikke mine veier, sier
Herren.
9. For som himmelen er høyere enn
Jorden, slik er mine veier høyere enn
deres veier, og mine tanker høyere enn
deres tanker.
10. For akkurat som regnet og snøen
faller ned fra himmelen og ikke vender
tilbake dit, men vanner jorden og får den
til å gro og bli fruktsom, og gir såmannen,
frø, og den som eter, brød,
11. slik skal mitt ord være, det som går
ut av min munn. Det skal ikke vende tomt
tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg
vil, og lykkelig utføre det jeg sender det til.
12. For med glede skal dere dra ut, og i
fred skal dere føres frem. Fjellene og
toppene skal bryte ut i fryderop for deres
åsyn, og alle markens trær skal klappe i
hendene.
13. I stedet for tornebusker skal det
vokse opp cypresser, og isteden for tistler
skal det vokse opp myrter. Og dette skal
bli til et navn for Herren, og til et evig tegn,
som ikke skal bli utslettet.
KAP. 56

Gi akt på sabbaten

1. Så sier Herren: Akt på det som er rett,
og gjør rettferdighet! For min forløsning
kommer snart, og snart skal min
rettferdighet åpenbares.
2. Salig er det menneske som gjør dette,
og det menneskebarn som holder fast ved
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dette, som holder sabbaten, så han ikke
vanhelliger den, som passer sin hånd, så
han ikke gjør noe ondt.
3. Den fremmede som holder seg til
Herren, må ikke si: Herren vil visst skille
meg fra sitt folk! Og den kastrerte må ikke
si: Se, jeg er et tørt tre!
4. For så sier Herren: De kastrerte som
holder mine sabbater og velger å holde
fast på det som jeg har behag i, og holde
fast på min pakt,
5. dem vil jeg, i mitt hus og innenfor
mine murer, gi et minne og et navn som er
bedre enn sønner og døtre. Et evig navn
vil jeg gi dem, som ikke skal utryddes.
6. Og de fremmede som holder seg til
Herren for å tjene ham, for å elske
Herrens navn, for å være hans tjenere, og
alle de som holder sabbaten, så de ikke
vanhelliger den, og som holder fast ved
min pakt,
7. dem vil jeg føre til mitt hellige berg og
glede dem i mitt bønnehus. Og deres
brennoffer og slaktoffer skal være til
behag på mitt alter, for mitt hus skal
kalles: Et bønnens hus for alle folk.
Israels voktere er blinde hyrder
8. Så sier Herren, Israels Gud, han som
samler de fordrevne av Israel: Ennå flere
vil jeg samle til ham, foruten dem som
allerede er samlet til ham.
9. Alle markens dyr, kom og et, alle dyr i
skogen!
10. Israels voktere er blinde alle
sammen, og de vet ingenting. Alle
sammen er de stumme hunder, som ikke
kan gjø. De ligger og drømmer, og vil
gjerne sløve.
11. De er grådige hunder, og de blir aldri
mette. De er hyrder som ikke forstår å gi
akt. Alle sammen har de vendt seg til sin
egen vei, og hver til egen fordel, fra den
første til den siste.
12. Kom, sier de, jeg vil hente vin, og la
oss drikke sterk drikk! Og som denne dag
skal den dag i morgen være, over all måte
herlig.
KAP. 57
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De vendte seg til avgudenes vei
1. Den rettferdige omkommer, og det er
ikke noen som legger det seg på hjerte.
Og ordentlige menn rykkes bort uten at
noen akter på det. Den rettferdige rykkes
bort før ulykken kommer.
2. Han går inn til freden, og de hviler på
sine leier alle de hvis vei går rett frem.
3. Men kom hit, dere trollkvinnes barn,
og dere horkarer og horkvinners avkom.
4. Hvem gjør dere dere blasfemiske
over? Mot hvem er det dere lukker opp
munnen og rekker tungen ut? Er dere ikke
selv overtrampernes etterkommere, og
løgnens avkom,
5. dere som er opptent av orgasme ved
terebintene og under hvert grønt tre, og
som slakter barn i dalene, under
bergkløfters tak?
6. Bekkens glatte steiner er din arvedel,
ja, de er din skjebne. For også for dem
øste du ut drikkoffer og bar frem matoffer.
Skulle jeg da gi meg tilfreds med dette?
7. På høye og mektige fjell redet du ditt
leie, for der steg du også opp for å ofre
slaktoffer.
8. Og bak døren og dørstolpen satte du
dine minnevers. Du vendte deg bort fra
meg, kledde deg naken og steg opp,
gjorde ditt leie bredt og tinget lønn av
dem. Du elsket samleie med dem, og du
så deres organer.
9. Og du drog til kongen med olje, og du
kom med mange velduftende salver. Og
du sendte dine budbærere langt bort, ja,
du steg like dypt ned til dødsriket.
10. På den lange ferd ble du trett, og
allikevel sa du ikke: Jeg gir opp! Du fant
ny kraft i din hånd, så derfor ble du ikke
svak.
11. Hvem var du redd for og fryktet,
siden du gav deg over til løgnen og ikke
kom meg i hu, og ikke la deg det på
hjerte? Er det ikke så: Jeg har tidd helt fra
forhenværende tid, og meg har du derfor
ikke respekt for?
12. Jeg vil kunngjøre din rettferdighet og
dine verk, og de skal ikke gagne deg.
13. Når du roper, så la din avgudsflokk
redde deg! Nei, en storm skal løfte dem
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opp alle sammen, og et vindpust skal feie
dem bort. Men den som tar sin tilflukt til
meg, han skal arve landet og ta mitt
hellige fjell i eie.
14. Og det skal bli sagt: BYGG, og rydd
vei! Ta hvert anstøt bort fra mitt folks vei!
15. For så sier den Høye, den
opphøyde, han som troner for evig, og
hvis navn er hellig: I det høye og det
hellige bor jeg, og hos dem som er
sønderknust og ydmyket i ånden, for å
gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre
de sønderknustes hjerte levende.
16. For ikke til evig tid går jeg i rette, og
ikke for alle tider er jeg vred, for da måtte
ånden gi opp for mitt åsyn, de sjeler som
jeg har skapt.
17. For Israels syndige begjærlighets
skyld ble jeg vred og slo ham. Jeg skjulte
mitt åsyn og var vred, men han gikk bort
vendt mot sitt hjertes vei.
18. Hans veier har jeg sett, og jeg vil
lege ham. Jeg vil lede ham og gi hans
sørgende trøst.
19. Herren skaper leppers avling. FRED,
for fjern og nær, sier han, og jeg leger
ham.
20. Men de ugudelige er som det
opprørte hav. De kan ikke være stille, og
dets bølger skyller opp møkk og gjørme.
21. Det er ingen fred for de ugudelige,
sier min Gud.
KAP. 58

Riktig faste for Gud

1. Rop med full hals og spar ikke! Løft
opp din røst som en basun og forkynn mitt
folk dets overtramp, og Jakobs hus dets
synder!
2. Meg spør de dag for dag, og å få vite
mine veier krever de. Akkurat som de var
et folk som har gjort rettferdighet og ikke
forlatt sin Guds lov, krever de av meg
rettferdige dommer. Og de vil at Gud skal
komme dem nær.
3. Hvorfor faster vi, sier de, og du ser
det ikke? Hvorfor plager vi vår sjel, og du
gir ikke akt på det? Se, på den dag dere
faster, gjør dere deres dagligdagse
gjerning, og alle deres arbeidsfolk driver

dere på.
4. Se, for splid og stridigheter faster
dere, og for å slå med ugudelighets hånd.
Dere faster ikke nå slik at deres røst kan
høres i det høye.
5. Er dette den faste jeg finner behag i,
en dag da mennesket plager sin sjel? At
en bøyer sitt hode som et siv og reder sin
seng i sekk og aske? Kaller du det en
faste og en dag som behager Herren?
6. Er ikke dette heller den faste jeg
f in n er b eh ag i, at d ere lø ser
ugudelighetens bånd og sprenger åkets
lenker, slipper den undertrykte fri og bryter
hvert åk?
7. Mon er det ikke dette at du bryter ditt
brød med den som sulter, og lar hjemløse
stakkarer komme i hus? Og når du ser en
naken, at du da kler ham og ikke drar deg
bort fra den som er av ditt eget kjøtt?
8. Da skal ditt lys bryte frem som
morgenrøden, og din helbredelse snart
vokse frem. Din rettferdighet skal gå frem
for ditt åsyn, og Herrens herlighet følge i
dine spor.
9. Da skal du påkalle Herren, og han
skal svare. Da skal du rope, og han skal
si: Se, her er jeg! Når du har hvert åk bort
fra ditt samfunn, og lar være å peke
fingrer (kritisere) og å tale ondt,
10. og tar frem til den sultne det du selv
har lyst på og metter en lidende sjel, da
skal ditt lys gå opp for deg i mørket, og din
natt bli som midt på dagen.
11. Og Herren skal lede deg all din tid
og mette deg midt i ødemarken. Og dine
bein skal han styrke, og du skal bli som en
vannrik hage, og som kildevell der vannet
aldri stopper opp.
12. Og sønner av deg skal bygge opp
igjen ruinene fra gammel tid. Og
grunnvoller som har ligget der fra slekt til
slekt, skal du gjenreise. Og de skal kalle
deg: Den som murer igjen mursprekker.
Og: Den som gjør veier i stand, så folk
kan bo i landet.
13. Når du holder din fot tilbake på
sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på
min hellige dag, og du kaller sabbaten din
lyst, kaller Herrens hellige dag høyhellig,
og du ærer den så du ikke går dine egne
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veier, ikke gjør din gjerning eller fører
meningsløst snakk,
14. da skal du glede deg i Herren, og jeg
vil la deg fare frem over landets høyder og
la deg nyte av Jakobs, din fars, arv, for
Herrens munn har talt.
KAP. 59
Dere går bare de onde veier
1. Se, Herrens hånd er ikke forkort til å
befri, og hans øre er ikke for tunghørt til å
høre.
2. Men deres ugjerninger har gjort
skilsmisse mellom dere og deres Gud, og
deres synder har skjult hans åsyn for
dere, så han ikke hører.
3. For deres hender er flekket av blod,
og deres fingrer av ugjerning. Deres
lepper taler løgn, og deres tunge taler
urettferdighet.
4. Det er ingen som fører frem tale med
rettferdighet, og ingen som fører rettssak
på ærlig vis. De setter sin lit til
unnskyldninger og taler løgn. De er gravid
med ulykke og føder fordervelse.
5. Giftøgle-egg klekker de ut, og vever
spindelsnett. Den som eter deres egg, må
dø. Og trykkes et egg i stykker, så bryter
det frem en huggorm.
6. Deres vev blir ikke til klær, og en kan
ikke skjule seg med deres gjerninger.
Deres gjerninger er ondskapens verk, og
det er voldelige gjerninger i deres hender.
7. Deres føtter er raske til det onde, og
er snare til å utøse uskyldig blod. Deres
tanker er ondskapens tanker, og det er
ødeleggelse og undergang på deres veier.
8. Fredens vei kjenner de ikke, og det er
ingen rett i deres spor. Sine veier gjør de
krokete. Og hver den som trår på dem, vet
ikke hva fredelighet er.
9. Derfor er retten langt borte fra oss, og
rettferdigheten når oss ikke. Vi venter på
lys, og se, det ble mørke. Vi venter på
solskinn, men i dypeste natt må vi vandre.
10. Vi famler som de blinde etter en
vegg, og vi famler akkurat som folk som
ikke har øyne. Vi snubler midt på dagen
som om det var svarteste mørke, og midt
iblant friske er vi som døde.
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11. Vi brummer som bjørner alle
sammen, og som duer kurrer vi. Vi venter
på retten, og den kommer ikke, på
befrielsen, men den er langt borte fra oss.
12. For våre overtramp er mange for
deg, og våre synder vitner mot oss. Våre
overtramp har vi for våre øyne, og våre
ugjerninger kjenner vi.
13. Vi er falt fra Herren og har fornektet
ham. Vi har gått bort fra vår Gud, og vi har
talt undertrykkende og frafall. Vi har født
løgnens ord i vårt hjerte og sagt dem ut.
14. Retten er derfor blitt holdt tilbake, og
rettferdigheten står langt borte, for
sannheten har snublet på rettssaksplassen. Og det rette kan ikke finne
innpass,
15. for sannheten ble borte. Og den som
holdt seg fra det onde, ble plyndret. Og
Herren så det, og det var ondt i hans øyne
at der ingen rett var.
16. Og han så at ingen trådde frem, og
han undret seg over at det var ingen som
førte hans sak. Da hjalp hans arm ham,
og hans rettferdighet støttet ham.
17. Han kledde seg i rettferdighet som
brynje, og forløsningens hjelm satte han
på sitt hode. Han kledde seg i hevnens
klær og innhyllet seg i nidkjærhet som en
kappe.
18. Etter deres gjerninger vil han
gjengjelde dem, og med vrede over sine
motstandere. Med hevn over sine fiender
vil han gjengjelde det øyene har gjort.
19. I vestens land skal de ha respekt for
Herrens navn, og i østens land for hans
herlighet. For den skal komme lik en
voldsom strøm som Herrens uvær driver
avsted.
20. Og det skal komme en gjenløser for
Sion, og for dem som omvender seg fra
overtramp i Jakob, sier Herren.
21. Og dette er den pakt som jeg gjør
med dem, sier Herren: Min Ånd, som er
over deg, og mine ord som jeg har lagt i
din munn, de skal ikke vike fra din munn,
eller fra dine barns munn, eller fra dine
barnebarns munn, sier Herren, fra nå av
og til evig tid.
KAP. 60
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Israel i fredsriket

1. Stå opp, og bli lys! For ditt lys
kommer, og Herrens herlighet går opp
over deg.
2. Se, mørke dekker Jorden, og natt
nasjonene. Men over deg skal Herren gå
opp, og over deg skal hans herlighet
åpenbare seg.
3. Og folkeslag skal søke til ditt lys, og
konger til den herlighet som har gått opp
over deg.
4. Løft dine øyne og se deg omkring! De
samler seg alle sammen, og de kommer til
deg. Dine sønner kommer fra det fjerne,
og dine døtre skal bæres på armen.
5. Da skal du se det og stråle av glede,
og ditt hjerte skal banke og utvide seg. For
havets rikdom skal vende seg til deg, og
folkenes gods skal komme til deg.
6. Et mylder av kameler skal dekke deg,
kamelføll fra Midian og Efa. Fra Sjeba skal
de komme alle sammen. Og gull og virak
skal de føre til deg, og Herrens pris skal
de forkynne.
7. Alle Kedars får skal samles til deg, og
Nebajots værer skal tjene deg. Til mitt
velbehag skal de ofres på mitt alter, og
min herlighets hus vil jeg herliggjøre.
8. Hvem er disse som kommer flygende
som skyer, og som duer til sine dueslag?
9. For på meg skal øyene vente, og
fremst seiler Tarsis-skipene og fører dine
barn hit fra det fjerne. Og deres sølv og
gull kommer med dem, for Herrens, din
Guds, navns skyld, for han herliggjør deg.
10. Og fremmede skal bygge dine
murer, og deres konger skal tjene deg. I
min harme har jeg slått deg, men i min
nåde har jeg forbarmet meg over deg.
11. Og dine porter skal holdes åpne hele
tiden. Verken dag eller natt skal de lukkes,
så folkenes gods kan føres inn til deg, og
deres konger føres med som fanger.
12. For det folk og det rike som ikke vil
tjene deg, skal gå til grunne, og
hedningene skal bli aldeles tilintetgjort.
13. Libanons herlighet skal komme til
deg, både cypress, lønn, og buksbom, for
å pryde det sted der min helligdom er. Og
det sted hvor mine føtter står, vil jeg

herliggjøre.
14. Og barna til dem som har plaget
deg, skal komme nedbøyde til deg. Og
alle de som har foraktet deg, skal kaste
seg ned for dine føtter, og de skal kalle
deg Herrens by, Israels Helliges Sion.
15. I stedet for at du var forlatt og hatet,
så det ikke var noen som drog igjennom
deg, vil jeg gjøre deg til en evig herlighet,
og en fryd for slekt etter slekt.
16. Og du skal få melk av hedningefolkenes bryst, ja, av kongers bryst skal du
drikke, og du skal kjenne at jeg, Herren, er
din befrier, og Jakobs kraft, din gjenløser.
17. I stedet for kobber vil jeg gi deg gull,
og i stedet for jern vil jeg gi deg sølv, i
stedet for tre, kobber, i stedet for stein,
jern, og jeg vil gjøre fred til din øvrighet,
og rettferdighet til din hersker.
18. Det skal ikke mere høres om vold i
ditt land, og ikke om krigsfangst og
ødeleggelse innen dine landegrenser. Og
du skal kalle forløsningen dine murer og
lovsangen dine porter.
19. Solen skal ikke mere være ditt lys
om dagen, og månen skal ikke skinne og
lyse for deg, men Herren skal være et evig
lys for deg, og din Gud skal være din
herlighet.
20. Din sol skal ikke mere gå ned, og din
måne skal miste sitt skinn, for Herren skal
være et evig lys for deg, og dine sorgfulle
dager skal være til ende.
21. Og ditt folk, de er alle sammen
rettferdige, og til evig tid skal de eie
landet. For de er jo en kvist som jeg har
plantet, et verk av mine hender til min
ære.
22. Den minste skal bli til tusen, og den
verdiløse til et mektig folk. Og jeg, Herren,
vil la det skje fort i sin tid.
KAP. 61
Messias, Herrens salvede og Sion
1. Herrens Ånd er over meg, fordi
Herren har salvet meg å forkynne et godt
budskap for de ydmyke. Han har sendt
meg for å forbinde dem som har et
sønderbrutt hjerte; til å rope ut frihet for de
fangne, og løslatelse for de bundne;
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2. til å rope ut et nådens år fra Herren
og en hevnens dag fra vår Gud; til å trøste
de sørgende;
3. til å gi de sørgende i Sion hodepryd
isteden for aske, og gledens olje isteden
for sorg, lovprisningens kledebon i stedet
for en oppgitt ånd, og de skal kalles
rettferdighetens terebinte, Herrens
plantning til hans ære.
4. Og de skal bygge opp igjen det som
ble ødelagt i eldgammel tid, og gjenreise
det som har ligget øde fra de første
slekter. De skal fornye ødelagte byer, det
som har ligget øde fra slekt til slekt.
5. Og fremmede skal stå og vokte deres
flokker, og utlendinger skal være deres
åkerdyrkere og vingårdsmenn.
6. Men DERE skal kalles Herrens
prester, og vår Guds tjenere skal de kalle
dere. Folkeslagenes gods skal dere ete,
og deres herlighet skal gå over til dere.
7. For deres skam skal dere få dobbelt
gjengjeld. Og de som led vanære, skal nå
juble over sin arv. Derfor skal de få
dobbelt arv i sitt land, og evig glede skal
bli dem til del.
8. For jeg, Herren, elsker rett og hater
urettferdig plyndring. Og trofast vil jeg gi
dem deres lønn, og en evig pakt vil jeg
gjøre med dem.
9. Og deres ætt skal bli kjent blant
f o lk en e, og deres avkom b lan t
folkeslagene. Alle som ser dem, skal
kjenne at de er en ætt som Herren har
velsignet.
10. Jeg vil glede meg i Herren, og min
sjel skal fryde seg i min Gud, for han har
kledd meg i befrielsens kledebon og i
rettferdighetens kappe har han innhyllet
meg akkurat som brudgommen, som
setter en lue på seg like prektig som
prestens, og som bruden, som pryder seg
med sine smykker.
11. For som Jorden lar sine spirer vokse
frem, og som en hage lar sine vekster gro,
slik skal Herren, Israels Gud, la
rettferdighet og lovsang spire frem for alle
folkeslags åsyn.
KAP. 62
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1. For Sions skyld vil jeg ikke mere tie,
og for Jerusalems skyld vil jeg ikke mere
være stille, før dets rettferdighet går frem
som en stråleglans, og dets forløsning
som et brennende bluss.
2. Og folkene skal se din rettferdighet,
og alle konger din herlighet. Og du skal
kalles med et nytt navn, som Herrens
munn skal nevne.
3. Og du skal være en prektig krone i
Herrens hånd, og et kongelig hodesmykke
i din Guds hånd.
4. Du skal ikke mere kalles den forlatte,
og ditt land skal ikke mere kalles en
ødemark, men du skal kalles min
fornøyelse. Og ditt land skal kalles en
ekte-hustru, for Herren skal ha sin lyst i
deg, og ditt land skal taes til ekte.
5. For som en ung mann tar en jomfru til
ekte, slik skal dine barn ta deg til ekte. Og
som en brudgom gleder seg over sin brud,
skal din Gud glede seg over deg.
6. På dine murer, Jerusalem, setter jeg
voktere. Aldri skal de tie, ikke den hele
dag og ikke den hele natt. Dere som
påminner Herren, unn dere ikke ro!
7. Og gi ham ikke ro før han bygger
Jerusalem opp igjen, og før han gjør det til
en lovsang på Jorden!
8. Herren har sverget ved sin høyre
hånd og ved sin mektige arm: Jeg vil ikke
mere gi dine fiender ditt korn å ete, og
heller ikke skal fremmede drikke din juice,
som du har hatt strev med.
9. Men de som høster kornet, skal ete
det og prise Herren. Og de som samler
inn juicen, skal drikke den i min
helligdoms forgårder.
10. Dra inn, dra inn gjennom portene, og
rydd veien for folkene. BYGG veien, og
rens den for stein. Og løft et banner for
folkene!
11. Se, Herren lar det lyde til Jordens
ende: Si til Sions datter: Se, din befrielse
kommer. Se, hans lønn er med ham, og
hans gjengjeldelse går foran ham.
12. Og de skal kalles det hellige folk,
Herrens gjenløste. Og du selv skal kalles
den besøkte byen, den byen som ikke blir
overgitt.
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KAP. 63
Et hevnens år for Herren
1. Hvem er han som kommer fra Edom, i
røde klær fra Bosra, så prektig i sin drakt,
så voldsom i sin store kraft? Det er JEG,
som taler rettferdighet og som er mektig til
å forløse.
2. Hvorfor er din drakt så rød, og dine
klær lik han som trår i vinpressen?
3. Pressekaret har jeg trådd, jeg alene,
for ingen av folkene var med meg. Så
trådde jeg på dem i min vrede og trampet
dem sammen i min harme. Da sprutet
deres blod på mine klær, og hele min
drakt fikk jeg tilsølt.
4. For hevnens tid var i mitt hjerte, og
mitt gjenløsnings-år var kommet.
5. Og jeg så meg om, men det var ingen
som hjalp. Jeg undret meg, men det var
ingen som støttet meg. Da hjalp min arm
meg, og min harme støttet meg.
6. Og jeg trådde ned folkeslag i min
vrede, og gjorde dem lik fulle i min harme.
Og jeg lot deres blod renne ned på
Jorden.
7. Herrens godhet vil jeg forkynne, ja
Herrens lov, etter alt det Herren har gjort
mot oss og hans godhet mot Israels hus,
fordi han gjorde imot dem etter sin
barmhjertighet og etter sin store nåde.
8. Han sa: Ja, de er mitt folk, og de er
barn som ikke vil svike. Og han ble en
befrier for dem.
9. I all deres trengsel var det ingen
trengsel, og hans åsyns engel befridde
dem. I sin kjærlighet og i sin mildhet
gjenløste han dem, og han tok dem opp
og bar dem, alle dem gamle tids dager.
10. Men DE, var gjenstridige og gjorde
hans Hellige Ånd sorg. Da skiftet han
sinnelag og ble deres fiende, og han stred
selv imot dem.
Da Herren ble vred, spurte folket etter
Guds godhet
11. Da tenkte hans folk på de gamle
dager, på Moses: Hvor er han som førte
dem opp av havet med sin flokks hyrde?
Hvor er han som gav dem sin Hellige Ånd

midt iblant dem,
12. han som lot sin herlige arm gå frem
ved Moses høyre side, som kløyvde
vannene for deres åsyn for å gjøre seg et
evig navn,
13. han som førte dem gjennom dypene
som en hest gjennom ørkenen, så de ikke
snublet?
14. Akkurat som buskapen går ned i
dalen, førte Herrens Ånd dem til hvile. Slik
ledet du ditt folk for å gjøre deg et herlig
navn.
15. Sku ned fra himmelen og se fra din
hellige og herlige bolig! Hvor er din
nidkjærhet og din makt? Ditt hjertes
medfølelse og din godhet holder seg
tilbake fra meg.
16. For du er vår far. Abraham vet jo
ikke om oss, og Israel kjenner oss ikke.
Du Herre er vår far, og, vår evige
gjenløser, det er ditt navn.
17. Hvorfor lar du oss fare vill fra dine
veier, Herre? Hvorfor forherder du vårt
hjerte, så det ikke har respekt for deg?
Vend om for dine tjeneres skyld, for de
stammers skyld som er din arv!
18. En liten stund har ditt hellige folk hatt
landet i eie, men våre motstandere har
trådd ned din helligdom.
19. Vi er blitt som de du aldri har hersket
over, som de ditt navn ikke har vært nevnt
over.
KAP. 64
1. Gid du ville sønderrive himmelen og
fare ned, så fjellene skalv for ditt åsyn,
akkurat som ilden setter kvister i brann og
får vannet til å koke, så at du kunngjorde
ditt navn for dine motstandere, så folkene
måtte skjelve for ditt åsyn,
2. når du gjorde dramatiske ting som vi
ikke ventet, og når du fòr ned, så fjellene
skalv for ditt åsyn!
3. Fra gammel tid har jo ingen spurt eller
hørt, og intet øye sett noen annen gud
enn du gjøre slikt for dem som venter på
ham.
4. Du kommer dem i møte, som gjør
rettferdighet med glede, dem som kommer
deg i hu på dine veier. Se, du harmedes,
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men vi var syndere fra gammel tid, og
kunne vi da bli forløst?
5. Vi var blitt lik den skitne alle sammen,
og all vår rettferdighet som et skittent
klesplagg. Som løvet, visnet vi alle
sammen, og som vinden, førte våre
ugjerninger oss bort.
6. Og det er ingen som påkaller ditt
navn, som manner seg opp for å holde
fast ved deg, for du har skjult ditt navn for
oss og latt oss tæres bort i våre
ugjerningers vold.
7. Men nå, Herre, du er jo vår far. Og vi
er jo som leire, og du er den som former
oss, og et verk av din hånd er vi alle
sammen.
8. Herre, vær ikke så over all måte vred.
Og kom ikke for evig vår ugjerning i hu,
men tenk på at vi alle sammen er ditt folk!
9. Dine hellige steder er blitt en ørken.
Sion er blitt en ørken, og Jerusalem en
ødemark.
10. Vårt hellige og herlige hus, hvor våre
fedre lovet deg, er blitt oppbrent med ild.
Og alt som var vår lyst, er blitt til ruiner.
11. Vil du tross alt dette holde deg
tilbake, Herre? Vil du tie og trykke oss så
tungt?
KAP. 65
Herren rakte ut sine hender til et folk
som ikke brydde seg
1. Jeg bød meg frem for dem som ikke
spurte, og jeg var å finne for dem som
ikke søkte meg. Jeg sa til et hedningefolk
som ikke var kalt med mitt navn: Se, HER
ER JEG !
2. Jeg bredte ut mine hender hele dagen
til et gjenstridig folk, som går på den vei
som ikke er god, etter sine egne tanker,
3. til et folk som alltid nedverdiger meg
like opp i mitt åsyn, som ofrer i hagene og
brenner røkelse på mursteinene,
4. som sitter i gravene om nettene på
bortgjemte steder, som eter svinekjøtt, og
hvis kar er fulle av vederstyggelig suppe,
5. som sier: Hold deg unna og kom meg
ikke nær, for jeg er hellig for deg! De folk
er som en røyk i min nese, og en ild som
brenner hele dagen.
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6. Se, det står skrevet for mitt åsyn: Jeg
vil ikke tie før jeg får betalt det, ja, betalt
det i deres fang,
7. både deres ugjerninger og deres
fedres ugjerninger, sier Herren, at de
brente røkelse på fjellene og hånte meg
på toppene. Så deres lønn vil jeg fremfor
alt tilmåle dem i deres fang.
Herren vil være nådig mot sine
tjenere
8. Så sier Herren: Akkurat som folk som
sier når de finner saft i druen: Ødelegg
den ikke, for det er en velsignelse i den!
Slik vil jeg gjøre for mine tjeneres skyld og
ikke ødelegge hele folket.
9. Men jeg vil la en ætt komme av Jakob
og en arving av Juda til mine fjell. Og mine
utvalgte skal arve landet, og mine tjenere
skal bo der.
10. Og Saron skal bli til en beitemark for
småfe, og Akors dal til et hvilested for
storfe, til gagn for mitt folk som søker
meg.
11. Men dere som forlater Herren, og
som glemmer mitt hellige berg, som
dekker bord for Gad, og fyller begeret med
krydret vin for Meni,
12. dere vil jeg overgi til sverdet. Og
dere skal alle sammen måtte bøye dere
ned for å slaktes, fordi jeg kalte og dere
svarte ikke, fordi jeg talte og dere hørte
ikke, men gjorde det som var ondt i mine
øyne, og valgte det som jeg ikke hadde
behag i.
13. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Se, mine tjenere skal ete, men dere skal
hungre. Se, mine tjenere skal drikke, men
dere skal tørste. Se, mine tjenere skal
glede seg, men dere skal skamme dere.
14. Se, mine tjenere skal juble av
hjertets lyst, men dere skal skrike av
hjertens pine og hyle i fortvilelse.
15. Og dere skal etterlate deres navn til
mine utvalgte til å sverge: Måtte Herren,
Israels Gud, drepe deg som ham. Men
mine tjenere skal han gi et navn,
16. så den som velsigner seg på Jorden,
skal velsigne seg ved den trofaste Gud.
Og den som sverger på Jorden, skal

Side 758

Profeten Jesaja

sverge ved den trofaste Gud. For de
forrige trengsler er glemt og skjult for mine
øyne.
Herren skaper en ny Jord og en ny
himmel
17. For se, jeg skaper en ny himmel og
en ny Jord. Og de første ting skal ikke
minnes og ikke mere komme noen i hu.
18. Men glede og fryd dere til evig tid
over det jeg skaper! For se, jeg skaper
Jerusalem med jubel, og dets folk til
glede.
19. Og jeg vil juble over Jerusalem og
fryde meg over mitt folk, og det skal ikke
mere høres gråt eller skrik der.
20. Det skal ikke komme noe barn som
får bryst derfra som bare lever få dager,
eller en gammel mann som ikke fyller sine
dagers mål. Nei, en ung mann skal den
være som dør 100 år gammel, og 100 år
gammel skal den synder bli som
forbannes.
21. Og de skal bygge hus og bo i dem,
og plante vingårder og ete deres frukt.
22. Ikke skal de bygge så en annen får
bo, og ikke skal de plante så en annen får
ete. Nei, som treets dager skal mitt folks
dager være, og mine utvalgte skal selv få
nyte frukten av sine henders gjerninger.
23. De skal ikke gjøre seg strev
forgjeves og ikke føde barn til en brå død,
for de er en ætt velsignet av Herren, og
sitt avkom får de ha hos seg.
24. Og det skal skje: Før de roper, skal
jeg svare. Og mens den ennå taler, skal
jeg høre.
25. Ulven og lammet skal beite sammen.
Og løven skal ete halm som oksen, men
ormens føde skal være støv, og ingen skal
gjøre noe ondt eller ødelegge noe på mitt
hellige fjell, sier Herren.
KAP. 66
En befrielsens dag over hedningene
for Jerusalem
1. Så sier Herren: Himmelen er min
trone, og Jorden mine føtters skammel.
Hva hus kunne dere bygge meg? Og hvor

skulle det finnes et hvilested for meg?
2. Alt dette har jo min hånd gjort, og på
den måten ble alt dette til, sier Herren.
Men den jeg vil se til, det er den
sønderknuste, den som har en ydmyk ånd
og har respekt for mitt ord.
3. Den som slakter en okse, gjør det
som den som dreper en mann. Den som
ofrer et lam, gjør det som den som bryter
nakken på en hund. Den som ofrer
matoffer, gjør det som han ofrer svineblod.
Den som bærer frem påminnelsesoffer av
virak, gjør det som den som priser
avguder. Akkurat som de har valgt sine
egne veier, og deres sjel har behag i
deres vederstyggeligheter,
4. så vil jeg velge å gjøre ille imot dem.
Og det de frykter for, vil jeg la komme
over dem. Fordi jeg ropte, men ingen
svarte. Jeg talte, men ingen hørte. De
gjorde det som var ondt i mine øyne, og
valgte det som jeg ikke hadde behag i.
5. Hør Herrens ord, dere som har
respekt for hans ord! Deres brødre, som
hater dere, og som støter dere fra seg for
mitt navns skyld, sier: La Herren vise sin
herlighet, så vi kan få se deres glede! Men
de skal bli til skamme.
6. Hør, bråkere fra byen, en røst fra
tempelet, Herrens røst, han som
gjengjelder sine fiender det de har gjort,
sier:
7. Før hun var i barnsnød, skulle hun
føde? Før veene kom over henne, skulle
hun føde et guttebarn til verden?
8. Hvem har hørt noe slikt? Hvem har
sett slike ting? Kommer et land til verden
på èn dag? Eller fødes et folk på èn gang?
Ettersom Sion er i barnsnød, skulle hun
føde sine sønner med det samme?
9. Skulle jeg åpne morsåpningen og ikke
la føde? sier Herren. Eller skulle jeg som
lar føde, lukke den igjen? sier din Gud.
10. Gled dere over Jerusalem og juble
over henne, alle dere som elsker henne!
Fryd dere høylytt med henne, alle dere
som sørger over henne!
11. Så skal dere få suge dere mette ved
hennes hjerte-trøstende bryst, suge og
glede dere over hennes store herlighet.
12. For så sier Herren: Se, jeg lar fred
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komme over henne som en flod, og
hedningenes herlighet som en flommende
elv, så dere skal får suge. Dere skal
bæres på armen, og skal få sitte på kneet,
og bli kjælet med.
13. Som en mor trøster sitt barn, slik vil
jeg trøste dere, og det er i Jerusalem dere
skal få trøst.
14. Dere skal se det, og deres hjerte
skal fryde seg. Deres bein skal friskne
som gresset, og det skal kjennes at
Herrens hånd er med hans tjenere, men
han skal vredes på sine fiender.
15. For se, Herren skal komme i ild, og
hans vogner skal være som stormvind, for
å gjengjelde med sin vrede i gloheit brann
og med kraftsutrykk i flammende ild.
16. For med ild skal Herren holde dom,
og med sitt sverd slå alt kjøttslig natur, og
mange skal de bli som Herren slår i hjel.
17. De som helliger, og innvier, seg for
orgasmehagene etter en som er midt
iblant dem, og de som eter svinekjøtt og
vederstyggelige dyr, og til og med mus, de
skal omkomme alle sammen, sier Herren.
18. Og JEG, gjør deres gjerninger og
deres tanker til ingenting. Og den tid
kommer da jeg samler alle folk og språk,
og de skal komme og se min herlighet.
19. Og jeg vil gjøre et tegn blant dem og
sende noen av de unnkomne blant dem til
hedningefolkene; til Tarsis, Ful, lud,
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bueskytterfolket, til Tubal, Javan, og til de
fjerne kyster som ikke har hørt nyheten
om meg, og ikke sett min herlighet. Og de
skal kunngjøre min herlighet blant
hedningefolkene.
20. Og fra alle hedningefolkene skal de
komme med alle deres brødre, som
matoffer til Herren, på hester, på vogner, i
b ærestoler, på mulesler, o g p å
hurtigløpende kameler, og føre dem opp
på mitt hellige fjell i Jerusalem, sier
Herren, akkurat som Israels barn bærer
matofferet i reine kar til Herrens hus.
21. Og også av dem vil jeg ta meg noen
til prester, og til Levitter, sier Herren.
Den nye himmel og den nye Jord
Herren skaper
22. For liksom den nye himmel og den
nye Jord som jeg gjør, blir til evig tid for
mitt åsyn, sier Herren, slik skal deres ætt
og deres navn bli til evig tid.
23. Og det skal skje: Månedskifte etter
månedskifte, og sabbat etter sabbat, skal
alt kjøtt komme for å tilbe for mitt åsyn,
sier Herren.
24. Og de skal gå ut og se på de døde
kropper av de menn som er falt fra meg.
For deres orm skal ikke dø, og deres ild
skal ikke slukkes, og de skal være til en
vemmelse for alt kjøtt.

Profeten Jeremia
52 Kapitler
KAP. 1
Jeremia blir kalt til profet
1. Ord av Jeremia, Hilkias sønn, en av
prestene i Anatot i Benjamins land.
2. Herrens ord kom til ham i de dager da
Josjia, Amons sønn, var konge i Juda, i
det 13. år av hans regjering.

3. Og siden i de dager da Jojakim,
Josjias sønn, var konge i Juda, inntil
enden av Judas konge Sedekias, Josjias
konges sønns, 11. år, da Jerusalems
innbyggere ble ført bort i den 5. måned.
4. Herrens ord kom til meg, og det lød
så:
5. Før jeg formet deg i mors liv, kjente
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jeg deg. Og før du kom ut av
morsåpningen, helliget jeg deg. Og jeg
satte deg til en profet for folkene.
6. Men jeg sa: Akk, HERRE, se, jeg
forstår ikke å tale, for jeg er ung.
7. Da sa Herren til meg: Si ikke: Jeg er
ung! Men til alle dem jeg sender deg til,
skal du gå. Og alt det jeg byder deg, skal
du tale.
8. Frykt ikke for dem, for jeg er med deg
og vil redde deg, sier Herren.
9. Og Herren rakte ut sin hånd og rørte
ved min munn. Og Herren sa til meg: Se,
jeg legger mine ord i din munn.
10. Se, jeg setter deg over folkene og
over rikene til å rykke opp og rive ned, til å
ødelegge og bryte ned, og til å bygge og
til å plante.
Babylons invasjon av Jerusalem
11. Og Herrens ord kom til meg og det
lød så: Hva ser du, Jeremia? Jeg svarte:
Jeg ser en grein av våketreet (mandeltreet).
12. Da sa Herren til meg: Du har sett
rett. For jeg vil våke over mitt ord, så jeg
fullfører det.
13. Og Herrens ord kom til meg andre
gang: Hva ser du? Jeg svarte: Jeg ser en
kokende gryte, og den heller hit fra nord.
14. Og Herren sa til meg: Fra nord skal
ulykken slippes løs over alle landets
innbyggere.
15. For se, jeg kaller på alle
folkestammer i rikene mot nord, sier
Herren. Og de skal komme og sette hver
sin stol ved inngangen til Jerusalems
porter og mot alle dets murer rundt
omkring, og mot alle Judas byer.
16. Og jeg vil avsi mine dommer over
dem for all deres ondskaps skyld, fordi de
forlot meg og brente røkelse for andre
guder, og tilbad sine henders verk.
17. Men du skal omgjøre dine hofter og
stå opp, og tale til dem alt det jeg byder
deg. Vær ikke redd for dem, så jeg ikke
skal gjøre deg redd innfor dem!
18. Og se, jeg gjør deg i dag til en fast
borg og til en jernstøtte, og til en
kobbermur mot hele dette land, mot Judas
konger, mot dets høvdinger, mot dets

prester, og mot folket i landet.
19. Og de skal stride mot deg, men ikke
få overhånd over deg, for jeg er med deg,
sier Herren, og jeg vil redde deg.
KAP. 2
Israel, hvorfor har du forlatt Herren
og dyrker andre guder
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Gå avsted og rop ut for Jerusalems
ører og si: Jeg kommer i hu din ungdoms
hengivenhet, dine trolovelses-dagers
kjærlighet, og hvordan du fulgte meg i
ørkenen, i et land hvor ingen sår.
3. Hellig var Israel for Herren, hans
første avling. Og alle som ville ete det,
måtte bøte, og ulykke kom over dem, sier
Herren.
4. Hør Herrens ord, Jakobs hus, og alle
ætter av Israels hus!
5. Så sier Herren: Hva urett har deres
fedre funnet hos meg, siden de gikk bort
fra meg og fulgte de tomme guder, så de
selv ble meningsløse?
6. Og de sa ikke: Hvor er Herren, som
førte oss opp fra Egyptens land, som ledet
oss i ørkenen, i et land med ødemarker,
fullt av kløfter, et land med tørke og
dødskygge, et land der ingen mann har
vandret, og intet menneske har bodd?
7. Og jeg førte dere inn i et land med
fruktbare marker, så dere fikk ete av dets
frukt og dets gode ting. Men da dere kom
inn, gjorde dere mitt land skittent og min
arv til en vederstyggelighet.
8. Prestene sa ikke: Hvor er Herren? Og
de som drev på med loven, kjente meg
ikke. Og hyrdene falt fra meg, og
profetene spådde ved Ba'al, og de fulgte
dem som ikke kan hjelpe.
9. Derfor vil jeg fremdeles gå i rette med
dere, sier Herren. Ja, og med deres
barnebarn vil jeg gå i rette.
10. Dra over til Kitteernes øyer og se!
Og send bud på Kedar og gi nøye akt, og
se om noe slikt har skjedd!
11. Har vel et hedningefolk byttet bort
sine guder, enda de ikke er guder? Men
mitt folk har byttet bort sin ære mot det
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som ikke kan hjelpe.
12. Forskrekkes, dere himler, over dette,
og bli arg. Bli høylytt forskrekket, sier
Herren.
13. For to onde ting har mitt folk gjort:
Meg har de forlatt, kilden til det levende
vann, og hugget seg ut brønner, sprekte
brønner, som ikke holder vann.
14. Er Israel en slave? Er han en
hjemmefødt slave? Hvorfor er han blitt
røvet?
15. Unge løver brølte mot ham. De lot
sin røst høre, og de gjorde hans land til en
ørken. Og hans byer ble brent opp, så
ingen bor i dem.
16. Også Memfis' og Tahpenes' barn
gjorde din hodetopp skallet.
17. Mon ikke det er at du forlot Herren
din Gud den tid han ville lede deg på
veien, at dette har hendt deg?
18. Og nå, hvorfor tar du veien til
Egypten for å drikke Sikors vann? Og
hvorfor tok du veien til Assyria for å drikke
elvens vann?
19. Din ondskap irettesetter deg, og dine
frafall straffer deg. Kjenn da og se at det
er ondt og bittert at du forlater Herren din
Gud, og at respekt for meg ikke har
kommet over deg, sier Herren, Israels
Gud, hærskarenes Gud.
20. For fra forhenværende tid brøt du
ditt åk og rev i stykker dine bånd. Og du
sa: Jeg vil ikke tjene. Men på hver høy
bakketopp, og under hvert grønt tre, la du
deg ned og drev hor.
21. Og enda hadde jeg plantet deg som
en edel ranke, helt igjennom av ekte frø.
Hvordan er du da blitt omskapt for meg til
ville vekster av et fremmed vintre?
22. For om du enn ville vaske deg med
pottaske og bruke mye lut, så skulle dog
din ugjerning være skitten for mitt åsyn,
sier Herren, Israels Gud.
23. Hvordan kan du si: Jeg er ikke blitt
skitten? Jeg har ikke gått etter Ba'alene?
Se på din vei i dalen og forstå hva du har
gjort, du lette kamelhoppe som løper hit
og dit!
24. Som er lik et villesel, vant med
ørkenen, som et uvær i sin brunst i
hennes sjels begjær. Hvem kan vel
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dempe vel hennes brunst? Alle som søker
henne, slipper å løpe seg trette, for i
hennes måned finner de henne.
25. Akte din fot, så den ikke blir bar, og
din strupe, så den ikke blir tørst! Men du
svarer: Forgjeves prat! Nei, jeg elsker de
fremmede, og etter dem vil jeg følge.
26. Akkurat som en tyv må skamme seg
når han blir grepet, slik må Israels hus
skamme seg; de selv, deres konger, deres
høvdinger, deres prester, og deres
profeter.
27. Fordi de sier til treet: Du er min far!
Og til steinen: Du har født meg! Så har de
vendt ryggen til meg og ikke ansiktet. Men
i sin ulykkes tid sier de: Reis deg og hjelp
oss!
28. Hvor er da dine guder som du gjorde
deg? La dem reise seg, om de kan hjelpe
deg i din ulykkes tid! For så mange som
dine byer er, så mange er dine avguder
blitt, Juda!
29. Hvorfor krangler dere med meg?
Dere er alle sammen falt fra meg, sier
Herren.
30. Forgjeves riset jeg deres barn, og de
tok ikke imot oppdragelse. Deres sverd
fortærte d eres profeter som en
ødeleggende løve.
31. Du onde slekt, gi akt på Herren ord!
Har jeg vært en ørken for Israel eller et
mørkets land? Hvorfor sier mitt folk: Vi har
gjort oss fri, og vi vil ikke mere komme til
deg?
32. Mon en jomfru skulle glemme sitt
smykke, eller en brud sitt band? Men mitt
folk har glemt meg i dager uten tall.
33. Hvor vel vet du ikke å legge din vei
for å søke din kjærlighet! Derfor har du
også vendt dine veier til å gjøre det onde.
34. Det finnes endog blod av uskyldige
fattigfolk på dine kjortelkanter. Du grep
dem ikke i innbrudd, men det var på grunn
av alt dette onde.
35. Og allikevel sier du: Jeg er uskyldig,
og hans vrede har bestemt vendt seg fra
meg. Se, jeg vil gå i rette med deg fordi du
sier: Jeg har ikke syndet.
36. Hvorfor farer du så mye om og bytter
bort din vei? Også ved Egypten skal du bli
til skamme, akkurat som du ble til skamme
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ved Assyria.
37. Og derfra skal du gå ut med
hendene foran hodet, for Herren har
forkastet dem du setter din lit til, og du
skal ikke ha noen lykke med dem.
KAP. 3
Juda og Israels troløshet
1. Det er sagt: Når en mann lar sin
hustru fare, og hun går fra ham og blir en
annen manns, da kan han ikke komme
tilbake til henne, for da ville landet bli
vanhelliget. Og DU, har drevet utukt med
mange elskere, og skulle enda komme
tilbake til meg igjen? sier Herren.
2. Løft dine øyne til de bare topper og
se: Å hvor du gjør deg skyldig i skjenn.
Ved veiene satt du og ventet på dem, som
en araber i ørkenen, og du vanhelliget
landet med ditt hor og din ondskap.
3. Og regnbygene ble holdt tilbake, og
vårregnet falt ikke, men du hadde en
horkvinnes panne. Du ville ikke skamme
deg.
4. Har du ikke akkurat nå ropt til meg:
Min far, du er min ungdoms paktsvenn?
5. Mon han vil holde fast ved sin vrede
for evig eller bevare sin harme til evig tid?
Se, slik taler du, og enda gjør du det onde,
og du fullfører det også.
6. Og Herren sa til meg i kong Josjias
dager: Har du sett hva Israel, den frafalne
kvinne, har gjort? Hun gikk opp på hvert
høyt fjell og inn under hvert grønt tre og
drev hor der.
7. Og jeg sa: Når hun har gjort alt dette,
vil hun vende tilbake til meg. Men hun
vendte ikke tilbake. Og det så hennes
søster Juda, og ble troløs.
8. Og jeg så at enda jeg hadde latt den
frafalne, Israel, fare og gitt henne
skilsmisse brev, fordi hun hadde drevet
hor, hadde hennes søster Juda allikevel
ikke respekt for det, men ble troløs og gikk
av sted og drev hor hun også.
9. Og med sitt frekkhets hor vanhelliget
hun landet, og hun drev hor med stein og
med tre.
10. Og med alt dette vendte hennes
søster Juda ikke tilbake fra sin troløshet til

meg av hele sitt hjerte, men bare med
skuespill, sier Herren.
11. Og Herren sa til meg: Den frafalne,
Israel, har vist seg rettferdigere enn den
troløse, Juda.
12. Gå avsted og rop ut disse ord mot
nord og si: Vend tilbake, Israel, du
frafalne! sier Herren. Jeg vil ikke senke
mitt åsyn i vrede mot dere, for jeg er
barmhjertig, sier Herren. Jeg vil ikke holde
fast ved min vrede for evig.
13. Bare erkjenn din ugjerning, at du er
falt fra Herren din Gud, og på forskjellige
veier har løpt om til fremmede guder, inn
under hvert grønt tre, og ikke hørt på min
røst, sier Herren.
14. Vend tilbake, dere frafalne barn, sier
Herren, for jeg er deres ekteherre! Og jeg
vil ta dere, èn av en by og to av en ætt, og
føre dere til Sion.
En fredens tid
15. Og jeg vil gi dere hyrder etter mitt
hjerte, og de skal vokte dere med
forståelse og visdom.
16. Og når dere blir et stort og tallrikt
folk i landet, i de dager, sier Herren, da
skal de ikke mere tale om Herrens paktsark eller tenke på den. De skal ikke
komme den i hu og ikke savne den, og der
skal ikke mere gjøres noen slik ark.
17. På den tid skal de kalle Jerusalem
Herrens trone, og alle folkene skal samle
seg der, til Herrens navn i Jerusalem. Og
de skal ikke mere følge sitt onde og harde
hjerte.
18. I de dager skal Judas hus gå til
Israels hus, og de skal komme sammen
fra landet i nord til det land jeg gav deres
fedre til arv.
19. Og JEG, sa: Hvor høyt vil jeg ikke
sette deg blant barna og gi deg et herlig
land, den herligste arv blant folkene! Og
jeg sa videre: Dere skal rope til meg: Min
far! Og ikke vende dere bort fra meg.
Juda og Israel er som en troløs
kvinne
20. Men sannelig, som en kvinne er
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troløs mot sin pakts-venn, slik har dere
vært troløse mot meg, Israels Hus! sier
Herren.
21. En røst høres på de bare topper, og
det er Israels barns gråt og bønner, for de
har gått på de onde veier, og de har glemt
Herren sin Gud.
22. Vend tilbake, dere frafalne barn! Jeg
vil helbrede deres frafall. Se, vi kommer til
deg, for du er Herren vår Gud.
23. Sannelig, meningsløst er det at dere
bråker på toppene. For, sannelig, Herren
vår Gud er Israels frelser!
24. Men den skammelige avgudsdyrkelsen har fortært frukten av våre
fedres arbeid helt fra ungdommen av,
deres småfe og storfe, deres sønner og
døtre.
25. La oss ligge i vår vanære, og la vår
skam dekke oss! For mot Herren vår Gud
har vi syndet, vi og våre fedre, fra vår
ungdom av og like til denne dag. Og vi har
ikke hørt på Herrens, vår Guds, røst.
KAP. 4
Dersom du vender om, skal du få
komme tilbake
1. Dersom du vender om, Israel, sier
Herren, skal du få komme tilbake til meg.
Og dersom du tar dine vederstyggeligheter bort fra mitt åsyn, skal du
ikke vandre hjemløs om.
2. Og sverger du: Så sant Herren lever! i
sannhet, med rett og rettferdighet, da skal
hedningefolk velsigne seg i ham og rose
seg av ham.
3. For så sier Herren til Judas menn og
til Jerusalem: Bryt dere nytt land og ikke
så blant torner!
4. Omskjær dere for Herren og ta bort
deres forhud, dere Judas menn og
Jerusalems innbyggere, forat ikke min
harme skal fare ut som en ild og
forbrenne, uten at noen slukker, for deres
onde gjerningers skyld!
Som en løve kommer han fra nord
5. Fortell det i Juda og kunngjør det i
Jerusalem og si: Støt i basun i landet og
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rop ut med full røst og si: Samle dere og la
oss gå inn i de faste byer!
6. Løft opp banner mot Sion, og ikke
vent med å flykte bort! Jeg lar ulykke
komme fra nord og stor ødeleggelse.
7. En løve er steget opp fra mitt kratt.
Og folkenes ødelegger har brutt opp og
har dratt ut fra sitt hjem for å gjøre ditt
land til en ørken. Og dine byer skal
ødelegges, så ingen bor der.
8. Derfor omgjør dere med sekk, og klag
og jamre dere, for Herrens brennende
vrede har ikke vendt seg fra oss.
9. Og på den dag, sier Herren, skal
kongers og høvdingers mot svikte. Og
prestene og profetene skal bli fylt av
skrekk.
10. Da sa jeg: Å, HERRE, du har
sannelig sviktet dette folk og Jerusalem
ille, da du sa: Fred skal bli dere til del. For
nå er sverdet trengt inn i sjelen.
11. På den tid skal det sies til dette folk
og til Jerusalem: En brennende ånd fra de
bare topper i ørkenen kommer som en
vind mot dette folks datter, ikke til å kaste
og rense korn med
12. Nei, et sterkere vindpust skal jeg la
komme, og nå vil jeg også avsi dom over
dem.
13. Se, som skyer drar han opp, og som
en storm-ånd er hans vogner. Og hans
hester er lettere enn ørner. Stakkars oss,
vi blir ødelagt.
14. Vask ondskapen fra ditt hjerte,
Jerusalem, så skal du bli frelst! Hvor lenge
skal dine syndige tanker bo i ditt indre?
15. For en røst kommer med nyheten fra
Dan og varsler ondt fra Efra'ims fjell.
16. Fortell det for folkene, og kunngjør
det for Jerusalem: Voktere kommer fra det
fjerne land, og de lar sin røst høre mot
Judas byer.
17. Som markvoktere beleirer de seg
mot det rundt omkring, for de har vært
gjenstridige mot meg, sier Herren.
18. Din ferd og dine gjerninger har påført
deg dette. Dette er frukten av din
ondskap, og det er bittert, for det når like
til ditt hjerte.
19. MITT INNVENDIGE ! Jeg pines! Å
mitt hjertes vegger! Mitt hjerte svømmer
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over i meg, og jeg kan ikke tie! For
basunlyd og krigsrop har du hørt, min sjel!
20. ØDELEGGELSE ! roper de omkring,
for hele landet er ødelagt. Brått blir mine
hytter ødelagt, og i et øyeblikk mine telt.
21. Hvor lenge skal jeg se banneret, og
skal høre basunlyd?
22. Mitt folk er uklokt, og meg kjenner de
ikke. De er uvettige barn, og de er uten
forståelse. De er kloke til å gjøre det onde.
Men til å gjøre det gode, skjønner de ikke.
Og jeg så Jorden sørge og himmelen
svartne
23. Jeg så Jorden. Og se, den var øde
og tom. Jeg så himmelen, og dens lys var
borte.
24. Jeg så fjellene. Og se, de skalv, og
alle toppene skalv.
25. Jeg så. Og se, det var intet
menneske mere, og alle himmelens fugler
hadde flydd bort.
26. Jeg så. Og se, den fruktbare mark
var en ørken, og alle dens byer var brutt
ned av Herren og hans brennende vrede.
27. For så sier Herren: En ørken skal
hele landet bli, men jeg vil ikke gjøre helt
ende på det.
28. Derfor skal Jorden sørge, og
himmelen der oppe svartne, fordi jeg har
talt det og villet det slik, og jeg angrer ikke
og tar det ikke tilbake.
29. For bråket av ryttere og bueskyttere
er alle byer på flukt. De går inn i skogene
og stiger opp på fjellene. Alle byene er
forlatt, og det er ingen som bor i dem.
30. Og du, når du blir ødelagt, hva vil du
da gjøre? Om du kler deg i purpur, om du
pynter deg med gull, om du gjør dine øyne
store med sminke, så er det meningsløst
at du gjør deg vakker. For dine elskere
nedverdiger deg, og de vil ta ditt liv.
31. For jeg hører et rop som en kvinne i
barnsnød, et smerteskrik som av en
kvinne når hun føder sitt første barn. Det
er Sions datter som roper. Hun stønner,
og hun strekker ut sine hender og sier:
Stakkars meg! Kraftløs synker min sjel i
morderes vold.

KAP. 5
Jerusalems synder
1. Gå omkring i gatene i Jerusalem og
se etter! Gi akt og søk på torgene om dere
finner noen, om det bare er noen som gjør
rett, og som søker etter redelighet! Så vil
jeg tilgi byen.
2. Om de enn sier: Så sant Herren lever,
så sverger de allikevel falsk.
3. Herre! Ser ikke dine øyne etter
redelighet? Du riset dem, men de merket
seg ingen smerte. Du gjorde ende på
dem, men de ville ikke ta imot
oppdragelse. De gjorde sitt ansikt hardere
enn stein, og de ville ikke vende om.
4. Da sa jeg: Det er bare smålige folk.
De er uforstandige, for de kjenner ikke
Herrens vei og sin Guds rett.
5. Jeg vil gå ut til storfolk og tale med
dem, for de kjenner Herrens vei og sin
Guds rett. Men nettopp de har alle
sammen brutt åket og sprengt båndene.
6. Derfor skal løven fra skogen slå dem,
ulven fra villmarken tilintetgjøre dem, og
leoparden lure utenfor deres byer. Og
hver den som går ut av dem, skal bli revet
i stykker, for mange er deres overtramp,
og tallrike deres frafall.
7. Hvorfor skulle jeg tilgi deg? Dine barn
har forlatt meg og sverget ved guder som
ikke er guder. Jeg gav dem overflod, men
de drev hor og flokket seg sammen i
horas hus.
8. Som velfødde hester er de tidlig
frempå. De vrinsker, hver etter sin nestes
hustru.
9. Skulle jeg ikke straffe slikt? sier
Herren. Eller skulle min sjel ikke
gjengjelde seg på et folk som dette?
10. Stig opp på dets murer og ødelegg,
men gjør ikke helt ende på det! Riv bort
dets greiner, de som ikke hører Herren til!
11. For Israels Hus og Judas hus har
båret seg troløst at imot meg, sier Herren.
12. De har fornektet Herren og sagt:
Han er ikke til, og det skal ikke komme
noen ulykke over oss. Sverd og hunger
skal vi ikke se,
13. og profetene skal bli som vind, for
det er ingen som taler i dem. Slik skal det
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gå dem selv.
14. Derfor sier Herren, hærskarenes
Gud, så: Fordi dere taler slike ord, se, så
gjør jeg mine ord i din munn til en ild, og
dette folk til ved. Og ilden skal fortære
dem.
Se, et folk kommer imot Jerusalem
15. Se, jeg lar et folk fra det fjerne
komme over dere, Israels hus, sier
Herren. Det er et kraftig folk, et folk fra
eldgammel tid, et folk hvis språk du ikke
kjenner, og hvis tale du ikke skjønner.
16. Deres kogger er som en åpen grav,
og de er alle sammen helter.
17. Og de skal fortære din høst og ditt
brød. De skal fortære dine sønner og
døtre. De skal fortære ditt småfe og storfe.
De skal fortære ditt vintre og fikentre. Dine
faste byer som du setter din lit til, skal de
bryte ned med sverd.
18. Men selv i de dager, sier Herren, vil
jeg ikke gjøre helt ende på dere.
19. Og når dere da sier: Hvorfor har
Herren vår Gud gjort alt dette mot oss? Da
skal du si til dem: Akkurat som dere forlot
meg og tjente fremmede guder i deres
land, slik skal dere også tjene fremmede
herrer i et land som ikke er deres.
Dette folk har gått bort fra meg
20. Fortell dette i Jakobs hus og
kunngjør det i Juda, og si:
21. Hør dette, du uvettige og ufornuftige
folk, som har øyne, men ikke ser, og som
har ører, men ikke hører!
22. Dere vil ikke ha respekt for meg, sier
Herren, og dere vil ikke skjelve for meg.
Jeg som har satt sanden til grense for
havet, til en evig demning som det ikke
kan komme over. Om bølgene raser, så
makter de ingenting. Og om det bruser, så
kan de ikke komme over den.
23. Men dette folk har et opprørsk og
gjenstridig hjerte. Og de har veket fra
ham, og har gått bort.
24. Og de har ikke sagt i sitt hjerte: La
oss ha respekt for Herren vår Gud, som
gir regn i rett tid, både høst-regn og vår-
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regn, han som holder ved like den ordning
han har fastsatt for høstens uker!
25. Deres ugjerninger, som har gjort at
alt dette, er kommet i ulag for dere, og
deres synder har holdt det gode borte fra
dere.
26. For det finnes ugudelige blant mitt
folk. De legger seg på lur, akkurat som
fuglefangere dukker seg ned. Og de setter
ut snarer og fanger mennesker.
27. Som et bur fult av fugler, slik er
deres hus fulle av svik, og derfor er de blitt
store og rike.
28. De er blitt fete og svetter av all deres
overflod av ondt. De dømmer ikke rett i
noen sak, og ikke i den farløses sak, så
de fremmer den. Og fattigfolk hjelper de
ikke til deres rett.
29. Skulle jeg ikke straffe slikt? sier
Herren. Skulle min sjel ikke hevne seg på
et folk som dette?
30. Forferdelige og grufulle ting skjer i
landet.
31. Profetene profeterer løgn, og
prestene styrer etter deres råd. Og mitt
folk vil gjerne ha det slik. Men hva vil dere
gjøre når enden på alt dette kommer?
KAP. 6
En ulykke kommer til Jerusalem fra
nord
1. Flytt bort, dere Benjamins barn, ut fra
Jerusalem, og støt i basun i Tekoa og reis
et banner over Bet-Hakkerem! For ulykke
truer fra nord med stor ødeleggelse.
2. Den vakre og den kjælte med, Sions
datter, gjør jeg til ingenting.
3. Til henne skal hyrder komme med
sine flokker. De slår opp sine telt imot
henne rundt omkring, og de beiter på
hvert sitt område.
4. Innvi dere til krig mot henne! Stå opp
og la oss dra opp midt på dagen! Stakkars
oss, for dagen ender, og kveldens skygger
blir lange.
5. Stå opp og la oss dra opp om natten,
og la oss ødelegge hennes palasser!
6. For så sier Herren, hærskarenes Gud:
Fell trær og bygg opp en voll mot
Jerusalem, for det er byen som skal
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hjemsøkes! Den er aldeles full av
undertrykkelse i sitt indre.
7. Som en brønn lar sitt vann velle ut,
slik lar den sin ondskap strømme ut. Vold
og ødeleggelse høres i den, og sår og
slag er alltid for mitt åsyn.
8. La deg advare, Jerusalem, så ikke
min sjel skal vende seg fra deg. Så jeg
ikke skal gjøre deg til en ørken, og til et
ubygd land!
9. Så sier Herren, hærskarenes Gud: En
etterhøst skal holdes på de som er blitt
igjen av Israel, akkurat som på et vintre
når man rekker ut sin hånd igjen og igjen
som innsamleren til rankene.
10. Hvem skal jeg tale og vitne for? Se,
deres øre er uomskåret, så de ikke kan gi
akt. Se, Herrens ord er blitt til spott blant
dem, og de liker det ikke.
11. Men jeg er fylt av Herrens vrede, og
jeg er trett av å holde den hos meg. Øs
den ut over barnet på gaten, og over de
unge menns fortrolige samhold! Ja, både
mann og kvinne skal rammes, både den
eldre og den gamle.
12. Og deres hus skal gå over til andre,
og likedan deres jorder og hustruer. For
jeg vil rekke ut min hånd mot landets
innbyggere, sier Herren.
13. For både små og store søker
urettferdig vinning. Både profet og prest
gjør alle sammen svik,
14. og det helbreder mitt folks skade på
en lettferdig måte, idet de sier: FRED ! Og
det er dog ingen fred.
15. De skal bli til skamme for de har
gjort vederstyggelige ting. De verken
skammer seg eller kjenner til flauhet.
Derfor skal de falle blant dem som faller.
På den tid jeg hjemsøker dem, skal de
snuble, sier Herren.
16. Så sa Herren: Stå på veiene og se
på, og spør etter de gamle stier, spør etter
hvor veien går til det gode, og vandre på
den! Så skal dere finne hvile for deres
sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på
den.
17. Og jeg satte voktere over dere og
sa: Gi akt på basunens lyd! Men de sa: Vi
vil ikke gi akt.
18. Derfor hør, dere hedningefolk, og vit

du menighet, hva som skjer blant dem!
19. Hør, du Jord: Se, jeg lar ulykke
komme over dette folk, som er frukten av
deres onde råd. For på mine ord har de
ikke gitt akt, og min lov har de forkastet.
20. Hva skal jeg med virak fra Sjeba og
med det beste kalmuskrydder fra et fjernt
land? Deres brennoffer er ikke til velbehag
for meg, og deres slaktoffer vil jeg ikke ha.
21. Derfor sier Herren så: Se, jeg setter
støtesteiner for dette folk. Både fedre og
barn skal snuble over dem, og nabo skal
forgås med nabo.
22. Så sier Herren: Se, et folk kommer
fra landet i nord, et stort folk skal bryte
opp fra Jordens ytterste ende.
23. Bue og spyd holder de i hånden. De
er grusomme og skåner ingen. Deres røst
buldrer som havet. Og på hester kommer
de ridene, utrustet som en krigsmann, mot
deg, Sions datter!
24. Vi har hørt ryktet om det, og våre
hender er blitt kraftløse. Skrekk har grepet
oss lik de smerter som en fødene kvinne
har.
25. Gå ikke ut på marken, og vandre
ikke på veien! For fienden har sverd, og
det er redsel omkring.
26. Mitt folks datter! Omgjør deg med
sekk og velt deg i aske, og hold sorg som
over det eneste barn, en bitter dødsklage.
For brått kommer ødeleggeren over oss.
27. Til en prøver har jeg satt deg blant
mitt folk, til en fast borg, forat du skal
kjenne og teste deres vei.
28. De er alle sammen de trassigeste.
Gjenstridige går de omkring som
baktalere, og er som kobber og jern. Og
de gjør alle det som er til skade.
29. Blåsebelgen er brent opp av ilden og
blyet fortært. Forgjeves er de smeltet og
renset, og de onde er ikke skilt ut.
30. Vraket sølv kalles de, for Herren har
vraket dem.
KAP. 7
Omvend deg fra dine synder, Israel
1. Dette er det ord som kom til Jeremia
fra Herren:
2. Still deg i porten til Herrens hus og
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rop ut dette ord og si: Hør Herrens ord,
hele Juda, dere som går inn gjennom
disse porter for å tilbe Herren!
3. Så sier Herren, hærskarenes Gud,
Israels Gud: Forbedre deres veier og
deres gjerninger, så vil jeg la dere bo på
dette sted!
4. Sett ikke deres lit til løgnaktige ord,
når folk sier: Her er HERRENS
TEMPEL !
5. Men dersom dere forbedrer deres
veier og deres gjerninger, og dersom dere
skiller rett mellom mann og mann,
6. og ikke undertrykker den fremmede,
den farløse og enken, og ikke utøser
uskyldig blod på dette sted, og ikke følger
andre guder til ulykke for dere selv,
7. da vil jeg la dere bo på dette sted, i
det land jeg for evig gav deres fedre, til
evighet.
8. Se, dere setter deres lit til løgnaktige
ord til ingen nytte.
9. Hvordan? Dere stjeler, slår i hjel,
sverger falsk, brenner røkelse for Ba'al,
følger andre guder som dere ikke kjenner,
10. og så kommer dere og står frem for
mitt åsyn i dette hus som er kalt ved mitt
navn, og sier: Vi er forløst. Og så tenker
dere at dere fremdeles kan gjøre alle
disse vederstyggelige ting?
11. Og dette hus, som er kalt ved mitt
navn, er blitt til en røverhule i deres øyne.
Se, jeg har sett dette også, sier Herren.
12. Gå til min bolig som var i Sjilo, der
jeg i førstningen lot mitt navn bo, og se
hva jeg har gjort med det for mitt folks,
Israels, ondskaps skyld!
13. Og nå, fordi dere gjør alle disse
gjerninger, sier Herren, og jeg talte til dere
sent og tidlig, men dere hørte ikke, og jeg
kalte på dere, men dere svarte ikke,
14. så vil jeg gjøre med det hus som er
kalt ved mitt navn, og som dere setter
deres lit til, og med det sted som jeg gav
deres fedre, slik som jeg har gjort med
Sjilo.
15. Og jeg vil kaste dere bort fra mitt
åsyn, akkurat som jeg har kastet bort alle
deres brødre og hele Efra'ims ætt.
16. Og DU, skal ikke be for dette folk og
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ikke bære frem forsvar og bønn for det og
ikke presse inn på meg, for jeg hører deg
ikke.
17. Ser du ikke hva de gjør i Judas byer
og på Jerusalems gater?
18. Barna sanker ved, foreldrene tenner
opp ild, og kvinnene knar deig, for å lage
kaker til himmelens dronning. Og de øser
ut drikkoffer for andre guder, for å påføre
meg sorg.
19. Mon er det meg de påfører sorg, sier
Herren, mon er det ikke de selv, så deres
ansikter må rødme av skam?
20. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Se, min vrede og harme blir utøst mot
dette sted, over menneskene og dyrene,
over markens trær og jordens frukt, og
den skal brenne og ikke slukkes.
21. Så sier Herren, hærskarenes Gud,
Israels Gud: Legg bare deres brennoffere
til deres slaktoffere og et kjøtt!
22. For jeg har ikke talt med deres fedre,
og ikke gitt dem befaling på den dag jeg
førte dem ut av Egyptens land, om
brennoffer og slaktoffer.
23. Men dette var det bud jeg gav dem:
Hør på min røst, så vil jeg være deres
Gud og dere skal være mitt folk! Og dere
skal vandre på alle de veier jeg byder
dere, så det må gå dere vel.
24. Men de hørte ikke og bøyde ikke sitt
øre til meg. De fulgte sine egne tanker, sitt
onde og harde hjerte, og de vendte
ryggen og ikke ansiktet til meg.
25. Like fra den dag deres fedre drog ut
av Egyptens land og helt til denne dag,
sendte jeg til dere alle mine tjenere,
profetene, daglig, tidlig og seint.
26. Men dere hørte ikke på meg og
bøyde ikke sitt øre til meg. De gjorde sin
nakke hard, og de bar seg verre at enn
sine fedre.
27. Og du skal tale til dem alle disse ord,
men de skal ikke høre på deg. Og du skal
rope til dem, men de skal ikke svare deg.
28. Og du skal si til dem: Dette er det
folk som ikke har hørt på Herrens, sin
Guds, røst og ikke tatt imot oppdragelse.
Redeligheten er gått til grunne og er
utryddet av deres munn.
29. Klipp av ditt hår og kast det bort, og
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stem i en klagesang på de bare topper!
For Herren har forkastet, og støtt fra seg,
den ætt som han er vred på.
30. For Judas barn har gjort det som er
ondt i Herrens øyne, sier Herren. De har
satt sine vederstyggeligheter i det hus
som er kalt med mitt navn, og gjort det
skittent.
31. Og de har bygget Tofet-haugene i
Hinnoms sønns dal for å brenne opp sine
sønner og sine døtre med ild, noe som jeg
ikke har pålagt dem, og som ikke er
kommet opp fra mitt hjerte.
Judas synders dom
32. Se, de dager skal komme, sier
Herren, da en ikke mere skal si Tofet eller
Hinnoms sønns dal, men drapsdalen. Og
de skal begrave mitt folk i Tofet, fordi det
ellers ikke er plass.
33. Og dette folks døde kropper skal bli
til føde for himmelens fugler og for
Jordens dyr, uten at noen skremmer dem
bort.
34. Og jeg lar jubel-røst og gledes-røst,
brudgoms-røst og brude-røst, bli borte i
Judas byer og i Jerusalems gater, for
landet skal bli til en ørken.
KAP. 8
1. På den tid, sier Herren, skal de ta
Judas kongers bein, dets høvdingers bein,
prestenes bein, profetenes bein, og
Jerusalems innbyggeres bein, ut av deres
graver.
2. Og de skal bre dem ut for solen og
månen, og hele himmelens hær, som de
elsket og dyrket, som de fulgte, søkte, og
tilbad. De skal ikke samles og ikke
begraves, men til gjødsel utover jorden
skal de bli.
3. Og de skal velge å dø fremfor å leve,
alle de som blir igjen av denne onde ætt,
på alle de steder som jeg driver dem bort
til, sier Herren, hærskarenes Gud.
4. Og du skal si til dem: Så sier Herren:
Faller noen og reiser seg ikke opp igjen?
Eller går noen bort og vender ikke tilbake
igjen?

5. Hvorfor er folket her i Jerusalem falt
fra meg med et evig frafall? De holder fast
ved sin svik og vil ikke vende tilbake.
6. Jeg gav akt og hørte, og det er ikke
rett det de taler. Det er ingen som angrer
sin ondskap og sier: Hva har jeg gjort?
Alle sammen løper de bort fra meg lik
hester som ruser avsted til krig.
7. Endog storken under himmelen
kjenner sine tider. Turtelduen, svalen, og
tranen, passer tiden når de skal komme,
men mitt folk kjenner ikke Herrens lov.
8. Hvordan kan dere si: Vi er kloke, og
Herrens lov har vi hos oss? Sannelig, se,
til løgn har de skriftlærdes løgnpenn gjort
den.
9. De selvkloke blir til skamme, og de
blir skrekkslagen når ulykken rammer
dem. Se, Herrens ord har de forkastet, så
hvor skulle de da få visdom fra?
10. Derfor vil jeg gi deres hustruer til
andre og deres marker til nye eiere. For
både små og store søker alle sammen
urettferdig vinning. Og både profeter og
prester gjør alle sammen svik.
11. Og de helbreder mitt folks skade på
lettferdig vis, idet de sier: FRED ! Og så er
det dog ingen fred.
12. De skal bli til skamme, for
vederstyggelige ting har de gjort. De
verken skammer seg eller kjenner til
flauhet. Derfor skal de falle blant dem som
faller. På den tid de blir hjemsøkt, skal de
snuble, sier Herren.
13. Jeg vil rykke dem bort, sier Herren,
så det blir som ingen druer på vintreet og
ingen fikener på fikentreet, og bladene er
visne, og jeg sender mot dem folk som
kommer over dem.
14. Hvorfor sitter vi stille? Samle dere og
la oss gå inn i de faste byer, og gå til
grunne der! For Herren vår Gud vil la oss
gå til grunne og gi oss beskt vann å drikke
fordi vi har syndet mot Herren.
15. Vi venter på fred, og det kommer
intet godt, på en helbredende tid, men se,
det kommer skrekkslåelse.
16. Fra Dan høres hans hesters fnysen.
Og ved lyden av hans mektige gangeres
vrinsken skjelver hele landet. Og de
kommer og fortærer landet og alt som er i
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det, og byen og dem som bor i den.
17. For se, jeg sender ormer iblant dere,
og giftøgler som ingen manene
besvergelse hjelper mot, og de skal bite
dere, sier Herren.
18. Å måtte jeg få gjenopprettelse i min
sorg, for mitt hjerte er utslitt i meg.
19. Se, mitt folks skrik lyder fra et land
langt borte: Er Herren da ikke i Sion? Eller
er dets konge ikke der? Men hvorfor har
de da vakt min harme med sine utskårne
bilder, med fremmede lands guder?
20. Kornhøsten er forbi og frukthøsten
er til ende, men vi er ikke befridd.
Guds folks ondskap som førte dem til
fall
21. Over mitt folks nedbrytelse er jeg
sønderknust. Jeg går i sørgeklær, for
alvoret har grepet meg.
22. Er det da ingen balsam i Gilead?
Eller er det ingen lege der? Hvorfor er det
ikke lagt forbinding på mitt folks datter?
KAP. 9
1. Gid mitt hode var vann, og mitt øye
en tårekilde! Da ville jeg dag og natt gråte
over de drepte blant mitt folk.
2. Gid jeg i ørkenen hadde et rom for
veifarende! Da ville jeg forlate mitt folk og
gå bort fra dem, for de er alle sammen
horkarer, en bande av troløse.
3. De spenner sin tunge som en bue til
løgn. Og de er ikke på ordentlig vis blitt
mektige i landet, men fra ondt til ondt er
de gått frem. Og meg kjenner de ikke, sier
Herren.
4. Vokt dere, hver for sin venn, og stol
ikke på noen bror! For hver bror er en
sleip bedrager, og hver venn går omkring
og baktaler.
5. Og de bruker svik, hver mot sin venn,
og sannhet taler de ikke. De har lært opp
sin tunge til å tale løgn, og de har trettet
seg ut med å gjøre urett.
6. Du bor midt i svik. Og i sin svik vil de
ikke kjenne meg, sier Herren.
7. Derfor sier Herren, hærskarenes Gud,
så: Se, jeg vil smelte dem og prøve dem.
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For hvordan skulle jeg kunne gjøre annet,
slik som mitt folks datter er?
8. Deres tunge er som en drepende pil,
for den taler svik. Med sin munn taler de
vennlig med sin neste, og i sitt hjerte
legger de en snare for ham.
9. Skulle jeg ikke hjemsøke dem for
dette? sier Herren. Skulle min sjel ikke
hevne seg på et folk som dette?
10. Over fjellene vil jeg løfte opp gråt og
klage, og over ørkenens beitemarker en
klagesang. For de er brent opp så det ikke
ferdes noen der, og det høres ingen lyd av
fe. Både himmelens fugler og dyrene har
flyktet og dratt bort.
11. Og jeg vil gjøre Jerusalem til
grushauger og til en bolig for sjakaler. Og
Judas byer vil jeg gjøre til en ørken, så
ingen bor i dem.
12. Den mann som er klok, han skjønner
dette. Og den som Herrens munn har talt
til, han kan forklare dette: Hvorfor er
landet gått til grunne? Hvorfor er det brent
opp som en ørken, så det ikke er noen
som ferdes der?
13. Og Herren sa: Fordi de forlot min
lov, som jeg la frem for dem, og ikke hørte
på min røst og ikke fulgte den,
14. men fulgte sitt harde hjerte, og fulgte
Ba'alene, slik som deres fedre har lært
dem.
15. Derfor sier Herren, hærskarenes
Gud, Israels Gud, så: Se, jeg gir dette
folket malurt å ete og beskt vann å drikke,
16. og jeg vil spre dem blant
hedningefolk som de ikke kjente, verken
de eller deres fedre. Og jeg vil sende
sverdet etter dem, til jeg får gjort ende på
dem.
En klagesang fra Sion
17. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Gi akt og kall på klagekvinnene at de skal
komme
18. og skynde seg og løfte opp en
klagesang for oss, så våre øyne kan
renne med gråt og våre øyelokk flyte med
vann!
19. For en klagerøst høres fra Sion:
Hvor vi er ødelagt! Vi er blitt mektig
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vanæret. Og vi har måttet forlate landet
fordi de har brutt ned våre boliger.
20. Ja, hør, dere kvinner, Herrens ord,
og la deres øre oppfatte hans munns tale!
Lær deres døtre klagesang, og den ene
lære den andre sørgesang!
21. For døden stiger opp i våre vinduer,
og kommer inn i våre palasser. Den vil
utrydde de små barn på gatene, og de
unge menn på torgene.
22. Si: Så sier Herren: Menneskenes
døde kropper skal ligge som gjødsel på
marken og som kornban d etter
høstfolkene, og det er ingen som samler
dem.
23. Så sier Herren: Den kloke rose seg
ikke av sin visdom. Den sterke rose seg
ikke av sin styrke. Og den rike rose seg
ikke av sin rikdom!
24. Men den som vil rose seg, han rose
seg av at han er forstandig og kjenner
meg, at jeg er Herren, som gjør godhet,
rett, og rettferdighet, på Jorden, for det
har jeg velbehag i, sier Herren.
Herren vil hjemsøke folkene
25. Se, dager kommer, sier Herren, da
jeg vil hjemsøke alle omskårne som er
uomskårne.
26. Egypten, Juda, Edom, Ammons
barn, Moab, og alle med rundklippet hår
som bor i ørkenen, vil jeg hjemsøke, og
hele Israels hus som er uomskåret på
hjertet.
KAP. 10
Vend om i fra hedningenes vei
1. Hør det ord Herren har talt til dere,
Israels hus!
2. Så sier Herren: Vend dere ikke til
hedningenes vei, og frykt ikke for
himmelens tegn, fordi hedningene er
redde for dem!
3 . For folkenes tradisj oner er
meningsløse. De feller et tre i skogen, og
en treskjærer lager det til med øksen.
4. De pynter det med sølv og gull, og de
fester det med spiker, så det ikke skal
falle.

5. Som en dreiet søyle er de ting de har
laget, og de kan ikke tale. Og bæres må
de, for de kan ikke gå. Frykt ikke for dem,
for de kan ikke gjøre ondt! Og å gjøre godt
står heller ikke i deres makt.
Det finnes ingen som Herren
6. Det er ingen som du, Herre! Stor er
du, og stort er ditt navn ved din kraft.
7. Hvem skulle ikke ha respekt for deg,
du folkeslagenes konge? Det tilkommer jo
deg. For blant alle folkenes vise menn, og
alle deres riker, er det ingen som du.
8. Alle sammen er sløvinger, og de er
ufornuftige, og har en meningsløs lære!
Det er av tre,
9. uthamret i sølv som er innført fra
Tarsis, og gull fra Ufas, et verk av
treskjærerens og gullsmedens hender.
Blått og rødt purpur er deres kledning, et
verk av kunstforstandige menn er de alle
sammen.
10. Men Herren Gud er sannhet, han er
den levende Gud og en evig konge. For
hans vrede skj elver Jorden, og
hedningefolkene kan ikke holde ut med
hans harme.
11. Slik skal dere si til dem: De er guder
som ikke har gjort himmelen og Jorden,
og de skal bli borte fra Jorden, så de ikke
finnes under himmelen.
12. Han er den som skapte Jorden med
sin kraft, som grunnfestet Jordens riker
med visdom, og spente ut himmelen med
sin forstand.
13. Ved torden lar han vannene fra
himmelen bruse, han lar damp stige opp
fra Jordens ende, sender lyn med regn, og
fører vinden ut av sine lager-rom.
14. Hvert menneske blir ufornuftig og
uten forstand. Hver har skam av sitt
utskårne bilde. For hans støpte bilder er
løgn, for det er ingen ånd i dem.
15. De er meningsløse, og et verk som
vek k er lat t erlig g j ø r e l s e . P å sin
hjemsøkelses dag skal de gå til grunne.
16. Ikke er han som er Jakobs arv, lik
dem, for han er den som har skapt alle
ting. Israel er den ætt som er hans arv, og
Herren, hærskarenes Gud, er hans navn.
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Herren vil slenge landets innbyggere
bort
17. Sank dit gods sammen fra landet, du
som bor i de omringede byer!
18. For så sier Herren: Se, Jeg vil
slynge landets innbyggere bort denne
gang, og jeg vil presse dem så de skal
kjenne det.
19. Stakkars meg for et slag jeg har fått!
Mitt sår er uhelbredelig! Men jeg sier: Ja,
dette er en plage, og jeg må bære den.
20. Mitt telt er ødelagt, og alle mine
snorer er slitt av. Mine barn har gått bort
fra meg og er ikke mere. Det er ingen som
slår opp mitt telt mere, eller henger opp
mine tepper,
21. for hyrdene var uforstandige og
søkte ikke Herren. Derfor fór de ikke klokt
frem, og hele deres flokk ble atspredd.
22. Det lyder en nyhet! Se, det kommer
et stort bulder fra landet i nord, og Judas
byer skal gjøres til en ørken, til en bolig for
sjakaler.
23. Jeg vet, Herre, at et menneske ikke
selv råder over sin vei, at det ikke står til
vandringsmannen å styre sin gang.
24. Oppdra meg, Herre, men med måte,
og ikke i din vrede, forat du ikke skal gjøre
meg liten og fattig!
25. Øs ut din harme over hedningene
som ikke kjenner deg, og over de ætter
som ikke påkaller ditt navn! For de har
fortært Jakob, fortært ham og gjort ende
på ham. Og hans bolig har de lagt øde.
KAP. 11
Dere ville ikke høre på min pakts ord
1. Dette er det ord som kom til Jeremia
fra Herren:
2. Hør denne pakts ord og tal til Judas
menn og til Jerusalems innbyggere!
3. Og du skal si til dem: Så sier Herren,
Israels Gud: Forbannet være den mann
som ikke hører på denne pakts ord,
4. den som jeg bød deres fedre den dag
jeg førte dem ut av Egyptens Land, av
forbrennings-ovnen, da jeg sa: Hør på min
røst og gjør disse ting i ett og alt slik som
jeg byder dere, så skal dere være mitt
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folk, og jeg vil være deres Gud,
5. så jeg kan holde den ed som jeg
sverget til deres fedre, det at jeg ville gi
dem et land som flyter med melk og
honning, slik som det kan sees på denne
dag. Og jeg svarte: Amen, Herre!
6. Og Herren sa til meg: Rop ut alle
disse ord i Judas byer og på Jerusalems
gater og si: Hør denne pakts ord og gjør
etter dem!
7. For jeg vitnet for deres fedre den dag
jeg førte dem opp fra Egyptens land og
helt til denne dag, tidlig og seint, og sa:
Hør på min røst!
8. Men de hørte ikke og vendte ikke sitt
øre til, og de fulgte hver sitt onde og harde
hjerte. Så lot jeg komme over dem alle
denne pakts ord, som jeg hadde befalt
dem å holde, men som de ikke hadde
holdt.
Ulykke og hjemsøkelse kommer over
dere for deres ondskap
9. Og Herren sa til meg: Det er funnet
en sammensvergelse blant Judas menn,
og blant Jerusalems innbyggere.
10. De har vendt tilbake til sine forfedres
ugjerninger, de som ikke ville høre på
mine ord, og de har fulgt andre guder og
dyrket dem. Israels hus og Judas hus har
brutt den pakt som jeg gjorde med deres
fedre.
11. Derfor sier Herren så: Se, jeg fører
en ulykke over dem som de ikke kan
komme unna. Og når de roper på meg, vil
jeg ikke høre på dem.
12. Og Judas byer og Jerusalems
innbyggere skal gå avsted og rope til de
guder som de brenner røkelse for, men de
skal ikke befri dem i deres ulykkes tid.
13. For så mange som dine byer er, så
mange er dine guder, Juda. Og så mange
som Jerusalems gater er, så mange alter
har dere reist for den skammelige avgud,
alter til å brenne røkelse for Ba'al.
14. Og du skal ikke be for dette folk, og
ikke løfte opp klagerop og bønn for dem.
For jeg hører ikke når de roper til meg for
sin ulykkes skyld.
15. Hva har min elskede å gjøre i mitt
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hus, da de vil gjøre så mange skammelige
gjerninger? Mener dere at hellig offerkjøtt
kan ta det bort fra meg? Når du gjør ondt,
da fryder du deg jo.
16. Et grønt oljetre prydet med vakker
frukt kalte Herren deg, men under et stort
og mektig bulder tenner han ild på det, og
dets greiner brytes i stykker.
17. Og Herren, hærskarenes Gud, som
plantet deg, har talt ondt over deg for din
ondskaps skyld, som Israels hus og Judas
hus har gjort, så de har vakt min harme
ved å brenne røkelse for Ba'al.
De har tenkt ut vold mot profeten
18. Herren lot meg få vite det. Og jeg vet
det, for du lot meg se deres gjerninger.
19. Og jeg var som et tiltrosfullt lam som
førtes bort for å slaktes, og jeg visste ikke
at de hadde tenkt ut onde forslag mot meg
og sagt: La oss ødelegge treet med dets
frukt og utrydde ham fra de levendes land,
så ingen mere kommer hans navn i hu!
20. Men Herren, hærskarenes Gud, er
en rettferdig dommer, for han tester hjerte
og nyrer. Og jeg skal se din hevn over
dem, for jeg har lagt min sak frem for deg.
21. Derfor sier Herren så om Anatots
menn, som står deg etter livet og sier: Du
skal ikke profetere i Herrens navn, forat du
ikke skal dø for vår hånd.
22. Derfor sier Herren, hærskarenes
Gud, så: Se, jeg vil hjemsøke dem. Deres
unge menn skal dø ved sverd, og deres
sønner og døtre skal dø av sult.
23. Og de skal ikke ha noe tilbake, for
jeg fører ulykke over Anatots menn i det år
de blir hjemsøkt.
KAP. 12
Hvorfor ser det ut som at det går de
ugudelige vel
1. Herre, når jeg argumenterer med deg,
så har du alltid rett. Allikevel må jeg gå i
rette med deg: Hvorfor går det de
ugudelige vel? Og hvorfor har de ingen
sorger, alle de troløse?
2. Du plantet dem, og de har slått rot.
De vokser opp og bærer frukt. Nær er du i

deres munn, men langt borte fra deres
innerste.
3. Men du, Herre, du kjenner meg. Du
ser meg, og tester mitt hjertelag mot deg.
Ta dem bort som får til å slaktes og innvi
dem til en drapsdag!
4. Hvor lenge skal landet visne og hele
markens planter tørke bort? For dets
innbyggeres ondskap er dyr og fugler
revet bort. Og de sier: "Han ser ikke
hvordan det vil gå til slutt.
5. Om du ikke orker å løpe med
fotgjengere, for de gjør deg sliten, hvordan
kan du da løpe om kapp med hester? I et
fredelig land er du trygg, men hva vil du
gjøre i krattskog?
6. For selv dine brødre og din fars hus,
selv de er troløse mot deg. Selv de skriker
etter deg av full hals." Tro dem ikke når de
taler vakre ord til deg!
7. Jeg har forlatt min fars hus, og
overgitt min arvedel. Jeg har gitt min sjels
elskede i hennes fienders hånd.
8. Min arv er blitt imot meg som en løve i
skogen. Den har løftet opp sin røst mot
meg, og derfor hater jeg den.
9. Min arv er en tildekket av rovfugl, og
rovfugler er rundt omkring den. Og alle
markens dyr gikk avsted og har samlet
seg, for å komme hit og ete.
10. Hyrder i mengde ødelegger min
vingård, og trår ned min arvedel. De gjør
min herlige arvedel til en øde ørken.
11. De gjør den til en ødemark, og
sørgende ligger den øde omkring meg.
Men ødelagt skal hele landet bli, for det er
ingen som legger det seg på hjerte.
12. Ødeleggere kommer over alle bare
topper i ørkenen, for Herren har et sverd
som fortærer fra den ene ende av landet
til den andre, og det er ikke noen reddning
for noe kjøttslig natur.
13. De sår hvete, men høster torner. De
sliter seg ut, men har ingen gagn av det.
Så ha da skam av deres avling for
Herrens brennende vredes skyld!
14. For så sier Herren om alle sine onde
naboer, som forgriper seg på den arv han
har gitt sitt folk Israel til eie: Se, jeg rykker
dem opp av deres land, og jeg vil rykke
Judas hus opp fra deres samfunn.
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15. Men når jeg har rykket dem opp, da
vil jeg igjen forbarme meg over dem og la
dem vende tilbake, hver til sin arv og hver
til sitt land.
16. Og såfremt de lærer mitt folks veier,
og lærer å sverge ved mitt navn: "Så sant
Herren lever" akkurat som de har lært mitt
folk å sverge ved Ba'al, da skal de bli
bygget opp midt iblant mitt folk.
17. Men vil de ikke høre, da vil jeg rykke
opp det folk og tilintetgjøre det, sier
Herren.
KAP. 13
Jeremia kjøpte et belte på Herrens
befaling
1. Så sa Herren til meg: Gå og kjøp deg
et skinnbelte og legg det om dine hofter,
men la det ikke komme i vann!
2. Og jeg kjøpte beltet etter Herrens ord
og la det om mine hofter.
3. Og Herren ord kom til meg for andre
gang, og det lød så:
4. Ta det belte du kjøpte, det som du har
om dine hofter, og stå opp! Gå til Eufrat
og skjul det der i en fjellkløft!
5. Og jeg gikk og skjulte det ved Eufrat,
som Herren hadde befalt meg.
6. Og en lang tid etter sa Herren til meg:
Stå opp, gå til Eufrat, og hent derfra det
belte som jeg bød deg å skjule der.
7. Og jeg gikk til Eufrat og gravde, og
tok opp beltet fra dets sted. Og se, beltet
var ødelagt og det dugde ikke til noe.
Judas og Jerusalems dom
8. Da kom Herrens ord til meg:
9. Så sier Herren: Slik vil jeg gjøre ende
på Judas og Jerusalems overmot.
10. Dette onde folk, som ikke vil høre på
mine ord, som følger sitt harde hjerte og
går etter andre guder for å dyrke og tilbe
dem, det skal bli akkurat som dette belte
som ikke duger til noe!
11. For akkurat som beltet fester seg til
en manns hofter, slik festet jeg hele
Israels hus og hele Judas hus til meg, sier
Herren, forat det skulle være mitt folk og
være meg til berømmelse, til pris, og til

pryd, men de hørte ikke.
12. Og du skal si til dem dette ord: Så
sier Herren, Israels Gud: Hver vinkrukke
blir fylt med vin. Og de skal si til deg: Vi
vet da ikke at hver vinkrukke blir fylt med
vin?
13. Og da skal du si til dem: Så sier
Herren: Se, jeg fyller alle dette lands
innbyggere, kongene som sitter på Davids
trone, prestene, profetene, og alle
Jerusalems innbyggere, så de blir fulle.
14. Og jeg vil knuse dem, den ene mot
den andre, både fedrene og barna alle
sammen, sier Herren. Jeg vil ikke skåne
og ikke spare, og ikke forbarme meg, så
jeg lar være å ødelegge dem.
Hør på Herrens dom og ta den på
alvor
15. Hør og gi akt, og vær ikke selvstore,
for Herren taler!
16. Gi Herren deres Gud ære, før han
lar det bli mørkt, og før deres føtter
snubler på fjellet når det mørkner! Dere
venter på lys, og han gjør det til dødsskygge, og lar det bli til svarteste mørke.
17. Men vil dere ikke høre på dette, da
skal min sjel gråte i stillhet over slik
selvstorhet. Og mitt øye skal gråte så
tårene triller, fordi Herrens flokk blir ført
bort i fangenskap.
Si det til dem
18. Si til kongen og til kongens mor: Sett
dere ned i det lave, for deres prektige
krone er falt av deres hode.
19. Sørlandets byer er lukket, og det er
ingen som lukker dem opp. Hele Juda er
bortført, og det er bortført til siste mann.
20. Løft deres øyne og se dem som
kommer fra Norden! Hvor er nå den flokk
som var gitt deg, dine herlige får?
21. Hva vil du si når han setter til herrer
over deg, dem som du selv har lært opp til
å komme forsiktig til deg? Skulle ikke
smerte gripe deg som en fødende kvinne?
22. Og når du sier i ditt hjerte: Hvorfor
har dette hendt meg? Så er, for dine
mange ugjerningers skyld, kanten på din

Side 774

Profeten Jeremia

kjole er løftet opp, og dine føtter preget
med vold.
23. Kan en Nubianer skifte om sin hud,
eller en leopard sine flekker? Da kan også
dere gjøre godt, dere som er vant med å
gjøre ondt.
24. Så vil jeg da spre dem akkurat som
strå som farer avsted for ørkenens vind.
25. Dette er din skjebne, din tilmålte del
fra meg, sier Herren, fordi du har glemt
meg og satt din lit til løgn.
26. Så vil jeg da også løfte kanten på din
kjole opp over ditt ansikt, så din skam blir
sett.
27. Ditt horeliv og din brunst, din
skammelige prostitusjon ute på marken,
og alle dine vederstyggeligheter har jeg
sett. Stakkars deg, Jerusalem! Hvor lenge
vil det ennå ikke vare før du blir rein!
KAP. 14
Juda sitter i sorg
1. Dette er Herrens ord som kom til
Jeremia den gang da tørken var:
2. Juda sørger, og dets byer forgår. De
sitter i sørgeklær på jorden, og
Jerusalems klageskrik stiger opp.
3. De herskapelige blant dem sender
sine tjenere etter vann. De kommer til
brønnene, men de finner intet vann, og
deres kar vender tomme tilbake. De blir
skuffet og nedslått, og tilhyller sitt hode.
4. For jordens skyld, som er avmektig
fordi det ikke er kommer regn i landet, er
jordbrukerne skuffet, og de tilhyller sitt
hode.
5. For endog hinden på marken forlater
sine nyfødte unger fordi det ikke er gress.
6. Og villesler står på bare hauger, og
de snapper etter været som sjakaler. Og
deres øyne forgår fordi det ikke er planter.
7. Om våre ugjerninger vitner mot oss,
Herre, så vis oss dog nåde for ditt navns
skyld! For mange er våre overtramp, og
mot deg har vi syndet.
8. Du Israels håp, dets befrier i nødens
tid! Hvorfor vil du være som en fremmed i
landet, og lik en veifarende mann som tar
av fra veien bare for å overnatte?
9. Hvorfor vil du være som en

skrekkslagen mann, og lik en kjempe som
ikke makter å hjelpe? Enda bor du midt
iblant oss, Herre, og vi er kalt med ditt
navn, la oss ikke fare!
Sverd, hungersnød, og pest, skal nå
dette folk
10. Så sier Herren om dette folk: På
denne måte vil de gjerne drive omkring,
og de holder ikke sine føtter tilbake, men
Herren har ikke behag i dem. Nå vil han
komme deres ugjerning i hu og hjemsøke
dem for deres synder.
11. Og Herren sa til meg: Du skal ikke
be om noe godt for dette folk.
12. Når de faster, hører jeg ikke deres
rop. Og når de ofrer brennoffer og
matoffer, har jeg ikke behag i dem. Men
med sverd, med hungersnød, og med
pest, vil jeg gjøre ende på dem.
Profetene profeterer løgn i
Herrensnavn
13. Da sa jeg: Akk, HERRE !, profetene
sier jo til dem: Dere skal ikke se sverd, og
hungersnød skal ikke ramme dere, men
trygg fred vil jeg gi dere på dette sted.
14. Men Herren sa til meg: Løgn
profeterer profetene i mitt navn. Jeg har
ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling,
og ikke talt til dem. Løgnaktige syner,
sannsigeri, og tom tale, profeterer de, i sitt
hjertes svik, for dere.
15. Derfor sier Herren så om de som
profeter som taler i hans navn uten at han
har sendt dem, og som sier at sverd og
hungersnød ikke skal komme i dette land:
Ved sverd og ved hungersnød skal de
utrydde disse profeter.
16. Og folket som de profeterer for, skal
ligge slengt omkring på Jerusalems gater
for hunger og sverd, uten at det er noen til
å begrave dem; de selv, deres hustruer,
deres sønner, og deres døtre. Og jeg vil
øse ut deres ondskap over dem.
17. Og du skal si dette ord til dem: Mine
øyne feller tårer natt og dag, og holder
ikke opp. For jomfruen, mitt folks datter,
har fått et stort slag, og et ulegelig sår.
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18. Går jeg ut på marken, se, der ligger
folk som er slått i hjel ved sverd. Og går
jeg inn i byen, se, der ligger de som pines
av hunger. Og både prest og profet må
dra til et land som de ikke kjenner.
Jeremia spør bedene Gud for sitt folk
19. Har du da aldeles forkastet Juda?
Eller vemmes din sjel ved Sion? Hvorfor
har du slått oss, så det ikke er noen
helbredelse for oss? Vi venter på fred, og
det kommer intet godt, på en tid av
leg edom, men se, d et k o m m er
skrekkslåelse.
20. Vi kjenner, Herre, vår ugudelighet,
og våre fedres ugjerning, at vi har syndet
mot deg.
21. For ditt navns skyld, så ikke forkast
oss! Overgi ikke din herlighets trone til
vanære! Kom i hu og bryt ikke din pakt
med oss!
22. Er det vel blant hedningefolkenes
falske guder noen som gir regn? Eller er
det himmelen som gir regnbyger? Er det
ikke du, Herre, vår Gud? Vi venter på deg,
for du har gjort alle disse ting.
KAP. 15
Gud svarer bestemt at dette folk skal
bli hjemsøkt
1. Men Herren sa til meg: Om så Moses
og Samuel stod for mitt åsyn, skulle min
sjel dog ikke vende seg til dette folk. Driv
dem bort fra mitt åsyn, og la dem fare!
2. Og når de sier til deg: Hvor skal vi gå
hen? Da skal du svare dem: Så sier
Herren: Den som tilhører døden, til døden.
Og den som tilhører sverdet, til sverdet.
Og den som tilhører hungeren, til
hungeren. Og den som tilhører fangenskapet, til fangenskapet.
3. Og jeg vil hjemsøke dem med fire
slags ting, sier Herren: Sverdet til å drepe
dem, hundene til å slepe dem bort,
himmelens fugler og Jordens dyr til å ete
og tilintetgjøre dem,
4. og jeg vil la dem bli mishandlet av alle
Jordens riker for det som Judas konge
Manasse, Hiskias sønn, gjorde i
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Jerusalem.
5. For hvem vil ynkes over deg,
Jerusalem, og hvem vil ha medlidenhet
med deg? Og hvem vil komme til deg og
spørre om det går deg vel?
6. Du har forlatt meg, sier Herren, og du
gikk bort fra meg. Så rekker jeg da ut min
hånd mot deg og ødelegger deg, for jeg er
trett av å ha medlidenhet.
7. Og jeg kaster dem med kasteskuffe ut
gjennom landets porter. Jeg gjør mitt folk
barnløst, og jeg ødelegger det, fordi det
ikke vendte om fra sine veier.
8. Deres enker skal bli tallrikere enn
havets sand. Over mødrene til deres unge
menn lar jeg en ødelegger komme ved
høylys dag. Og jeg lar angst og
skrekkslåelse falle brått over dem.
9. Selv en mor som har født sju sønner,
forgår og utånder i sin sorg. Hennes sol
går ned mens det ennå er dag, og hun blir
til spott og skam. Og resten av dem vil jeg
overgi til deres fienders sverd, sier Herren.
De forbanner Jeremia
10. Stakkars meg, min mor, at du fødte
MEG, som alle sammen i landet, strider
og krangler med! Jeg har ikke lånt dem
noe, og de har ikke lånt meg noe, og enda
forbanner hver mann meg.
Herren svarer Jeremia
11. Herren sa bestemt: Jeg vil fri deg ut,
så det går deg vel. Jeg vil absolutt la dine
fiender bønnfalle deg i ulykkens og
nødens tid.
12. Kan vel jern brytes, jern fra Norden,
og kobber?
13. Ditt gods og dine skatter vil jeg
overgi til plyndring, uten betaling, og det
for alle dine synders skyld, i hele ditt land.
14. Så vil jeg la dine fiender dra over til
et land som du ikke kjenner. For en ild er
opptent i min vrede, og mot dere skal den
brenne.
Profeten snakker til Herren
15. Du vet det, Herre! Kom meg i hu og
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se til meg, og la meg få hevn over mine
forfølgere! Rykk meg ikke bort, du som er
behersket mot dem! Tenk på at jeg blir
hånet for din skyld!
16. Jeg fant dine ord og jeg åt dem. Og
dine ord var til fryd for meg, og til glede for
mitt hjerte, for jeg er kalt ved ditt navn,
Herre, hærskarenes Gud!
17. Jeg har ikke sittet i fornøyelses lag
og skrålet. Grepet av din hånd har jeg
sittet ensom, for du fylte meg med
harme.
18. Hvorfor er min lidelse varig, og mitt
sår uhelbredelig? Det vil jo ikke la seg
lege. Du er jo blitt for meg som en
sviktende bekk, som vann en ikke kan
stole på.
Herren taler til Jeremia
19. Derfor sier Herren så: Hvis du
vender om, så vil jeg la deg komme
tilbake og stå for mitt åsyn. Og hvis du
skiller det edle fra det uedle, skal du være
som min munn. De skal igjen vende om til
deg, men du skal ikke vende om til dem.
20. Og jeg vil gjøre deg til en fast
kobbermur mot dette folk. De skal stride
mot deg, men ikke få overhånd over deg,
for jeg er med deg og vil befri deg og
redde deg, sier Herren.
21. Jeg vil redde deg av de ondes hånd,
og jeg vil løse deg ut av voldsmenns
hånd.
KAP. 16
Herren sier at Jeremia ikke skal ta
seg familie på dette sted
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Du skal ikke ta deg en hustru, og du
skal ikke ha sønner og døtre på dette
sted.
3. For så sier Herren om de sønner og
døtre som fødes på dette sted, om de
mødre som føder dem, og om deres fedre
som oppfostrer dem i dette land:
4. En smertefull død skal de dø, ingen
skal gråte over dem, og ingen begrave
dem. Til gjødsel på marken skal de bli.

Ved sverd og hungersnød skal de
omkomme, og deres lik skal bli til føde for
himmelens fugler og for Jordens dyr.
Gå ikke i sørgehus, sier Herren
5. For så sier Herren: Gå ikke inn i
sørgehus! Og gå ikke avsted for å holde
klage over en død, og vis dem ingen
medfølelse! For jeg har tatt min fred bort
fra dette folk, sier Herren, og min godhet
og barmhjertighet.
6. De skal dø, både store og små, i dette
land. De skal ikke begraves, og ingen skal
holde klage over dem, eller skjære i sitt
kjøtt, eller rake av seg håret, for deres
skyld.
7. Og ingen skal bryte sitt brød til dem
for å trøste dem i sorgen over en avdød,
og ingen skal gi noen trøstens beger å
drikke når han har mistet sin far eller mor.
8. Og i festhus skal du heller ikke gå inn
for å sitte hos dem, og ete og drikke.
Fordi de og deres fedre forlot Gud, så
kommer ulykke
9. For så sier Herren, hærskarenes Gud,
Israels Gud: Se, for deres øyne, og i
deres dager, lar jeg fryde-røst og gledesrøst, brudgoms-røst og brude-røst, bli
borte på dette sted.
10. Når du da forteller dette folk alle
disse ord, og de sier til deg: Hvorfor har
Herren varslet hele denne store ulykke
over oss? Hva er vår ugjerning? Hva er
vår synd som vi har gjort mot Herren vår
Gud?
11. Da skal du si til dem: Fordi deres
fedre forlot meg, sier Herren, og fulgte
andre guder, dyrket dem, tilbad dem,
forkastet meg, og holdt ikke min lov.
12. Dere har gjort verre synd enn deres
fedre, dere som alle følger deres harde og
onde hjerte uten å høre på meg.
13. Så derfor vil jeg kaste dere ut av
dette land og bort til et land som dere ikke
har kjent, verken dere eller deres fedre.
Og der skal dere dyrke andre guder dag
og natt, fordi jeg ikke vil gi dere nåde.
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Israels folk skal få vende tilbake til
sitt land igjen
14. Se, derfor skal dager komme, sier
Herren, da det ikke mere skal sies: Så
sant Herren lever, han som førte Israels
barn opp fra Egyptens land,
15. men: Så sant Herren lever, som
førte Israels barn opp fra landet i nord og
fra alle de land som han hadde drevet
dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til
deres land, det som jeg gav deres fedre.
16. Se, jeg sender bud etter mange
fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem.
Og deretter sender jeg bud etter mange
jegere, og de skal jage dem, og de skal
jage dem bort fra hvert fjell, fra hver haug,
og fra bergkløftene.
17. For mine øyne er rettet på alle deres
veier. De er ikke skjult for mitt åsyn, og
deres ugjerning er ikke gjømt for mine
øyne.
18. Først vil jeg da gjengjelde deres
ugjerning og deres synd dobbelt, fordi de
vanhelliget mitt land med sine vederstyggelige avguders døde kropper, og
fylte min arvedel med sine avskyligheter.
Profetens egen uttalelse
19. Herre, min kraft og mitt vern, og min
tilflukt på nødens dag! Til deg skal
hedningefolk komme fra Jordens ender og
si: Bare løgn fikk våre fedre i arv, falske
guder, og det var ingen iblant dem som
kunne hjelpe.
Judas synd og deres dom
20. Skal et menneske gjøre seg til
guder? De er jo ikke guder.
21. Se, derfor lar jeg dem denne gang
kjenne, ja, jeg lar dem erfare min hånd og
min styrke, og de skal vite at mitt navn er
Herren.
KAP. 17
1. Judas synd er skrevet med en
jerngriffel med en diamantspiss. Den er
inngravert på deres hjertes tavle og på
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deres alters horn,
2. akkurat som også deres barn kommer
deres altere og deres Astarte-bilder i hu
ved de grønne trær og på de høye topper.
3. Du er mitt fjell på marken, og ditt gods
og alle dine skatter vil jeg overgi til
plyndring, og likedan dine hauger, til straff
for den synd som er gjort i hele ditt land.
4. Og du skal, og det er din egen skyld,
la din arv hvile etter deg. Og jeg vil la deg
tjene dine fiender i et land du ikke kjenner.
For en ild har dere tent opp i min vrede,
og den skal brenne til evig tid.
Forbannet er den mann som setter
sin lit til mennesker
5. Så sier Herren: Forbannet er den
mann som setter sin lit til mennesker og
bruker kjøttslig natur som sin arm, og hvis
hjerte viker fra Herren.
6. Han skal bli som en hjelpeløs mann
på den øde mark og ikke få se at det
kommer noe godt. Og han skal bo på
avsvidde steder i ørkenen, i et saltland
som ingen bor i.
Velsignet være den mann som stoler
på Herren
7. Velsignet være den mann som stoler
på Herren, den som har Herren til
sikkerhet.
8. Han skal bli lik et tre som er plantet
ved vann og skyter sine røtter ut ved en
bekk, og som ikke frykter når heten
kommer. Som alltid har grønne blad, og
som ikke sørger i tørre år, og ikke holder
opp å bære frukt.
Herren ransaker menneskene
9. Svikefullt er hjertet, mere enn noe
annet, og ondt er det, men hvem kjenner
det?
10. Jeg, Herren, ransaker hjerter og
prøver nyrer og gir enhver etter hans ferd,
etter frukten av hans gjerninger.
11. Akkurat som ei rapphøne som
samler unger den ikke har klekket ut, er
den som vinner rikdom, men ikke med
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rett. Midt i sine dager skal han forlate den,
og til sist skal han være en sløving.
Profetens bønn til Herren
12. En herlighetens trone, og høyt
opphøyet fra begynnelsen av, er vår
helligdoms sted.
13. Herre, du Israels håp! Alle de som
forlater deg, skal ikke bli til skamme. Men
de som viker fra deg, skal bli en skrift med
støv, for de har forlatt kilden med det
levende vann, Herren.
14. Leg meg, så blir jeg legt! Forløs
meg, så blir jeg befridd! For du er min
lovsang.
15. Se, de sier til meg: Hvor blir det av
Herrens ord? La det komme!
16. Men jeg har ikke nektet å følge deg
og være hyrde, heller ikke har jeg ønsket
en uhelbredelig ulykkesdag, og det vet du.
Det som kom fra mine lepper, det kjente
du.
17. Vær ikke til bedrøvelse for meg! Du
er min tilflukt på ulykkens dag.
18. La mine forfølgere bli til skamme,
men la ikke meg bli til skamme! La dem bli
skrekkslått, men la ikke meg bli
skrekkslått! La ulykkens dag komme over
dem, og knus dem dobbelt med knusende
slag!
Herrens tale om sabbatsdagen
19. For så sa Herren til meg: Gå og still
deg i folkts port, som Judas konger går inn
og ut gjennom, og i alle Jerusalems
porter!
20. Og du skal si til dem: Hør Herrens
ord, Judas konger, hele Juda, alle
Jerusalems innbyggere, og dere som går
inn gjennom disse porter!
21. Så sier Herren: Ta dere i vare så
sant dere har deres liv kjært, og bær ikke
noen byrde og før ikke noen byrde inn
gjennom Jerusalems porter på sabbatens
dag!
22. Og dere skal ikke bære noen byrde
ut av deres hus og ikke gjøre noen verk
på sabbatens dag, men dere skal holde
sabbatens dag hellig, som jeg bød deres

fedre.
23. Men de hørte ikke og vendte ikke sitt
øre til. De gjorde sin nakke hard, så de
ikke hørte og ikke tok imot irettesettelse.
24. Men hvis dere hører på meg, sier
Herren, så dere ikke lar noen byrde
komme gjennom denne bys porter på
sabbatens dag, men helligholder
sabbatens dag og ikke gjør noe verk på
den dag,
25. da skal konger og fyrster som sitter
på Davids trone, dra inn gjennom denne
bys porter på vogner og hester, de selv og
deres fyrster, Judas menn og Jerusalems
innbyggere, og denne by skal bli stående
til evig tid.
26. Og fra Judas byer, fra landet
omkring Jerusalem, fra Benjamins land,
fra lavlandet, fra fjellbygdene, og fra
sørlandet, skal de komme å bære frem
brennoffer, slaktoffer, matoffer, virak, og
bære frem takkoffer til Herrens hus.
27. Men dersom dere ikke hører på
meg, så dere holder sabbatens dag hellig,
og om ikke å bære noen byrde inn
gjennom Jerusalems porter på sabbatens
dag, da vil jeg tenne ild på dets porter, og
den skal fortære Jerusalems palasser og
ikke slukkes.
KAP. 18
Gå til pottemakerens hus, Jeremia
1. Dette er det ord som kom til Jeremia
fra Herren:
2. Stå opp og gå ned til pottemakerens
hus, og der vil jeg la deg høre mine ord.
3. Og jeg gikk ned til pottemakerens
hus. Og se, han gjorde sitt arbeid på skiven.
4. Og når det kar han gjorde, ble
mislykket, som det kan gå med leiren i
pottemakerens hånd, så gjorde han det
om igjen til et annet kar, slik som han ville
ha det.
Herren kan forme sitt folk om igjen
hvis de vender om
5. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
6. Skulle jeg ikke kunne gjøre med dere,
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Israels hus, som denne pottemaker? sier
Herren. Se, som leiren i pottemakerens
hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus!
7. Denne ene gangen advarer jeg et folk
og et rike, at jeg vil rykke det opp, og rive
det ned og ødelegge.
8. Men dersom det folk som jeg har talt
om, vender om fra sin ondskap, da angrer
jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre
mot det.
9. Den andre gangen taler jeg om et folk
og et rike, at jeg vil bygge og plante.
10. Men gjør det da det, som er ondt i
mine øyne, så det ikke hører på min røst,
da angrer jeg det gode som jeg hadde
tenkt å ville gjøre mot det.
Juda dømmes for sin onde ferd
11. Og si nå til Judas menn og til
Jerusalems innbyggere: Så sier Herren:
Se, jeg forbereder en ulykke for dere, og
tenker ut et ondt råd mot dere. Vend om,
enhver fra sin onde vei, og forbedre deres
veier og deres gjerninger!
12. Men de sier: Du taler forgjeves! Våre
egne tanker vil vi følge, og enhver av oss
vil følge sitt onde harde hjerte.
13. Derfor sier Herren så: Spør blant
hedningefolkene: Hvem har hørt slikt?
Grusomme ting har jomfruen Israel gjort.
14. Mon Libanons snø går bort på det
høye fjell? Eller tørkes de friske vann i fra
det fjerne ut?
15. Men mitt folk har glemt meg, og det
brenner røkelse for fremmede guder. Og
de førte dem til fall på deres veier, de
gamle veier, så de gikk på stier, på rotete
stier,
16. og på den måten gjorde de sitt land
til en forferdelighet, og til en evig forakt.
Hver den som går forbi, skal bli oppbrakt
og riste på hodet.
17. Som østavinden vil jeg spre dem for
fiendens åsyn. Ryggen vil jeg vende til, og
ikke ansiktet, på deres ulykkes dag.
Folket vil gjøre ondt imot Jeremia, og
han ber
18. Da sa de: Kom la oss tenke ut onde
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forslag mot Jeremia! For presten har jo
loven, den vise har råd, og profeten har
ord fra Gud. Kom, la oss slå ham med vår
tunge og ikke akte på noe av hans ord!
19. Akt på meg, Herre, og hør hvordan
de strider mot meg!
20. Skal en gjengjelde godt med ondt?
For de har gravd en fallgrav for mitt liv.
Kom i hu at jeg stod for ditt åsyn og talte
godt for dem, for å vende din vrede bort
fra dem!
2 1 . Gi derf o r d eres b arn t il
hungersnøden, og overgi dem selv i
sverdets vold! La deres hustruer bli
barnløse og enker, deres menn bli drept
av pesten, og deres ungdom bli slått i hjel
av sverdet i krigen!
22. La skrik bli hørt i deres hus, når du
lar en fiendeflokk komme brått over dem!
For de har gravd en grav for å fange meg,
og lagt en skjult løkke for mine føtter.
23. Men du, Herre, kjenner alle deres
onde forslag mot mitt liv. Forlat dem ikke
deres ugjerning og utslett ikke deres synd
for mitt åsyn, men fell dem ned for ditt
åsyn og straff dem på din vredes dag!
KAP. 19
Herren skal føre ulykke over dette
sted
1. Så sa Herren: Gå og kjøp en
pottemakerkrukke, og ta med deg noen av
folkets eldste, og av prestenes eldste,
2. og gå ut til Hinnoms sønns dal, som
er utenfor pottemaker-porten, og rop ut
der de ord jeg vil tale til deg!
3. Og du skal si: Hør Herrens ord, dere
Judas konger og Jerusalems innbyggere!
Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels
Gud: Se, jeg fører ulykke over dette sted,
så det skal ringe for ørene på hver den
som hører om det,
4. fordi de forlot meg og ikke aktet dette
sted hellig og brente røkelse der for andre
guder, som de ikke kjente, verken de eller
deres fedre eller Judas konger, og de fylte
dette sted med uskyldig blod,
5. og bygget offerhauger for Ba'al, for å
brenne sine sønner i ilden til brennoffer for
Ba'al, noe som jeg ikke har påbudt og ikke
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talt om, og som ikke er kommet opp fra
mitt hjerte.
6. Se, derfor skal dager komme, sier
Herren, da en ikke mere skal kalle dette
sted Tofet eller Hinnoms sønns dal, men
Drapsdalen.
7. Og på dette sted vil jeg gjøre Judas
og Jerusalems planer til intet, og jeg vil la
dem falle for deres fienders sverd, og for
de menns hånd som står dem etter livet.
Og jeg vil gi deres døde kropper til føde
for himmelens fugler og for Jordens dyr.
8. Jeg vil gjøre denne by til en
oppbrakthet og til forakt. Hver den som
går forbi, skal bli oppbrakt og tale
nedsettende over alle dets plager.
9. For jeg vil la dem ete sine sønner og
døtres kjøtt, og de skal ete hverandres
kjøtt, under den trengsel og angst som
deres fiender og de som står dem etter
livet, fører over dem.
10. Og du skal knuse krukken for de
menns øyne som går med deg,
11. og du skal si til dem: Så sier Herren,
hærskarenes Gud: Slik vil jeg knuse dette
folk og denne by, som en knuser et pottemakerkar som ikke kan gjøres i stand
igjen. Og i Tofet skal de begrave folk fordi
det ellers ikke er plass til å begrave.
12. Slik vil jeg gjøre med dette sted, sier
Herren, og med dets innbyggere. Og jeg
vil gjøre denne by lik Tofet.
13. Husene i Jerusalem og Judas
kongers hus, de skitne, skal bli som Tofet,
alle hus, de hvis tak de har brent røkelse
for hele himmelens hær og øst ut
drikkeoffer for andre guder.
14. Og Jeremia kom fra Tofet, dit Herren
hadde sendt ham for å profetere, og han
stod frem i forgården til Herrens hus og sa
til alt folket:
15. Så sier Herren, hærskarenes Gud,
Israels Gud: Se, jeg lar komme over
denne by, og over alle de byer som hører
til den, alt det onde jeg har talt imot den,
for de har gjort sin nakke hard, så de ikke
hører på mine ord.
KAP. 20
Presten slår Jeremia

1. Da presten Pashur, Immers sønn,
som var overtilsynsmann i Herrens hus,
hørte Jeremia tale disse ord,
2. slo Pashur profeten Jeremia og satte
ham i stokken i den øvre Benjamins-port i
Herrens hus.
3. Men dagen etter slapp Pashur
Jeremia ut av fengselet. Da sa Jeremia til
ham: Herren har ikke kalt deg Pashur (å
skille), men gitt deg navnet Magor
Missabib (redsel rundt omkring).
4. For så sier Herren: Se, jeg gjør deg til
en redsel for deg selv og for dine venner.
De skal falle for sine fienders sverd, og
dine øyne skal se det. Hele Juda vil jeg gi
i Babylons kongens hånd, og han skal
føre dem til Babylon som fanger og slå
dem med sverd.
5. Og jeg vil gi alt dette godset i denne
by, all dens eiendom, alle dens
kostbarheter, og alle Judas kongers
skatter i deres hånd. Og de skal plyndre
dem, og beholde dem og føre dem til
Babylon.
6. Og du Pashur, og alle som bor i ditt
hus, dere skal vandre bort i fangenskap.
Til Babylon skal dere komme, og der skal
dere dø. Der skal du bli begravet, du og
dine venner, som du har spådd løgn for.
Profeten beklager seg til Herren
7. Herre, du overtalte meg, og jeg lot
meg overtale. Du ble for sterk for meg og
fikk overhånd. Og nå er jeg blitt til
latterliggjørelse hele dagen, hver mann
håner meg.
8. For så ofte jeg taler, må jeg rope, og
rope om vold og ødeleggelse. Og Herrens
ord er blitt meg til hån og spott hele
dagen.
9. Og jeg tenkte: Jeg vil ikke komme
ham i hu og ikke tale mere i hans navn.
Men da ble det i mitt hjerte som en
brennende ild, innestengt i mine bein. Jeg
slet med å holde det ut, men jeg maktet
det ikke.
10. For jeg hørte mange baktale meg:
Skrekk fra alle kanter, sa de. Anklag ham!
Ja, vi vil anklage ham. Alle de menn som
jeg levde i fred med, voktet på at jeg
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skulle feile. De sa: Kanskje han lar seg
lokke, så vi kan få overhånd over ham og
ta hevn over ham.
11. Men Herren er med meg som en
mektig kjempe. Derfor skal mine forfølgere
snuble og ikke få overhånd. De skal bli
voldsomt til skamme fordi de ikke fòr frem
med visdom, en evig vanære som aldri
glemmes.
12. For Herren, hærskarenes Gud,
tester med rettferdighet, og han ser hjerter
og nyrer. Og jeg skal se din hevn over
dem, for jeg har lagt min sak frem for deg.
13. Syng for Herren, og lov Herren, for
han har fridd den fattiges sjel ut av
ugjerningsmenns hånd.
14. Forbannet være den dag jeg ble
født! Og måtte den dag min mor fødte
meg ikke være velsignet!
15. Forbannet være den mann som kom
til min far den nyhet: Du har fått en sønn,
og som gledet ham voldsomt.
16. Med den mann skal det gå som med
de byer Herren omstyrtet uten skånsel, og
han skal høre skrik om morgenen og
krigsrop midt på dagen,
17. fordi han ikke drepte meg i mors liv,
så min mor ble min grav og hennes liv ble
vedvarende gravid.
18. Hvorfor kom jeg da ut av mors liv til
å se slit og sorg, og ende mine dager i
skam?
KAP. 21
De søker Herren når Babylonerne
kommer, men for seint
1. Dette er det ord som kom til Jeremia
fra Herren da kong Sedekia sendte
Pashur, Malkias sønn, og presten Sefanja,
Ma'asejas sønn, til ham og lot si:
2. Spør Herren for oss, for Babylons
konge, Nebukadnesar, strider mot oss!
Kanskje Herren vil gjøre med oss etter alle
sine kraftgjerninger, så han drar bort fra
oss.
3. Da sa Jeremia til dem: Så skal dere si
til Sedekia:
4. Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg
lar de vike, de krigsvåpen som er i deres
hånd, og som dere strider med utenfor
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muren mot Babylons konge og mot
Kaldeerne, som har omringet dere, og jeg
vil samle dem midt i denne by.
5. Jeg vil selv stride mot dere med utrakt
hånd og med sterk arm, med vrede,
harme, og stor forargelse.
6. Og jeg vil slå denne bys innbyggere,
både mennesker og dyr, med en stor pest,
og de skal dø.
7. Og deretter, sier Herren, vil jeg gi
Sedekia, Judas konge, og hans tjenere,
og folket, de som i denne by er blitt igjen
etter pesten, sverdet, og hungersnøden, i
Babylons konge Nebukadnesars hånd, og
i deres fienders hånd som står dem etter
livet. Han skal slå dem med sverdets egg,
og han skal ikke spare dem, ikke skåne
dem, og ikke forbarme seg.
8. Og til dette folk skal du si: Så sier
Herren: Se, jeg legger frem for dere livets
vei og dødens vei:
9. Den som blir i denne by, skal dø ved
sverd, ved hunger, og ved pest. Men den
som drar ut og går over til Kaldeerne, som
har omringet dere, skal bli i live, og han
skal få sitt liv i byttehandel.
10. For jeg har vendt mitt åsyn imot
denne by til det onde og ikke til det gode,
sier Herren. I Babylons konges hånd skal
den bli gitt, og han skal brenne den opp
med ild.
11. Og til Judas konges hus skal du si:
Hør Herrens ord, du Davids hus!
12. Så sier Herren: Hold rettssak hver
morgen, og befri den som er plyndret, ut
av undertrykkerens hånd, forat ikke min
harme skal fare ut som en ild og brenne
uten at noen slukker, for deres onde
gjerningers skyld!
13. Se, jeg kommer over deg, du som
bor i dalen, på fjellet og på sletten, sier
Herren! Dere som sier: Hvem kan komme
ned og overfalle oss? Og hvem kan
komme inn i våre boliger?
14. Jeg vil hjemsøke dere etter frukten
av deres gjerninger, sier Herren. Og jeg vil
tenne ild på dets skog, og den skal
fortære alt rundt omkring det.
KAP. 22
Gå og tal for kongen deres dom
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Så sier Herren om Jojakim

1. Så sa Herren: Gå ned til Judas
konges hus og tal der dette ord:
2. Hør Herrens ord, du Judas konge
som sitter på Davids trone, du selv, dine
tjenere, og ditt folk, dere som går inn
gjennom disse porter!
3. Så sier Herren: Gjør rett og
rettferdighet! Befri den plyndrede ut av
undertrykkerens hånd. Gjør ikke urett og
vold mot den fremmede, den farløse, og
enken, og øs ikke ut uskyldig blod på
dette sted!
4. For dersom dere gjør etter dette ord,
så skal konger som sitter på Davids trone,
dra inn gjennom portene til dette hus på
vogner og hester; kongen selv, hans
tjenere, og hans folk.
5. Men dersom dere ikke hører på disse
ord, da sverger jeg ved meg selv, sier
Herren, at dette hus skal bli ødelagt.
6. For så sier Herren om Judas konges
hus: Et Gilead er du for meg, og en
Libanons topp, men sannelig, jeg vil gjøre
deg til en ørken, til byer som ingen bor i.
7. Og jeg vil innvie ødeleggere mot deg,
hver med sine våpen, og de skal hugge
ned dine veldige sedrer og kaste dem på
ilden.
8. Og mange hedninger skal gå forbi
denne by og si til hverandre: Hvorfor har
Herren gjort slik med denne by?
9. Og de skal svare: Fordi de forlot
Herrens, sin Guds, pakt og tilbad andre
guder og dyrket dem.
Så sier Herren om Joakas
10. Gråt ikke over en død og klag ikke
over ham! Gråt over ham som har dratt
bort, for han skal ikke mere komme tilbake
og se sitt fødeland.
11. For så sier Herren om Judas konge
Sjallum, Josjias sønn, som ble konge etter
sin far Josjia, og som drog bort fra dette
sted: Han skal ikke mere komme tilbake
hit.
12. Men på det sted som de har ført
ham til fangenskap, der skal han dø, og
dette land skal han ikke se mere.

13. Stakkars ham som bygger sitt hus
med urettferdighet, og sine rom med urett,
som lar sin neste slave for ingenting og
ikke gir ham hans lønn,
14. og som sier: Jeg vil bygge meg et
romslig hus med store rom. Og som
hugger ut vinduer på det og paneler det
med sedertre, og maler det rødt.
15. Er du konge fordi du kappes i å
bygge av sedertre? Din far, mon han ikke
åt og drakk, og allikevel gjorde rett og
rettferdighet? Da gikk det ham vel.
16. Han hjalp den stakkarslige og fattige
til hans rett. Da gikk det ham vel. Er ikke
dette å kjenne meg? sier Herren.
17. Men dine øyne og ditt hjerte er ikke
rettet på noe annet enn vinning og på å
øse ut den uskyldiges blod, og på å bruke
vold og undertrykkelse.
18. Derfor sier Herren så om Judas
konge Jojakim, Josjias sønn: De skal ikke
holde sørgehøytid over ham og rope:
Stakkars min bror! Og stakkar søster! De
skal ikke holde sørgehøytid over ham og
rope: Stakkars herre! Stakkars hans
herlighet!
19. Som de begraver et esel, skal han
begraves. De skal slepe ham bort og
slenge ham langt vekk fra Jerusalems
porter.
20. Stig opp på Libanon og rop! Og la
din røst lyde i Basan, og rop fra Abarim!
For alle dine elskere er knust.
21. Jeg talte til deg i din trygghet, men
du sa: Jeg vil ikke høre. Dette var din ferd
fra din ungdom av, at du ikke hørte på min
røst.
22. Alle dine førere skal ånden føre bort,
og dine elskere må gå i fangenskap. Ja,
da skal du vanæres og bli til skamme for
all din ondskaps skyld.
23. Du som bor på Libanon, som har ditt
rede i sederne, å hvor du vil stønne når
smertene kommer over deg, veer som en
fødene kvinne!
24. Så sant jeg lever, sier Herren, selv
om du, Konja, Jojakims sønn, Judas
konge, var en signetring på min høyre
hånd, så vil jeg rive deg derfra.
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25. Og jeg vil gi deg i deres hånd som
står deg etter livet, og i deres hånd som
du gruer deg for, i Babylons konge
Nebukadnesars hånd, og i Kaldeernes
hånd.
26. Og jeg vil kaste deg, og din mor
som fødte deg, bort til et annet land, hvor
dere ikke ble født, og der skal dere dø.
27. Men det land de lengter etter å
komme tilbake til, til det skal de ikke
komme tilbake.
28. Er han da en foraktet, og som en
knust leirkrukke, denne mann, Konja, eller
et kar som ingen bryr seg om? Hvorfor har
de kastet bort han og hans ætt, og slengt
det bort til et fremmed land de ikke kjente?
29. LAND ! Hør Herrens ord!
30. Så sier Herren: Skriv denne mann
opp som barnløs, og som en mann som
ingen lykke har i sine levedager! For ingen
av hans ætt skal mere få lykke til å sitte
på Davids trone og herske over Juda.
KAP. 23
Herren vil hjemsøke Judas hyrder og
sette Messias til konge
1. Stakkars de hyrder som ødelegger og
sprer den flokk jeg før, sier Herren.
2. Derfor sier Herren, Israels Gud, så
om de hyrder som vokter mitt folk: Dere
har spredt mine får og jaget dem bort og
ikke sett etter dem. Se, jeg hjemsøker
dere for deres onde gjerninger, sier
Herren.
3. Og jeg vil selv samle resten av mine
får fra alle de land jeg har drevet dem bort
til. Jeg vil føre dem tilbake til deres egne
beitemarker, og de skal være fruktbare og
bli mange.
4. Og jeg vil sette hyrder over dem, og
de skal vokte dem. De skal ikke frykte
mere og ikke engstes, og ingen av dem
skal savnes, sier Herren.
5. Se, dager kommer, sier Herren, da
jeg vil la stå frem for David en rettferdig
spire. Og han skal regjere som konge og
gå frem med visdom, og gjøre rett og
rettferdighet i landet.
6. I hans dager skal Juda bli befridd, og
Israel skal bo trygt. Og dette er det navn
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som han skal kalles med: Herren, vår
rettferdighet.
7. Se, dager skal komme, sier Herren,
da en ikke mere skal si: Så sant Herren
lever, han som førte Israels barn opp fra
Egyptens land,
8. men: Så sant Herren lever, som førte
Israels hus og ætt opp og lot dem komme
fra et land i nord og fra alle de land jeg
hadde drevet dem bort til. Og de skal bo i
sitt land.
Så sier Herren om profetene
9. Om profetene. Mitt hjerte er sønderknust i mitt indre og alle mine bein rister.
Jeg er som en full mann som vinen har
fått overhånd, for Herrens skyld og for
hans hellige ords skyld,
10. når landet er fullt av horkarer. For
forbannelsens skyld visner landet, og for
dens skyld er ødemarkens beitemarker
avsvidd. De ondes løp og deres styrke er
urett.
11. For både profet og prest er
gudeløse, og selv i mitt hus har jeg funnet
ondskap, sier Herren.
12. Derfor skal deres vei bli for dem som
glatte steder i mørket. De skal støtes
overende og falle der, for jeg lar ulykke
komme over dem i det år de blir hjemsøkt,
sier Herren.
13. Hos Samarias profeter har jeg sett
dårskap, for de profeterte ved Ba'al og
førte mitt folk, Israel, vill.
14. Men hos Jerusalems profeter har jeg
sett grusomme ting. De driver hor og farer
med løgn, og styrker de ondes hender, så
ingen av dem vender om fra sin ondskap.
De er alle sammen blitt for meg som
Sodoma, og dets innbyggere som
Gomorra.
15. Derfor sier Herren, hærskarenes
Gud, så om profetene: Se, jeg gir dem
malurt å ete og beskt vann å drikke, for fra
Jerusalems profeter er gudløshet gått ut
over hele landet.
16. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Hør ikke på de profeters ord som
profeterer for dere! De fyller dere med
uholdbare bedragerier. De bærer frem sitt
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eget hjertes syner og ikke ord av Herrens
munn.
17. De sier igjen og igjen til dem som
forakter meg: Herren har sagt: Dere skal
ha fred. Og til hver den som følger sitt
harde hjerte, sier de: Det skal ikke komme
noen ulykke over dere.
18. For hvem av dem har stått i Herrens
fortrolige råd, så han så og hørte deres
ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt
det?
19. Se, en storm fra Herren farer ut med
hans vrede som en virvlende orkan, og
den virvler over hodet på de ugudelige.
20. Og Herrens vrede skal ikke vende
tilbake før den har utført og fullført sitt
hjertes tanker, og i de siste dager skal
dere forstå det helt.
21. Jeg har ikke sendt profetene, og
allikevel løp de. Jeg har ikke talt til dem,
og allikevel profeterte de.
22. Og hadde de stått i mitt fortrolige
råd, ville de la mitt folk høre mine ord og
føre dem tilbake fra deres onde vei, og fra
deres onde gjerninger.
23. Er jeg en Gud bare på nært hold,
sier Herren, og ikke en Gud som også er
langt borte?
24. Eller kan noen skjule seg på
hemmelige steder, så jeg ikke kan se
ham? sier Herren. Oppfyller jeg ikke
himmelen og jorden? sier Herren.
25. Jeg har hørt hva de profeter har sagt
som profeterer løgn i mitt navn og sier:
JEG HAR DØMT !
26. Hvor lenge skal dette vare? Har de
noe i sinne de profeter som profeterer
løgn, og som bærer frem sitt eget hjertes
svik,
27. tenker de på å få mitt folk til å
glemme mitt navn ved sine drømmer som
de forteller hverandre, akkurat som deres
fedre glemte mitt navn for Ba'als skyld?
28. Den profet som har en drøm, han
skal fortelle den drøm! Og den som har
mitt ord, han skal tale mitt ord i sannhet!
Hva har halmen å gjøre med kornet? sier
Herren.
29. Er ikke mitt ord som en ild, sier
Herren, og lik en hammer som knuser
berg?

30. Se, derfor, sier Herren, kommer jeg
over de profeter som stjeler mine ord ut av
sammenhengen.
31. Se, jeg kommer over de profeter
som bruker sin tunge og sier: Så sier
Herren.
32. Se, jeg kommer over dem som
bærer frem løgnaktige drømmer, sier
Herren, og som forteller dem og fører mitt
folk vill med sine løgner og ved sitt skryt.
Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem
denne befaling, og noe gagn gjør de ikke
dette folk, sier Herren.
33. Og når dette folk eller en profet, eller
en prest, spør deg: Hva er byrden
(foredraget) fra Herren? Da skal du si til
dem: Hva byrden er? Dere er byrden, og
jeg vil kaste dere bort, sier Herren.
34. Og den profet og den prest, og den
av folket som sier: "Byrden fra Herren.",
den mann og hans hus vil jeg hjemsøke.
35. Slik skal dere si hver til sin neste og
hver til sin bror: Hva har Herren svart?
Hva har Herren talt?
36. Men byrden fra Herren, det skal dere
ikke mere nevne, for hver manns eget ord
skal være hans byrde, fordi dere har
vrengt den levende Guds, Herrens,
hærskarenes Guds, vår Guds, ord.
37. Slik skal du si til Profeten: Hva har
Herren svart deg? Hva har Herren talt?
38. Men dersom dere sier "Byrden fra
Herren.", da sier Herren så: Fordi dere
sier dette ord "Byrden fra Herren.", enda
jeg sendte dere budbærere og sa: Dere
skal ikke si: "Byrden fra Herren."
39. Se, derfor vil jeg aldeles glemme
dere, og kaste dere, og den by som jeg
gav dere og deres fedre, bort fra mitt
åsyn.
40. Og jeg vil legge på dere en evig
skam og en evig vanære, som aldri skal
glemmes.
KAP. 24
Jeremia fikk se i et syn to korger med
gode og dårlige fikener i
1. Herren lot meg se dette syn: Der var
to korger med fikener som var stilt opp
foran Herrens helligdom. Det var etterat
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Babylons konge Nebukadnesar hadde ført
bort Judas konge Jekonja, Jojakims sønn,
og Judas høvdinger, tømmermenn, og
smedene fra Jerusalem, og flyttet dem
bort til Babylon.
2. I den ene korg var det meget gode
fikener, som de tidlige fikener. Men i den
andre var det meget dårlige fikener, som
ikke kunne etes, fordi de var så dårlige.
3. Og Herren sa til meg: Hva ser du,
Jeremia? Jeg svarte: Fikener, der de gode
er meget gode, og de dårlige er så meget
dårlige, så de ikke kan etes, fordi de er så
dårlige.
4. Da kom Herrens ord til meg, og det
lød så:
5. Så sier Herren, Israels Gud: Som en
gjør med disse gode fikener, slik vil jeg se
med velbehag på de bortførte av Juda,
dem som jeg har sendt bort fra dette sted
til Kaldeernes land.
6. Og jeg vil rette mine øyne mot dem
med velbehag og føre dem tilbake til dette
land. Og jeg vil bygge dem opp og ikke
bryte dem ned, jeg vil plante dem og ikke
rykke dem opp.
7. Og jeg vil gi dem hjerte til å kjenne at
jeg er Herren. De skal være mitt folk og
jeg vil være deres Gud, for de skal vende
om til meg av hele sitt hjerte.
8. Og som en gjør med dårlige fikener,
som ikke kan etes, fordi de er så dårlige,
ja, så sier Herren: Slik vil jeg gjøre med
Judas konge Sedekia og hans høvdinger,
og dem som er blitt igjen i Jerusalem, dem
som er blitt tilbake i dette land, og dem
som bor i Egyptens land.
9. Jeg vil la dem bli mishandlet av alle
Jordens riker og lide ondt, og jeg vil gjøre
dem til hån og til et ordtak, til spott og
forbannelse, på alle de steder jeg driver
dem bort til.
10. Og jeg vil sende sverd, hungersnød,
og pest, iblant dem til de blir helt utryddet
av det land jeg gav dem og deres fedre.
KAP. 25
Vend om så dere får bo i dette land
ellers kommer utryddelsen
1. Dette er det ord som kom til Jeremia
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om hele Judas folk i Judas konge
Jojakims, Josjias sønns, 4. år, det var
Babylons konge Nebukadnesars 1. år,
2. og som profeten Jeremia talte til hele
Judas folk og til alle Jerusalems
innbyggere:
3. Fra Judas konge Josjias, Amons
sønns, 13. år og like til denne dag, nå i 23
år, er Herrens ord kommet til meg. Og jeg
har talt til dere sent og tidlig, men dere
hørte ikke.
4. Og Herren sendte til dere alle sine
tjenere, profetene, tidlig og seint, men
dere hørte ikke, og dere bøyde ikke deres
øre til for å høre.
5. Han sa: Vend om, hver fra sin onde
vei, og fra deres onde gjerninger! Så skal
dere få bo i det land Herren gav deres
fedre, fra evighet og til evighet.
6. Følg ikke andre guder, så dere dyrker
dem og tilber dem. Og vekk ikke min
harme ved deres henders verk, forat jeg
ikke skal gjøre dere noe ondt!
7. Og dere hørte ikke på meg, sier
Herren, men dere vakte min harme med
deres henders verk, til ulykke for dere
selv.
8. Derfor sier Herren, hærskarenes Gud,
så: Fordi dere ikke har hørt på mine ord,
9. se, så sender jeg bud og henter alle
Nordens folkeslag, sier Herren. Og jeg
sen d er b u d til Babylons konge
Nebukadnesar, min tjener, og jeg lar dem
komme over dette land og over dets
innbyggere, og over alle folkene her rundt
omkring. Og jeg slår dem med bann og
gjør dem til en bedrøvelighet og til en
spott, og deres land skal bli til evige
ørkener.
10. Og jeg lar fryderøst og glederøst,
brudgomsrøst og bruderøst, lyd av kvern,
og lys av lampe, bli borte hos dem.
11. Og hele dette land skal bli til en
ørken, til en øde mark, og disse folkeslag
skal tjene Babylons konge i 70 år.
12. Men når 70 år er til ende, da vil jeg
hjemsøke kongen i Babylon og folket der,
sier Herren, for deres ugjernings skyld. Og
jeg vil hjemsøke Kaldeernes land og gjøre
det til evige ørkener.
13. Og jeg vil la komme over det land
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alle de ord som jeg har talt om det, alt det
som er skrevet i denne bok, det som
Jeremia har profetert om alle folkene.
14. For mange folk og store konger skal
gjøre også dem til slaver. Og jeg vil
gjengjelde dem etter deres henders verk.
Mange folk skal få drikke mitt vredes
beger
15. For så sa Herren, Israels Gud, til
meg: Ta dette beger med vredes-vin av
min hånd og gi alle de folk jeg sender deg
til, å drikke av det!
16. Og de skal drikke og sjangle og
oppføre seg som fra forstanden for det
sverd jeg sender iblant dem.
17. Og jeg tok begeret av Herrens hånd,
og jeg gav alle de folk å drikke som
Herren hadde sendt meg til:
18. Jerusalem og Judas byer, og dets
konger og høvdinger, for å gjøre dem til
en ørken, til en ødemark, til spott og til en
forbannelse, slik som det er på denne
dag,
19. Egyptens konge Farao, hans tjenere,
hans høvdinger, hans folk,
20. og alle hans fremmede underordnede, alle kongene i landet Us, alle
kongene i Filisternes land, i Askalon,
Gasa, Ekron, og det som er tilbake av
Asdod,
21. Edom, Moab, Ammonittenes barn,
22. og alle Tyrus' konger, alle Sidons
konger, og kongene over kystlandet på
andre siden av havet,
23. Dedan, Tema, Bus, og alle med
rundklippet hår,
24. alle Arabias konger, alle kongene
over de fremmede folk som bor i ørkenen,
25. alle Simris konger, alle Elams
konger, alle Medias konger,
26. alle Nordens konger, nær og fjern,
den ene med den andre, og alle verdens
riker utover hele Jorden. Og Sesaks
konge (Babylons konge) skal få drikke det
etter dem.
27. Og du skal si til dem: Så sier Herren,
hærskarenes Gud, Israels Gud: Drikk og
bli drukne, spy og fall, og reis dere ikke
mere, for det sverd jeg sender iblant dere!

28. Men dersom dere ikke vil ta begeret
av min hånd og drikke, da skal du si til
dem: Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Drikke skal dere.
29. For se, den by som er kalt med mitt
navn, lar jeg ulykken ramme først, og så
skulle dere bli ustraffet? Nei, dere skal
ikke bli ustraffet, for sverd kaller jeg hit
over alle dem som bor på Jorden, sier
Herren, hærskarenes Gud.
30. Og du skal profetere for dem alt
dette og si til dem: Herren skal brøle fra
det høye og la sin røst høre fra sin hellige
bolig. Ja, brøle skal han over sin
beitemark. Et rop lik deres som trår i
vinpressen, skal han løfte opp over alle
dem som bor på Jorden.
31. Bulderet når til Jordens ende, for
Herren har strid med folkene, og han går i
rette med all kjøttslig natur. Og de
ugudelige overgir han til sverdet, sier
Herren.
32. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Se, ulykke går ut fra folk til folk, og en
svær storm reiser seg fra Jordens ytterste
ende.
33. Og de som Herren har drept, skal på
den dag ligge fra Jordens ene ende til den
andre. Ingen skal gråte over dem, og
ingen skal samle dem opp og begrave
dem. Til gjødsel utover Jorden skal de bli.
34. Hyl, dere hyrder! Skrik og velt dere i
støvet, dere som er de barskeste i
flokken, for tiden er kommet da dere skal
slaktes! Jeg vil spre dere, og dere skal
falle som et dyrebart kar.
35. Hyrdene skal ikke mere ha noe
tilfluktsted, og de barskeste i flokken skal
ikke finne redning.
36. Hør hvordan hyrdene skriker og de
barskeste i flokken hyler! For Herren
ødelegger deres beite,
37. og de fredelige enger blir øde for
Herrens brennende vrede.
38. Som en ung løve går han frem fra
sitt skjul. Ja, deres land blir til en ødemark
for det herjende sverd og for hans
brennende vrede.
KAP. 26
Jerusalem skal bli en forbannelse

Profeten Jeremia
hvis de ikke vil vende om
1. I begynnelsen av Judas konge
Jojakims, Josjias sønns, regjering kom
dette ord fra Herren:
2. Så sier Herren: Stå frem i forgården til
Herrens hus og tal til alle Judas byer, som
kommer for å tilbe i Herrens hus, alle de
ord jeg har befalt deg å tale til dem! Ta
ikke et ord fra!
3. Kan hende de vil høre og vende om,
enhver fra sin onde vei. For da vil jeg
angre det onde jeg tenker å gjøre dem for
deres onde gjerningers skyld.
4. Og du skal si til dem: Så sier Herren:
Dersom dere ikke vil høre på meg, så
dere følger den lov som jeg har lagt frem
for dere,
5. og hører på mine tjenere profetenes
ord, dem som jeg sender til dere både
seint og tidlig, uten at dere hører,
6. så vil jeg gjøre med dette hus som
med Sjilo. Og denne by vil jeg gjøre til en
forbannelse for alle Jordens folkeslag.
Prestene, profetene, og folket, vil
drepe Jeremia
7. Og prestene, profetene, og hele folket
hørte Jeremia tale alle disse ord i Herrens
hus.
8. Og da Jeremia var ferdig med å tale
alt det Herren hadde befalt ham å tale til
hele folket, da grep de ham, prestene,
profetene, og hele folket, og sa: Du skal
dø.
9. Hvorfor har du profetert i Herrens
navn og sagt: Det skal gå med dette hus
som med Sjilo, og denne by skal bli øde,
uten innbyggere? Og alt folket samlet seg
imot Jeremia i Herrens hus.
10. Da Judas høvdinger hørte dette,
gikk de opp fra kongens hus til Herrens
hus. Og de satte seg i inngangen til
Herrens nye port.
11. Og prestene og profetene sa til alt
folket: Denne mann er skyldig til å dø, for
han har profetert mot denne by, slik som
dere har hørt med egne ører.
12. Da sa Jeremia til alle høvdingene og
alt folket: Herren har sendt meg for å
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profetere mot dette hus og mot denne by
alt det dere har hørt.
13. Så forbedre nå deres veier og deres
gjerninger og hør på Herrens, deres Guds,
røst! Så skal Herren angre det onde han
har talt imot dere.
14. Og jeg, se, jeg er i deres hånd. Gjør
med meg slik som er godt og rett i deres
øyne!
15. Men det skal dere vite, at dersom
dere dreper meg, da fører dere uskyldig
blod over dere selv og over denne by, og
dens innbyggere. For Herren har i sannhet
sendt meg til dere forat jeg skulle tale alle
disse ord for deres ører.
16. Da sa høvdingene og alt folket til
prestene og profetene: Denne mann er
ikke skyldig til å dø, for i Herrens, vår
Guds, navn har han talt til oss.
17. Og noen av landets eldste stod opp
og sa til hele folkets forsamling:
18. Mika fra Moreset profeterte i Judas
konge Hiskias dager og sa til alt dette folk:
Så sier Herren, hærskarenes Gud: Sion
skal pløyes som en åker, Jerusalem skal
bli til grushauger, og tempelet til skogsbakker.
19. Drepte vel Judas konge Hiskia og
hele Juda ham? Hadde han ikke respekt
for Herren og bønnfalt ham, så Herren
angret det onde han hadde talt imot dem?
Og vi er i ferd med å føre en stor ulykke
over oss selv!
20. Det var også en annen mann som
profeterte i Herrens navn, Uria, Sjemajas
sønn, fra Kirjat-Jearim, og han profeterte
mot denne by og dette land akkurat slik
som Jeremia gjorde.
21. Og kong Jojakim og alle hans
krigsmenn, og alle høvdingene, hørte
hans ord. Og kongen søkte å drepe ham,
men Uria fikk høre det og ble redd, og han
flyktet og kom til Egypten.
22. Da sendte Jojakim noen menn til
Egypten, Elnatan, Akbors sønn, og noen
andre menn med ham.
23. Og de hentet Uria fra Egypten, og
førte ham til kong Jojakim. Han lot ham
drepe med sverd og kastet hans lik
mellom de alminnelige graver.
24. Men Akikam, Safans sønn, holdt sin
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hånd over Jeremia, så han ikke ble
overgitt i folkets hånd til å drepes.
KAP. 27
Alle land er gitt i Nebukadnesars
hånd
1. I begynnelsen av Judas konge
Sedekia, Josjias sønns, regjering kom
dette ord til Jeremia fra Herren:
2. Så sa Herren til meg: Gjør deg band
og åk, og legg dem på din nakke!
3. Så skal du sende dem til Edoms
konge, til Moabs konge, til Ammons barns
konge, til Tyrus' konge, og til Sidons
konge, med de budbringere som kommer
til Jerusalem til Sedekia, Judas konge.
4. Og du skal by dem å si til sine herrer:
Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels
Gud: Så skal dere si til deres herrer:
5. Jeg har gjort Jorden, menneskene og
dyrene som er på Jorden, ved min store
kraft og ved min utrakte arm, og jeg gir
den til ham som er den rette i mine øyne.
6. Og nå har jeg gitt alle disse land i min
tjener Nebukadnesars, Babylons konges,
hånd. Også markens dyr har jeg gitt ham
til å tjene ham.
7. Og alle folk skal tjene ham og hans
sønn, og hans sønnesønn, inntil tiden
kommer også for hans land. Da skal
mange folk og store konger gjøre ham til
slave.
8. Og det folk og det rike som ikke vil
tjene ham, Nebukadnesar, Babylons
konge, og som ikke vil bøye sin nakke
under Babylons konges åk, det folk vil jeg
hjemsøke med sverd, hungersnød, og
pest, sier Herren, inntil jeg får gjort ende
på dem ved hans hånd.
9. Og dere, ikke hør på deres profeter
og spåmenn, på deres drømmer, på deres
varseltydere, og trollmenn, som sier til
dere: Dere kommer ikke til å tjene
Babylons konge!
10. For det er løgn det de profeterer for
dere, så jeg må flytte dere fra deres land
og drive dere bort, så dere må gå til
grunne.
11. Men det folk som bøyer sin nakke
under Babylons konges åk og tjener ham,

det vil jeg la bli i ro i sitt land, sier Herren,
og det skal få dyrke det og bo i det.
Kong Sedekia: Bøy din nakke under
Babylons konge
12. Og til Judas konge, Sedekia, talte
jeg alle de samme ord og sa: Bøy din
nakke under Babylons konges åk og tjen
ham og hans folk, så skal dere få leve.
13. Hvorfor vil du dø, du og ditt folk, ved
sverd, hunger, og pest, slik som Herren
har talt om det folk som ikke vil tjene
Babylons konge?
14. Hør ikke på de profeters ord som
sier til dere: Dere skal ikke komme til å
tjene Babylons konge! For det er løgn det
de profeterer for dere.
15. For jeg har ikke sendt dem, sier
Herren, men de profeterer falskt i mitt
navn. Så jeg må drive dere bort, og dere
må gå til grunne, dere og de profeter som
profeterer for dere.
16. Og til prestene og til hele folket talte
jeg og sa: Så sier Herren: Hør ikke på
deres profeters ord når de profeterer for
dere og sier: Se, karene i Herrens hus
skal føres tilbake fra Babylon nå snart, for
det er løgn de profeterer for dere.
17. Hør ikke på dem, tjen Babylons
konge, så skal dere leve. Hvorfor skal
denne by bli til en ørken?
18. Men dersom de er profeter, og
dersom Herrens ord er hos dem, så la
dem be Herren, hærskarenes Gud, at de
kar som er blitt tilbake i Herrens hus og i
Judas hus, og i Jerusalem, ikke må
komme til Babylon!
19. For så sier Herren, hærskarenes
G u d , o m sø ylen e, k o bberhavet ,
fotstykkene, og de andre ting som er blitt
tilbake i denne by,
20. de kar som Babylons konge
Nebukadnesar ikke tok da han bortførte
Judas konge Jekonja, Jojakims sønn, fra
Jerusalem til Babylon sammen med alle
de store i folket i Juda og Jerusalem,
21. så sier Herren, hærskarenes Gud,
om de kar som er blitt tilbake i Herrens
hus, i Judas konges hus, og i Jerusalem:
22. Til Babylon skal de bli ført, og der
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skal de være til den dag da jeg ser etter
dem, sier Herren, og fører dem opp og lar
dem komme tilbake til dette sted.
KAP. 28
Profeten som profeterte løgn, døde
1. I det samme år, i begynnelsen av
Sedekias regjering, i det 4. år, i den 5.
måned, sa Hananja, Assurs sønn,
profeten fra Gibeon, til meg i Herrens hus i
prestenes og alt folkets nærvær:
2. Så sier Herren, hærskarenes Gud,
Israels Gud: Jeg skal bryte i stykker
Babylons konges åk.
3. Om 2 år fører jeg tilbake til dette sted
alle de kar i Herrens hus som Babylons
konge Nebukadnesar tok fra dette sted og
førte til Babylon.
4. Og Judas konge Jekonja, Josjias
sønn, og alle de bortførte fra Juda som er
kommet til Babylon, fører jeg tilbake til
dette sted, sier Herren, for jeg vil bryte
Babylons konges åk.
5. Da sa profeten Jeremia til profeten
Hananja så prestene og alt folket som
stod i Herrens hus, hørte det.
6. Og profeten Jeremia sa: Amen !
Måtte Herren gjøre det! Måtte Herren
oppfylle de ord som du profeterte, så han
fører karene i Herrens hus og alle de
bortførte tilbake fra Babylon til dette sted!
7. Men hør nå dette ord som jeg taler for
dine og for alt folkets ører:
8. De profeter som har vært før meg og
før deg fra forhenværende tid, de
profeterte mot mange land og mot store
riker om krig, ulykke, og pest.
9. Den profet som profeterte om fred,
når hans ord går i oppfyllelse, da kan alle
se at han er en profet som Herren i
sannhet har sendt.
10. Da tok profeten Hananja åket av
profeten Jeremias nakke og brøt det i
stykker.
11. Og Hananja sa i alt folkets nærvær:
Så sier Herren: Slik vil jeg om 2 år bryte i
stykker Babylons konge Nebukadnesars
åk og ta det av alle folkenes nakke. Da
gikk profeten Jeremia sin vei.
12. Men etterat profeten Hananja hadde
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brutt i stykker åket og tatt det av profeten
Jeremias nakke, kom Herrens ord til
Jeremia, og det lød så:
13. Gå og si til Hananja: Så sier Herren:
Et åk av tre har du brutt i stykker, men i
stedet for det har du gjort et åk av jern.
14. For så sier Herren, hærskarenes
Gud, Israels Gud: Et åk av jern har jeg
lagt på alle disse folks nakke, forat de skal
tjene Babylons konge Nebukadnesar. Og
markens dyr de skal også tjene ham, for
de har jeg gitt ham.
15. Da sa profeten Jeremia til profeten
Hananja: Hør nå, Hananja! Herren hadde
ikke sendt deg, og du har fått dette folk til
å sette sin lit til løgn.
16. Derfor sier Herren så: Se, jeg tar
deg bort fra Jorden. I dette år skal du dø,
fordi du har talt frafall fra Herren.
17. Og profeten Hananja døde i det
samme år, i den 7. måned.
KAP. 29
Jeremias brev til de bortførte i
Babylon
1. Dette er innholdet av det brev som
Profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til
de gjenlevende av de eldste blant de
bortførte og til prestene, profetene, og
hele det folk som Nebukadnesar hadde
bortført fra Jerusalem til Babylon,
2. etterat kong Jekonja, kongens mor,
hoffmennene, Judas og Jerusalems
h ø vd i n g er, t ø m m erm en n en e , o g
smedene, hadde dratt bort fra Jerusalem.
3. Han sendte brevet med El'asa,
Safans sønn, og Gemarja, Hilkias sønn,
som Judas konge Sedekia sendte til
B ab ylo n , til B a b ylo n s k o n g e
Nebukadnesar, og det lød slik:
A
4. Så sier Herren, hærskarenes Gud, til
alle dem som jeg har ført bort fra
Jerusalem til Babylon:
5. Bygg hus og bo i dem, plant hager og
et deres frukt!
6. Ta dere hustruer og få sønner og
døtre, og ta hustruer til deres sønner og
gift bort deres døtre, så de kan få føde
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sønner og døtre. Bli tallrike der, og bli ikke
færre!
7. Og søk den bys vel som jeg har
bortført dere til, og be for den til Herren!
For når det går den vel, så går det dere
vel.
8. For så sier Herren, hærskarenes Gud,
Israels Gud: La ikke deres profeter, som
er iblant dere, og deres spåmenn gjøre
dere ufornuftige! Og lytt heller ikke til de
drømmer som de har!
9. For falskelig profeterer de for dere i
mitt navn, og jeg har ikke sendt dem, sier
Herren.
10. For så sier Herren: Når 70 år er gått
til ende for Babylon, vil jeg se til dere og
oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil
føre dere tilbake til dette sted.
11. For jeg alene vet de tanker jeg
tenker om dere, sier Herren. Og det er
fredstanker og ikke tanker til ulykke, for å
gi dere fremtid og håp.
12. Og dere skal påkalle meg og gå
avsted og be til meg, og jeg vil høre på
dere.
13. Dere skal søke meg, og dere skal
finne meg når dere søker meg av hele
deres hjerte.
14. Jeg vil la meg finne av dere, sier
Herren. Og jeg vil gjøre ende på deres
fangenskap og samle dere fra alle de folk
og alle de steder som jeg har drevet dere
bort til, sier Herren, og jeg vil føre dere
tilbake til det sted som jeg førte dere bort
fra.
B
15. Og dette skriver jeg fordi dere sier:
Herren har latt profeter stå frem for oss i
Babylon.
16. For så sier Herren om kongen som
sitter på Davids trone, og om alt folket
som bor i denne by, deres brødre, som
ikke har dratt ut med dere blant de
bortførte,
17. så sier Herren, hærskarenes Gud:
Se, jeg sender sverd, hunger, og pest,
iblant dem og gjør med dem som en gjør
med de dårlige fikener, som ikke kan etes,
fordi de er så dårlige.
18. Jeg vil forfølge dem med sverd,

hunger, og pest. Og jeg vil la dem bli
mishandlet av alle Jordens riker og gjøre
dem til en forbannelse, til en bedrøvelse,
til spott, og hån, blant alle de folkeslag jeg
driver dem bort til,
19. fordi de ikke hørte på mine ord, sier
Herren. Jeg sendte mine tjenere profetene
til dem, seint og tidlig, men de ville ikke
høre, sier Herren.
C
20. Men hør nå dere Herrens ord, alle
dere bortførte som jeg har sendt fra
Jerusalem til Babylon!
21. Så sier Herren, hærskarenes Gud,
Israels Gud, om Akab, Kolajas sønn, og
om Sedekia, Ma'asejas sønn, som
profeterer løgn for dere i hans navn: Se,
j eg g ir dem i Babylons konge
Nebukadnesars hånd, og han skal drepe
dem for deres øyne.
22. Og fra dem skal alle Judas bortførte
som er i Babylon, hente sin forbannelse
og si: Måtte Herren gjøre med deg som
med Sedekia og med Akab, som Babylons
konge stekte i ilden,
23. fordi de gjorde en bebreidende
gjerning i Israel da de drev hor med
hverandres hustruer og talte løgnaktige
ord i mitt navn, noe som jeg ikke hadde
befalt dem, for jeg vet det og er vitne på
det, sier Herren.
D
24. Og til Nehelamitten Semaja skal du
si:
25. Så sier Herren, hærskarenes Gud,
Israels Gud: Du har sendt brev i ditt eget
navn til alt folket i Jerusalem, til presten
Sefanja, Ma'asejas sønn, og til alle
prestene, og sagt:
26. Herren har satt deg til prest i presten
Jojadas sted, forat det skal være
tilsynsmenn i Herrens hus over alle som
er fra vettet og gir seg av med å profetere,
så du kan legge dem i blokk og band.
27. Men hvorfor har du da ikke irettesatt
Jeremia fra Anatot, som gir seg av med å
profetere for dere?
28. For han har sendt brev til oss i
Babylon og sagt: Det vil vare lenge. Bygg
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hus og bo i dem! Plant dere hager og et
deres frukt!
29. For da presten Sefanja leste opp
dette brev for profeten Jeremia,
30. da kom Herrens ord til Jeremia, og
det lød så:
31. Send bud til alle de bortførte og si:
Så sier Herren om Nehelamitten Semaja:
Fordi Semaja har profetert for dere uten at
jeg har sendt ham, og har fått dere til å
sette deres lit til løgn,
32. derfor sier Herren så: Se, jeg
hjemsøker Nehelamitten Semaja og hans
ætt. Ingen av hans ætt skal få bo blant
dette folk, og han skal ikke få se det gode
jeg gjør for mitt folk, sier Herren, for han
har talt frafall fra Herren.
KAP. 30
Jakobs hus får vende hjem igjen
1. Dette er det ord som kom til Jeremia
fra Herren:
2. Så sier Herren, Israels Gud: Skriv alle
de ord, som jeg har talt til deg, i en bok!
3. For se, tider kommer, sier Herren, da
jeg gjør ende på mitt folks, Israels og
Judas, fangenskap, sier Herren, og fører
dem tilbake til det land jeg gav deres
fedre, så de kan ta det i eie.
En trengsels tid for Jakob, men han
skal bli befridd
4. Og dette er de ord Herren har talt om
Israel og Juda:
5. Så sier Herren: Et redselsrop har vi
hørt, for der er frykt og ingen fred.
6. Spør og se etter om en mann føder!
Hvorfor ser jeg hver mann med hendene
på sine hofter, akkurat som en fødende
kvinne? Og hvorfor er alle åsyn forandret
og blitt bleike?
7. Stakkars, for stor er den dag, og det
er ingen som den. En trengsels tid er det
for Jakob, men han skal bli befridd fra
den.
8. Og det skal skje på den dag, sier
Herren, hærskarenes Gud, at jeg vil bryte
hans åk og ta det av din nakke. Dine band
vil jeg rive i stykker, og fremmede skal
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ikke mere holde deg i slaveri.
9. Og de skal tjene Herren sin Gud og
David sin konge, som jeg vil reise opp for
dem.
10. Frykt ikke, du min tjener Jakob, sier
Herren, og engstes ikke, Israel. For se, jeg
befrir deg fra det fjerne land og din ætt fra
deres fangenskaps land, og Jakob skal
vende tilbake og leve i ro og være trygg,
og ingen skal skrekkslå ham.
11. For jeg er med deg, sier Herren, og
jeg vil befri deg. Jeg vil gjøre ende på alle
de folk som jeg har spredt deg iblant, og
bare deg vil jeg ikke gjøre ende på. Jeg vil
oppdra deg med måte, men helt ustraffet
vil jeg ikke la deg være.
12. For så sier Herren: Ubotelig er din
skade, og uhelbredelig er ditt sår.
13. Ingen tar seg av din sak, så han
klemmer ut ditt sår og ingen helbredende
legemiddel finnes for deg.
14. Alle dine elskere har glemt deg, og
de spør ikke etter deg, for jeg har slått deg
som en fiende slår, og som den
hensynsløse oppdrar, fordi din ugjerning
er så stor og dine synder så tallrike.
15. Hvorfor skriker du over din skade,
over at din smerte er så ubotelig? Fordi
din ugjerning er så stor, og dine synder så
tallrike, har jeg gjort dette mot deg.
16. Derfor skal alle de som eter deg, bli
spist. Og alle de som er dine fiender, skal
dra bort i fangenskap, alle sammen. Og
de som plyndrer deg, skal bli plyndret. Og
alle dem som kidnapper deg, vil jeg gjøre
til rov.
17. Og jeg vil legge forbinding på deg og
lege dine sår, sier Herren, for de kaller
deg for den bortdrevne, Sion som ingen
spør etter.
18. Så sier Herren: Se, jeg gjør ende på
fangenskapet for Jakobs telt og forbarmer
meg over hans boliger. Byen skal bygges
på sin haug, og palasset skal stå på sitt
rette sted.
19. Og det skal lyde lovsang fra dem, og
rop av glade mennesker. Jeg vil gjøre
dem tallrike, og de skal ikke bli færre. Jeg
vil ære dem, og de skal ikke bli aktet for
mindreverdige.
20. Og hans sønner skal som i
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forhenværende tid, og hans menighet skal
stå fast for mitt åsyn. Og jeg vil hjemsøke
alle dem som undertrykker ham.
21. For hans herlige skal være ut av
hans egen ætt, og hans hersker gå ut av
hans samfunn. Jeg vil la ham komme nær,
og han skal tre frem for meg, for hvem vil
ellers våge sitt liv og komme meg nær?
sier Herren.
22. For dere skal være mitt folk, og jeg
skal være deres Gud.
Herren har elsket Israel med en evig
kjærlighet
23. Se, en storm fra Herren! Hans vrede
farer ut som en rivende storm-ånd, og den
herjer over hodet på de ugudelige.
24. Herrens brennende vrede skal ikke
vende tilbake før han har utført og fullført
sitt hjertets tanker. I de siste dager skal
dere forstå det.
KAP. 31
1. På den tid, sier Herren, vil jeg være
alle Israels ætters Gud, og de skal være
mitt folk.
2. Så sier Herren: Det folk som har
sluppet unna fra sverdet, har funnet nåde i
ørkenen, for jeg vil gå og føre Israel til ro.
3. Fra det fjerne har Herren åpenbart
seg for meg: Ja, med en evig kjærlighet
har jeg elsket deg, og derfor har jeg latt
min godhet mot deg vare ved.
4. Ennå en gang vil jeg bygge deg. Du
skal bli bygget, du jomfruen Israel, ennå
en gang, og du skal pynte deg med
trommer og gå ut i dansen med de glade.
5. Ennå en gang skal du plante
vingårder på Samarias fjell. Og de som
planter dem, skal ta dem i bruk.
6. For det kommer en dag da vokterne
skal rope på Efra'ims fjell: Stå opp og la
oss dra opp til Sion, til Herren vår Gud!
7. For så sier Herren: Juble over Jakob
med glede og rop med fryd det mest
kvalitetsfulle blant folkene! La lovsang
lyde og si: Herren forløs ditt folk, dem som
er igjen av Israel!
8. Se, jeg fører dem fra landet i nord og

samler dem fra Jordens ytterste ende, og
blant dem er det både blinde og halte,
både gravide og fødende. Som en stor
mengde skal de komme hit tilbake.
9. Med gråt skal de komme og med
ydmyke bønner, og jeg vil lede dem. Jeg
vil føre dem til rennende bekker på en
jevn vei, hvor de ikke skal snuble. For jeg
er blitt som en far for Israel, og Efra'im er
blitt min førstefødte.
Herren skal samle Israel
10. Hør Herrens ord, dere folk, og fortell
det på øyene langt borte og si: Han som
spredte Israel, skal samle det og vokte
det, som en hyrde vokter sin flokk.
11. For Herren har fridd Jakob ut og løst
ham av dens hånd som var sterkere enn
han.
12. Og de skal komme og synge med
fryd på Sions berg, og de skal strømme
dit, der Herrens godhet er, til korn, til juice,
til olje, til unge får og okser. Og deres sjel
skal være som en vannrik hage, og de
skal ikke mere være motløse.
13. Da skal jomfruer glede seg i dans,
og unge og gamle skal glede seg
sammen. For jeg vil vende deres klage til
fryd, og trøste dem og glede dem etter
deres sorg.
14. Og jeg vil restaurere hjertet på
prestene med det fete, og mitt folk skal
mettes med mine gode ting, sier Herren.
Rakel gråter over sine barn og får
trøst
15. Så sier Herren: En røst høres i
Rama, en smertelig klage og en bitter
gråt. Rakel gråter over sine barn. Hun vil
ikke la seg trøste over sine barn, for de er
ikke mere til.
16. Så sier Herren: Hold opp med din
gråt, og la ikke dine øyne felle tårer mere!
Du skal få lønn for ditt arbeid, sier Herren,
og de skal vende tilbake fra fiendens land.
17. Og det er håp for din fremtid, sier
Herren, og barna skal vende tilbake til sitt
land.
18. Jeg har hørt Efra'im klage: Du
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irettesatte meg, ja, jeg ble oppfostret som
en utemt kalv. Vend meg om du, så jeg
blir omvendt, for du er jo Herren min Gud!
19. For etterat jeg har vendt meg bort fra
deg, angrer jeg. Og etterat jeg har fått
forstand, så slår jeg meg på hoftene, for
jeg er flau og jeg skammer meg, for jeg
bærer min ungdoms skam.
20. Er da Efra'im en så dyrebar sønn for
meg og mitt kjæreste barn, siden jeg ennå
må komme ham i hu, enda jeg så ofte har
talt mot ham? Jo, derfor røres mitt hjerte
av medynk med ham, og jeg må forbarme
meg over ham, sier Herren.
21. Reis deg merkesteiner, og sett deg
veivisere! Gi akt på den opptråkkede sti
som du vandret! Vend tilbake, du jomfru,
Israel, vend tilbake til dine byer her!
22. Hvor lenge vil du vanke omkring, du
frafalne datter? Se, Herren skaper noe
nytt i landet: Det blir kvinnen som stadig
skal være med mannen.
Ennå en gang skal Israel bygges
23. Så sier Herren, hærskarenes Gud,
Israels Gud: Ennå en gang skal de si så i
Judas land og i dets byer, når jeg gjør
ende på deres fangenskap: Herren
velsigne deg, du rettferdige bolig, du
hellige berg!
24. Og Juda med alle sine byer skal bo
der sammen som jordbrukere og
omvandrende hyrder.
25. For jeg vil restaurere den trette sjel,
og hver motløs sjel vil jeg fylle.
26. Av dette våknet jeg opp og så meg
om, og jeg fant at min søvn hadde vært
herlig.
27. Se, dager kommer, sier Herren, da
jeg vil så til Israels land og Judas land
med menneskers frø og med dyrs frø.
28. Og akkurat som jeg har våket over
dem for å rykke dem opp, og for å rive og
bryte ned, og ødelegge og plage dem, slik
vil jeg også våke over dem for å bygge og
plante, sier Herren.
29. I de tider skal dere ikke mere si:
Fedrene åt sure druer, og barnas tenner
ble dårlige.
30. Men enhver skal dø for sin egen
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ugjernings skyld. Hvert menneske som
eter sure druer, han skal selv få dårlige
tenner.
Herren vil opprette en ny pakt med
Israel
31. Se, dager kommer, sier Herren, da
jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus
og med Judas hus,
32. ikke den pakt som jeg opprettet med
deres fedre på den dag da jeg tok dem
ved hånden for å føre dem ut av Egyptens
land, den pakt som de brøt med meg,
enda jeg var deres ektemann, sier Herren.
33. Men dette er den pakt jeg vil
opprette med Israels hus etter de dager,
sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn
og skrive den i deres hjerte. Og jeg vil
være deres Gud, og de skal være mitt
folk.
34. De skal ikke mere lære enhver sin
neste og hver sin bror og si: Kjenn Herren!
For de skal alle kjenne meg, både små og
store, sier Herren. Og jeg vil forlate deres
ugjerning og ikke mere komme deres synd
i hu.
35. Så sier Herren, som satte solen til
lys om dagen og gjorde lover for månen
og stjernene, så de lyser om natten, han
som rører opp havet så dets bølger
bruser, Herren, hærskarenes Gud, er
hans navn:
36. Dersom ikke disse lover lenger står
ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da
skal også Israels ætt opphøre å være et
folk for mitt åsyn alle dager.
37. Så sier Herren: Dersom himmelen
kan måles der oppe, og Jorden
grunnvoller kan utforskes der nede, da vil
jeg også forkaste hele Israels ætt for alt
det de har gjort, sier Herren.
Herren vil bygge opp Jerusalem
38. Se, dager kommer, sier Herren, da
byen skal bygges for Herren, fra Hananels
tårn like til Hjørneporten.
39. Og målebandet skal gå videre rett
frem over Gareb-haugen, og så skal det
vende seg til Goa.
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40. Og hele dalen med de døde kropper
og asken, og alle markene like til Kedrons
bekk, til Hesteportens hjørne mot øst, skal
være hellige for Herren. Der skal aldri
mere rykkes noe opp eller brytes noe ned.
KAP. 32
Jerusalem skal gies i Babylons
konges hånd
1. Dette er det ord som kom til Jeremia
fra Herren i Judas konge Sedekias 10. år,
det var Nebukadnesars 18. år
2. Dengang holdt Babylons konges hær
Jerusalem omringet, og profeten var
innestengt i vaktgården i Judas konges
hus.
3. Der hadde Judas konge Sedekia
stengt ham inne med de ord: Hvorfor
profeterer du og sier: Så sier Herren: Se,
jeg gir denne by i Babylons konges hånd,
og han skal innta den.
4. Og Judas konge Sedekia skal ikke
slippe unna Kaldeernes hånd, men han
skal overgis i Babylons konges hånd. Han
skal tale med ham munn til munn og se
ham øye til øye.
5. Og han skal føre Sedekia til Babylon,
og der skal han være til jeg tar meg av
ham, sier Herren. Når dere strider mot
Kaldeerne, skal dere ikke ha lykken med
dere.
Jeremia kjøpte et jordstykke
6. Og Jeremia sa: Herrens ord er
kommet til meg, og det lød så:
7. Se, Hanamel, sønn av din farbror
Sjallum, kommer til deg og sier: Kjøp min
mark i Anatot, for du har innløsningsrett,
så du kan kjøpe den!
8. Og Hanamel, min farbrors sønn, kom
til meg i vaktgården etter Herrens ord og
sa: Kjøp min mark i Anatot, i Benjamins
land, for du har innløsningsretten, og du
har plikten til å innløse den! Kjøp den! Da
forstod jeg at det var Herrens ord.
9. Og jeg kjøpte marken av Hanamel,
min farbrors sønn, i Anatot, og jeg veide
opp sølvet til ham; sytten sekel (204g)
sølv.

10. Og jeg skrev det i et brev og
forseglet det og tok vitner, og jeg veide
sølvet i vektskåler.
11. Så tok jeg kjøpebrevet, både det
forseglede med avtalen og vilkårene, og
det åpne.
12. Og jeg overleverte det til Baruk,
sønn av Nerija, sønn av Mahaseja, i
nærvær av min slektning Hanamel og de
vitner som hadde skrevet sine navn i
kjøperbrevet, og alle de Jøder som satt i
vaktgården.
13. Og i deres nærvær gav jeg Baruk
dette pålegg:
14. Så sier Herren, hærskarenes Gud,
Israels Gud: Ta disse brev, dette
forseglede kjøperbrev og dette åpne brev,
og legg dem i et leirkar, så de kan holde
seg i lang tid!
15. For så sier Herren, hærskarenes
Gud, Israels Gud: Ennå en gang skal det
kjøpes hus, marker, og vingårder i dette
land.
Jeremias bønn til Herren etter
handelen
16. Og da jeg hadde overgitt kjøperbrevet til Baruk, Nerijas sønn, bad jeg til
Herren og sa:
17. Å, HERRE, se, du som er den som
har gjort himmelen og Jorden med din
store kraft og ved din utrakte arm.
Ingenting er for vanskelig for deg,
18. du som gjør godhet imot tusen ledd
og gjengjelder fedrenes ugjerning på
deres barn etter dem, du store og du
mektige Gud, hvis navn er Herren,
hærskarenes Gud;
19. du som er stor i råd og mektig i
gjerninger, du hvis øyne er åpne over alle
menneskebarns veier for å gi enhver igjen
etter hans ferd og etter hans gjerningers
frukt,
20. du som gjorde tegn og under i
Egyptens land og helt til denne dag, både
med Israel og med andre mennesker, og
gjorde deg et navn, slik som det sees på
denne dag,
21. og førte ditt folk Israel ut av
Egyptens land ved tegn og under, med

Profeten Jeremia
sterk hånd, utrakt arm, og med stor
dramatikk,
22. og gav dem dette land som du
hadde sverget deres fedre at du ville gi
dem, et land som flyter med melk og
honning.
23. Og de kom og tok det i eie, men de
hørte ikke på din røst og levde ikke etter
dine lover. Alt det du hadde pålagt dem å
gjøre, gjorde de ikke. Så har du da latt all
denne ulykke komme over dem.
24. Se, fiendens voller er nådd frem til
byen, så de kan innta den. Og ved sverd,
hunger, og pest, er byen gitt i hendene på
Kaldeerne, som strider mot den. Og det
som du har talt, er skjedd. Det ser du selv.
25. Og allikevel, enda byen er gitt i
Kaldeernes hånd, har du, HERRE, sagt til
meg: Kjøp marken for penger og ta vitner
på det!
Herrens svar på Jeremias bønn
26. Da kom Herrens ord til Jeremia, og
det lød så:
27. Se, jeg er Herren, all kjøtts Gud.
Skulle noen ting være for vanskelig for
meg?
28. Derfor sier Herren så: Se, jeg gir
denne by i Kaldeernes hånd og i Babylons
konge Nebukadnesars hånd, og han skal
innta den.
29. Og kaldeerne, som strider mot
denne by, skal komme og tenne ild på den
og brenne den opp, og de hus på hvis tak
det har vært brent røkelse for Ba'al og øst
ut drikkeoffer for andre guder for å vekke
min harme.
30. For helt fra sin ungdom av har
Israels barn bare gjort det som er ondt i
mine øyne. Israels barn har ikke gjort
annet enn å vekke min harme ved sine
henders gjerninger, sier Herren.
31. For til vrede og harme har denne by
vært meg, like fra den dag da de bygget
den, og til denne dag, så jeg må ta den
bort fra mitt åsyn
32. for all dens ondskap som Israels
barn og Judas barn har gjort for å vekke
min harme, de, deres konger, deres
høvdinger, deres prester, deres profeter,
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Judas menn, og Jerusalems innbyggere.
33. De vendte ryggen og ikke ansiktet til
meg. Og jeg lærte dem tidlig og seint, men
de hørte ikke på meg og tok ikke imot tukt.
34. Men de satte sine vederstyggelige
ting i det hus som er kalt med mitt navn,
og gjorde det skittent.
35. Og de bygget offerhaugene for Ba'al
i Hinnoms sønns dal for å la sine sønner
og døtre gå gjennom ilden for Molok, enda
jeg ikke hadde pålagt dem det, og det ikke
var kommet opp i mitt hjerte at de skulle
gjøre denne vederstyggelighet. Og slik fikk
de Juda til å synde.
36. Men derfor, sier Herren, Israels Gud,
nå så om denne by om hvilken dere sier:
Den er gitt i Babylons konges hånd med
sverd, hunger, og pest:
37. Se, jeg samler dem fra alle de land
som jeg drev dem bort til i min vrede og
harme, og min forargelse, og jeg vil føre
dem tilbake til dette sted og la dem bo
trygt.
38. Og de skal være mitt folk, og jeg vil
være deres Gud.
39. Og jeg vil gi dem ett hjerte og lære
dem èn vei, til å ha respekt for meg alle
dager, så det må gå dem vel, dem og
deres barn etter dem.
40. Og jeg vil opprette en evig pakt med
dem at jeg ikke vil dra meg tilbake fra
dem, men gjøre vel imot dem. Og respekt
for meg vil jeg legge i deres hjerte, så de
ikke skal gå bort fra meg.
41. Og jeg vil glede meg over dem og
gjøre vel imot dem, og jeg vil plante dem i
dette land i trofasthet, av hele mitt hjerte
og av hele min sjel.
42. For så sier Herren: Akkurat som jeg
har latt denne store ulykke komme over
dette folk, slik vil jeg også la alt det gode
komme over dem som jeg har lovet dem.
43. Og det skal kjøpes marker i dette
land om hvilket dere sier: Det er en ørken,
uten mennesker og dyr. Det er gitt i
Kaldeernes hånd.
44. De skal kjøpe marker for penger og
skrive kjøpebrev, og forsegle dem og ta
vitner, i Benjamins land og i landet
omkring Jerusalem og i Judas byer, både i
fjellbygdene og byene i lavlandet, og
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byene i sørlandet, for jeg vil gjøre ende på
deres fangenskap, sier Herren.
KAP. 33
Rop på meg, så skal jeg svare deg
1. Og Herrens ord kom til Jeremia andre
gang, mens han satt i fengselet i
vaktgården, og det lød så:
2. Så sier Herren, som gjør det han vil,
Herren som tenker det ut for også å
fullføre det, han hvis navn er Herren:
3. Rop til meg, så vil jeg svare deg, og
jeg vil fortelle deg ufattelige ting, ting som
du ikke kjenner.
4. For så sier Herren, Israels Gud, om
husene i denne by og om husene til Judas
konge, som er revet ned til forsvar mot
fiendenes voller og sverd:
5. De kommer for å kjempe mot
Kaldeerne, men det blir bare til å fylle
husene med døde kropper, av de menn
som jeg slår ned i min vrede og harme, og
som ved sin store ondskap har gjort at jeg
har skjult mitt åsyn for denne by.
Herren vil lege Israel
6. Se, jeg legger forbinding og legedom
på den og leger dem, og jeg vil la dem se
en overflod av fred og trygghet.
7. Og jeg vil gjøre ende på Judas
fangenskap og Israels fangenskap, og jeg
vil bygge dem opp som i den første tid.
8. Og jeg vil rense dem fra hele den
ugjerning, hvorved de har syndet mot
meg. Og jeg vil forlate alle deres
ugjerninger, hvorved de har syndet og
forbrutt seg mot meg.
9. Og byen skal være meg til et
gledesnavn, til fryd og berømmelse for alle
Jordens folk, når de får høre om alt det
gode jeg gjør mot den. Og de skal riste og
skjelve når de får se alt det gode og all
den fred jeg gir dem.
10. Så sier Herren: På dette sted om
hvilket dere sier: "Det er øde, uten
mennesker og uten buskap." Her i Judas
byer og på Jerusalems gater, som ligger
øde, uten mennesker, uten innbyggere, og
uten buskap, skal det ennå en gang høres

11. fryderøst og glederøst, brudgomsrøst og brude-røst, og rop av dem som
sier: "Lov Herren, hærskarenes Gud, for
Herren er god og hans godhet varer for
evig." Dem som bærer frem takkoffer i
Herrens hus. For jeg vil gjøre ende på
fangenskapet, så landet blir som i den
første tid, sier Herren.
12. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Ennå en gang skal det på dette sted, som
er øde, både uten mennesker og uten
buskap, i alle dets byer, være et tilhold for
hyrder som lar fårene hvile der.
13. I byene på fjellplassene, i byene i
lavlandet, i byene i sørlandet, i Benjamins
land, i landet omkring Jerusalem, og
Judas byer, skal fårene ennå en gang gå
forbi den som teller dem, sier Herren.
Ennå en gang skal Israel bli et herlig
rike
14. Se, dager kommer, sier Herren, da
jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om
Israels hus og om Judas hus.
15. I de dager, og på den tid, vil jeg la
vokse frem for David en rettferdig spire,
og han skal gjøre rett og rettferdighet i
landet.
16. I de dager skal Juda bli frelst og
Jerusalem bo trygt, og dette er det navn
de skal kalles med: Herren vår
rettferdighet.
17. For så sier Herren: Det skal aldri
mangle en mann av Davids ætt som skal
sitte på Israels trone.
18. Og av de Levittiske presters ætt skal
det aldri mangle en mann for mitt åsyn
som ofrer brennoffer og brenner matoffer,
og bærer frem slaktoffer alle dager.
19. Og Herrens ord kom til Jeremia og
det lød så:
20. Så sier Herren: Dersom dere kan
bryte min pakt med dagen og min pakt
med natten, så det ikke blir dag og natt i
sin tid,
21. da skal også min pakt med min
tjener David bli brutt, så han ikke får noen
sønn som blir konge og sitter på hans
trone, og min pakt med mine tjenere, de
Levittiske prester.
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22. Akkurat som himmelens hær ikke
kan telles, og havets sand ikke kan måles,
slik vil jeg gjøre min tjener Davids ætt, og
Levittene som tjener meg, tallrike.
Herren vil forbarme seg over Israel
23. Og Herrens ord kom til Jeremia, og
det lød så:
24. Har du ikke gitt akt på hva dette folk
har talt og sagt?: "De to slekter som
Herren hadde utvalgt, dem har han
forkastet." Og mitt folk forakter de, så det
ikke mere er noe folk i deres øyne.
25. Så sier Herren: Dersom jeg ikke har
opprettet min pakt med dag og natt, og
ikke gitt lover for himmel og Jord,
26. så vil jeg også forkaste Jakobs og
min tjener Davids ætt, så jeg ikke av hans
ætt tar noen til å herske over Abrahams,
Isaks, og Jakobs ætt. For jeg vil gjøre
ende på deres fangenskap og forbarme
meg over dem.
KAP. 34
Israel skal bortføres til Babylon
1. Dette er det ord som kom til Jeremia,
fra Herren, mens Babylons konge
Nebukadnesar kjempet mot Jerusalem og
alle dets byer, han og hele hans hær og
alle Jordens riker som stod under hans
herredømme, og alle folkene:
2. Så sier Herren, Israels Gud: Gå og tal
til Judas konge Sedekia og si til ham: Så
sier Herren: Se, jeg gir denne by i
Babylons konges hånd, og han skal
brenne den opp med ild.
3. Og du skal selv ikke komme unna av
hans hånd, men du skal gripes og gis i
hans hånd. Og dine øyne skal se
Babylons konges øyne, hans munn skal
tale med din munn, og til Babylon skal du
komme.
4. Men hør Herrens ord, Sidkia, Judas
konge! Så sier Herren om deg: Du skal
ikke dø for sverd.
5. I fred skal du dø. Og akkurat som de
brente bål til ære for dine fedre, de
forhenværende konger, de som var før
deg, slik skal de også brenne for deg. Og
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de skal holde sørgehøytid over deg og
rope: "Stakkars herre!" For dette ord har
jeg talt, sier Herren.
6. Og profeten Jeremia talte alle disse
ord til Judas konge Sedekia i Jerusalem
7. mens Babylons konges hær stred mot
Jerusalem og mot alle dets byer som ennå
var igjen; Lakis og Aseka, for de var faste
byer som ennå var igjen av Judas byer.
Herrens ord om slaveloven og Israels
ugjerninger
8. Dette er det ord som kom til Jeremia
fra Herren etterat kong Sedekia hadde
gjort en pakt med alt folket i Jerusalem om
å rope ut frihet,
9. så enhver skulle gi sin slave og
slavinne fri, så ikke noen skulle holde sin
Jødiske bror i slaveri.
10. Da adlød alle høvdingene og alt
folket som hadde inngått den pakt at
enhver skulle gi sin slave og sin slavinne
fri, og ikke mere holde dem i slaveri. De
adlød og gav dem fri.
11. Men siden gjorde de det om igjen.
Og de tok tilbake de slaver og slavinner
som de hadde gitt fri, og tvang dem til å
være slaver og slavinner igjen.
12. Da kom Herrens ord til Jeremia, og
Herren sa:
13. Så sier Herren Israels Gud: Jeg
opprettet en pakt med deres fedre den
dag jeg førte dem ut av Egyptens land, av
slavehuset, og jeg sa:
14. I det 7. år skal dere gi fri enhver sin
bror som har solgt seg til deg, om han er
Hebreer. Han skal tjene deg i 6 år, og så
skal du la ham gå fri fra deg. Men deres
fedre hørte ikke på meg og vendte ikke sitt
øre til.
15. Men nå har dere snudd om og gjort
det som er rett i mine øyne, ved å rope ut
frihet, enhver for sin neste, og dere
opprettet en pakt for mitt åsyn i det hus
som er kalt ved mitt navn.
16. Men så snudde dere om igjen og
vanhelliget mitt navn og tok tilbake enhver
sin slave og enhver sin slavinne, som dere
hadde gitt fri så de kunne bestemme selv,
og dere tvang dem til å være deres slaver
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og slavinner igjen.
17. Derfor sier Herren så: Dere har ikke
hørt på meg og ropt ut frihet, enhver for
sin bror og enhver for sin neste. Se, jeg
roper ut en frihet for dere, sier Herren, så
de overgis til sverdet, pesten, og
hungeren, og jeg vil la dere bli mishandlet
av alle Jordens riker.
18. Og jeg gir de menn som overtrådte
min pakt, og som ikke holdt ordene i den
pakt som de opprettet for mitt åsyn, da de
skar pakts-kalven i to stykker og så gikk
imellom stykkene på den,
19. Judas høvdinger og Jerusalems
høvdinger, hoffmennene, prestene, og alt
landets folk, som gikk imellom stykkene av
kalven,
20. dem gir jeg i deres fienders hånd og
i deres hånd som står dem etter livet. Og
deres døde kropper skal være til føde for
himmelens fugler og for Jordens dyr.
21. Og Judas konge Sedekia og hans
høvdinger vil jeg gi i deres fienders hånd
som står dem etter livet, og i hendene på
Babylons konges hær, som nå har dratt
bort fra dere.
22. Se, jeg påbyr, sier Herren, at de skal
vende tilbake til denne by. De skal stride
mot den, innta den, og brenne den opp
med ild, og Judas byer vil jeg gjøre til en
ørken, der ingen bor.
KAP. 35
Jeremia og Rekabittenes lydighet mot
deres far
1. Dette er det ord som kom til Jeremia
fra Herren i Judas konge Jojakims, Josjias
sønns, dager:
2. Gå til Rekabittenes slekt og tal til dem
og før dem inn i Herrens hus, i et av
rommene, og gi dem vin å drikke!
3. Og jeg tok Ja'asanja, sønn av Jirmeja,
sønn av Habasinja, og hans brødre og alle
hans sønner og hele Rekabittenes slekt,
4. og førte dem inn i Herrens hus, i det
rom som tilhørte sønnene til den Guds
mann Hanan, Jigdaljas sønn, og som lå
ved siden av høvdingenes rom, ovenom
dørvokteren Ma'asejas, Sjallums sønns,
rom.

5. Og jeg satte frem for Rekabittenes
slekt skåler fulle av vin, og begere. Og jeg
sa til dem: Drikk vin!
6. Men de sa: Vi vil ikke drikke vin. For
vår far Jonadab, Rekabs sønn, har gitt oss
det bud: "Dere skal aldri drikke vin, verken
dere eller deres barn!
7. Og dere skal ikke bygge hus, ikke så
korn, ikke plante vingård, eller eie noe
slikt, men i telt skal dere bo alle deres
dager, så dere kan leve lenge i det land
dere bor i som fremmede."
8. Og vi adlød vår far Jonadab, Rekabs
sønn, i alt han bød oss. At vi aldri skulle
drikke vin, verken vi eller våre hustruer,
eller våre sønner eller våre døtre,
9. og ikke bygge oss hus å bo i, ikke ha
vingård eller åker, og ikke så korn.
10. Og vi bodde i telt og var lydige, og
gjorde alt det som vår far Jonadab hadde
pålagt oss.
1 1 . M en d a Babylons k o n g e,
Nebukadnesar, drog opp imot landet, da
sa vi: "Kom la oss dra inn i Jerusalem, så
vi slip p er unna K ald eern es o g
Arameernes hærer!" Og så tok vi bolig i
Jerusalem.
12. Da kom Herrens ord til Jeremia og
det lød så:
13. Så sier Herren, hærskarenes Gud,
Israels Gud: Gå og si til Judas menn og til
Jerusalems innbyggere: Vil dere ikke ta
imot irettesettelse og lyde mine ord? sier
Herren.
14. Jonadab, Rekas sønns, bud er blitt
holdt, de som han gav sine barn, det at de
ikke skulle drikke vin. Og like til denne dag
har de ikke drukket vin, men dere har ikke
adlydt meg.
15. Jeg sendte alle mine tjenere til dere,
profetene, seint og tidlig, og sa: Vend om,
enhver fra sin onde vei, og forbedre deres
gjerninger så dere ikke følger andre guder
for å tjene dem! Så skal dere få bo i det
land jeg har gitt dere og deres fedre. Men
dere vendte ikke deres øre til og adlød
meg ikke.
17. Derfor sier Herren, hærskarenes
Gud, Israels Gud, så: Se, jeg lar komme
over Juda og over alle Jerusalems
innbyggere all den ulykke jeg har advart
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dem med, fordi de ikke ville høre når jeg
talte til dem, og de ikke ville svare når jeg
kalte på dem.
18. Men til Rekabittenes slekt sa
Jeremia: Så sier Herren, hærskarenes
Gud, Israels Gud: Fordi dere har lydt
deres far Jonadabs ord og holdt alle hans
bud og i alt gjort som han bød dere,
19. derfor, sier Herren, hærskarenes
Gud, Israels Gud, så: Det skal aldri
mangle en mann av Jonadabs, Rekabs
sønns, ætt som skal stå for mitt åsyn.
KAP. 36
Jeremia skriver alle profetiene i en
bok
1. I Judas konge Jojakims, Josjias
sønns, 4. år kom dette ord til Jeremia fra
Herren:
2. Ta deg en bokrull og skriv i den alle
de ord jeg har talt til deg om Israel, Juda,
og alle hedningefolkene, fra den dag jeg
først talte til deg, fra Josjias dager og like
til denne dag!
3. Kanskje Judas hus vil merke seg all
den ulykke jeg tenker å gjøre mot dem, så
de kan vende om, enhver fra sin onde
ferd, og jeg kan forlate dem deres
ugjerninger og deres synd.
4. Da kalte Jeremia til seg Baruk, Nerijas
sønn. Og Baruk skrev etter Jeremias
munn alle de ord som Herren hadde talt til
ham, i en bokrull.
Bokrullen med profetiene blir lest opp
for folket og for kongen
5. Og Jeremia talte til Baruk og sa: Jeg
er forhindret, og kan ikke komme til
Herrens hus.
6. Men gå du dit og les av rullen, som du
har skrevet etter min munn, Herrens ord
opp for folket i Herrens hus på en
fastedag! Og Også for hele Juda, som
kommer fra sine byer, skal du lese den!
7. Kanskje de vil legge sin ydmyke bønn
frem for Herrens åsyn og vende om,
enhver fra sin onde vei. For stor er den
vrede og harme som Herren har talt ut
over dette folk.
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8. Og Baruk, Nerijas sønn, gjorde alt
som profeten hadde pålagt ham, og leste
Herrens ord opp av boken i Herrens hus.
9. For i Judas konge Jojakim, Josjias
sønns, 5. år, i den 9. måned, ble det ropt
ut at alt folket i Jerusalem, og alt folket
som var kommet fra Judas byer, skulle
faste for Herrens åsyn.
10. Da leste Baruk opp av boken
Jeremias ord i Herrens hus, i den statlige
sekretær Gemarjas, Safans sønns, rom, i
den øvre forgård, ved inngangen til den
nye port i Herrens hus, mens alt folket
hørte på.
11. Da Mikaja, sønn av Gemarja, sønn
av Safan, hørte alle Herrens ord bli lest
opp av boken,
12. gikk han ned til kongens hus, til
stats-sekretærens rom. Og der fant han
alle høvdingen e sit t en d e: S t atssekretæren Elisama og Delaja, Sjemajas
sønn, og Elnatan, Akbors sønn, og
Gemarja, Safans sønn, og Sedekia,
Hananjas sønn, og alle de andre
høvdinger.
13. Og Mikaja fortalte dem om alle de
ord han hadde hørt da Baruk leste opp av
boken for folket.
14. Da sendte alle høvdingene Jehudi,
sønn av Netanja, sønn av Selemja, sønn
av Kusi, til Baruk og sa: Ta med deg
bokrullen som du leste opp av for folket,
og kom hit! Og Baruk, Nerijas sønn, tok
rullen med seg og kom til dem.
15. De sa til ham: Sett deg ned og les
den for oss! Og Baruk leste den for dem.
16. Og da de hørte alle ordene, vendte
de seg skrekkslagne til hverandre, og de
sa til Baruk: Vi må melde kongen alt dette.
17. Så spurte de Baruk: Fortell oss
hvordan du skrev alle disse ord opp etter
hans munn!
18. Baruk svarte: Med sin munn foresa
han meg alle disse ord, og jeg skrev dem i
boken med blekk.
19. Da sa høvdingene til Baruk: Gå og
skjul deg, du og Jeremia, og la ingen vite
hvor dere er!
20. Så gikk de inn til kongen i forgården,
men rullen la de ned i stats-sekretæren
Elisamas rom. Og de fortalte alt dette til
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kongen.
21. Da sendte kongen Jehudi avsted for
å hente rullen, og han hentet den fra statssekretæren Elisamas rom. Og Jehudi
leste den opp for kongen og alle
høvdingene som stod hos kongen.
22. Kongen satt i vinterhuset, for det var
i den 9. måned, og det brente ild i et fyrfat
foran ham.
23. Da Jehudi hadde lest opp tre eller
fire sider, skar kongen rullen i stykker med
en pennekniv og kastet den på ilden i
fyrfatet, inntil hele rullen var fortært av
ilden der i fyrfatet.
24. Og de ble ikke oppbrakt og
sønderrev ikke sine klær, verken kongen
eller noen av hans tjenere som hørte alle
disse ord.
25. Og skjønt Elnatan, Delaja, og
Germarja, bad kongen inderlig at han ikke
skulle brenne rullen, så hørte han ikke på
dem.
26. Så bød kongen Jerahme'el,
kongesønnen, og Seraja, Asriels sønn, og
Selemj a, Abde'els sønn, å gripe
sekretæren Baruk og profeten Jeremia,
men Herren skjulte dem.
Jeremia skriver en ny bokrull
27. Da kom Herrens ord til Jeremia,
etterat kongen hadde brent opp rullen
med de ord Baruk hadde skrevet etter
Jeremias munn:
28. Ta deg en annen rull og skriv i den
de forrige ord, de som stod i den forrige
rull, som Judas konge Jojakim brente opp!
29. Og om Judas konge Jojakim skal du
si: Så sier Herren: Du brente denne rull og
sa: "Hvorfor skrev du den slik: Babylons
konge skal komme å ødelegge dette land
og utrydde mennesker og dyr av det?"
30. Derfor sier Herren så om Judas
konge Jojakim: Han skal ikke ha noen ætt
som skal sitte på Davids trone, og hans
døde kropp skal ligge slengt bort, utsatt
for hete om dagen og for kulle om natten.
31. Og jeg vil hjemsøke ham og hans
ætt, og hans tjenere, for deres ugjerning.
Og jeg vil la komme over dem og over
Jerusalems innbyggere, og over Judas

menn, all den ulykke som jeg har fortalt
dem uten at de ville høre.
32. Da tok Jeremia en annen rull og gav
den til Sekretæren Baruk, Nerijas sønn.
Og han skrev den etter Jeremias munn,
alle ordene i den bok som Judas konge
Jojakim hadde brent opp i ilden, og det ble
lagt ennå mange ord til dem av samme
slag.
KAP. 37
Jeremia blir tatt til fange, og han
profeter om Jerusalems fall
1. Og Sedekia, Josjias sønn, ble konge
etter Konja, Jojakims sønn, for Babylons
konge Nebukadnesar hadde satt ham til
konge i Juda land.
2. Men han, hans tjenere, og landets
folk, hørte ikke på Herrens ord, som han
talte ved profeten Jeremia.
3. Og kong Sedekia sendte Jehukal,
Selemjas sønn, og presten Sefanja,
Ma'asejas sønn, til profeten Jeremia og lot
si: Be for oss til Herren vår Gud!
4. Jeremia gikk dengang inn og ut blant
folket, og de hadde ennå ikke satt ham i
fengsel.
5. Og Faraos hær hadde da dratt ut fra
Egypten. Da Kaldeerne, som holdt
Jereusalem omringet, fikk bekreftet det,
drog de bort fra Jerusalem.
6. Da kom Herrens ord til profeten
Jeremia, og det lød så:
7. Så sier Herren, Israels Gud: Så skal
dere si til Judas konge, som sendte dere
til meg for å spørre meg: Se, Faraos hær,
som har dratt ut for å komme dere til hjelp,
skal vende tilbake til sitt land, Egypten.
8. Og Kaldeerne skal komme igjen og
stride mot denne by, og de skal innta den
og brenne den opp med ild.
9. Så sier Herren: Dere må ikke lure
dere selv og si: "Kaldeerne skal absolutt
dra bort fra oss!" For de skal ikke dra bort.
10. Om dere så slo hele Kaldeernes hær
som strider mot dere, og det bare ble
noen hardt sårede tilbake iblant dem, så
skulle disse stå opp, hver i sitt telt, og
brenne denne by opp med ild.
11. Og da Kaldeernes hær hadde dratt
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bort fra Jerusalem for Faraos hærs skyld,
12. da gikk Jeremia ut av Jerusalem
midt iblant folket for å gå til Benjamins
land og hente sin arvedel derfra.
13. Og da han var i Benjamin-porten, så
stod der en øverstkommanderende for
vakten ved navn Jerija, sønn av Selemja,
sønn av Hananja. Han grep fatt i profeten
og sa: "Du vil gå over til Kaldeerne."
14. Da sa Jeremia: "Det er løgn. Jeg vil
ikke gå over til Kaldeerne." Men Jerija
hørte ikke på Jeremia. Han grep ham og
førte ham til høvdingene.
15. Da ble høvdingene vrede på Jeremia
og slo ham. Og de satte ham i fangehuset,
i stats-sekretæren Jonatans hus, for det
hadde de gjort til fengsel.
16. Da Jeremia var kommet i
fangehullet, i kjelleren, og hadde sittet der
mange dager,
17. sendte kong Sedekia beskjed og lot
ham hente. Og kongen spurte ham i sitt
hus i hemmelighet og sa: Er det noe ord
fra Herren? Jeremia svarte: Ja, det er det.
Og så sa han: Du skal bli gitt i Babylons
konges hånd.
18. Deretter sa Jeremia til kong Sedekia:
Hva har jeg syndet mot deg, dine tjenere,
og dette folk, siden dere har satt meg i
fengsel?
19. Og hvor er nå deres profeter, de
som profeterte for dere og sa: Babylons
konge skal ikke komme over dere og over
dette land?
20. Og hør nå, herre konge! La min
ydmyke bønn bæres frem for ditt åsyn og
send meg ikke tilbake til stats-sekretæren
Jonatans hus, forat jeg ikke skal dø der!
21. På Sedekias befaling holdt de
Jeremias forvar i vaktgården og gav ham
et brød til hver dag fra bakerens gate,
inntil brødet i byen var fortært. Og Jeremia
ble sittende i vaktgården.
KAP. 38
Jeremia blir kastet i brønnen
1. Men Sefatja, Mattans sønn, og
Gedalja, Pashurs sønn, og Jukal, Malkias
sønn, hørte de ord Jeremia talte til alt
folket:
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2. Så sier Herren: Den som blir i denne
by, skal dø ved sverd, ved hungersnød,
og ved pest. Men den som går over til
Kaldeerne, skal bli i live. Han skal få sitt liv
til krigsbytte og leve.
3. Så sier Herren: Denne by skal forvisst
gis i hendene på Babylons konges hær,
og han skal innta den.
4. Da sa høvdingene til kongen: La
denne mann drepes, fordi han får de
stridsmenn som er blitt tilbake i denne by,
og alt folket, til å la hendene synke ved at
han taler slike ord til dem! For denne
mann søker ikke folkets vel, han søker
dets ulykke.
5. Da sa kong Sedekia: Se, han er i
deres hånd, for kongen makter ikke noe
mot dere.
6. Da tok de Jeremia og kastet ham i
kongesønnen Malkias brønn, som var der
i vaktgården, og de firte Jeremia ned med
tau. I brønnen var det ikke vann, men bare
gjørme, og Jeremia sank ned i gjørma.
7. Men Nubieren Ebed-Melek, en
kastrert som tjente i kongens hus, hørte at
de hadde kastet Jeremia i brønnen.
Kongen satt da i Benjamin-porten.
8. Så gikk Ebed-Melek ut av kongens
hus og talte til kongen og sa:
9. Herre konge! Disse menn har gjort ille
i alt det de har gjort mot profeten Jeremia,
for de har kastet ham i brønnen. Og han
vil dø av sult der han er, for det er ikke
mere brød i byen.
10. Da bød kongen Nubieren EbedMelek: Ta tretti mann med deg herfra og
dra profeten Jeremia opp av brønnen før
han dør!
11. Og Ebed-Melek tok mennene med
seg og gikk inn i kongens hus, ned i
rommet under lager-rommet, og tok derfra
filler av sønderrevne og utslitte klær, og
firte dem ned til Jeremia i brønnen med
tau.
12. Og Nubieren Ebed-Melek sa til
Jeremia: Legg fillene av de sønderrevne
og utslitte klær under dine armer, under
tauene! Og Jeremia gjorde så.
13. Så drog de Jeremia opp med tauene
og fikk han opp av brønnen, og Jeremia
ble i vaktgården.
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Jeremia profeterer for kongen hva
som skal skje
14. Deretter sendte kong Sedekia
beskjed og hentet profeten Jeremia til seg
i den tredje inngang i Herrens hus. Og
kongen sa til Jeremia: Jeg vil spørre deg
om noe. Ikke skjul noe for meg!
15. Jeremia sa til Sedekia: Om jeg sier
deg det, vil du da ikke la meg drepe? Om
jeg gir deg råd, vil du ikke høre på meg.
16. Da sverget kong Sedekia Jeremia en
ed i hemmelighet og sa: Så sant Herren
lever, han som har gitt oss dette vårt liv,
jeg vil ikke drepe deg og ikke gi deg i
hendene på disse menn som står deg
etter livet.
17. Da sa Jeremia til Sidkia: Så sier
Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud:
Dersom du går ut til Babylons konges
høvdinger, så skal du leve, og denne by
skal ikke bli brent opp med ild. Og du skal
få leve, du og ditt hus.
18. Men dersom du ikke går ut til
Babylons konges høvdinger, så skal
denne by bli gitt i Kaldeernes hånd, og de
skal brenne den opp med ild. Og du skal
ikke komme unna deres hånd.
19. Men kong Sedekia sa til Jeremia:
Jeg er redd for de Jøder som er gått over
til Kaldeerne, at jeg skal bli overgitt i deres
hånd, og at de skal fare ille med meg.
20. Men Jeremia sa: Du skal ikke bli
overgitt til dem. Hør bare på Herrens røst i
det som jeg taler til deg, så det må gå deg
vel, og du må få leve!
21. Men drar du deg unna fra å gå ut, da
er dette det ord Herren har latt meg se:
22. Se, alle de kvinner som er blitt
tilbake i Judas konges hus, skal bli ført ut
til Babylons konges høvdinger, og de skal
si til deg: Dine gode venner har lokket deg
og fikk overhånd over deg. Men da dine
føtter sank ned i møkka, trakk de seg
tilbake.
23. Og alle dine hustruer og dine barn
skal bli ført ut til Kaldeerne, og du skal
ikke slippe unna deres hånd. Men ved
Babylons konges hånd skal du bli grepet,
og for din skyld skal denne by bli brent

opp med ild.
24. Og Sedekia sa til Jeremia: La ikke
noen få vite om denne samtale, ellers må
du dø!
25. Og om høvdingene får høre alt det
jeg har talt med deg, og de så kommer til
deg og sier: "Fortell oss hva du har sagt til
kongen! Skjul det ikke for oss, ellers vil vi
drepe deg! Hva har kongen sagt til deg?"
26. Da skal du si til dem: Jeg bar min
ydmyke bønn frem for kongens åsyn. Jeg
bad om at han ikke måtte føre meg tilbake
til Jonatans hus for å dø der.
27. Og da alle høvdingene kom til
Jeremia og spurte ham, svarte han dem
akkurat slik som kongen hadde befalt. Og
de tidde og lot ham være i fred, for saken
var ikke blitt kjent.
28. Og Jeremia ble i vaktgården like til
den dag da Jerusalem ble inntatt.
KAP. 39
Jerusalem blir inntatt av Kaldeerne
1. Da ble Jerusalem inntatt. I Judas
konge Sedekias 9. år, i den 10. måned, kom
Babylons konge Nebukadnesar og hele
hans hær til Jerusalem og omringet byen.
2. Og i Sedekias 11. år i den 4. måned,
på den 9. dag i måneden, brøt de seg inn i
byen.
3. Og da kom alle Babylons konges
mektige menn inn og satte seg i
Midtporten, Nergal-Sareser, SamgarNebu, Sarsekim, den øverste hoffmann
N erg al-S areser, d en øverst e av
magikerene, og alle de andre mektige
menn hos Babylons konge.
4. Men da Judas konge Sedekia og alle
krigsmennene så dem, flyktet de og drog
om natten ut av byen på veien til kongens
hage gjennom portene mellom begge
murene. Og kongen tok veien ut til
ødemarken.
5. Og Kaldeernes hær satte etter dem
og nådde Sedekia igjen på Jerikos
ødemarker. Og de tok ham og førte ham
opp til Babylons konge Nebukadnesar i
Ribla i Hamats landområde, og avsa dom
over ham.
6. Og Babylons konge drepte Sedekias
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sønner i Ribla for hans øyne. Og likedan
drep t e B ab ylo ns konge alle de
fremstående menn i Juda.
7. Og Sedekia lot ham blinde. Han lot
ham binne med to kobberlenker for å føre
ham til Babylon.
8. Og kongens hus, og de hus som
tilhørte folket, brente Kaldeerne opp med
ild, og Jerusalems murer rev de ned.
9. Og resten av folket, dem som var blitt
tilbake i byen, og overløperene som var
gått over til ham, og resten av folket, dem
som var blitt tilbake, dem bortførte
Nebusaradan, høvdingen over livvakten,
til Babylon.
10. Bare noen av de laveste blant folket,
de som ikke eide noe, lot Nebusaradan,
høvdingen over livvakten, bli tilbake i
Judas land, og på samme tid gav han dem
vingårder og åkrer.
11. Og Babylons konge Nebukadnesar
gav Nebusaradan, høvdingen over
livvakten, befaling om Jeremia og sa:
12. Ta ham og la ditt øye våke over
ham, og gjør ham ikke noe ondt! Gjør med
ham slik som han selv sier til deg!
13. Da beord ret N eb usaradan,
h ø v d i n g e n o v e r l i vva k t e n , o g
N eb u sasb an , d en ø verste av
hoffmennene, og Nergal-Sareser, den
øverste av magikerene, og alle Babyloner
kongens mektige menn,
14. og sendte bud og tok Jeremia ut av
vaktgården. Og de overgav ham til
Gedalja, sønn av Akikam, Safans sønn,
forat han skulle føre ham ut til sitt hus. Og
han ble boende der blant folket.
Herrens ord til Nubieren Ebed-Melek
15. Men til Jeremia var Herrens ord
kommet da han satt i vaktgården, og det
lød så:
16. Gå og si til Nubieren Ebed-Melek:
Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels
Gud: Se, jeg lar mine ord komme over
denne by til det onde og ikke til det gode,
og de skal bli oppfylt for dine øyne på den
dag.
17. Men jeg vil redde deg på den dag,
sier Herren, og du skal ikke bli overgitt i de
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menns hånd som du gruer deg for.
18. For jeg vil la deg komme unna, og
du skal ikke falle for sverdet, men du skal
få ditt liv i krigsbytte, fordi du satte din lit til
meg, sier Herren.
KAP. 40
Jeremia får sin frihet og Gedalja blir
styrer i landet
1. Dette er det ord som kom til Jeremia
fra Herren etter at Nebusaradan,
høvdingen over livvakten, hadde løslatt
ham fra Rama, da han hentet ham mens
han var bundet med lenker midt iblant alle
de fanger fra Jerusalem og Juda som ble
ført bort til Babylon.
2. Høvdingen over livvakten hentet
Jeremia og sa til ham: Herren din Gud har
forkynt denne ulykke mot dette sted.
3. Og Herren lot det komme og gjorde
som han hadde talt. For dere hadde
syndet mot Herren og ikke hørt på hans
røst, og så hendte dette dere.
4. Og se, nå har jeg idag løst deg av
lenkene om din hånd. Er det godt i dine
øyne å komme med meg til Babylon, så
kom. Og jeg vil la mitt øye våke over deg.
Men er det ikke godt i dine øyne å komme
med meg til Babylon, så la det være! Se,
hele landet ligger foran deg. Hvor det er
godt og rett i dine øyne å gå, dit kan du
gå.
5. Men da han ennå ikke vendte seg til
noen kant, sa han: Så vend tilbake til
Gedalja, sønn av Akikam, Safans sønn,
som Babylons konge har satt over Judas
byer, og bli hos ham midt iblant folket;
eller gå hvor som helst det er rett i dine
øyne å gå! Og høvdingen over livvakten
gav ham mat og gaver, og lot ham fare.
6. Og Jeremia kom til Gedalja, Akikams
sønn, i Mispa, og han ble hos ham midt
iblant folket, iblant dem som var blitt
tilbake i landet.
7. Og da alle hærførerne, som var ute
på landsbygden, de og deres menn, hørte
at Babylons konge hadde satt Gedalja,
Akikams sønn, til å styre landet, og han
hadde overgitt til hans oppsyn menn,
kvinner, små barn, og de laveste blant
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folket i landet som ikke var blitt bortført til
Babylon,
8. så kom de til Gedalja i Mispa, både
Ismael, Netanjas sønn, og Johanan og
Jonatan, Kareahs sønner, og Seraja,
Tanhumets sønn, og sønnene til Ofai fra
Netofa og Jesanja, Ma'akatittens sønn, de
og deres menn.
9. Og Gedalja, sønn av Akikam, Safans
sønn, sverget til dem og deres menn en
ed og sa: Frykt ikke for å tjene Kaldeerne!
Bli i landet og tjen Babylons konge! Så
skal det gå dere vel.
10. Se, jeg blir boende i Mispa for å ta
imot de Kaldeere som kommer til oss,
men dere skal samle vin, frukt, og olje, og
legge det i deres kar. Og dere skal bli i
deres byer, som dere har tatt i eie.
11. Og også alle de Jøder som var i
Moab, iblant Ammons barn, i Edom, og de
som var i alle andre land, hørte at
Babylons konge hadde latt en rest av
folket bli tilbake i Juda, og at han hadde
satt Gedalja sønn av Akikam, Safans
sønn, over dem.
12. Og alle disse Jøder vendte tilbake
fra alle de steder som de var drevet bort
til, og kom til Juda land, til Gedalja i
Mispa. Og de samlet vin og frukt i stor
mengde.
13. Men Johanan, Kareahs sønn, og alle
hærførerne, som var ute på landsbygden
kom til Gedalja i Mispa,
14. og de sa til ham: Vet du at Ba'alis,
Ammons barns konge, har sendt Ismael,
Netanjas sønn, for å slå deg i hjel? Men
Gedalja, Akikams sønn, trodde dem ikke.
15. Og Johanan, Kareahs sønn, sa i
hemmelighet til Gedalja i Mispa: La meg
gå avsted og slå Ismael, Netanjas sønn, i
hjel, uten at noen får vite det! Hvorfor skal
han slå deg i hjel, og hele Juda, som har
samlet seg om deg, bli spredt, og den rest
som er blitt tilbake, gå til grunne?
16. Men Gedalja, Akikams sønn, sa til
Johanan, Kareahs sønn: Gjør ikke det, for
det er løgn det du sier om Ismael.
KAP. 41
Gedalja blir drept av Ismael

1. Men i den 7. måned kom Ismael,
sønn av Netanja, Elisamas sønn, en mann
av kongelig avstamning, en av kongens
mektige, og ti mann med ham, til Gedalja,
Akikams sønn, i Mispa, og de holdt måltid
sammen der i Mispa.
2. Da stod Ismael, Netanjas sønn, og de
ti menn som var med ham, opp, og de slo
Gedalja, sønn av Akikam, Safans sønn, i
hjel med sverd. Og de drepte ham som
Babylons konge hadde satt til å styre
landet.
3. Og alle de Jøder som var
hos
Gedalja i Mispa, og de Kaldeerne som
fantes der, soldatene, slo Ismael også i
hjel.
4. Den 2. dag etterat han hadde drept
Gedalja, og før ennå noen visste det,
5. kom det menn fra Sikem, fra Sjilo, og
fra Samaria, åtti menn med avrakte skjegg
og sønderrevne klær, og med flenger i
kjøttet, og de hadde med seg matoffer og
virak for å bære det til Herrens hus.
6. Og Ismael, Netanjas sønn, gikk dem i
møte fra Mispa, og han gikk og gråt. Da
han traff dem, sa han til dem: Kom med til
Gedalja, Akikams sønn!
7. Og da de kom inn i byen, drepte
Ismael, Netanjas sønn, dem og kastet
dem ned i brønnen, han og de menn som
var med ham.
8. Men blant dem var det ti menn som
sa til Ismael: Drep oss ikke! For vi har
skjulte lager ute på marken; hvete, bygg,
olje, og honning. Da lot ham dem være og
drepte dem ikke sammen med deres
brødre.
9. Og brønnen hvor Ismael kastet alle
likene av alle de døde menn som han
hadde slått i hjel foruten Gedalja, var den
samme som kong Asa hadde gjort for
Israels konge Baesas skyld. Den fylte
Ismael, Netanjas sønn, med drepte menn.
10. Og Ismael førte bort som fanger hele
resten av folket i Mispa. Kongens døtre og
alt folket som var blitt tilbake i Mispa, og
so m h ø vd in g e n o ve r l i vva k t en ,
Nebusaradan, hadde overgitt til Gedaljas,
Akikams sønns, tilsyn, dem førte Ismael,
Netanjas sønn, bort som fanger, og han
gikk avsted for å dra over til Ammons
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barn.
11. Men da Johanan, Kareahs sønn, og
alle hærførerne som var med ham, hørte
om alt det onde som Ismael, Netanjas
sønn, hadde gjort,
12. da tok de alle sine menn og gikk
avsted for å stride mot Ismael, Netanjas
sønn, og de fant ham ved det store vann i
Gibeon.
13. Og da alt folket som var med Ismael,
så Johanan, Kareahs sønn, og alle
hærførerne som var med ham, ble de
glade.
14. Og alt folket som Ismael hadde
bortført som fanger fra Mispa, vendte om
og gikk tilbake til Johanan, Kareahs sønn.
15. Men Ismael, Netanjas sønn, slapp
unna fra Johanan med åtte mann, og han
drog bort til Ammons barn.
16. Da tok Johanan, Kareahs sønn, og
alle hærførerne som var med ham, hele
resten av folket, dem fra Mispa som han
hadde vunnet tilbake fra Ismael, Netanjas
sønn, etterat Ismael hadde slått Gedalja,
Akikams sønn, i hjel, både krigsmenn,
kvinner, små barn, og hoffmenn, som han
hadde ført tilbake fra Gibeon.
17. Og de drog avsted og stanset i
Kimhams herberge ved Bet-Lehem for å
dra videre og komme til Egypten,
18. for Kaldeernes skyld. For de var
redde for dem, fordi Ismael, Netanjas
sønn, hadde drept Gedalja, Akikams
sønn, som Babylons konge hadde satt til å
styre landet.
KAP. 42
Folket kom til Jeremia for å søke råd
etter drapet
1. Da kom alle hærførerne, både
Johanan, Kareahs sønn, og Jesanja,
Hosajas sønn, og alt folket, både store og
små.
2. Og de sa til profeten Jeremia: La oss
bære frem vår ydmyke bønn for deg og be
for oss til Herren din Gud for hele denne
rest av folket, for vi er bare noen få igjen
av de mange, slik som du selv ser.
3. Må så Herren din Gud la oss få vite
hvilken vei vi skal gå, og hva vi skal gjøre.
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4. Profeten Jeremia sa til dem: Jeg skal
gjøre det. Jeg vil be til Herren deres Gud
etter deres ord. Og hvert et ord Herren
svarer dere, skal jeg forkynne for dere.
Jeg skal ikke holde et eneste ord skjult for
dere.
5. Da sa de til Jeremia: Herren være et
sant og trofast vitne imot oss, dersom vi
ikke gjør etter hvert ord som Herren din
Gud sender deg til oss med!
6. Enten det er godt eller ondt, vil vi lyde
Herrens, vår Guds, røst, hans som vi
sender deg til, forat det må gå oss vel, når
vi lyder Herrens, vår Guds, røst.
7. 10 dager etter kom Herrens ord til
Jeremia.
8. Og han kalte til seg Johanan, Kareahs
sønn, og hærførerne som var med ham,
og alt folket, både små og store.
9. Og han sa til dem: Så sier Herren,
Israels Gud, som dere sendte meg til for å
bære frem deres ydmyke bønn for hans
åsyn:
10. Dersom dere blir i dette land, så vil
jeg bygge dere opp og ikke bryte dere
ned. Plante dere, og ikke rykke dere opp.
For jeg angrer det onde jeg har gjort mot
dere.
11. Frykt ikke for Babylons konge, som
dere nå frykter for. Frykt ikke for ham, sier
Herren, for jeg er med dere og vil frelse
dere og fri dere av hans hånd.
12. Og j eg vil la dere finne
barmhjertighet, og han skal forbarme seg
over dere og la dere vende tilbake til
deres land.
13. Men dersom dere sier: Vi vil ikke bli i
dette land, og dere ikke lyder Herrens,
deres Guds, røst,
14. men sier: Nei, vi vil gå til Egyptens
land, så vi kan slippe å se krig, høre
basunens lyd, og hungre etter brød, for
der vil vi bli.
15. Så hør nå derfor Herrens ord, dere
som er blitt igjen av Juda: Så sier Herren,
hærskarenes Gud, Israels Gud: Dersom
dere setter dere fore å dra til Egypten, og
dere drar dit for å bo der,
16. da skal sverdet som dere frykter for,
nå dere i Egyptens land. Og hungeren
som dere er redde for, skal følge dere i
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hælene, der i Egypten, og der skal dere
dø.
17. Og alle de menn som har satt seg
fore å dra til Egypten for å bo der, de skal
dø ved sverd, hunger, og pest, og ingen
av dem skal bli igjen og slippe fra den
ulykke som jeg lar komme over dem.
18. For så sier Herren, hærskarenes
Gud, Israels Gud: Akkurat som min vrede
og harme ble utøst over Jerusalems
innbyggere, slik skal min harme bli utøst
over dere når dere kommer til Egypten.
Og dere skal bli til en svergelse, til en
skrekk, til en forbannelse, og til en hån, og
dere skal ikke mere se dette sted.
19. Herren har talt til DERE som er blitt
igjen av Juda: Dra ikke til Egypten! Dere
skal vite at jeg har advart dere i dag.
20. For dere farer vil og forspiller deres
liv. Dere har jo selv sendt meg til Herren,
deres Gud, og sagt: Be for oss til Herren
vår Gud og fortell oss alt det Herren vår
Gud sier, og vi vil gjøre det.
21. Og jeg har forkynt dere det i dag,
men dere har ikke hørt på Herrens, deres
Guds, røst, og på alt det som han sendte
meg til dere med.
22. Så skal dere nå vite at dere skal dø
ved sverd, hunger, og pest, på det sted
som dere lengter etter å komme til for å bo
der.
KAP. 43
De selvstore beskylder Jeremia for
løgn og drar til Egypten
1. Men da Jeremia var ferdig med å tale
til alt folket alle Herrens, deres Guds, ord,
som Herren deres Gud hadde sendt ham
til dem med, alle disse ord,
2. da sa Asarja, Hosajas sønn, og
Johanan, Kareahs sønn, og alle de
selvstore menn, disse sa til Jeremia: Du
taler løgn. Herren vår Gud har ikke sendt
deg og sagt: Dere skal ikke dra til Egypten
for å bo der,
3. men Baruk, Nerijas sønn, egger deg
opp imot oss, forat vi skal bli gitt i
Kaldeernes hånd, så de kan drepe oss
eller føre oss bort til Babylon.
4. Og Johanan, Kareahs sønn, alle

hærførerne, og alt folket, ville ikke høre på
Herrens røst og bli i Juda land.
5. Men Johanan, Kareahs sønn, og alle
hærførerne, tok alle dem som var blitt
igjen av Juda, og dem som var kommet
tilbake fra alle de hedningefolk som de var
blitt drevet bort til, for å bo i Juda land,
6. både mennene, kvinnene, de små
barn, kongens døtre, og hver sjel som
høvdingen over livvakten, Nebusaradan,
hadde latt bli tilbake hos Gedalja, sønn av
Akikam, Safans sønn, og likedan profeten
Jeremia og Baruk, Nerijas sønn,
7. og de drog avsted til Egyptens land,
for de hørte ikke på Herrens røst. Og så
kom de frem til Tahpanhes.
Jeremia profeterer at Nebukanesar
skal slå Egypten
8. Og Herrens ord kom til Jeremia i
Tahpanhes, og det lød så:
9. Ta noen store steiner i din hånd og
skjul dem i leiren ved mursteins-ovnen
som står bak inngangen til Faraos hus i
Tahpanhes, og la noen menn fra Juda se
på det!
10. Og du skal si til dem: Så sier Herren,
hærskarenes Gud, Israels Gud: Se, jeg
sender bud og henter min tjener
Nebukadnesar, Babylons konge, og setter
hans trone ovenpå disse steiner som jeg
har skjult, og han skal bre et prektig teppe
over dem.
11. Og han skal komme og slå Egyptens
land. Den som hører pesten til, faller i
pestens vold. Den som tilhører fangenskapet, faller i fangenskapets vold. Den
som hører sverdet til, faller i sverdets vold.
12. Og jeg vil sette ild på Egyptens
gudetempler, og han skal brenne dem opp
og føre gudene bort. Og han skal innhylle
seg i Egyptens land, akkurat som en
hyrde innhyller seg i sin kappe, og siden
skal han dra ut derfra i fred.
13. Og han skal knuse støttene i BetSemes i Egyptens land, og Egyptens
templer skal han brenne opp med ild.
KAP. 44
Herrens ord til Jøder som bodde i
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Egypten
1. Dette er det ord som kom til Jeremia
om alle de Jøder som bodde i Egyptens
land, dem som bodde i Migdol, i
Tahpanhes, i Memfis, og i landet Patros:
2. Så sier Herren, hærskarenes Gud,
Israels Gud: Dere har sett hele den ulykke
jeg lot komme over Jerusalem og over alle
Judas byer. Og se, nå er de en ørken, og
det er ingen som bor i dem.
3. For det onde som de gjorde, så vakte
de min harme, da de gikk avsted og
brente røkelse og dyrket andre guder,
som de ikke kjente, verken de eller deres
fedre.
4. Og jeg sendte alle mine tjenere,
profetene, til dere tidlig og seint, og sa:
Gjør ikke denne vederstyggelige ting som
jeg hater!
5. Men de hørte ikke og la ikke øret til,
så de vendte om fra sin ondskap og holdt
opp med å brenne røkelse for andre
guder.
6. Da ble min harme og vrede utøst, og
den brente i Judas byer og på Jerusalems
gater. Og de ble til en ørken, til en
ødemark, som det sees på denne dag.
7. Og nå sier Herren, hærskarenes Gud,
Israels Gud, så: Hvorfor gjør dere så stor
ondskap mot dere selv, så mann og
kvinne, barn og spedbarn, utryddes av
Judas samfunn, så det ikke etterlates dere
noen rest,
8. og vekker min harme ved deres
gjerninger, ved å brenne røkelse for andre
guder i Egyptens land, dit dere har dratt
for å bo, så dere skal bli utryddet av dem,
og bli til en forbannelse og til hån blant
alle Jordens folkeslag?
9. Har dere glemt deres fedres onde
gjerninger, Judas konges onde gjerninger,
og deres kvinners onde gjerninger, og
deres onde gjerninger, det dere gjorde i
Juda land og på Jerusalems gater?
10. Til denne dag er de ikke blitt
ydmyket, og de har ikke respekt, og lever
ikke etter min lov og mine bud, som jeg
har lagt frem for dere og deres fedre.
11. Derfor sier Herren, hærskarenes
Gud, Israels Gud, så: Se, jeg vender mitt
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åsyn imot dere til det onde, og jeg vil
utrydde hele Juda.
12. Og jeg vil ta dem som er blitt igjen
av Juda, dem som satte seg fore å dra til
Egyptens land for å bo der, de skal
omkomme og i Egyptens land skal de
falle. Ved sverd og ved hunger skal de
omkomme. Både store og små skal dø
ved sverd og ved hunger, og de skal bli til
en svergelse, til en skrekk, til en
forbannelse, og til hån.
13. Og jeg vil hjemsøke dem som bor i
Egyptens land, akkurat som jeg hjemsøkte
Jerusalem, med sverd, med hunger, og
med pest.
14. Og av dem som er blitt tilbake i
Juda, av dem som er kommet for å bo å
bo der i Egyptens land, skal ingen slippe
unna og bli igjen, så han kommer tilbake
til Juda land, som de lengter etter å
komme tilbake til for å bo der. For ingen
skal komme tilbake igjen uten noen få
unnslopne.
Folkets opprør mot Guds ord og
Jeremia
15. Da svarte de Jeremia alle de menn
som visste at deres kvinner brente røkelse
for andre guder, og alle kvinnene som
stod der i en stor flokk, og alt folket som
bodde i Egyptens land, i Patros, og de sa:
16. Vi vil ikke høre på deg i det du har
talt til oss i Herrens navn,
17. men vi vil gjøre alt det som vi har
lovet med vår munn. Vi vil brenne røkelse
for himmelens dronning og øse ut
drikkoffer for henne, akkurat som vi har
gjort, vi og våre fedre, våre konger og våre
høvdinger, i Judas byer og på Jerusalems
gater. Da ble vi mettet med brød, og det
gikk oss vel, og ingen ulykke rammet oss.
18. Men fra den tid vi holdt opp med å
brenne røkelse for himmelens dronning og
øse ut drikkoffer for henne, har vi manglet
alt, og ved sverd og hunger er vi
omkommet.
19. Og når vi brente røkelse for
himmelens dronning og øste ut drikkoffer,
var det da uten våre menns vitende vilje at
vi laget kaker for henne og øste ut

Side 808

Profeten Jeremia

drikkoffer for henne?
Jeremias og Guds svar på folkets
opprør
20. Da sa Jeremia til alt folket, til
mennene og kvinnene, og alt folket som
hadde svart ham:
21. Det at dere har brent røkelse i Judas
byer og på Jerusalems gater, dere og
deres fedre, deres konger, deres
høvdinger, og landets folk, mon Herren
ikke har kommet det i hu og tenkt på det?
22. Og Herren kunne ikke mere tåle det
for deres onde gjerningers skyld. For de
vederstyggeligheters skyld som dere
gjorde, så ble deres land til en ørken, og til
en ødemark, og til en forbannelse, så
ingen kunne bo der, som det sees på
denne dag.
23. Fordi dere brente røkelse og syndet
mot Herren, ikke hørte på Herrens røst,
og ikke levde etter hans lov og bud, og
vitneutsagn, derfor rammet denne ulykke
dere, som det sees på denne dag.
24. Og Jeremia sa til alt folket og til alle
kvinnene: Hør Herrens ord, alle dere av
Juda som er i Egyptens land!
25. Så sier Herren, hærskarenes Gud,
Israels Gud: Dere og deres kvinner, dere
talte med deres munn og fullførte det med
deres hender, og dere sa: Vi vil holde de
løfter som vi har gjort: Å brenne røkelse
for Himmelens dronning og øse ut
drikkoffer for henne. Hold bare deres løfter
og oppfyll dem!
26. Hør derfor Herrens ord, alle dere av
Juda som bor i Egyptens land: Se, jeg har
sverget ved mitt store navn, sier Herren:
Sannelig, mitt navn skal ikke mere nevnes
i noen Jødisk manns munn i hele
Egyptens land, så han sier: Så sant
Herren, Israels Gud, lever!
27. Se, jeg våker over dem til det onde
og ikke til det gode. Og hver mann av
Juda som er i Egyptens land, skal
omkomme ved sverd og ved hunger, inntil
de er tilintetgjort.
28. Og de som kommer unna for
sverdet, skal vende tilbake fra Egypten til
Juda land og er en liten flokk. Og alle de

som er blitt igjen av Juda, som er kommet
til Egyptens land for å bo der, skal få
merke hvems ord som står ved makt, mitt
eller deres.
29. Og dette, sier Herren, skal være
tegnet for dere på at jeg vil hjemsøke dere
på dette sted, så dere skal vite at mine ord
om dere skal stå ved makt til ulykke for
dere:
30. Så sier Herren: Se, jeg gir Egyptens
konge Farao Hofra i hans fienders hånd, i
deres hånd som står ham etter livet,
akkurat som jeg har gitt Judas konge
Sed ek ia i Bab ylo n s
konge,
Nebukadnesars, hånd, som var hans
fiende og stod ham etter livet.
KAP. 45
En ulykke skal komme over all
kjøttslig natur
1. Dette er det ord profeten Jeremia talte
til Baruk, Nerijas sønn, da han etter
Jeremias munn skrev disse ord i en bok, i
Judas konge Jojakims, Josjias sønns, 4.
år:
2. Så sier Herren, Israels Gud, om deg,
Baruk:
3. Du sa: "Stakkars meg, for Herren har
gitt meg sorg og smerte! Jeg er trett av
mine sukk og finner ikke hvile."
4. Dette skal du si til ham: Så sier
Herren: Se, det jeg har bygget, det bryter
jeg ned. Og det jeg har plantet, det rykker
jeg opp. Og slik går det med hele Jorden.
5. Og DU søker store ting? Søk dem
ikke! For se, jeg lar ulykke komme over all
kjøttslig natur, sier Herren, men jeg vil gi
deg ditt liv til krigsbytte på alle de steder
hvor du går.
KAP. 46
Profeti om Farao og hans hær
1. Dette er Herrens ord som kom til
profeten Jeremia om hedningefolkene.
2. Om Egypten. Om Egypterkongen
Farao Nekos hær, som stod ved elven
Eufrat, ved Karkemis, og som Babylons
konge, Nebukadnesar, slo i Judas konge
Jojakims, Josjias sønns, 4. år:
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3. Sett skjoldene i stand, de små og de
store, og rykk frem til striden!
4. Spenn hestene for og sitt opp, dere
ryttere, og still dere opp med hjelmer på!
Gjør spydene blanke, og ta brynjene på!
5. Hvorfor ser jeg dem skrekkslagne vike
tilbake? Og deres kjemper blir slått og tar
til flukten uten å vende seg om? Jo, for det
er skrekk rundt omkring, sier Herren.
6. Den raske kan ikke fly unna, og
kjempen ikke unnslippe. Mot Nord, ved
bredden av elven Eufrat, snubler de og
faller.
7. Hvem er det som stiger opp lik Nilen,
hvis vann bølger som floden?
8. Egypten stiger opp som Nilen, og dets
vann bølger som floden, og det sier: Jeg
vil stige opp og dekke landene. Jeg vil
ødelegge byer og dem som bor i dem.
9. Far frem, dere hester, og ras avsted,
dere vogner! Kjempene skal rykke ut,
Nubiere og Puteere, som fører skjold. Og
menn fra Lud, som fører og spenner bue.
10. Men den dag er for Herren, Israels
Gud, hærskarenes Gud, en hevnens dag,
til hevn over hans fiender, og sverdet skal
fortære og mettes, og bli full av deres
blod. For en offerslakting holder Herren,
Israels Gud, hærskarenes Gud, i landet i
Nord ved elven Eufrat.
11. Dra opp til Gilead og hent balsam,
du jomfru, Egyptens datter! Forgjeves
bruker du mange slags legemidler, men
det finnes ikke forbinding for deg.
12. Folkeslag hører om din skam, og
Jorden er full av dine skrik, for den ene
soldat snubler over den andre, og de faller
begge to.
Nebukadnesar skal komme og slå
Egyptens land
13. Dette er det ord Herren talte til
profeten Jeremia om at Babylons konge
Nebukadnesar skulle komme og slå
Egyptens land:
14. Kunngjør det i Egypten! La det høres
i Migdol! Og la det høres i Memfis og
Tahpanhes! Si: Still deg frem og gjør deg
klar, for sverdet har fortært alt rundt
omkring deg.
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15. Hvorfor er din styrke styrtet til
Jorden? Han som ikke holdt stand, for
Herren støtte ham ned.
16. Han får mange til å snuble, ja, den
ene faller ovenpå den andre. Og de sier:
Opp, la oss vende tilbake til vårt folk og
vårt fødeland unna det herjende sverd!
17. Da roper de: Farao, Egyptens
konge, er ødelagt! Han lot den rette tid gå
forbi.
18. Så sant Herren lever, sier kongen,
han hvis navn er Herren, hærskarenes
Gud: Som Tabor iblant fjellene og som
Karmel ved havet kommer han.
19. Utrust deg og gå i sikkerhet, du
Egyptens datter som bor i landet! For
Memfis skal bli til en ørken og bli ødelagt,
så ingen bor der.
20. En skjønn kvige er Egypten, men
kleggen kommer farende fra Nord.
21. Også de leide krigsmenn som det
har i sitt samfunn, de som er lik fòrede
kalver, ja, også de vender om og flyr alle
sammen, for de holder ikke stand. For en
ulykkes dag er kommet over dem, og det
er deres hjemsøkelses tid.
22. Dets røst skal lyde som ormens, for
med en hær drar de frem. Og de kommer
mot det med økser som tømmerhuggere.
23. De hugger ned dets skog, sier
Herren, for den er ugjennomtrengelig. De
er flere enn gresshoppene, og det er ikke
tall på dem.
24. Egyptens datter blir til skamme, og
hun blir gitt i hendene på et folk i fra Nord.
25. Herren, hærskarenes Gud, Israels
Gud, sier: Se, jeg hjemsøker Amon fra
No, Farao, Egypten, dets guder, og dets
konger, både Farao og dem som setter sin
lit til ham.
26. Og jeg gir dem i deres hånd som
står dem etter livet, i Babylons konge,
Nebukadnesars, hånd og i hans tjeneres
hånd. Men deretter skal det få leve i ro
som i forhenværende dager, sier Herren.
Frykt ikke, min tjener Jakob
27. Men frykt ikke, du min tjener Jakob,
og bli ikke redd Israel! For se, jeg befrir
deg fra det fjerne land og din ætt fra deres
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fangenskaps land, og Jakob skal vende
tilbake og ha ro og være trygg, og ingen
skal fylle ham med skrekk.
28. Frykt ikke, min tjener Jakob, sier
Herren, for jeg er med deg! Jeg vil gjøre
ende på alle de folk som jeg har drevet
deg bort til, men deg vil jeg ikke gjøre
ende på. Jeg vil oppdra deg med måte,
men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være.
KAP. 47
Herrens ord om Filisterne
1. Dette er Herrens ord som kom til
profeten Jeremia om Filisterne, før Farao
slo Gasa.
2. Så sier Herren: Se, vann stiger opp
fra Nord, og det blir til en flommende elv.
Og det flommer ut over landene og alt
som er i dem, byene og de som bor i dem.
Menneskene skriker, og alle som bor på
Jorden jamrer seg,
3. når hans sterke hesters hovtramp
drønner, når hans vogner bråker, når hans
hjul durer. Da ser ikke foreldrene seg om
etter barna, for så motløse er de
4. for den dags skyld som kommer for å
ødelegge Filisterne, for å utrydde for
Tyrus, og Sidon, alle som er unnslopne,
som kunne forsvare dem. For Herren
ødelegger Filisterne, og dem som er blitt
igjen fra øya Kaftor.
5. Gasa er blitt skallet. Askalon er blitt
stum, og det som er blitt igjen av deres
lavland. Hvor lenge skal du skjære i ditt
kjøtt?
6. Stakkars, du Herrens sverd, hvor
lenge vil du være urolig? Dra deg tilbake i
din slire, og hvil deg og vær stille!
7. Men dog, hvordan kan du holde deg
stille, når Herren har gitt deg befaling? Til
Askalon og til havets strand, dit har han
bestemt det.
KAP. 48
Herrens ord om Moab
1. Om Moab. Så sier Herren,
hærsk aren es G u d , Israels G ud:
Medlidenhet over Nebo, for det er ødelagt.
Kirjata'im er blitt til skamme, for det er

inntatt. Festningen er blitt til skamme og
slått med angst.
2. Med Moabs rykte er det forbi. I
Hesbon legger de opp onde råd imot det:
Kom, la oss utrydde det, så det ikke mere
er et folk! Også du Madmen skal bli stum,
for etter deg skal sverdet fare.
3. Det lyder skrik fra Horona'im, herjing
og stor ødeleggelse.
4. Moab er ødelagt, og dets barn løfter
opp klagerop.
5. For gråtende går de oppover bakken
til Luhut. På veien til Horona'im høres
smertefulle klagerop over ødeleggelsen.
6. Fly, og redd deres liv! Og bli
hjelpeløse mennesker i ørkenen!
7. Fordi du satte din lit til ditt gods og
dine skatter, skal du også bli erobret, og
Kamos må gå i fangenskap; hans prester,
hans høvdinger, og alle sammen.
8. Og en ødelegger skal komme over
hver by, og ingen by skal gå fri. Dalen skal
gå til grunne og sletten bli ødelagt, som
Herren har sagt.
9. Gi Moab vinger, for i flyvende fart skal
de dra ut! Og dets byer skal bli til en
ørken, så ingen bor i dem.
10. Forbannet være den som gjør
Herrens gjerning med lathet, og forbannet
være den som holder sitt sverd fra blod!
11. Moab har levd i ro fra sin ungdom
av. Det har ligget stille med sin grums og
det er ikke tappet om fra kar til kar, og er
ikke gått i fangenskap. Derfor har det
beholdt sin smak, og dets duft er ikke
forandret.
12. Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg sender vintappere. Og de skal
legge det på kant og tømme dets kar, og
knuse dets krukker.
13. Da skal Moab ha skam av Kamos,
akkurat som Israels hus hadde skam av
Bet-El, som de satte sin lit til.
14. Hvordan kan dere si: Vi er helter og
djerve krigere?
15. Moab blir ødelagt. De stiger opp i
dets byer, og dets utvalgte unge menn
stiger ned for å slaktes, sier kongen, hvis
navn er Herren, hærskarenes Gud.
16. Moabs nød er nær, og dets ulykke
kommer fort.
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17. Ha medynk med det, alle dere som
bor rundt omkring det, og alle dere som
kjenner dets navn! Si: Hvor det er blitt
knekket, den sterke støtte, og den
prektige stav.
18. Sitt ned fra din herlighet og sett deg i
et tørt land, du Dibons datter som bor i
byen! For Moabs ødelegger stiger opp
imot deg, han ødelegger dine festninger.
19. Still deg ved veien og se ut, du som
bor i Aroer! Spør de som flykter og har
sluppet unna, og si: Hva har hendt?
20. Moab er blitt til skamme, for det er
knust. Hyl og skrik! Kunngjør ved Arnon at
Moab er ødelagt!
21. Dommen er k o mmet over
slettelandet, over Holon, over Jahsa, over
Mofa'at,
22. over Dibon, over Nebo, over BetDiblata'im,
23. over Kirjata'im, over Bet-Gamul, over
Bet-Meon,
24. over Kerijot, over Bosra, og over alle
byene i Moabs land, fjernt og nær.
25. Moabs horn er hugget av, og dets
arm er brutt, sier Herren.
26. Gjør det drukken, fordi det har
opphøyet seg mot Herren! Moab skal velte
seg i sitt spy og bli til latter, det også.
27. Eller var ikke Israel til latter for deg?
Eller er det grepet iblant tyver, siden du
rister på hodet så ofte du omtaler det?
28. Forlat byene og bo på fjellet, dere
Moabs innbyggere! Og bli lik duen som
bygger rede på den andre siden av
kløftens gap!
29. Vi har hørt om Moabs veldige selvstorhet, om dets overmot, dets hovmod,
dets oppblåsthet, og dets stolte hjerte.
30. Jeg kjenner dets selvstorhet, sier
Herren, og dets tomme skryt. Meningsløst
er det de har gjort.
31. Derfor jamrer jeg meg over Moab.
Over hele Moab klager jeg, og over
mennene i Kir-Heres må en sukke.
32. Som Jaser, GRÅTER, jeg, over deg,
du Simbas vintre! Dine grener gikk ut over
havet, og de nådde like til Jasers hav.
Over din frukthøst og din vinhøst faller
ødeleggelse.
33. Og glede og fryd blir borte fra den
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fruktbare mark og fra Moabs land. Og jeg
gjør ende på vinen i pressekarene, og
ingen skal trå pressen med fryderop, men
det lyder triumfrop og ikke fryderop.
34. Det lyder Skrik fra Hesbon like til
El'ale, ja like til Jahas, fra Soar til
Horona'im, den 3-årige kvige, for også
Nimrims vann blir til ørkener.
35. Og jeg utrydder av Moab, sier
Herren, hver den som stiger opp på en
haug og brenner røkelse for sine guder.
36. Derfor klager mitt hjerte som
fløytetoner over Moab. Mitt hjerte klager
akkurat som fløytetoner over mennene i
Kir-Heres. Derfor går det til grunne det
som Moab har samlet sammen, dets
oppsparte gods.
37. For hvert hode er skallet og hvert
skjegg avraket. På alle hender er det
rivemerker, og om hoftene sekk.
38. På alle Moabs tak, og på dets gater,
har hele folket bare smertelig klage. For
jeg har knust Moab akkurat som et kar
som ingen bryr seg om, sier Herren.
39. Hvor skrekkslagent det er, og hvor
de hyler! Se, hvordan Moab vender
ryggen til! Hvor det er blitt til skamme!
Moab blir til latter og til forskrekkelse for
alle dem som bor rundt omkring det.
40. For så sier Herren: Se, han flyr som
en ørn og brer ut sine vinger over Moab.
41. Byene bli inntatt, festningene blir
stormet, og Moabs kjemper blir på den
dag til mote som en kvinne i barnsnød.
42. Og Moab ødelegges, så det ikke
mere er et folk, fordi det har opphøyet seg
mot Herren.
43. Farer, fallgraver, og garn, er kommet
over deg, du Moabs innbygger, sier
Herren.
44. Den som flyr for farene, skal falle i
graven. Og den som kommer opp av
graven, skal fanges i garnet. For jeg lar
hjemsøkelsens år komme over Moab, sier
Herren.
45. I Hesbons skygge står flyktninger
uten kraft, for det farer ild ut fra Hesbon.
Og en flamme fra Sihon fortærer Moabs
kinn og bråkemakers-ættens hodetopp.
46. Stakkars deg, Moab! Fortapt er
Kamos' folk, for dine sønner føres bort i
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fengsel og dine døtre i fangenskap.
47. Men i de siste dager vil jeg gjøre
ende på Moabs fangenskap, sier Herren.
Her ender dommen over Moab.
KAP. 49
Herrens ord om Ammons barn
1. Om Ammons barn. Så sier Herren:
Har Israel ingen barn? Eller har han ingen
arving? Hvorfor har deres konge tatt Gad i
eie, og hans folk bosatt seg i dets byer?
2. Se, derfor skal dager komme, sier
Herren, da jeg lar krigsrop høre mot
Rabba i Ammons land. Og det skal bli til
en øde grushaug, dets døtre skal brennes
opp med ild, og Israel skal ta sine
eiendommer til eie, sier Herren.
3. Klag, Hesbon, for Ai er ødelagt. Skrik,
dere Rabbas døtre, ta om dere med sekk,
jamre dere, og løp omkring ved
innhegningene, for deres konge går i
fangenskap, hans prester og høvdinger,
alle sammen.
4. Hvorfor skryter du av dine daler, og
av dine dalers overflod, du frafalne datter,
som setter din lit til skatter, og sier: Hvem
kan gjøre meg noe?
5. Se, jeg lar frykt komme over deg, sier
Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud,
fra alle dem som bor rundt omkring deg.
Og dere skal bli drevet bort, hver til sin
kant, uten at noen samler de som flykter.
6. Men deretter vil jeg gjøre ende på
Ammons barns fangenskap, sier Herren.
Herrens ord om Edom
7. Om Edom. Så sier Herren,
hærskarenes Gud: Er det ikke noen
visdom i Teman? Finnes det ikke lenger
råd hos de uforstandige? Er deres visdom
tømt ut?
8. Fly, vend om, og skjul dypt nede, dere
Dedans innbyggere, for jeg lar Esaus
ulykke komme over ham, den tid da jeg
hjemsøker ham.
9. Om vinhøstere kommer over deg, så
vil de ikke etterlate noen etterhøst. Om
tyver kommer om natten, så vil de
ødelegge så mye de lyster.

10. For jeg kler Esau naken, og jeg
avdekker hans skjulesteder. Og vil han
skjule seg, så kan han det ikke. Hans
barn, hans brødre, og hans naboer, blir
ødelagt, og han er ikke mere.
11. Forlat dine farløse, for jeg vil holde
dem i live. Og dine enker kan stole på
meg.
12. For så sier Herren: Se, de som det
ikke tilkom å drikke begeret, de skal
drikke, og så skulle du bli ustraffet? Nei,
du skal ikke bli ustraffet, drikke skal du.
13. For jeg har sverget ved meg selv,
sier Herren, at Bosra skal bli til en
forskrekkelse, til hån, til en ørken, til en
forbannelse, og alle dets byer skal bli til
evige grushauger.
14. En nyhet har jeg hørt i fra Herren, og
et bud er sendt ut iblant folkene: Samle
dere og dra imot det! Stå opp til krig!
15. For se, jeg gjør deg liten blant
folkene og foraktet blant menneskene.
16. Frykt kommer over deg, fordi ditt
hjertes selvstorhet har gjort deg ufornuftig.
Du som bor i fjellkløfter, du som holder til
oppe på høydene, om du bygger ditt rede
så høyt som ørnen, så vil jeg styrte deg
ned derfra, sier Herren.
17. Og Edom skal bli til en
forskrekkelse. Hver den som går forbi det,
skal forskrekkes og vitse med alle dets
plager,
18. som da Sodoma og Gomorra og
dets nabobyer ble lagt i grus, sier Herren.
Ingen mann skal bo der, og intet
menneskebarn skal oppholde seg der.
19. Se, han reiser seg opp som en løve
fra Jordans praktskog til de alltid grønne
enger, for i et øyeblikk vil jeg jage Edoms
folk bort derfra. Og den som er utvalgt,
ham vil jeg sette over det. For hvem er
som jeg, og hvem vil gå til sak mot meg?
Og hvem er den hyrde som kan stå for
mitt åsyn?
20. Hør derfor de planer Herren har lagt
imot Edom, og de tanker som han har
tenkt mot Temans innbyggere: I sannhet,
de skal bli slept bort de små lam. Ja, i
sannhet, så skal deres beitemark bli
forskrekket over dem.
21. Ved braket av deres fall skjelver
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Jorden, og det lyder skrik som høres like
til det Røde Hav.
22. Se, som en ørn farer han opp og flyr,
og brer ut sine vinger mot Bosra. Og
Edoms kjemper blir på den dag til mote
som en kvinne i barnsnød.
Herrens ord om Damaskus
23. Om Damaskus. Hamat og Arpad er
blitt til skamme, for de har hørt en ond
nyhet. De forgår av angst som et urolig
hav, og kan ikke være stille.
24. Damaskus er motløs og det vender
seg til flukt. Engstelse har grepet det,
angst og smerte griper det som en
fødende kvinne.
25. Hvor den er forlatt, den lovpriste by,
min gledes by!
26. Så skal da deres unge menn falle på
dens gater, og alle krigerne tilintetgjøres,
på den dag, sier Herren, hærskarenes
Gud.
27. Jeg vil sette ild på Damaskus' mur,
og den skal fortære Benhadads palasser.
Herrens ord om Kadar og Hasor
28. Om Kadar og om Hasors riker, som
Babylons konge Nebukadnesar slo. Så
sier Herren: Stå opp og dra mot Kadar og
ødelegg Østens barn!
29. Deres telt og deres småfe skal de ta.
Deres teltduker, alle deres redskaper, og
deres kameler, skal de føre bort med seg.
Og de skal rope til dem: Skrekk fra alle
sider!
30. Fly, flykt alt dere kan, skjul dere dypt
nede, dere Hasors innbyggere, sier
H erren, fo r B ab ylo n s k o n g e
Nebukadnesar har lagt planer imot dere
og tenkt ut ondt imot dere.
31. Stå opp og dra mot et rolig folk, som
bor trykt, sier Herren. De har verken port
eller bom, for de bor for seg selv.
32. Deres kameler skal bli til rov, og
deres buskap skal bli til krigsfangst, og jeg
vil spre dem for alle vinder. Dem med
rundklippet hår vil jeg la ulykke komme
over fra alle kanter, sier Herren.
33. Og Hasor skal bli til en bolig for
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sjakaler, og en ørken til evig tid. Ingen
mann skal bo der, og intet menneske skal
oppholde seg der.
Herrens ord om Elam
34. Dette er det ord som kom til profeten
Jeremia om Elam i begynnelsen av Judas
konge Sedekias regjering:
35. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Se, jeg knekker Elams bue, deres beste
våpen.
36. Og jeg vil la fire ånder fra himmelens
fire hjørner komme over Elam og spre
dem for alle vinder. Og det skal ikke være
noe folk som ikke de bortdrevne fra Elam
ikke kommer til.
37. Og jeg vil gjøre Elam redd for sine
fiender og for dem som står dem etter
livet. Og jeg vil la ulykke komme over dem
av min brennende vrede, sier Herren. Og
jeg vil sende sverd etter dem inntil jeg får
gjort ende på dem.
38. Jeg vil sette min trone i Elam, og jeg
vil utrydde konge og høvdinger der, sier
Herren.
39. Men det skal skje i de siste dager,
da vil jeg gjøre ende på Elams
fangenskap, sier Herren.
KAP. 50
Herrens ord om Babylon
1. Dette er det ord Herren talte om
Babylon, om Kaldeernes land, ved
profeten Jeremia.
2. Fortell det iblant folkene og forkynn
det, løft opp banner, kunngjør det, skjul
det ikke, og si: Babylon er inntatt, Bel er
blitt til skamme, Merodak er blitt
skrekkslagen, dets gudebilde er blitt til
skamme, og dets vederstyggelige avguder
er skrekkslagne!
3. For et folk drar opp imot det fra Nord,
og det gjør dets land til en ørken, så det er
ingen som bor i det. Både mennesker og
dyr har flyktet bort.
4. I de dager og på den tid, sier Herren,
skal Israels barn komme, de og Judas
barn sammen. De skal gå og gråte, og
Herren sin Gud skal de søke.
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5. Etter Sion skal de spørre, og hit er
deres åsyn vendt: Kom og gi dere til
Herren med en evig pakt, som ikke kan
glemmes!
6. Fortapte får var mitt folk, for deres
hyrder hadde ført dem vill og hadde drevet
dem bort til fjellene. Fra fjell til haug gikk
de, og de glemte sitt hvilested.
7. Alle som traff dem, åt av dem. Og
deres fiender sa: Vi skal ikke bøte for det,
fordi de har syndet mot Herren,
rettferdighetens bolig, og mot sine fedres
håp, Herren.
8. Fly ut av Babylon og dra bort fra
Kaldeernes land, og gå som bukker foran
flokken!
9. For se, jeg vekker og fører opp imot
Babylon en mengde av mektige folk fra
landet i Nord, og de skal stille seg opp
imot det. Og av dem skal det bli inntatt.
Deres piler er som en trenet kjempe, og
ingen vender tilbake med ugjort oppdrag.
10. Kaldea skal bli til rov. Og alle som
røver det, skal mettes, sier Herren.
11. Ja, gled dere bare, Ja, juble bare,
dere som plyndrer min arv! Ja, hopp bare
som kviger på treskeplassen og vrinske
som de sterke hester!
12. Deres mor blir mektig til skamme.
Hun som fødte dere, blir flau. Se, hun blir
som den siste blant folkene, en ørken, et
tørt land, og en øde mark.
13. For Herrens vredes skyld skal det
aldri bo folk der igjen, og hele det skal bli
til en ørken. Hver den som går forbi
Babylon, skal bli oppbrakt og spotte over
dens plager.
14. Still dere opp imot Babylon rundt
omkring, alle dere som spenner bue! Skyt
på det, og spar ikke på pilene, for mot
Herren har det syndet!
15. Løft opp triumfrop mot det rundt
omkring, for det har overgitt seg og dets
grunnpilarer er falt. Dets murer er brutt
ned, for det er Herrens hevn. Hevn dere
på det, og gjør mot det slik som det har
gjort!
16. Utrydd av Babylon både spåmenn
og den som fører sigden i høstens tid! For
det herjende sverd, skal de vende seg
hver til sitt folk og fly hver til sitt land.

17. Et bortdrevet lam er Israel, som
løver har jaget bort. Først åt Assurs konge
av det, og nå til sist har Babylons konge
Nebukadnesar knust dets bein.
18. Derfor sier Herren, hærskarenes
Gud, Israels Gud, så: Se, jeg hjemsøker
Babylons konge og hans land akkurat som
jeg har hjemsøkt Assurs konge.
19. Og jeg vil føre Israel tilbake til dets
beitemarker. Det skal beite på Karmel, i
Basan, på Efra'ims fjell, og i Gilead, og det
skal ete seg mett.
20. I de dager og på den tid, sier Herren,
skal de søke etter Israels ugjerning, men
den skal ikke være til. Og etter Judas
synder, men de skal ikke finnes. For jeg vil
tilgi dem som jeg lar bli igjen.
21. Dra opp mot Merata'ims land (de
dobbelt gjenstridige) og mot Pekods
(hjemsøkelsens) innbyggere! Forfølg dem,
og tilintetgjør dem, slå dem med bann,
sier Herren, og gjør i alle deler som jeg
har befalt deg!
22. Det er bråk av krig i landet og stor
ødeleggelse.
23. Hvor den er blitt knekket og knust,
den hammer som slo hele Jorden! Hvor
Babylon er blitt til en forskrekkelse blant
folkene!
24. Jeg stilte en snare for deg, og du ble
fanget, Babylon, uten at du visste av det.
Du ble funnet og grepet, for mot Herren
har du gitt deg i strid.
25. Herren har åpnet sitt utrustningsrom
og tatt frem sin vredes våpen, for Herren,
Israels Gud, har et arbeid fore i
Kaldeernes land.
26. Kom imot det fra alle kanter! Åpne
dets lagerhus, kast det opp som
kornhauger, det som finnes der, og slå det
med bann! La det ikke ha noe igjen!
27. Drep alle dets okser. La dem stige
ned for å slaktes! Grøss over dem, for
deres d ag er kommet, deres
hjemsøkelses tid.
28. Hør! De er flyktet og kommet unna
fra Babylons land, for å kunngjøre i Sion
Herrens, vår Guds, hevn, hevnen for hans
tempel!
29. Kall skytterne sammen mot Babylon;
alle dem som spenner bue! Slå leir mot
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det rundt omkring, og la ingen slippe
unna! Betal det etter dets gjerninger, og
gjør mot det i alle deler som det har gjort,
for mot Herren har det opphøyet seg, mot
Israels Hellige.
30. Derfor skal dets unge menn falle på
dets gater, og alle dets krigsmenn skal
tilintetgjøres på den dag, sier Herren.
31. Se, jeg kommer over Sadon
(overmot), sier Herren, Israels Gud,
hærskarenes Gud. For din dag er
kommet, den tid da jeg hjemsøker deg.
32. Og Sadon skal snuble og falle uten å
ha noen som reiser det opp. Og jeg vil
sette ild på dets byer, og den skal fortære
alt rundt omkring det.
33. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Undertrykt er både Israels barn og Judas
barn. Og alle de som har ført dem i
fangenskap, holder dem fast. Og de
nekter å la dem fare.
34. Men deres gjenløser er mektig,
Herren, hærskarenes Gud, er hans navn.
Han skal i sannhet føre deres sak og la
Jorden få ro, men påføre Babylons
innbyggere uro.
35. Sverd over Kaldeerne, sier Herren;
over Babylons innbyggere, over dets
høvdinger, og over dets vise menn!
36. Sverd over pratmakerne, de som
står der som ufornuftige! Sverd over deres
kjemper, for de skal bli skrekkslagne!
37. Sverd over deres hester, over dets
vogner, og over alle fremmede krigsfolk
iblant dem, for de skal bli som kvinner!
Sverd over dets skatter, for de skal bli
røvet!
38. Tørke over dets vann, for de skal
tørkes ut! For det er et land med
avgudsbilder, og med sine grusomme
avgudsbilder oppfører de seg som gale.
39. Derfor skal ørkens dyr bo der sammen med ville hunder. Og strutser skal bo
i det. Og det skal aldri reise seg igjen, og i
slekt etter slekt skal ingen bo der.
40. Som da Gud la Sodoma og
Gomorra, og dets nabobyer, i grus, sier
Herren, skal ingen mann bo der, og intet
menneske oppholde seg der.
41. Se, et folk kommer fra Nord, et stort
folk, og mange konger skal stå frem fra
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Jordens ytterste ende.
42. Bue og spyd holder de i hånden. De
er grusomme og skåner ingen. Deres røst
buldrer akkurat som havet, og på hester
kommer de ridende, utrustet som en
kriger, mot deg, Babylons datter!
43. Babylons konge har hørt ryktet om
dem, og hans hender har blitt kraftløse.
Angst har grepet ham som en fødende
kvinnes smerte.
44. Se, han stiger opp som en løve fra
Jordans praktskog til de alltid grønne
enger, for i et øyeblikk vil jeg jage dem
bort derfra. Og den som er utvalgt, ham vil
jeg sette over det. For hvem er som jeg,
og hvem vil gå til sak mot meg? Og hvem
er den hyrde som kan bli stående for mitt
åsyn?
45. Hør derfor de planer som Herren har
lagt mot Babylon, og de tanker som han
har tenkt mot Kaldeernes land: I sannhet,
de skal bli slept bort som små lam. Og i
sannhet så skal deres beitemark bli
oppbrakt over dem.
46. Ved det rop: Babylon er inntatt,
skjelver Jorden, og det høres et skrik blant
folkene.
KAP. 51
Ødeleggelse kommer over Babylon
1. Så sier Herren: Se, jeg vekker opp en
ødeleggende ånd mot Babylon og mot
Leb-Kamais innbyggere.
2. Og jeg sender fremmede imot
Babylon. De skal kaste det som korn og
tømme dets land, for de skal overfalle det
fra alle kanter på ulykkens dag.
3. Mot den som spenner bue, skal
bueskytteren spenne sin bue, og mot den
som er så stor i sin brynje. Spar ikke på
dets unge menn, og slå hele dets hær
med bann!
4. Og drepte menn skal falle i
Kaldeernes land, og gjennomborede
menn på dets gater.
5. For Israel og Juda er ikke enker,
forlatt av sin Gud, Herren, hærskarenes
Gud, skjønt deres land er fullt av skyld
mot Israels Hellige.
6. Fly ut fra Babylon! Hver mann må
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redde sitt liv! Se til at dere ikke omkommer
for Babylons ugjerning! En hevnens tid er
det for Herren. Han gjengjelder Babylon
det som det har gjort.
7. Babylon var et gullbeger i Herrens
hånd, som gjorde hele Jorden full. Av dets
vin drakk folkene, derfor oppførte folkene
seg som vettløse.
8. Men plutselig er Babylon falt. Klag
over det, og hent balsam for dets smerte!
Kanskje det kunne leges!
9. Vi har søkt å lege Babylon, men det
lot seg ikke lege. Forlat det, så vi kan gå
hver til sitt land! For dommen over det når
til himmelen og hever seg til skyene.
10. Herren har latt vår rettferdige sak
komme frem i dagen. Kom, la oss fortelle i
Sion Herrens, vår Guds, verk!
11. Gjør pilene blanke, og grip
skjoldene, for Herren har vakt opp
Mediakongens ånd. For mot Babylon er
hans tanke rettet, og han vil ødelegge det.
For det er Herrens hevn, hevnen for hans
tempel.
12. Løft banner mot Babylons murer, og
hold nøye vakt! Sett ut vaktposter, og legg
bakhold! For Herren har både tenkt det ut
og setter det i verk, det som han har talt
mot Babylons innbyggere.
13. Du som bor ved det mektige vann,
du som er rik på skatter, din ende er
kommet, for målet for din vinningslyst er
fullt.
14. Herren, hærskarenes Gud, har
sverget ved seg selv: Har jeg enn fylt deg
m ed m ennesker som Jo rd en s
gresshopper, skal det allikevel løftes opp
et triumfrop over deg.
15. Han er den som skapte Jorden med
sin kraft, som grunnfestet Jordens krets
ved sin visdom, og spente ut himmelen
ved sin forstand.
16. Ved sin torden lar han vannene fra
himmelen bruse. Han lar damp stige opp
fra Jordens ende, sender lyn og regn, og
fører vinden ut av sine lagerrom.
17. Hvert menneske blir ufornuftig, og
uten forståelse. Hver gullsmed har
forståelse av sine utskårne bilder. Hans
støpte bilder er løgn, og det er ingen ånd i
dem.

18. De er meningsløse, et verk som
skaper hån, og på hjemsøkelsens tid skal
de gå til grunne.
19. Ikke er han, som er Jakobs arv, lik
dem. For han er den som har skapt alle
ting, og den ætt som er hans arv. Herren,
hærskarenes Gud, er hans navn.
20. Du er min hammer, mitt krigsvåpen,
og med deg knuser jeg folkeslag. Med deg
ødelegger jeg kongeriker.
21. Med deg knuser jeg hest og rytter,
og med deg knuser jeg vogn og kjører.
22. Med deg knuser jeg mann og kvinne,
og med deg knuser jeg gammel og ung,
kjæreste, og jomfru.
23. Med deg knuser jeg hyrde og flokk.
Med deg knuser jeg pløyeren og hans
okse, og med deg knuser jeg statlige
oppsynsmenn og høvdinger.
24. Og jeg gjengjelder Babylon og alle
Kaldeas innbyggere for deres øyne, all
den ondskap, som de har gjort imot Sion,
sier Herren.
25. Se, jeg kommer over deg, du
demoraliserte fjell, sier Herren. Du
demoraliserer hele Jorden, så jeg vil rekke
ut min hånd mot deg og velte deg ned fra
fjellklippene og gjøre deg til et forbrent
fjell.
26. Og fra deg skal ingen ta stein til
hjørne, eller stein til grunnvoll, men til
evige ørkener skal du bli, sier Herren.
27. Løft opp et banner i landet, støt i
basun blant folkene, innvi folk til kamp mot
det, og kall sammen mot det Ararats,
Minnis, og Askenas, riker! Sett inn
øverstkommanderende imot det, og før
strib ø rsted e h e s t e r f r e m s o m
gresshopper!
28. Innvi folk til kamp mot det, kongene i
Media, dets statlige oppsynsmenn, alle
dets landshøvdinger, og hele det land han
råder over!
29. Da rister Jorden og skjelver, for
Herrens tanker mot Babylon blir fullført: Å
gjøre Babylons land til en ørken, så ingen
bor der.
30. Babylons kjemper har holdt opp med
å stride. De sitter stille i borgene deres,
deres kraft er borte, og de er blitt som
kvinner. Det er satt ild på deres boliger, og
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dets bommer er sprengt.
31. Løperne springer mot løper,
budbærer mot budbærer, for å melde
Babylons konge at hans by er inntatt på
alle kanter.
32. Vadestedene er i fiendens vold,
vannbasengene er tørket ut med ild, og
soldatene er skrekkslagne.
33. For så sier Herren, hærskarenes
Gud, Israels Gud: Babylons datter er som
en treskeplass når den blir stampet hardt.
Ennå er det en liten stund igjen, så
kommer høstens tid for henne.
34. Babylons konge Nebukadnesar har
spist oss, har ødelagt oss, har satt oss
bort som et tomt kar, har slukt oss opp
som et sjøuhyre, har fylt sin mage med
vår dyrebare mat, og han har drevet oss
bort.
35. Den vold jeg har lidt i mitt kjøtt,
måtte den komme over Babylon! Så skal
Sions innbyggere si. Og måtte mitt blod
komme over Kaldeas innbyggere! Slik skal
Jerusalems innbyggere si.
36. Derfor sier Herren så: Se, jeg fører
din sak og utfører din hevn, og jeg vil
tørke ut dets hav og gjøre dets kilde tørr.
37. Og Babylon skal bli til grushauger, til
en bolig for sjakaler, til en skrekk, og til
spott, så ingen bor der.
38. De brøler alle sammen som unge
løver, og de knurrer som løveunger.
39. Når de er som mest opptente, vil jeg
gjøre dem til et festmåltid. Jeg vil gjøre
dem fulle, så de skråler, så de faller i en
evig søvn og ikke våkner, sier Herren.
40. Jeg vil føre dem ned som et lam til å
slaktes, som værer og geitebukker.
41. Se, Sesak er blitt krigstatt, hele
Jordens berømmelse er blitt inntatt! Hvor
Babylon er blitt til en skrekk blant folkene!
42. Som et hav steg opp over Babylon
og skjulte det med dets brusende bølger,
43. ble dets byer til en ørken, og til en
øde mark, et land som ingen mann bor i,
og som intet menneskebarn drar
igjennom.
44. Jeg hjemsøker Bel i Babylon, og drar
det han har slukt ut av hans munn.
Folkene skal ikke mere strømme til ham,
for Babylons mur er falt.
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45. Dra ut av det, mitt folk! Enhver mann
må redde sitt liv for Herrens brennende
vrede!
46. Vær ikke motløse og redde for de
rykter som høres i landet; om det i et år
kommer et rykte, og i et annet år kommer
et annet rykte, om det råder vold i landet,
og hersker reiser seg mot hersker.
47. Se, derfor skal dager komme da jeg
hjemsøker Babylons utskårne bilder, og
hele dets land skal bli til skamme, for alle
dets menn skal bli drept og falle der.
48. Himmel og Jord, og alt som er i dem,
skal triumfere over Babylon, for fra Nord
skal ødeleggeren komme over det, sier
Herren.
49. Ja, også Babylon skal falle, dere
slagne av Israel! Babylons innbyggere
skal også falle, dere som er slagne over
den hele Jord!
50. Dere som har kommet unna fra
sverdet, dra bort og stans ikke! Kom
Herren i hu fra det fjerne land, og minnes
Jerusalem!
51. Vi var blitt til skamme og vi måtte
høre hånlige ord. Skam dekket vårt åsyn,
for fremmede var k ommet over
helligdommene i Herrens hus.
52. Se, derfor skal dager komme, sier
Herren, da jeg hjemsøker dets utskårne
bilder, og i hele dets land skal sårede
menn stønne.
53. Om Babylon enn vil stige opp til
himmelen, og om det enn vil gjøre sin
høye festning utilgjengelig, så skal
allikevel ødeleggere fra meg komme over
det, sier Herren.
54. Skrik lyder fra Babylon, og det er
stor ødeleggelse i Kaldeernes land,
55. for Herren ødelegger Babylon og
gjør ende på det store bråk i byen. De skal
bruse som bølger på store vann når deres
røst lar seg høre.
56. For over det, over Babylon, kommer
en ødelegger. Dets kjemper blir fanget, og
deres buer blir knekket, for Herren er en
gjengjeldelsens Gud. Han lønner og han
gjengjelder.
57. Og jeg vil gjøre deres høvdinger,
dets vise menn, dets statlige oppsynsmenn, dets landshøvdinger, og dets
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kjemper, fulle, og de skal falle i en evig
søvn og ikke våkne, sier Kongen, han hvis
navn er Herren, hærskarenes Gud.
58. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Babylons mur, den brede, skal rives ned til
grunnen. Og dets porter, de høye, skal
brennes opp med ild. Så sliter da folk for
det som blir gjort til ingenting, og folkene
arbeider seg trette for det som blir gitt til
ilden.
Jeremia sender domsord til Babylon i
en bok
59. Dette er den beskjed som profeten
Jeremia gav Seraja, sønn av Nerija,
Mahsejas sønn, da han drog til Babylon
sammen med Judas konge Sedekia i det
4. år av hans regjering. Seraja var den
som sørget for overnattingen.
60. Jeremia skrev opp i en bok all den
ulykke som skulle komme over Babylon,
alle disse ord som er skrevet om Babylon.
61. Og Jeremia sa til Seraja: Når du
kommer til Babylon, da se til at du leser
opp alle disse ord!
62. Og du skal si: Herre, du har talt mot
dette sted og sagt at du vil ødelegge det,
så det ikke skal være noen som bor der,
verken menneske eller dyr, men at det
skal bli til evige ørkener.
63. Og når du er ferdig med å lese opp
denne bok, da skal du binde en stein til
den og kaste den ut i Eufrat.
64. Og du skal si: Slik skal Babylon
synke og ikke komme opp igjen for den
ulykke jeg lar komme over det. Og
avmektige skal de ligge der. Her ender
Jeremias ord.
KAP. 52
Historien om da Nebukadnesar inntar
Jerusalem
1. Sedekia var 21 år gammel da han ble
konge, og han regjerte 11 år i Jerusalem.
Hans mor hette Hamutal, datter av
Jirmeja, og var fra Libna.
2. Han gjorde hva ondt var i Herrens
øyne, akkurat slik som Jojakim hadde
gjort.

3. For på grunn av Herrens vrede gikk
det så med Jerusalem og Juda, inntil han
hadde kastet dem bort fra sitt åsyn. Og
Sedekia falt fra kongen i Babylon.
4. I hans 9. regjerings år, i den 10.
måned, på den 10. dag i måneden, drog
kongen i Babylon, Nebukadnesar, med
hele sin hær mot Jerusalem og beleiret
seg imot det. Og de bygget forsvarsmurer
imot det rundt omkring.
5. Og de holdt byen omringet like til
kong Sedekias 11. år.
6. I den 4. måned, på den 9. dag i
måneden, var hungersnøden så stor i
byen at landets folk ikke hadde noe å ete.
7. Byens mur ble da gjennombrutt, og
alle krigerne flyktet og drog ut av byen om
natten gjennom porten mellom begge
murene ved kongens hage mens
Kaldeerne lå beleiret imot byen rundt
omkring. Og de tok veien til ødemarken,
8. men Kaldeernes hær satte etter
kongen og nådde Sedekia igjen på Jerikos
ødemarker. Da spredte hele hans hær seg
og forlot ham.
9. De grep kongen og førte ham opp til
Babylons konge i Ribla, i landet Hamat, og
avsa dom over ham.
10. Og Babylons konge drepte Sedekias
sønner for hans øyne. Og alle Judas
høvdinger drepte han også i Ribla.
11. Babylons konge lot Sedekia blinde.
Og han lot ham binde med to
kobberlenker og førte ham til Babylon, og
holdt ham i fengsel til hans dødsdag.
12. I den 5. måned, på den 10. dag i
måneden, og det var i Babylons konge
Nebukadnesars 19. år, kom Nebusaradan,
høvdingen over livvakten, en av de
høytstående menn hos kongen i Babylon,
til Jerusalem.
13. Han brente opp Herrens hus og
kongens hus, og alle hus i Jerusalem. Alle
de høytståendes hus, brente han opp med
ild.
14. Og hele den hær av Kaldeere som
høvdingen over livvakten hadde med seg,
rev ned alle murene omkring Jerusalem.
15. Nebusaradan, høvdingen over
livvakten, førte bort noen av de
lavtstående blant folket og resten av
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folket, dem som var blitt tilbake i byen,
overløperne som var gått over til kongen i
Babylon, og resten av flokken.
16. Bare noen av de lavtstående i landet
lot Nebusaradan, høvdingen over livvakten, bli til bake som vingårdsmenn og
jordbrukere.
17. Kaldeerne slo i stykker kobbersøylene i Herrens hus, og fotstykkene og
kobberhavet i Herrens hus, og førte alt
kobberet av dem til Babylon.
18. De tok også askebøttene, ildskuffene, knivene, bollene til å skvette
blod med, røkelseskålene, og alle
kobberkarene, som hadde vært brukt til
tjenesten.
19. Og skålene, fyrfatene, bollene til å
sk vet t e blod med, ask eb ø t t en e,
lysestakene, røkelseskålene, og begerne,
alt som var av gull og alt som var av sølv,
det tok høvdingen over livvakten også.
20. De to søyler, det ene hav og de tolv
kobberokser som var under fotstykkene,
som kong Salomo hadde latt gjøre for
Herrens hus, i alle disse ting var kobberet
ikke til å veie.
21. Og om søylene er å si at den ene
søyle var atten alen (8m) høy, og en snor
på tolv alen (5,34m) nådde omkring den.
Den var fire fingrer (7,6cm) tykk og hul.
22. Og det var et søylehode på den av
kobber. Det ene søylehode var fem alen
(2,23m) høyt, og det var nettverk av
granatepler på søylehodet rundt omkring,
alt sammen av kobber, og likedan var det
på den andre søyle, som også hadde
granatepler.
23. Granateplene var nittiseks og vendte
utover. Alle granateplene var hundre ved
nettverket rundt omkring.
24. Høvdingen over livvakten tok
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ypperstepresten Seraja, og Sefanja, den
nest øverste prest, og de tre vokterne ved
dørterskelen.
25. Og fra byen tok han en hoffmann
som var øverstkommanderende over
krigsfolket, og sju menn som ennå fantes i
byen, av dem som stadig hadde adgang til
kongen, og sekretæren hos hærføreren,
han som skrev ut landets folk til
krigstjeneste, og seksti menn av landets
folk som fantes i byen.
26. Dem tok Nebusaradan, høvdingen
over livvakten, og førte til Babylons konge
i Ribla.
27. Og Babylons konge lot dem slå i hjel
i Ribla i landet Hamat. På den måten ble
Juda ført bort fra sitt land.
28. Dette er tallet på dem som
Nebukadnesar førte bort: I det 7. år: Tre
tusen og tjuetre Jøder.
29. I Nebukadnesars 18. år: Åtte hundre
og trettito sjeler fra Jerusalem.
30. I Nebukadnesars 23. år bortførte
Nebusaradan, høvdingen over livvakten:
Sju hundre og førtifem sjeler av Jødene.
Dette var ialt fire tusen seks hundre sjeler.
31. I det 37. år etter at Judas konge
Jojakin var bortført, i den 12. måned, på
den 25. dag i måneden, tok kongen i
Babylon, Evilmerodak, i det år han ble
konge, Judas konge til nåde og førte ham
ut av fengselet.
32. Og han talte vennlig med ham og
satte hans stol ovenfor stolene til de andre
konger som var hos ham i Babylon.
33. Han la sin fangedrakt av og åt stadig
ved hans bord, så lenge han levde.
34. Og han fikk sitt stadige underhold fra
Babylons konge, hver dag det han den
dag behøvde, så lenge han levde, like til
sin dødsdag.
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5 Kapitler
KAP. 1
Hvor ensom hun sitter, den folkerike
by
1. Hvor ensom hun sitter, den folkerike
by! Hun er blitt som en enke. Den store
blant folkene, fyrstinnen i landet, er blitt til
en slave.
2. Sårt gråter hun om natten, og hennes
tårer renner på hennes kinn. Hun har
ingen trøster blant alle sine elskere. Alle
hennes pakts-venner har vært troløse mot
henne, og de er blitt hennes fiender.
3. Landsfordrevent vandrer Juda, etter
trengsel og mye slit, og bor blant folkene,
og har ikke funnet hvile. Alle dets
forfølgere har innhentet det fra trange
plasser.
4. Veiene til Sion sørger fordi ingen
kommer til festene. Alle dets porter er
øde, dets prester sukker, dets jomfruer er
sorgfulle, og selv er det bitterlig bedrøvet.
5. Dets motstandere er blitt dets herrer,
og dets fiender er trygge, for Herren har
lagt sorg på det for dets mange
overtredelsers skyld. Dets små barn har
fienden ført i fangenskap.
6. Fra Sions datter forsvant hele hennes
prakt. Hennes fyrster ble lik hjorter som
ikke finner beite, og de gikk der uten kraft
for forfølgerens åsyn.
7. I sin elendighets, og i sin husforviste,
tid, kommer Jerusalem i hu alle de
herligheter som hun hadde i de
forhenværende dager. Da hennes folk falt
for fiendens hånd, og hun ingen hjelper
hadde, da så hennes uvenner hånlig på
hennes undergang.
8. Voldsomt har Jerusalem syndet, og
derfor er hun blitt til en vederstyggelighet.
Alle de som æret henne, forakter henne,
for de så hennes organer, så hun selv

måtte sukke og vende seg bort.
9. Hennes skittenhet hang ved hennes
kjolekanter. Hun tenkte ikke på hva ende
det ville ta med henne, så derfor sank hun
så grusomt, og ingen trøster henne. Se,
Herre, til min elendighet, for fienden
opphøyer seg!
10. Fienden rakte sin hånd ut etter alle
hennes dyrebare ting, for hun så
hedninger komme inn i hennes helligdom,
de som du bød ikke skulle komme inn i din
menighet.
11. Alt hennes folk sukker og tigger etter
brød. De gir sine dyrebare ting bort for
mat, for å holde livet oppe. Se, Herre, hvor
foraktet jeg har blitt.
12. Går det dere ikke til hjerte, alle dere
som går forbi på veien? Speid og se om
det finnes en smerte lik den smerte som
er påført meg, den som Herren har
bedrøvet meg med på sin brennende
vredes dag.
13. Fra det høye sendte han en brann i
mine bein og lot den råde. Han spente ut
garn for mine føtter, han støtte meg
tilbake, og han gjorde meg elendig og syk
hele dagen.
14. Mine overtramp er knyttet sammen
ved hans hånd til et åk, og sammenbundet
la de det på min nakke. Han har brutt min
kraft. Herren har gitt meg i hendene på
dem som jeg ikke kan stå imot.
15. Herren forkastet alle de kjemper som
fantes hos meg, og han kalte sammen en
folkemengde mot meg for å knuse mine
unge menn. Herren trådde vinpressen
med jomfruen, Judas datter.
Jomfruen som var opprørsk mot sin
Herres bud
16. Over dette gråter jeg med mitt øye.
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Mitt øye flyter bort i vann, for langt fra meg
er trøsteren som kunne berolige min sjel.
Mine barn er ødelagt, for fienden fikk
overhånd.
17. Sion rekker ut sine hender, men det
er ingen som trøster. Herren har kalt
sammen mot Jakob hans fiender rundt
omkring, for Jerusalem er blitt til en
vederstyggelighet blant dem.
18. Herren er rettferdig, for jeg var
gjenstridig mot hans bud. Hør, alle folk, og
se min smerte! Mine jomfruer og mine
unge menn er gått i fangenskap.
19. Jeg ropte på mine elskere, men de
svek meg. Mine prester og mine eldste
oppgav ånden i byen mens de tigde etter
mat for å opprettholde livet.
20. Se, Herre, jeg er i trengsel! Det
sprenger i mitt indre, og mitt hjerte vender
seg i mitt bryst, for jeg har vært
gjenstridig. Utenfor har sverdet gjort meg
barnløs, og innenfor er det som døden.
21. De hørte at jeg stønnet, men det var
ingen som trøstet meg. Alle mine fiender
hørte om min ulykke, og de gledet seg
over at du har gjort dette.
22. La hele deres ondskap komme for
ditt åsyn, og gjør mot dem som du har
gjort mot meg for alle mine overtramps
skyld! For mine stønn er mange, og mitt
hjerte lider.
KAP. 2
Sion er innhyllet i et mørke
1. Hvor Herren i sin vrede har innhyllet
Sions datter i mørke skyer! Han har kastet
Israels herlighet fra himmelen til Jorden,
og han kommer ikke i hu sine føtters
skammel på sin vredes dag.
2. Herren har uten skånsel tilintetgjort
alle Jakobs boliger, og han har i sin vrede
brutt ned Judas datters festninger og
kastet dem til jorden. Og han har
vanhelliget riket og dets fyrster.
3. Han har i brennende vrede hugget av
hvert horn i Israel, og dradd sin hånd
tilbake for fiendens åsyn, og satt Jakob i
brann lik en flamme som fortærer rundt
omkring.
4. Han har spent sin bue som en fiende,

og stilt seg med sin høyre hånd som en
motstander, og drept alt som var en lyst
for vårt øye. I Sions datters telt har han
øst ut sin vrede som en ild.
5. Herren har blitt som en fiende. Han
har tilintetgjort Israel, tilintetgjort alle dets
palasser, ødelagt dets festninger, og
samlet sorg på sorg over Judas datter.
6. Han har med vold revet ned sin mur
som muren rundt en hage, og han har
ødelagt sitt forsamlingssted. Herren har
latt høytid og sabbat bli glemt i Sion, og i
sin vrede og harme forkastet konge og
prest.
7. Herren har forkastet sitt alter, og
nedverdiget sin helligdom. Han har
overgitt dets palassers murer i fiendens
vold, og de lot sin røst høre i Herrens hus
som på en høytidsdag.
8. Herren tenkte på å ødelegge Sions
datters mur, og han strakte ut målebandet.
Han drog ikke sin hånd tilbake fra herjing,
men han lot voller og murer sørge. Og
forfalne ligger de der alle.
9. Dens porter er sunket i Jorden, og
han har ødelagt dets bommer. Dets konge
og dets høvdinger bor blant hedningene,
så der ikke er noen lov. Og heller ikke har
dets profeter fått noe syn fra Herren.
Nøden i Sion
10. Sions datters eldste sitter tause på
jorden. De har strødd støv på sitt hode, og
omgjort seg med sekk. Jerusalems
jomfruer har senket sitt hode til Jorden.
11. Mine øyne er såre av tårer, det
sprenger i mitt indre, og min lever er øst ut
til jorden, fordi mitt folks datter er ødelagt,
og fordi de små barn og spedbarn led på
byens gater.
12. De ropte til sine mødre: "Hvor er
korn og vin?" da de led på byens gater lik
sårede, og da de oppgav ånden ved sine
mødres fang.
13. Hva skal jeg legge frem for deg, og
hva skal jeg sammenligne deg med, så
jeg kunne trøste deg, du jomfru, Sions
datter? For stor som havet er din skade,
og hvem kan lege deg?
14. Dine profeter har skuet for deg
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meningsløse og dårlige ting. De åpenbarte
ikke din ugjerning for å av-verge ditt
fangenskap, men de forkynte deg tomme
og villedende spådommer.
15. De slår hendene sammen over deg
alle som går forbi på veien. De spotter og
rister på hodet over Jerusalems datter: Er
dette den by de kalte Skjønnhetens krone,
og hele Jordens glede?
16. Alle dine fiender gaper opp sin munn
imot deg. De spotter og skjærer tenner, og
sier: Vi har ødelagt den. Ja, dette er den
dag vi har ventet på. Vi har opplevd den
og vi har sett den.
17. Herren har gjort det han hadde tenkt.
Han har fullført sitt ord som han hadde
fortalt allerede i forhenværende dager, og
han har brutt det ned uten skånsel. Han
lot fienden glede seg over deg, og han lot
dine motstandere løfte sine horn høyt.
18. Deres hjerte roper til Herren: Du
Sions datters mur! La tårer renne som
bekker dag og natt. Unn deg ikke hvile, og
la ikke ditt øye ha ro!
19. Stå opp og rop høyt om natten, når
morgenvaktene begynner! Øs ut ditt hjerte
som vann for Herrens åsyn! Løft dine
hender til ham for dine barns liv, de som
lider av hunger på alle gatehjørner!
20. Se, Herre, se! Hvem har du gjort
slikt med? Skal kvinner ete sin livsfrukt, de
spedbarn som bæres på armen? Skal
prest og profet slås i hjel i Herrens
helligdom?
21. Ung og gammel ligger på bakken i
gatene. Mine jomfruer og mine unge menn
er falt for sverdet. Du slo i hjel på din
vredes dag, og du slaktet uten skånsel.
22. Som på en høytidsdag kalte du frykt
over meg fra alle kanter, og det var ikke
noen på Herrens vredes dag som slapp
unna eller ble reddet. Dem som jeg hadde
båret på armen og oppfostret, dem ødela
min fiende.
KAP. 3
Jeg er den mann som har sett hele
denne vrede
1. Jeg er den mann som har sett
elendigheten under hans vredes ris.

2. Meg har han ledet og ført gjennom
mørke uten et lys.
3. Bare mot meg vender han igjen og
igjen sin hånd hele dagen.
4. Han lot mitt kjøtt og min hud fortæres,
og han knuste mine beins styrke.
5. Han bygget en mur imot meg og
omringet meg med bitterhet og slit.
6. På mørke steder lot han meg bo, så
som de for lenge siden døde.
7. Han murte igjen for meg, så jeg ikke
kan komme ut, og han gjorde mine lenker
tunge.
8. Om jeg enn ropte og skrek, lukket han
sitt øre for min bønn.
9. Han tilmurte mine veier med huggne
steiner, og mine stier gjorde han krokete.
10. En jaktende bjørn var han mot meg,
og en løve på lur.
11. Mine veier gjorde han til avveier, og
han sønderrev meg og ødela meg.
12. Han spente sin bue og stilte meg
opp til mål for sin pil.
13. Han lot sitt koggers sønner fare inn i
mine nyrer.
14. Jeg er blitt til latter for alt mitt folk, og
til en hånlig sang for dem hele dagen.
15. Han mettet meg med bitre vekster,
og han gav meg rikelig med malurt (gift) å
drikke.
16. Han knuste mine tenner, han gav
meg småstein å ete, og han trykte meg
ned i asken.
17. Du forkastet meg og tok bort min
fred. Jeg glemte det som godt er,
18. og jeg sa: Det er forbi med min kraft
og mitt håp til Herren.
19. Kom i hu min elendighet, min
landsfordrevenhet, malurt, og galle.
20. Min sjel kommer det i hu og er knekt
ned i meg.
21. Dette vil jeg ta meg til hjerte og
derfor vil jeg håpe at
22. Herrens godhet er det at det ikke er
forbi med oss. For hans barmhjertighet
har ingen ende.
23. Den er ny hver en morgen, og din
trofasthet er stor.
24. Herren er min arvedel, sier min sjel,
så derfor håper jeg på ham.
25. Herren er god mot dem som lengter
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etter ham, og mot den sjel som søker
ham.
26. Det er godt at en venter i stillhet
etter Herrens befrielse.
27. Det er godt for en mann at han
bærer åk i sin ungdom,
28. at han sitter alene og tier, når Han
legger byrden på ham,
29. at han trykker sin munn i støvet og
sier: Kanskje det ennå er håp,
30. at han vender sitt kinn til den som
slår ham, og lar seg mette med hån.
31. For Herren forkaster ikke til evig tid.
32. Men om han bedrøver, så forbarmer
han seg igjen etter sin rike godhet.
33. For det er ikke av hjertet han plager
eller bedrøver menneskenes barn.
34. Når noen knekker alle Jordens
fanger under sine føtter,
35. bøyer mannens rett foran Herrens
åsyn,
36. eller gjør en mann urett i hans sak,
mon ikke Herren ser det?
37. Hvem talte så det skjedde, uten at
Herren bød det?
38. Er det ikke fra den Høyestes munn
både de vonde og gode ting utgår?
39. Hvorfor klager et menneske som
lever? Måtte enhver klage over sin egen
synd!
40. La oss ransake våre veier og
granske dem, og la oss vende om til
Herren!
41. La oss løfte vårt hjerte og våre
hender til himmelen!
42. Vi har syndet og vært gjenstridige,
og du har ikke tilgitt.
43. Du innhyllet deg i vrede og forfulgte
oss. Du slo i hjel og sparte ikke.
44. Du innhyllet deg i skyer, så ingen
bønn trengte igjennom.
45. Til møkk og avskum gjorde du oss
midt iblant folkene.
46. De sperret opp sin munn imot oss,
alle våre fiender.
47. Skrekk og grav er blitt oss til del,
ødeleggelse og undergang.
48. Bekker av tårer renner fra mitt øye
fordi mitt folks datter er gått under.
49. Mitt øye renner og har ikke ro. Det
får ingen hvile
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50. før Herrens øye ser ned fra
himmelen.
51. Mitt øye påfører min sjel smerte for
alle min bys døtres skyld.
52. Hardt jaget de meg som en fugl, de
som var mine fiender uten årsak.
53. De ville gjøre ende på mitt liv, de
ville kaste meg i brønnen, og de ville
kastet stein på meg.
54. Vannet strømmet over mitt hode, og
jeg sa: "Jeg er fortapt."
55. Jeg påkalte ditt navn, Herre, fra den
dypeste brønn.
56. Du hørte min røst: "Lukk ikke ditt øre
for mitt rop, men la meg få medlidenhet!"
57. Du var nær den dag jeg kalte på
deg, og du sa: "Frykt ikke!"
58. Herre, du har ført min sjels sak, og
du har frelst mitt liv.
59. Herre, du har sett den urett jeg har
lidt, så døm i min sak!
60. Du har sett all deres hevn, og alle
deres onde forslag mot meg.
61. Du har hørt deres hån, Herre, alle
deres onde forslag imot meg,
62. mine motstanderes tale, og deres
tanker imot meg den hele dag.
63. Akt på dem når de sitter, og når de
står opp! De synger hånlige sanger om
meg.
64. Du må gjøre gjengjeld imot dem,
etter deres henders gjerning.
65. Du kan legge et dekke over deres
hjerte, så din forbannelse blir dem til del.
66. Du kan forfølge dem i vrede og
ødelegge dem, så de ikke mere finnes
under Herrens himmel.
KAP. 4
Fyrstene og de fine er nå blitt de usle
1. Å hvor gullet blir mørkt, det edleste
gull forvandles, de herlige steiner som er
strødd omkring ved alle gatehjørner!
2. Sions barn, de dyrebareste, like
verdifulle som det dyreste gull. Å hvor det
er blitt aktet som leirkrukker, et verk av
pottemakerens hender!
3. Endog sjakaler rekker bryst og lar
sine unger suge.
4. Spedbarnets tunge henger fast ved
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ganen av tørst. Små barn ber om brød, og
det er ingen som deler ut til dem.
5. De som åt fine retter, ligger som
elendige på gatene. De som ble båret på
skarlagen, favner møkkhauger.
6. Så ble straffen over mitt folks datter
større enn straffen over Sodoma, som ble
lagt i grus på et øyeblikk, uten at hender
ble løftet imot det.
7. Hennes fyrster var reinere enn snø,
og hvitere enn melk. De var rødere på
kroppen enn koraller, og som safir var
deres utseende.
8. Mørkere enn svart er nå deres
utseende, og de blir ikke gjenkjent på
gatene. Deres hud henger ved deres bein,
og den er blitt tørr som tre.
9. Lykkeligere var de som ble drept med
sverd, enn de som ble drept ved hunger,
de som tæres bort og gikk til grunne av
mangel på brød.
10. Ømhjertede kvinner kokte selv sine
egne barn, og de tjente dem til føde da
mitt folks datter gikk under.
11. Herren tømte ut sin harme. Han øste
ut sin brennende vrede og tente ild på
Sion, og fortærte dets grunnvoller.
12. Jordens konger, og alle som bodde
på Jorderiket, trodde ikke at noen
motstander og fiende skulle komme inn
gjennom Jerusalems porter.
13. For dets profeters synder, dets
presters ugjerninger, og de som øste ut de
rettferdiges blod i byen, er dette skjedd.
14. De vanket omkring på gatene som
blinde, tilsølt med blod, så ingen kunne
røre ved deres klær.
15. "Vik bort, du skitne!" ropte folk til
dem. VIK BORT! Rør ikke ved oss! Ja,
hjemløse vanker de omkring, og det sies
bland folk: "De skal ikke få bli her lenger.
16. Herrens åsyn har spredt dem, så
han ikke ser mere til dem”. De akter ikke
på prester, og over de gamle forbarmer de
seg ikke.
17. Da det ennå stod, stirret våre øye
forgjeves etter nåde. Og som et vakttårn
speidet vi etter folk som kunne befri oss.
18. De voktet på våre steg, så vi ikke
kunne gå på våre veier. Men nå er vår
ende kommet nær, og vår tid er ute. Ja,

nå er vår ende kommet.
19. Våre forfølgere var raskere enn
himmelens ørner. På fjellene forfulgte de
oss, og i ørkenen voktet de på oss.
20. Herrens salvede, han som er vår
livsånde, ble fanget i deres fallgraver, han
om hvem vi sa: I hans skygge vil vi leve
blant folkene."
21. Ja, fryd deg og gled deg bare,
Edoms datter, du som bor i landet Us! For
også til deg skal begeret komme. Og du
skal bli full og kle deg naken.
22. Din straff er til ende, Sions datter!
Han vil ikke mere tvangsbortføre deg. Han
vil hjemsøke deg for din ugjerning, Edoms
datter, og åpenbare dine synder.
KAP. 5
Herre, kom i hu det som har hendt
med oss
1. Kom i hu, Herre, det som har hendt
oss! Se, og legg merke til hvor vi blir
hånet!
2. Vår arv er gått over til fremmede, og
våre hus til utlendinger.
3. Vi er blitt farløse, og har ingen far. Og
våre mødre er som enker.
4. Vi må kjøpe det vann vi drikker, og vi
må betale med vår ved.
5. Våre forfølgere er på nakken av oss.
Og vi er slitne, men får ingen hvile.
6. Til Egypten har vi overgitt oss, og til
Assyria, for å bli mettet med brød.
7. Våre fedre har syndet, og de er ikke
mere, men vi bærer deres ugjerninger.
8. Slaver hersker over oss, og ingen
river oss ut av deres hånd.
9. Med fare for våre liv henter vi vårt
brød, truet av ørkenens sverd.
10. Vår hud brenner som en ovn av
hungerens flamme.
11. Kvinner har de voldtatt i Sion, og
jomfruer i Judas byer.
12. Fyrster har de hengt, og de gamles
åsyn har de ikke hedret.
13. Unge menn bar kvernsteinen, og
gutter seig under vedbøren.
14. De gamle sitter ikke mere i porten,
og de unge menn ikke mere ved sitt
strengespill.
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15. Med vårt hjertes glede er det forbi,
og vår dans er forvandlet til sorg.
16. Kronen er falt av vårt hode. Stakkars
oss, vi har syndet.
17. Og derfor er vårt hjerte lidende. Våre
øyne er blitt matte,
18. for Sions berg skyld, som er øde, og
rever løper omkring på det.
19. Du, Herre, troner til evig tid, og din
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trone fra slekt til slekt.
20. Hvorfor skulle du glemme oss for
evig? Og forlate oss for så lang en tid?
21. Herre, led oss igjen til deg, så vi kan
komme tilbake! Forny våre dager, så vi blir
som i forhenværende tid!
22. For skulle du vel helt ha forkastet
oss? Skulle du være så mektig vred på
oss?

Profeten Esekiel
48 Kapitler
KAP. 1
Esekiel så i et syn fire åndeskapninger og fire levende hjul
1. Det skjedde i det 30. år, i den 4.
måned, på den 5. dag i måneden, mens
jeg var blant de bortførte ved elven Kebar,
at himmelen ble åpnet, og jeg så syner fra
Gud.
2. På den 5. dag i måneden, og det var i
det 5. år etterat kong Jojakin var blitt
bortført,
3. da kom Herrens ord til presten
Esekiel, Busis sønn, i Kaldeernes land
ved elven Kebar, og Herrens hånd kom
over ham der.
4. Og jeg så: Og se, en stormende vind
kommer fra nord som en stor sky av
flammende ild. En strålende glans omgir
den. Og midt i den, midt i ilden, viste det
seg noe som så ut som blankt metall.
5. Og midt i den viste det seg noe som
lignet fire levende skapninger, som så slik
ut: De hadde et menneskes bygning.
6. Hvert av dem hadde fire ansikter, og
hvert av dem fire vinger.
7. Deres bein var rette, deres fotblad var
som kloven på en kalv, og de blinket som
skinnende kobber.
8. De hadde menneskehender under
vingene på alle fire sider, og alle hadde

fire ansikter og vinger.
9. Deres vinger rørte ved hverandre, og
de vendte seg ikke når de gikk. Hvert av
dem gikk rett frem.
10. Og deres ansikt lignet et menneskeansikt, og et løveansikt hadde en av de
fire, til høyre, og et okse-ansikt hadde en
av de fire, til venstre, og et ørneansikt
hadde en av de fire også.
11. Slik var deres ansikter. Deres vinger
stod fra hverandre oventil. Og hvert av
dem hadde to vinger som rørte ved
hverandre, og to som dekket deres
kropper.
12. Og de gikk alltid rett frem. Dit ånden
ville gå, gikk de, og de vendte seg ikke når
de gikk.
13. Og de levende skapningers
utseende var glødende, som brente som
et bluss. Ilden fór omkring imellom de
levende skapningene og den hadde en
strålende glans, og det gikk lyn ut av ilden.
14. De levende skapningene fòr frem og
tilbake akkurat som lynblink.
15. Og da jeg så de levende
skapningene, se, da var det et hjul på
jorden ved siden av hvert av de levende
skapningene, og de vendte ut mot fire
sider.
16. Hjulene så ut som at de var gjort av
noe som lignet krysolitt, og alle fire var lik
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hverandre. Det så også ut som om de var
gjort slik at det ene hjul var inne i det
andre.
17. Til alle fire sider gikk de når de gikk,
og de vendte seg ikke når de gikk.
1 8 . H j u lrin g en e var h ø ye o g
respektinngytende, og de var fulle av øyne
rundt omkring på alle de fire hjul.
19. Og når de levende skapningene
gikk, så gikk hjulene ved siden av dem.
Og når de levende skapningene hevet seg
fra jorden, så hevet også hjulene seg.
20. Hvor ånden ville gå, gikk de. Akkurat
dit hvor ånden ville gå. Og hjulene hevet
seg ved siden av dem, for de levende
skapningenes ånd var i hjulene.
21. Når de levende skapningene gikk, så
gikk også de. Og når de stod, så stod
også de. Og når de hevet seg fra jorden,
så hevet hjulene seg ved siden av dem,
for de levende skapningenes ånd var i
hjulene.
22. Og over de levende skapningenes
hoder var det noe som lignet en hvelving,
som strålende krystall å se til, utbredt
ovenover deres hoder.
23. Og under hvelvingen stod deres
vinger rett ut, så de rørte ved hverandre.
Hvert av dem hadde på begge sider to
vinger som dekket deres kropper.
24. Når de gikk, hørte jeg lyden av deres
vinger. Det var som lyden av mektige
vann, som den Allmektiges røst, og lik et
bulder, som bulderet av en leir. Og når de
stod, så senket de sine vinger.
25. Og det lød en røst ovenover
hvelvingen som var over deres hode. For
når de stod, så roet de sine vinger.
26. Og ovenover hvelvingen, som var
over deres hode, var det noe som så ut til
å være av safirstein, og som lignet en
trone. Og ovenpå det som lignet et trone,
var det en skikkelse, som et menneske å
se til.
27. Og jeg så noe som lignet blankt
metall, å se til som ild, men med en ring
av lys omkring fra der hvor hans hofter
syntes å være, og oppover. Og der hvor
hans hofter syntes å være, og nedover, så
jeg noe som så ut som ild. Og den var
omgitt av en strålende glans.

28. Akkurat som synet av buen i skyen
på en regndag, slik var synet av glansen
rundt omkring. Slik så Herrens herlighet
ut, og slik viste den seg for meg. Og da
jeg så det, falt jeg på mitt ansikt. Og jeg
hørte røsten av en som talte.
KAP. 2
Esekiel blir satt til profet for
Jødefolket
1. Og han sa til meg: Menneskesønn!
Stå opp på dine føtter, så jeg kan tale med
deg!
2. Og det kom ånd i meg da han talte til
meg, og den fikk meg til å stå på mine
føtter. Og jeg hørte på ham som talte til
meg.
3. Og han sa til meg: Menneskesønn!
Jeg sender deg til Israels barn, til
hedninger, til gjenstridige, som har gjort
opprør imot meg. De og deres fedre har
vært troløse mot meg helt til den dag i
dag.
4. Og til barna med de frekke ansikter
og harde hjerter sender jeg deg. Og du
skal si til dem: "Så sier Herren, Israels
Gud."
5. Og enten de hører eller lar det være,
for en gjenstridig ætt er de, så skal de vite
at en profet har vært midt iblant dem.
6. Men du, menneskesønn, frykt ikke for
dem, og frykt ikke for deres ord! For
nesler og torner er du omgitt av, og
mellom skorpioner bor du. Frykt ikke for
deres ord og bli ikke redd for deres åsyn,
for en gjenstridig ætt er de!
7. Og du skal tale mine ord til dem enten
de hører eller lar det være, for opprørske
er de.
Esekiel får en bokrull å ete
8. Men du, menneskesønn, hør på det
som jeg taler til deg! Vær ikke gjenstridig
mot den gjenstridige ætt! Åpne din munn
og et det som jeg gir deg!
9. Og jeg så: Og se, en hånd var rakt ut
til meg, og i den var det en bokrull.
10. Og han bredte den ut foran meg, og
der var skrevet på den både på fremsiden
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og på baksiden. Det var klagesanger,
stønning, og smertelige rop, som var
skrevet på den.
KAP. 3
1. Og han sa til meg: Menneskesønn! Et
det du her finner! Et denne bokrull, og gå
avsted og tal til Israels hus!
2. Da åpnet jeg opp min munn, og han
gav meg denne rull å ete.
3. Og han sa til meg: Menneskesønn!
Mett din mage og fyll ditt innvendige med
denne rull som jeg gir deg! Og jeg åt, og
den var i min munn søt som honning.
Jeg gjør din panne hard, så gå og tal
til Israels hus
4. Og han sa til meg: Menneskesønn!
Gå og tal til dem med mine ord!
5. For det er ikke til et folk med
vanskelig språk og tunge uttalelser du
sendes, men til Israels hus.
6. Ikke til mange folk med vanskelig
språk og tunge uttalelser, hvis ord du ikke
forstår. Men i sannhet, sendte jeg deg til
dem, så skulle de høre på deg.
7. Men Israels hus skal ikke ville høre på
deg, for det vil ikke høre på meg, for hele
Israels hus har harde panner og
forherdede hjerter.
8. Se, jeg gjør ditt åsyn hardt imot deres
åsyn, og din panne hard imot deres
panne.
9. Lik en diamant, hardere enn stein,
gjør jeg din panne. Du skal ikke frykte for
dem og ikke være redd for deres åsyn, for
en gjenstridig ætt er de.
10. Og han sa til meg: Menneskesønn!
Alle de ord som jeg taler til deg, skal du ta
inn i ditt hjerte og høre med dine ører.
11. Gå til de bortførte, til ditt folks barn,
og tal til dem, og si: "Så sier Herren,
Israels Gud." enten de hører eller lar det
være!
12. Da løftet en åndskraft meg opp, og
jeg hørte bak meg lyden av et stort
bulder,: "Lovet være Herrens herlighet.",
fra det sted hvor han var,
13. lyden av de levende skapningers
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vinger, som rørte ved hverandre, lyden av
hjulene ved siden av dem, og lyden av et
stort bulder.
14. Og en åndskraft løftet meg opp og
tok meg. Og jeg fór avsted, vemodig og
harmfull i min ånd, og Herrens hånd var
sterk over meg.
15. Og jeg kom til de bortførte i Tel-Abib,
de som bodde ved elven Kebar, og hvor
de ellers bodde. Og jeg satt der i 7 dager
iblant dem og stirret frem for meg.
Herrens ord til meg om Israels hus
16. Men da 7 dager var gått, da kom
Herrens ord til meg, og det lød så:
17. Menneskesønn! Jeg har satt deg til
en vekter for Israels hus. Når du hører et
ord fra min munn, skal du advare dem fra
meg.
18. Når jeg sier til den ugudelige: "Du
skal sannelig dø!" og du ikke advarer
ham. Ja, om du ikke taler og advarer den
ugudelige for hans ugudelige ferd for å
holde ham i live, da skal han, den
ugudelige, dø for sin ugjernings skyld,
men hans blod vil jeg kreve av din hånd.
19. Men når du har advart den
ugudelige, og han ikke vender om fra sin
ugudelighet og fra sin ugudelige ferd, da
skal han dø for sin ugjernings skyld, men
du har reddet din sjel.
20. Og når en rettferdig vender seg bort
fra sin rettferdighet og gjør urett, så legger
jeg en støtestein i hans vei, han skal dø.
Når du ikke har advart ham, skal han dø i
sin synd, og de rettferdige gjerninger han
har gjort, skal ikke kommes i hu, men
hans blod vil jeg kreve av din hånd.
21. Men når du har advart den
rettferdige om at han, den rettferdige, ikke
skal synde, og han så stopper å synde, da
skal han sannelig leve, fordi han lot seg
advare, og du har reddet din sjel.
22. Og Herrens hånd kom over meg der,
og han sa til meg: Stå opp og gå ut i
dalen! Der vil jeg tale med deg.
23. Da stod jeg opp og gikk ut i dalen.
Og se, der stod Herrens herlighet, lik den
herlighet jeg hadde sett ved elven Kebar.
Jeg falt på mitt ansikt,
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24. men ånden kom i meg og fikk meg til
å stå på mine føtter. Og han talte med
meg og sa til meg: Gå og steng deg inne i
ditt hus!
25. Og du menneskesønn! Se, de skal
legge tau om deg og binde deg med dem,
så du ikke kommer ut iblant dem.
26. Og din tunge vil jeg la henge fast
ved din gane, så du blir målløs og ikke blir
i stand til å irettesette dem. For de er en
gjenstridig ætt.
27. Men når jeg taler med deg, vil jeg
åpne din munn. Og du skal si til dem: Så
sier Herren, Israels Gud: Den som vil
høre, han høre! Og den som vil la det
være, han la det være! For de er en
gjenstridig ætt.
KAP. 4
Slik skal du gjøre fremfor Israels barn
1. Og du, menneskesønn, ta deg en
murstein og legg den foran deg, og riss
inn på den en by, Jerusalem.
2. Reis opp et reisverk imot den, bygg
forsvarsverk, kast opp en voll imot den, og
still ut beleiring opp imot den, og sett
murbrekkere mot den rundt omkring!
3. Ta deg så en jernpanne og sett den
som en jernvegg mellom deg og byen, og
vend ditt ansikt imot den, så den blir
beleiret, og du omringer den. Dette skal
være et tegn for Israels hus.
4. Og så skal du legge deg på din
venstre side, og legg Israels folks
ugjerning ovenpå! I så mange dager skal
du ligge på den side som du skal bære
deres ugjerning.
5. Og jeg vil la deres ugjernings år for
deg bli like mange dager, 390 dager. Så
lenge skal du bære Israels folks ugjerning.
6. Og når du er kommet til ende med
dem, så skal du andre gang legge deg på
den høyre side og bære Judas folks
ugjerning. I 40 dager, èn dag for hvert år,
vil jeg la deg bære den.
7. Og du skal vende din nakne arm mot
det omringede Jerusalem og profetere
mot det!
8. Og se, jeg legger et tau omkring deg,
så du ikke kan vende deg fra den ene side

til den andre, før du er kommet til ende
med de dager du holder det omringet.
9. Ta deg så hvete, bygg, bønner, linser,
hirse, og spelt, og legg dem i et kar, og
bak deg brød av dem. I så mange dager
som du ligger på den ene side, i 390
dager, skal du ete det.
10. Og den mat som du eter, skal være
etter vekt; tjue sekel (0,24kg) til hver dag.
Fra dag til dag skal du ete den.
11. Det vann du drikker skal også være
etter mål; sjettedelen av en hin (0,6L). Fra
dag til dag skal du drikke det.
12. Som ei byggkake skal du ete det, og
med menneskemøkk skal du steike det for
deres øyne.
13. Og Herren sa: Slik skal Israels barn
ete sitt brød skittent iblant de folk som jeg
vil drive dem bort til.
14. Da sa jeg: Å HERRE ! Se, min sjel
er ikke blitt skitten. Noe selvdødt eller
sønderrevet har jeg ikke spist fra min
ungdom og like til nå, og det er ikke
kommet skittent kjøtt i min munn.
15. Så sa han til meg: Vel jeg vil la deg
ta kumøkk isteden for menneskemøkk, så
du kan steike ditt brød over den.
16. Og han sa til meg: Menneskesønn!
Se, jeg sønderbryter brødets støtte i
Jerusalem, og de skal ete brød etter vekt
med bekymring, og drikke vann etter mål
med engstelse,
17. så de skal lide mangel på brød og
vann, og engstes, den ene med den
andre, og visne bort i sin ugjerning.
KAP. 5
1. Og du menneskesønn, ta deg et kvast
sverd! Bruk det som rakekniv og la det gå
over hodet og skjegget. Og ta en skålvekt,
og del både hår og skjegg.
2. En tredjedel skal du brenne opp midt i
byen, når de omringede dagene er til
ende. En tredjedel skal du ta og hugge i
med sverdet rundt omkring byen. Og en
tredjedel skal du spre for vinden, og med
sverd i hånd skal du forfølge dem.
3. Men noen få hår skal du ta unna, og
dem skal du knytte inn i dine kjortelfliker.
4. Og av dem skal du igjen ta noen og
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kaste dem midt i ilden, og brenne dem
opp. Og derfra skal det gå ut ild til alt
Israels hus.
Herrens ord til Israels folk
5. Så sier Herren, Israels Gud: Dette
Jerusalem sat te j eg midt iblant
hedningefolkene og la land omkring det.
6. Men de var gjenstridige mot mine
lover, så det var mere ugudelig enn
hedningefolkene, og mot mine bud, så det
var mere ugudelig enn landene omkring
det. For de forkastet mine lover og fulgte
ikke mine bud.
7. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Fordi dere har rast verre en folkene som
bor rundt omkring dere, og fordi dere ikke
har fulgt mine bud og ikke gjort etter mine
lover, og ikke engang gjort etter de folks
lover som bor rundt omkring dere,
8. så derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Se, jeg kommer over deg, og JEG vil
holde dom midt iblant deg, innfor
hedningenes øyne.
9. Og jeg vil gjøre med deg hva jeg ikke
før har gjort og aldri mere vil gjøre maken
til, for alle dine vederstyggeligheters skyld.
10. Derfor skal foreldrene ete sine barn
hos deg, og barn ete sine foreldre. Og jeg
vil holde dom hos deg og spre alt som er
igjen hos deg, for alle vinder.
11. Derfor, så sant Herren lever, sier
Herren, Israels Gud, sannelig, fordi du har
gjort min helligdom skitten med alle dine
avskyeligheter og alle dine vederstyggeligheter, så vil også jeg vende mitt
øye bort fra deg uten skånsel og ikke
spare deg.
12. Tredjedelen av deg skal dø i pest og
fortæres av hunger midt i deg.
Tredjedelen skal falle for sverd rundt
omkring deg. Og tredjedelen vil jeg spre
for alle vinder og forfølge med draget
sverd.
13. Og min vrede skal tømmes ut, så jeg
får stille min harme på dem og ta hevn.
Og de skal erfare at jeg Herren har talt i
min nidkjærhet, når jeg tømmer ut min
harme på dem.
14. Og jeg vil gjøre deg til en ørken og til
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hån blant folkene som bor rundt omkring
deg, og for øynene på hver den som går
forbi.
15. Du skal bli til hån og spott, til
påminnelse og skrekk, for folkene som bor
rundt omkring deg, når jeg holder dom
over deg med vrede og harme, og med
harmfull dressur. Jeg, Herren, har talt.
16. Når jeg sender inn iblant dem
hungerens onde piler, som blir til
forråtnelse, ja, når jeg sender disse til å
forderve dere og når jeg lar hungeren bli
mye verre, da skal jeg også bryte brødets
støtte for dere.
17. Jeg vil sende hunger over dere, og
ville dyr, og de skal gjøre deg barnløs.
Pest og blod skal komme over deg, og
sverd vil jeg også la komme over deg.
Jeg, Herren, har talt.
KAP. 6
Profeter mot Israels fjell
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot
Israels fjell og profeter mot dem
3. og si: Dere Israels fjell! Hør Herrens,
Israels Guds, ord! Så sier Herren, Israels
Gud, til fjellene og haugene, til bekkene
og dalene: Se, jeg lar sverd komme over
dere og gjør deres offerhauger til
ingenting.
4. Deres altere skal ødelegges, og deres
solstøtter knuses, og jeg vil la deres
drepte falle for deres motbydelige
avguders åsyn.
5. Jeg vil legge Israels barns døde
kropper for deres motbydelige avguders
åsyn og spre deres bein rundt omkring på
deres altere.
6. Hvor dere enn bor, så skal byene
ødelegges og offerhaugene bli forlatt, forat
deres altere må bli ødelagt og forlatt,
deres motbydelige avguder knust og gjort
til ingen ting, deres solstøtter hugget ned,
og deres henders verk utslettet.
7. Døds-sårede menn skal falle midt
iblant dere, og dere skal erfare at jeg er
Herren.
8. Men jeg vil la en rest bli igjen, så noen
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av dere unngår sverdet ute blant folkene,
når dere blir spredt omkring i landene.
9. Og de som slipper unna, skal komme
meg i hu blant folkene, der hvor de er i
fangenskap, når jeg har knust deres utro
hjerter som var veket av fra meg, og deres
øyne som i utroskap fulgte deres
motbydelige avguder. Og de skal bli flau
av seg selv for de onde gjerningers skyld
som de har gjort, for alle sine
vederstyggeligheter.
10. Og de skal kjenne at jeg er Herren.
Det er ikke for ingenting at jeg har talt om
å føre denne store ulykke over dem.
11. Så sier Herren, Israels Gud: Slå dine
hender sammen og tramp med din fot, og
rop akk og ve over alle de onde
vederstyggeligheter i Israels hus, for de
skal falle for sverd, hunger, og pest.
12. Den som er langt borte, skal dø av
pest. Og den som er nær, skal falle for
sverdet. Og den som er igjen og er berget,
skal dø av hunger. Og jeg vil tømme ut
min harme på dem.
13. Og de skal erkjenne at jeg er Herren,
når deres drepte menn ligger midt iblant
deres motbydelige avguder, rundt omkring
på deres altere, på hver en høy bakketopp, på alle fjelltoppene, under hvert
grønt tre og hvert bladrik terebinte, og på
alle steder hvor de ofret til alle sine
motbydelige avguder en velbehagelig duft.
14. Og jeg vil rekke ut min hånd mot
dem og gjøre området til en ørken og et
øde verre enn Dibla-ørkenen, hvor de så
bor, og de skal kjenne at jeg er Herren.
KAP. 7
Enden kommer over Israels land
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Og du menneskesønn! Så sier
Herren, Israels Gud, til Israels land:
Avslutning! ENDEN, kommer over landets
fire hjørner.
3. Nå kommer enden over deg, og jeg vil
sende min vrede mot deg og dømme deg
etter din ferd, og jeg vil la deg betale for
alle dine vederstyggeligheter.
4. Jeg vil ikke vise skånsel mot deg og

ikke spare deg, men jeg vil la deg bøte for
din ferd. Dine vederstyggeligheter skal
komme over deg selv, og dere skal kjenne
at jeg er Herren.
5. Så sier Herren, Israels Gud: ULYKKE,
uten sammenligning, se, den kommer.
6. Det kommer en ENDE! Den våkner
opp og kommer over deg. Ja, se, den
kommer.
7. Nå kommer turen til deg, du som bor i
landet! Dagen kommer og tiden er nær da
der er støy av krig og ikke gledesrop på
fjellene.
8. Nå, om en liten stund, vil jeg øse ut
min harme over deg og tømme ut min
vrede på deg, og dømme deg etter din
ferd. Og jeg vil la deg bøte for alle dine
vederstyggeligheter.
9. Jeg vil ikke vise skånsel og ikke spare
deg. Etter din ferd vil jeg gjengjelde deg,
og dine vederstyggeligheter skal komme
over deg selv, og dere skal erfare at jeg,
Herren, slår.
10. Se, dagen er der! Se, det kommer!
Nå begynner det. Riset blomstrer opp og
angrepslysten grønnes.
11. Aggressiviteten reiser seg til et ris
over ugudeligheten. Da blir ingen av dem,
ingen av den bråkete flokken, ingen av
den støyende mengde, og ingen herlighet,
blir tilbake iblant dem.
12. Tiden kommer, og dagen er nær.
Kjøperen må ikke glede seg, og selgeren
må ikke ergre seg, for det kommer en
brennende vrede over hele deres flokk!
13. Selgeren skal ikke få igjen det han
har solgt, om han enn blir i live. For
profetien om deres flokk skal ikke taes
tilbake, og for sin ugjernings skyld skal
ingen kunne sikre sitt liv.
14. De støter i basun og gjør alt klart,
men ingen drar ut i strid, for min harme er
vendt imot hele deres flokk.
15. Sverdet utenfor, og pesten og
hungeren innenfor. Den som er ute på
marken, skal dø for sverdet. Og den som
er inne i byen, ham skal hunger og pest
fortære.
16. Og om noen av dem unnkommer til
fjellene, skal de alle være som klagende
duer i dalene, hver for sin ugjernings
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skyld.
17. Alle hender skal synke, og alle knær
skal bli som vann,
18. og de skal binde sekk om seg.
Panikk skal legge seg over dem og alle
deres ansikter skal dekkes av skam, for
alle deres hoder skal være skallet.
19. Sitt sølv skal de kaste på gatene, og
sitt gull skal de holde for skittent, for deres
sølv og deres gull skal ikke kunne berge
dem på vredens dag, for de kan ikke fylle
sin mage med det. For det har vært en
støtestein til ugjerning for dem.
20. Sine prektige smykker som er laget
av det, har de brukt til selvstorhet, og de
har gjort sine vederstyggelige bilder, sine
avgudsbilder av det. Derfor gjør jeg det til
skittenhet for dem.
21. Og jeg vil gi det i de fremmedes
hånd som erobring, og til Jordens
ugudelige som krigsfangst, og de skal
vanhellige det.
22. Og jeg vil vende mitt åsyn bort fra
dem, og de skal vanhellige min skatt.
Røvere skal komme inn i den, og
vanhellige den.
23. Gjør lenkene ferdig, for landet er fullt
av blod-dommer, og byen er full av vold.
24. Og jeg vil la de verste av
hedningene komme, og de skal ta deres
hus i eie, for jeg vil gjøre ende på de
frekkes stolthet, og deres helligdommer
skal vanhelliges.
25. Det skal komme panikk, og de skal
søke reddning, men der finnes ingen.
26. Ulykke på ulykke skal komme, og
rykte på rykte skal oppstå. De skal søke
etter syn hos profeten, og lov-rettledning
skal ikke være å finne hos presten, eller
råd hos de gamle.
27. Kongen skal sørge, og høvdingen
skal kle seg i bedrøvelse, og hendene på
landets folk skal skjelve. Etter deres ferd
vil jeg gjøre med dem, og med deres
dommer vil jeg dømme dem, og de skal
kjenne at jeg er Herren.
KAP. 8
Esekiel blir ført i et syn til Jerusalem
1. Og det skjedde i det 6. år, i den 6.
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måned, på den 5. dag i måneden, mens
jeg satt i mitt hus, og Judas eldste satt
foran meg, at Herrens, Israels Guds, hånd
falt på meg der.
2. Og jeg så: Og se, det var noe som var
som ild å se til. Fra det som var å se av
hans hofter og nedover var alt som ild. Og
fra hans hofter og oppover var det som en
glans å se til, som skinnet av det blanke
metall.
3. Og han rakte ut noe som lignet en
hånd, og tok meg ved håret på mitt hode,
og en kraftig ånd tok meg opp mellom
Jorden og himmelen, og førte meg i syner
fra Gud til Jerusalem, til inngangen av den
indre forgårds port, som vender mot nord,
der hvor det nidkjærhetsbilde stod, det
som vakte Guds nidkjærhet.
4. Og der så jeg Israels Guds herlighet,
akkurat som i det syn jeg hadde sett i
dalen.
5. Og han sa til meg: Menneskesønn,
løft dine øyne mot nord! Og jeg løftet mine
øyne mot nord og fikk se nidkjærhetsbildet
nordafor alterporten ved inngangen.
6. Og han sa til meg: Menneskesønn!
Ser du hva de gjør? Store vederstyggeligheter er det Israels hus gjør her,
så jeg må dra bort fra min helligdom. Men
du skal få se flere store vederstyggeligheter.
7. Og han førte meg til inngangen av
forgården. Og jeg så: Og se, der var et
hull i veggen.
8. Og han sa til meg: Menneskesønn,
bryt deg gjennom veggen! Og jeg brøt
meg gjennom veggen, og fikk se en dør.
9. Og han sa til meg: Gå inn og se de
fæle vederstyggeligheter som de gjør der!
10. Og jeg gikk inn og så: Og se, der var
alle slags bilder av vederstyggelige
insekter og firbeinte dyr, og alle Israels
folks motbydelige avguder, inngravert på
veggene rundt omkring.
11. Og foran dem stod sytti menn av de
eldste i Israels folk, og Ja'asanja, Safans
sønn, stod midt iblant dem. Og hver av
dem hadde et røkelseskar i hånden, og
det steg opp duft av røkelseskyen.
12. Og han sa til meg: Har du sett,
menneskesønn, hva de eldste i Israels
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folk gjør i mørket, hver i sine bilderom?
For de sier: Herren ser oss ikke, for
Herren har forlatt landet.
13. Og han sa til meg: Ennå skal du få
se flere store vederstyggeligheter som de
gjør.
14. Og han førte meg til inngangen av
porten til Herrens hus, den port som
vender mot nord. Og se, der satt kvinnene
og gråt over Tammus.
15. Og han sa til meg: Har du sett det,
menneskesønn? Ennå skal du få se flere
vederstyggeligheter, større enn disse.
16. Og han førte meg inn i den indre
forgård til Herrens hus. Og se, ved
inngangen til Herrens tempel, mellom
forhallen og alteret, var det omkring
tjuefem menn som vendte ryggen mot
Herrens tempel og ansiktet mot øst, og de
bøyde seg mot øst for solen.
17. Og han sa til meg: Har du sett det,
menneskesønn? Var det ikke nok for
Judas hus å gjøre de vederstyggeligheter
de her har gjort, siden de også har fylt opp
landet med vold og igjen vakt min harme?
Se, nå hvordan de holder kvisten opp til
sin nese!
18. Derfor vil jeg også la min harme
råde. Jeg vil ikke vise skånsel og ikke
spare dem. Og om de roper for mine ører
med høy røst, vil jeg ikke høre på dem.
KAP. 9
Seks menn i åndeverden kommer og
hjemsøker Jerusalem
1. Og jeg hørte ham rope med høy røst
og si: Kom hit med hjemsøkelsene over
byen, hver med sitt ødeleggelses-redskap
i sin hånd!
2. Og se, det kom seks menn på veien
gjennom den øvre port, som vender mot
nord hver med sitt ødeleggende redskap i
sin hånd. Og midt iblant dem var det en
mann som var kledd i linklær og hadde
skrivesaker ved sin hofte, og de kom inn
og stilte seg ved siden av kobberalteret.
3. Og Israels Guds herlighet hevet seg
fra kjerubene, som den hvilte på, og flyttet
seg til husets dørterskel. Og han ropte til
den mann som var kledd i linklærne og

hadde skrivesakene om sin hofte.
4. Og Herren sa til ham: Gå midt
igjennom byen, midt igjennom Jerusalem,
og sett et tegn på pannen til de som
stønner og jamrer seg over alle de
vederstyggelige ting som skjer der.
5. Og til de andre hørte jeg ham si: Gå
gjennom byen etter ham og slå ned! Vis
ikke skånsel og spar ingen!
6. Gamle folk, unge menn, jomfruer,
spedbarn, og kvinner, skal dere hugge
ned og tilintetgjøre, men dere må ikke røre
noen av dem som tegnet er på. Dere skal
begynne fra min helligdom. Og de begynte
med de gamle menn som stod foran
huset.
7. Og han sa til dem: Gjør huset skittent
og fyll forgårdene med drepte! Dra ut! Og
de drog ut og slo ned folket i byen.
8. Men mens de slo ned, og jeg ble
igjen, falt jeg på mitt ansikt og ropte: Å,
HERRE! Vil du tilintetgjøre alt som er igjen
av Israel, idet du øser ut din harme over
Jerusalem?
9. Og han sa til meg: Israels og Judas
folks ugjerning er over all måte stor.
Landet er fullt av blodskyld, og byen er full
av urettferdige dommer. For de sier:
Herren har forlatt landet, og Herren ser
det ikke.
10. Derfor vil jeg heller ikke vise skånsel
og ikke spare dem. Jeg vil la deres
gjerninger komme over deres eget hode.
11. Og se, den mann som var kledd i
linklærne og hadde skrivesakene ved sin
hofte, kom tilbake og meldte: Jeg har gjort
som du bød meg.
KAP. 10
Kjerubene og Herrens herlighet
1. Og jeg så: Og se, på den hvelving
som var over kjerubenes hode, var det
noe som syntes å være en safirstein, noe
som lignet en trone, og Han såes over
dem.
2. Og Han sa til den mann som var
kledd i linklærne: Gå inn mellom hjulene,
inn under kjerubene, og fyll dine hender
med glør av dem som er mellom
kjerubene, og strø dem ut over byen! Og
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han gikk inn mens jeg så på det.
3. Og kjerubene stod på høyre side av
huset da mannen gikk inn, og skyen fylte
den indre forgård.
4. Herrens herlighet hevet seg opp fra
kjerubene og flyttet seg til husets
dørterskel, og huset fyltes av skyen, og
forgården ble full av utstrålingen fra
Herrens herlighet.
5. Og lyden av kjerubenes vinger hørtes
helt til den ytre forgård, akkurat som den
allmektiges Guds røst når han taler.
6. Da han nå bød mannen som var
kledd i linklærne: "Ta av den ild som er
mellom hjulene, mellom kjerubene!" da
gikk han inn og stilte seg ved siden av hjulet.
7. Og den ene kjerub rakte ut sin hånd
mellom de andre kjerubene til ilden som
var mellom kjerubene, og han tok av den
og la i hendene på han som var kledd i
linklærne. Og han tok den og gikk ut.
8. Og det såes på kjerubene noe, som
lignet en menneske hånd, under deres
vinger.
9. Og jeg så: Og se, det var fire hjul ved
siden av kjerubene, ett hjul ved hver
kjerub, og hjulene var å se til som krysolitt.
10. I utseende var de alle fire akkurat lik
hverandre, og det var som om det ene hjul
var inne i det andre.
11. Når de gikk, så gikk de til alle fire
sider, og de vendte seg ikke når de gikk.
Men til den kant som den fremste var
vendt mot, dit gikk de. Og de vendte seg
ikke når de gikk.
12. Og hele deres kropp, deres rygger,
deres hender, deres vinger, og hjulene,
var fulle av øyne rundt omkring, på alle
deres fire hjul.
13. Og jeg hørte hjulene ble kalt virvel.
14. Hver av dem hadde fire ansikter.
Den førstes ansikt var et kjerub-ansikt,
den andres var et menneske-ansikt, den
tredjes et løve-ansikt, og den fjerdes et
ørne-ansikt.
15. Og kjerubene hevet seg. Det var de
fire levende skapninger som jeg hadde
sett ved elven Kebar.
16. Og når kjerubene gikk, gikk hjulene
ved siden av dem. Og når kjerubene løftet
sine vinger for å heve seg opp fra jorden,
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skilte hjulene seg ikke fra dem.
17. Når kjerubene stod, stod også de.
Og når kjerubene hevet seg, hevet de seg
med dem, for de levende skapningenes
ånd var i dem.
18. Og Herrens herlighet flyttet seg bort
fra husets dørterskel og ble stående over
kjerubene.
19. Og jeg så hvordan kjerubene løftet
sine vinger og hevet seg fra jorden da de
gikk ut, og hjulene ved siden av dem. Og
de ble stående ved inngangen til den
østre port i Herrens hus, og Israels Guds
herlighet var ovenover dem.
20. Det var de fire levende skapninger
jeg hadde sett under Israels Gud ved
elven Kebar, og jeg skjønte at det var
kjeruber.
21. Hver av de fire hadde et ansikt og
fire vinger. Og noe som lignet
menneskehender, var under deres vinger.
22. Og deres ansikter var lik de ansikter
jeg hadde sett ved elven Kebar. Slik så de
ut, og slik var de, og hver av dem gikk rett
frem.
KAP. 11
Mange skal bli drept i Jerusalem
1. Og en kraftig ånd løftet meg opp og
førte meg til den østre port i Herrens hus,
den som vender mot øst. Og ved
inngangen til porten så jeg tjuefem menn,
og midt blant dem Ja'asanja, Assurs sønn,
og Pelatja, Benajas sønn, som var
høvdinger blant folket.
2. Og Herren sa til meg: Menneskesønn!
Dette er de menn som tenker ut urett og
gir onde råd i denne by.
3. Og de sier: Det blir ikke så snart tale
om å bygge hus. Dette er gryten, og vi er
kjøttet.
4. Derfor, profeter mot dem! Profeter, du
menneskesønn!
5. Og Herrens Ånd falt på meg, og han
sa til meg: Si: Så sier Herren: Slik har
dere sagt, dere av Israels hus. Og de
tanker som stiger opp i deres ånd, dem
kjenner jeg.
6. Mange er de som dere har drept i
denne by, for dere har fylt dens gater med
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drepte.
7. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
De som dere har drept, og latt ligge midt i
byen, de er kjøttet og dette er gryten, men
dere skal føres ut av den.
8. Dere frykter for sverdet, og sverdet vil
jeg la komme over dere, sier Herren,
Israels Gud.
9. Jeg vil føre dere ut av den og gi dere i
de fremmedes hånd, og jeg vil holde dom
over dere.
10. For sverdet skal dere falle, og ved
Israels grense vil jeg dømme dere, så
dere skal kjenne at jeg er Herren.
11. Den skal ikke være en gryte for
dere, og dere skal ikke være kjøttet i den,
for ved Israels grense vil jeg dømme dere.
12. Og dere skal kjenne at jeg er Herren,
hvis bud dere ikke har fulgt, og hvis lover
dere ikke har holdt, men dere har holdt
dere etter de hedningefolks lover som bor
rundt omkring dere.
13. Mens jeg holdt på å profetere, døde
Pelatja, Benajas sønn, og jeg falt på mitt
ansikt og ropte med høy røst og sa: Å,
HERRE ! Vil du aldeles gjøre ende på det
som er igjen av Israel?
14. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
15. Menneskesønn! DINE BRØDRE,
dine nære slektninger, hele Israels hus, og
hele folket, er det til hvem Jerusalems
innbyggere sier: Hold dere langt borte fra
Herren! Oss er landet gitt til eiendom.
Herren vil gi de bortførte et nytt hjerte
og en ny ånd
16. Derfor skal du si: Så sier Herren,
Israels Gud: Da jeg lot dem fare langt bort
iblant hedningefolkene, da jeg spredte
dem i landene, ble jeg en kort tid en
helligdom for dem i de land de var
kommet til.
17. Derfor skal du si: Så sier Herren,
Israels Gud: Jeg vil samle dere fra folkene
og sanke dere fra de land som dere er
spredt i, og jeg vil gi dere Israels land.
18. Og når de kommer dit, da skal de få
bort derfra alle de avskyeligheter og
vederstyggeligheter som finnes der.

19. Og jeg vil gi dem et hjerte, og en ny
ånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort
en ånd av stein i deres kropp og gi dem et
hjerte av kjøtt,
20. så de kan følge mine bud, holde
mine lover, og gjøre etter dem. Og de skal
være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.
21. Men de hvis hjerte følger de
avskyeligheter og vederstyggeligheter,
deres gjerninger vil jeg la komme over
deres egnet hode, sier Herren, Israels
Gud.
22. Da løftet kjerubene sine vinger, og
hjulene fulgte med dem, og Israels Guds,
herlighet var ovenom dem.
23. Og Herrens herlighet steg opp fra
byen, og den ble stående på det berg som
er østenfor byen.
24. Og en kraftig ånd løftet meg opp og
førte meg i synet ved Guds Ånd til Kaldea,
til de bortførte. Og synet jeg hadde sett,
steg opp fra meg.
25. Og jeg talte til de bortførte alle de
ord som Herren hadde latt meg se.
KAP. 12
Dra bort fra de gjenstridige, for da vil
de kanskje våkne
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Menneskesønn! Du bor midt iblant
den gjenstridige ætt, som har øyne å se
med, men ikke ser, og som har ører å
høre med, men ikke hører, for en
gjenstridig ætt er de.
3. Og du menneskesønn, utrust deg, og
gå i landsfordrevenhet, og dra ut om
dagen midt for deres øyne! Dra fra det
sted hvor du bor, til et annet sted midt for
deres øyne! Kanskje de da vil komme til å
se, for en gjenstridig ætt er de.
4. De ting du kan få med deg, skal du
bære ut om dagen, midt for deres øyne,
som om du skulle gå landsforvist, og selv
skal du ta ut om kvelden midt for deres
øyne, akkurat som når de går drevet bort
fra sitt land.
5. Bryt deg hull i veggen midt for deres
øyne og bær dine ting ut gjennom den!
6. Midt for deres øyne skal du ta det på

Profeten Esekiel
skulderen, og i mørket skal du bære det
ut. Ditt ansikt skal du tildekke, så du ikke
ser landet, for jeg har satt deg til et
forvarsel for Israels hus.
7. Og jeg gjorde slik som det ble sagt
meg: Mine ting bar jeg ut om dagen, som
om jeg skulle gå i landflyktighet. Og om
kvelden brøt jeg med hånden et hull i
veggen, og i mørket bar jeg mine ting ut.
På skulderen tok jeg dem midt for deres
øyne.
8. Og Herrens ord kom til meg
morgenen etter, og det lød så:
9. Menneskesønn! Har ikke Israels hus,
den gjenstridige ætt, sagt til deg: Hva gjør
du?
10. Si til dem: Så sier Herren, Israels
Gud: Denne flytting gjelder fyrsten i
Jerusalem og alt Israels hus som er der
inne.
11. Si: Jeg er et forvarsel for dere.
Akkurat som jeg har gjort, så skal det
gjøres med dem. Landsforvist og i
fangenskap skal de gå.
12. Og fyrsten som er iblant dem, skal ta
sine ting på skulderen i mørket og dra ut.
De skal bryte et hull i muren og føre ham
ut gjennom det. Sitt ansikt skal han dekke
til, så han ikke skal se landet med sine
øyne.
13. Men jeg vil spenne ut mitt garn over
ham, og han skal fanges i mitt nett, og jeg
vil føre ham til Babylon i Kaldeernes land.
Det skal han dog ikke se, og der skal han
dø.
14. Alle som er omkring ham, hans
hjelpere, og alle hans krigere, vil jeg spre
for alle vindretninger. Og jeg vil forfølge
dem med draget sverd.
15. Og de skal erfare at jeg er Herren,
når jeg sprer dem blant folkene og strør
dem ut i landene.
16. Bare noen få av dem vil jeg la bli
igjen etter sverdet, hungeren, og pesten,
forat de skal fortelle om alle deres
vederstyggeligheter iblant de folk som de
kommer til, og de skal erfare at jeg er
Herren.
Jerusalems innbyggere skal ete sitt
brød med frykt
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17. Og Herrens ord kom til meg og det
lød så:
18. Menneskesønn! Ditt brød skal du ete
skjelvende, og ditt vann skal du drikke
skakende, og med frykt.
19. Og du skal si til landets folk: Så sier
Herren, Israels Gud, om Jerusalems
innbyggere i Israels land: Sitt brød skal de
ete med frykt, og sitt vann skal de drikke
med angst, fordi deres land skal bli øde og
miste sitt innhold, for de voldelige
gj erningers skyld som alle dets
innbyggere har gjort.
20. Og de byer som det nå bor folk i,
skal legges øde, og landet bli til en ørken.
Og dere skal kjenne at jeg er Herren.
Alle de ord jeg har talt, skal skje
21. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
22. Menneskesønn! Hva er dette for et
ord som de veileder med munnen i Israels
land, når dere sier: "Tiden blir lang, og
hvert syn blir til ingen ting"?
23. Derfor skal du si til dem: Så sier
Herren, Israels Gud: Jeg vil gjøre ende på
det ord som de veileder med munnen, så
de ikke mere skal bruke det i Israel, men
si til dem: "Nå er tiden nær da ordene i
hvert syn skal bli oppfylt"!
24. For det skal ikke mere være noe
tomt syn eller noen villedende spådom i
Israels hus.
25. For jeg, Herren, taler det ord jeg
taler, og det skal skje, og det skal ikke
lenger utsettes. For i deres dager, du
gjenstridige ætt, taler jeg et ord og setter
det i verk, sier Herren, Israels Gud.
26. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
27. Menneskesønn! Se, Israels hus sier:
"Det syn han skuer, oppfylles først etter
mange dager. Og det er om fjerne tider
han profeterer.
28. Derfor skal du si til dem: Så sier
Herren, Israels Gud: Ingenting av alt jeg
har sagt, skal utsettes lenger. Det ord jeg
taler, det skal skje, sier Herren, Israels
Gud.
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KAP. 13
Herrens hånd skal være mot dem
som profeterer løgn
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Menneskesønn! Profeter mot Israels
profeter, som gir seg av med å spå, og si
til dem når de spår etter eget hjerte: Hør
Herrens ord!
3. Så sier Herren, Israels Gud: Pine over
de profeter, som følger sin egen ånd og
syner som de ikke har sett!
4. Som rever blant ruiner er dine
profeter, Israel!
5. Dere er ikke steget opp i
murbruddene og har ikke bygget noen
mur mot Israels hus, så dere kunne holde
stand i striden på Herrens dag.
6. Deres syner var meningsløse, og
deres spådommer løgn, de som sier: Så
sier Herren, enda Herren ikke har sendt
dem, og som håper at deres ord skal bli
stadfestet.
7. Er det ikke meningsløse syner dere
har skuet, og løgnaktige profetier dere har
talt ut? Dere sier: Så sier Herren, enda jeg
ikke har talt.
8. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Fordi dere taler meningsløst og skuer
løgn, se, derfor vil jeg komme over dere,
sier Herren, Israels Gud.
9. Og min hånd skal være imot de
profeter som skuer meningsløst og spår
løgn. I mitt folks råd skal de ikke være, og
i Israels folks bok skal de ikke skrives, og
til Israels land skal de ikke komme, og de
skal kjenne at jeg er Herren, Israels Gud.
10. Fordi, ja, fordi de har ført mitt folk vill
og sagt: "Fred!" enda det ikke er noen
fred. Når folket bygger en vegg, se, da
stryker de over den med kalk.
11. Si til kalkstrykerne at den vil falle.
Det kommer et striregn. Dere haglsteiner
skal falle, og en stormvind skal bryte inn.
12. Når så veggen er falt, vil det da ikke
bli sagt til dere: Hvor er kalken som dere
strøk den over med?
13. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Ja, jeg vil i min harme la en stormvind
bryte inn, og i min vrede la det komme

haglsteiner, så alt blir ødelagt.
14. Og jeg vil rive ned veggen som dere
har strøket over med kalk, og la den styrte
til jorden, så dens grunnvoll blir lagt bar.
Når byen faller, skal dere omkomme
midt i den, og dere skal kjenne at jeg er
Herren.
15. Og jeg vil tømme ut min harme på
veggen og på dem som strøk den over
med kalk, og jeg vil si til dere: Veggen er
ikke mere til, og heller ikke de som strøk
over den;
16. Israels profeter, som spådde om
Jerusalem og skuet fredelige syner for
det, enda det ikke er noen fred, sier
Herren, Israels Gud.
17. Og du menneskesønn! Vend ditt
ansikt mot ditt folks døtre, som spår etter
sitt eget hjerte, og profeter mot dem
18. og si: Så sier Herren, Israels Gud:
Stakkars dem som syr en overlapp over
alle ledd på mine hender og gjør hetter til
hodet på folk etter enhvers høyde for å
fange sjeler! Mitt folks sjeler fanger dere,
og deres egne sjeler holder dere i live.
19. Og dere gjør meg respektløs hos
mitt folk for noen håndfull bygg og for
noen stykker brød, ved å drepe sjeler som
ikke skal dø, og ved å holde i live sjeler
som ikke skulle leve, idet dere lyver for
mitt folk, som gjerne hører på løgn.
20. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Se, jeg vil ta fatt i deres overlapping som
dere fanger sjelene med akkurat som
fugler, og jeg vil rive dem bort fra deres
armer. Og de sjeler som dere fanger, dem
vil jeg la slippe fri som fugler.
21. Og jeg vil rive sønder deres hetter
og fri mitt folk ut av deres hånd, og de skal
ikke mere være en fangst i deres hånd, og
de skal kjenne at jeg er Herren.
22. Fordi dere ved løgn gjør den
rettferdiges hjerte motløst, uten at jeg har
bedrøvet ham, og styrker de ugudeliges
hender, så han ikke vender om fra sin
onde vei, så jeg kan la ham leve,
23. derfor skal dere ikke mere skue
meningsløst eller spå falske profetier. Og
jeg vil utfri mitt folk av deres hånd, så dere
skal kjenne at jeg er Herren.
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KAP. 14
De som følger avgudene vil jeg
utrydde
1. Og det kom til meg noen av Israels
eldste, og de satte seg foran meg.
2. Da kom Herrens ord til meg, og det
lød så:
3. Menneskesønn! Disse menn har gitt
sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte.
Og det som er dem en støtestein til
ugjerning, har de satt for sine øyne. Skulle
jeg la meg spørre av dem?
4. Tal derfor med dem og si til dem: Så
sier Herren, Israels Gud: Hver den av
Israels hus som gir sine motbydelige
avguder rom i sitt hjerte og setter det som
er ham til en støtestein til ugjerning for
hans øyne og så kommer til profeten, ham
vil jeg, Herren, selv svare for hans mange
motbydelige avguders skyld,
5. for å gripe Israels hus i deres hjerte,
fordi de alle har veket bort fra meg ved
sine motbydelige avguder.
6. Si derfor til Israels hus: Så sier
Herren, Israels Gud: Vend om og vend
dere bort fra alle deres motbydelige
avguder og vend deres åsyn bort fra alle
deres vederstyggeligheter!
7. For hver den av Israels hus, og av de
fremmede som bor i Israel, som skiller seg
fra meg og gir sine motbydelige avguder
rom i sitt hjerte og setter det som er ham
en støtestein til ugjerning for sine øyne, og
så kommer til profeten for å spørre meg
for seg, ham vil jeg, Herren, selv svare på
mitt vis.
8. Jeg vil sette mitt åsyn imot den mann
og ødelegge ham, så han blir til et tegn og
et ordtak, og jeg vil utrydde ham av mitt
folk, og dere skal kjenne at jeg er Herren.
9. Og om profeten lar seg lokke og taler
et ord, da er det jeg, Herren, som har
forlokket denne profet, og jeg vil rekke ut
min hånd imot ham og utslette ham av mitt
folk Israel.
10. Og de skal lide for sin ugjerning.
Som det er med spørgerens ugjerning, så
skal det være med profetens ugjerning,
11. forat Israels hus ikke mere skal
forville seg bort fra meg og ikke mere
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gjøre seg skitten med alle sine overtramp,
men være mitt folk, og jeg deres Gud, sier
Herren, Israels Gud.
Fire onde straffedommer sendes mot
Jerusalem
12. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
13. Menneskesønn! Når et land synder
mot meg og gjør seg skyldig i troløshet, og
jeg rekker ut min hånd mot det og bryter
brødets støtte for det, sender hungersnød
over det, og utrydder både mennesker og
fe av det,
14. og om da disse tre menn, Noah,
Daniel, og Job, var der i landet, da skulle
de ved sin rettferdighet bare kunne berge
sitt eget liv, sier Herren, Israels Gud.
15. Om jeg lot ville dyr fare gjennom
landet, og de gjorde det folketomt, og det
ble til en ørken, så ingen kunne dra
gjennom det for de ville dyrs skyld,
16. da skulle, så sant jeg lever, sier
Herren, Israels Gud, disse tre menn, om
de var der, verken kunne berge sønner
eller døtre. Bare de selv skulle bli berget,
men landet skulle bli til en ørken.
17. Eller om jeg lot sverd komme over
det land og sa: Sverd skal fare gjennom
landet, og jeg vil utrydde både mennesker
og fe av det.
18. Og om disse tre menn var der i
landet, da skulle de, så sant jeg lever, sier
Herren, Israels Gud, ikke kunne berge
sønner eller døtre. Bare de selv kunne bli
berget.
19. Eller om jeg sendte pest i det land
og øste ut min harme over det med blod
for å utrydde både mennesker og fe av
det,
20. og Noah, Daniel, og Job, var der i
landet, da skulle de, så sant jeg lever, sier
Herren, Israels Gud, verken kunne berge
sønn eller datter. Bare sitt eget liv kunne
de berge ved sin rettferdighet.
21. For så sier Herren, Israels Gud: Enn
når j eg sender mine fire onde
straffedommer, sverd, hungersnød, ville
dyr, og pest, over Jerusalem for å utrydde
både mennesker og fe av det,
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22. skal allikevel noen av det komme
unna og bli igjen der. Noen sønner og
døtre som blir ført bort, de skal komme ut
til dere. Og de skal se deres ferd og deres
gjerninger, og de skal trøste dere over den
ulykke jeg lot komme over Jerusalem.
Over alt det som jeg lot komme over det,
23. skal de trøste dere, når de ser deres
ferd og deres gjerninger. Og de skal
kjenne at jeg ikke uten årsak har gjort noe
av alt det jeg har gjort mot det, sier
Herren, Israels Gud.
KAP. 15
Vintreets ved skal brenne like bra
som skogens ved
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Menneskesønn! Hva har veden av
vintreet forut for annen ved, den
vintreskudd som har vokst opp blant
skogens trær?
3. Tar en vel ved av det for å bruke det
til noe nyttig? Eller gjør noen en knagg av
den til å henge noe redskap på?
4. Om en gir det til føde for ilden og
ilden fortærer begge endene, og midten
blir forbrent, duger den vel da til å gjøre
noe nyttig med?
5. Mens den ennå var hel, bruktes den
ikke til noe nyttig. Hvor mye mindre når
ilden har fortært den, og den er forbrent!
Kan den da enda brukes til å gjøre noe
nyttig med?
6. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Som det går med veden av vintreet blant
skogens trær, den som jeg gir til føde for
ilden, slik gjør jeg med Jerusalems
innbyggere.
7. Jeg vil sette mitt åsyn imot dem. De
har sluppet ut av ilden, men ilden skal
fortære dem. Og de skal kjenne at jeg er
Herren, når jeg setter mitt åsyn imot dem.
8. Og jeg vil gjøre landet til en ørken,
fordi de har gjort seg skyldige i troløshet,
sier Herren, Israels Gud.
KAP. 16
Jomfruen, Jerusalem, og hennes
fødsel

1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Menneskesønn! Hold frem for
Jerusalem dets vederstyggeligheter,
3. og si: Så sier Herren, Israels Gud, til
Jerusalem: Ditt opphav og din avstamning
er fra Kana'anittenes land. En Amoritt var
din far, og en Hetittkvinne din mor.
4. Og med din fødsel gikk det slik til:
Den dag du ble født, ble ikke din
navlestreng skåret over. Du ble ikke
vasket rein med vann og ikke gnidd inn
med salt, og ikke innsvøpt i tøy.
5. Intet øye syntes synd på deg, så de
gjorde noe slikt med deg og forbarmet seg
over deg. Men du ble kastet ut på marken
den dag du ble født, fordi de ikke ønsket
at du skulle leve.
6. Da jeg gikk forbi deg og så deg
sprelle i ditt blod, og JEG SA TIL DEG:
DU SOM LIGGER DER I DITT BLOD,
LEV!
7. Jeg gjorde deg til mange tusen som
vekstene på marken. Du vokste og ble
stor, og nådde den høyeste skjønnhet.
Brystene ble faste, ditt hår vokste, men du
var naken og bar.
8. Da gikk jeg forbi og så deg. Og se,
din tid var kommet, elskovs tiden, og jeg
bredte min kappe over deg for å skjule
dine organer. Og jeg sverget deg troskap
og gjorde en pakt med deg, sier Herren,
Israels Gud, og du ble min.
9. Jeg vasket deg med vann og skylte
blodet av deg, og salvet deg med olje.
10. Jeg kledde deg med broderte klær,
og hadde på deg sko av sjøkuskinn. Jeg
bandt fint lin om deg og innhyllet deg i
silke.
11. Jeg pyntet deg med smykker. Jeg la
armbånd om dine hender, og et kjede om
din hals.
12. Jeg satte en ring i din nese,
øreringer i dine ører, og en prektig krone
på ditt hode.
13. Så smykket du deg med gull og sølv,
og din kledning var av fint lin, silke, og
brodert tøy. Fint mjøl, honning, og olje, åt
du, og du ble overmåte vakker og vel
skikket til kongedømme.
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Jerusalems utroskap
14. Og ditt navn kom ut blant folkene for
din skjønnhets skyld, for den var
fullkommen på grunn av de herlige
prydelser som jeg hadde kledd deg i, sier
Herren, Israels Gud.
15. Men du stolte på din skjønnhet og
drev hor i tillit til ditt navn. Du sølte bort
ditt hor over hver den som gikk forbi, og
han fikk nyte din skjønnhet.
16. Du tok dine klær og gjorde deg
dekorerte offerhøyder, og drev hor der.
Slikt som ikke har forekommet og ikke
skulle skje.
17. Du tok dine prektige smykker, mitt
gull og mitt sølv, som jeg hadde gitt deg,
og gjorde deg mannebilder og drev hor
med dem.
18. Du tok dine broderte klær og dekket
dem med, og min olje og røkelse satte du
frem for dem.
19. Mitt brød som jeg hadde gitt deg, det
fine mjøl, oljen, og honningen, som jeg
gav deg å ete, det satte du frem for dem til
en velbehagelig duft. Så langt gikk det,
sier Herren, Israels Gud.
20. Du tok dine sønner og dine døtre,
som du hadde født meg, og ofret dem til
mat for dem. Var det ikke nok at du drev
hor?
21. Måtte du slakte mine barn og gi dem
bort? Ja, du lot dem gå gjennom ilden.
2 2 . O g ved alle dine ved erstyggeligheter, og ditt hor, kom du ikke din
ungdoms dager i hu, da du var naken og
bar, og lå og sprelte i ditt blod.
23. Og etter all denne ondskap, Å
STAKKERS
deg, sier Herren, Israels
Gud,
24. bygget du deg et buetak og gjorde
deg en offerhaug på hver gate.
25. Ved hvert veikryss bygget du din
offerhaug og vanæret din skjønnhet,
bredte dine føtter ut for hver den som gikk
forbi, og du drev stadig hor.
26. Du drev hor med Egyptens sønner,
dine fyldige naboer. Og du drev stadig
hor, så du vakte min harme.
27. Og se, jeg rakte ut min hånd mot
deg og avkortet det som var tiltenkt deg.
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Og jeg lot dem som hatet deg, få gjøre
med deg som de lystet. Filisternes døtre
ble flau ved din skammelige ferd.
28. Og du drev hor med Assurs sønner,
fordi du ikke var mett. Du drev hor med
dem og ble enda ikke mett.
29. Og du drev stadig hor, helt til
handelslandet Kaldea. Men heller ikke da
ble du mett.
30. Hvor ditt hjerte var råttent, sier
Herren, Israels Gud, da du gjorde alt
dette, slikt som bare ei skamløs hore gjør.
31. Du bygget ditt buetak ved hvert
veikryss og din offerhaug i hver gate, men
du var ikke som andre horer, for du
foraktet horelønn.
32. Du horkvinne, som istedenfor din
mann, tar imot fremmede!
33. Alle horer gir de lønn, men du gav
alle dine elskere bestikkelser og kjøpte
dem til å komme til deg fra alle kanter, for
å drive hor med deg.
34. Og med deg skjedde det omvendte
av det som skjer med andre kvinner: Du
drev hor uten at noen løp etter deg, og du
gav horelønn uten selv å få det. Slik ble
du det omvendte av andre.
Dommen over horkvinnen, Jerusalem
35. Hør derfor Herrens ord, du
horkvinne!
36. Så sier Herren, Israels Gud: Fordi du
har sløst med ditt kobber og avdekket dine
organer, når du drev hor med dine
elskere, og for alle dine vederstyggelige
avguders skyld, som du gav dem,
37. se, derfor samler jeg alle dine
elskere, som likte deg så godt, og alle
dem du elsket, og likedan alle dem du
hatet. Og jeg vil samle dem mot deg fra
alle kanter og avdekke dine organer for
dem, så de får se alle dine organer.
38. Jeg vil dømme deg akkurat som de
kvinner dømmes som driver hor og øser ut
blod, og jeg vil gjøre deg til bare blod ved
min harme og nidkjærhet.
39. Jeg vil gi deg i deres hånd, og de
skal rive ditt buetak, bryte ned dine
offerhauger, dra dine klær av deg, ta dine
praktfulle smykker, og la deg ligge der
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naken og bar.
40. Og jeg vil føre en folkemengde frem
mot deg, steine deg, og hugge deg i
stykker med sine sverd.
41. De skal brenne opp dine hus med
ild, og holde dom over deg for mange
kvinners øyne. Jeg vil gjøre ende på ditt
horeliv, og du skal ikke mere kunne gi
horelønn.
42. Slik vil jeg stille min harme på deg,
og så skal min nidkjærhet vike fra deg, og
jeg vil holde meg rolig og ikke bli vred
mere.
43. Fordi du ikke kom din ungdoms
dager i hu, men nedverdiget meg med alt
dette, se, derfor vil jeg også la dine
gjerninger komme over ditt eget hode, sier
Herren, Israels Gud. For har du ikke gjort
deg skyldig i skjenneprekener med alle
dine vederstyggeligheter?
44. Se, alle som lager et ordtak, skal
bruke dette ordtak om deg: "Som moren,
så datteren"
45. Du er din mors datter, hun som
foraktet sin mann og sine barn. Du er dine
søstres søster, de som foraktet sine menn
og sine barn. En Hetittkvinne er deres
mor, og en Amoritt deres far.
46. Din større søster er Samaria med
sine døtre, hun som bor ved din venstre
side. Og din mindre søster som bor ved
din høyre side, er Sodoma og hennes
døtre.
47. Du gikk ikke på deres veier, og
gj o rd e ik k e et t er d eres vederstyggeligheter. Men det var bare for en
liten stund. Så gjorde du det som var verre
enn de, på alle dine veier.
48. Så sant jeg lever, sier Herren,
Israels Gud, Sodoma, din søster, med alle
sine døtre, har ikke gjort som du og dine
døtre har gjort.
49. Se, dette var Sodomas, din søsters
ugjerning: "Selvstorhet. Overflod av brød
og trygg ro hadde hun og hennes døtre,
men den stakkarslige og fattige hjalp hun
ikke.
50. De opphøyet seg. Og de gjorde det
som var vederstyggelig for mitt åsyn." Da
ryddet jeg dem bort da jeg så det.
51. Heller ikke Samaria syndet

halvdelen så mye som du. Du gjorde
mange flere vederstyggeligheter enn de,
og du rettferdiggjorde dine søstre ved alle
de vederstyggeligheter som du gjorde.
52. Bær da også du din skam, du som
har dømt dine søstre og bedt om
unnskyldning! For dine søstres skyld,
hvorved du har båret deg mere
vederstyggelig at enn de, er de blitt
rettferdigere enn du. Så skam deg da, du
også, og bær din skjenn, idet du
rettferdiggjør dine søstre!
53. Men jeg vil gjøre ende på ditt
fangenskap, Sodoma og hennes døtres
fangenskap, Samaria og hennes døtres
fangenskap, og dine fangers fangenskap
midt iblant dem,
54. forat du skal bære din skam og bli
skamfull over alt det du har gjort, idet du
trøster dem.
55. Og dine søstre, Sodoma og hennes
døtre, skal komme tilbake til sin tidligere
forfatning. Og Samaria, og hennes døtre,
skal komme tilbake til sin tidligere
forfatning. Og du og dine døtre skal
komme tilbake til deres tidligere forfatning.
56. Og var ikke Sodoma, din søster, en
omtale i din munn på din selvstorhets tid,
57. før din ondskap kom for dagen,
akkurat som på den tid da du ble hånet av
Arams døtre, og av alle dem som bodde
rundt omkring det, og av Filisternes døtre,
og de som foraktet deg rundt omkring?
58. Din prostitusjon og dine vederstyggeligheter skal du bære straffen for,
sier Herren.
59. For så sier Herren, Israels Gud: Jeg
vil gjøre mot deg etter det du har gjort, du
som foraktet eden og brøt pakten.
60. Og så vil jeg komme i hu min pakt
med deg i din ungdoms dager, og jeg vil
opprette en evig pakt med deg.
61. Og du skal komme din ferd i hu og
skamme deg, når du tar imot dine søstre.
Både dem som er større enn deg, og dem
som er mindre enn deg, gir jeg deg dem til
døtre, enda de ikke hører med til din pakt.
62. Jeg vil opprette en pakt med deg, og
du skal kjenne at jeg er Herren,
63. forat du skal komme din ferd i hu og
bli flau, og ikke mere åpne din munn for
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din skams skyld, når jeg forlater deg alt
det du har gjort, sier Herren, Israels Gud.
KAP. 17
Den store ørn fra Babylon
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Menneskesønn! Sett frem en
sammenligning for Israels hus og tal til
dem i scenebilder
3. og si: Den store ørn med de store
vinger og de lange vingefjær, med full
fjærdrakt og prydfulle farger, kom til
Libanon, og tok toppen av sederen.
4. Den brøt av den øverste grein og
førte den til forretnings-landet og satte den
i handelsbyen.
5. Så tok den et skudd av landets
vekster og satte det i en dyrket mark. Den
plantet det på et sted hvor det var mye
vann, og den satte det akkurat som
piletrær.
6. Og det vokste opp og ble til et vintre
som bredte seg vidt ut, men var lavt i
vekst, forat dets ranker skulle vende seg
til ham, og dets røtter være under ham.
Og det ble til et vintre som satte greiner og
skjøt bladrike kvister.
7. Men det var en annen stor ørn med
store vinger og mange fjær. Og se,
vintreet bøyde sine røtter bort imot den,
og fra den seng hvori den var plantet,
strakte det sine ranker bort til den, forat
den skulle vanne det.
8. På en god mark, på et sted hvor det
var mye vann, var det plantet, så det
kunne skyte greiner og bære frukt, og bli
et herlig vintre.
9. Si: Så sier Herren, Israels Gud: Skal
det trives? Skal ikke dets røtter rykkes
opp og dets frukt rives av, så det tørker
bort? Alle dets spirende blad skal tørke
bort, og ikke med stor styrke og mye folk
vil noen kunne få det til å skyte opp av
sine røtter.
10. Se, det er plantet, men skal det
trives? Skal det ikke tørke bort, tørke helt
bort, når østavinden rører ved det? I den
seng hvor det vokser, skal det tørke bort.
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Forklaringen på scenebildet med
ørnen
11. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
12. Si til den gjenstridige ætt: "Vet dere
ikke hva dette er?" Si: Se, Babylons
konge kom til Jerusalem og tok dets
konge og dets høvdinger, og førte dem til
Babylon.
13. Og han tok en av kongeætten og
gjorde en pakt med ham, og tok ham i ed,
og de mektige i landet tok han med seg,
14. forat det skulle være et svakt
kongerike og ikke opphøye seg, men
holde denne pakten og bli stående.
15. Men han falt fra ham og sendte
beskjed til Egypten, forat de skulle gi ham
hester og mye folk. Skal han ha
fremgang? Skal den som gjør slikt slippe
unna? Skal han kunne bryte en pakt og
slippe unna?
16. Så sant jeg lever, sier Herren,
Israels Gud, på det sted hvor han bor, den
konge som gjorde ham til konge, men hvis
ed han foraktet, og hvis pakt han brøt, hos
ham, midt i Babylon, skal han sannelig dø.
17. Og ikke skal Farao med en stor hær
og mye folk komme ham til hjelp i krigen,
når det kastes opp en beleiringsmur og
bygges forsvarsverker for å utrydde
mange liv.
18. Han foraktet eden og brøt pakten,
enda han hadde gitt hånden på det. Alt
dette har han gjort, og han skal derfor ikke
slippe unna.
19. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Så sant jeg lever, eden som han sverget
ved meg, men allikevel foraktet, og pakten
som han gjorde med meg, men allikevel
brøt, den vil jeg sannelig la komme over
hans hode.
20. Jeg vil spenne ut mitt garn over
ham, og han skal fanges i mitt nett. Jeg vil
føre ham til Babylon og gå i rette med
ham der, for den troløshet som han har
vist mot meg.
21. Og alle flyktninger fra alle hans
krigsflokker skal falle for sverdet. Og de
som blir igjen, skal spredes for alle vinder.
Og de skal kjenne at jeg, Herren, har talt.
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22. Så sier Herren, Israels Gud: Da vil
jeg ta ei grein av den høye seders topp og
plante. Av dets øverste kvister vil jeg bryte
av det et lite skudd, og jeg vil sette det på
et HØYT fjell.
23. På Israels høye fjell vil jeg plante
det, og det skal skyte greiner og bære
frukt, og bli til en prektig seder. Alle slags
fugler, og alt som har vinger, skal bo i det.
I skyggen av dets greiner skal de bo.
24. Og alle markens trær skal kjenne at
jeg, Herren, har gjort et høyt tre lavt, og et
lavt tre høyt, et friskt tre tørt, og et tørt tre
grønt. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg
skal gjøre det.
KAP. 18
Enhver skal betale for sin egen
ugjerning
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Hvordan kan dere bruke dette ordtak i
Israels land: "Fedrene eter sure druer, og
barna får ømme tenner?
3. Så sant jeg lever, sier Herren, Israels
Gud, dere skal ikke bruke dette ordtak i
Israel.
4. Se, alle sjeler tilhører meg. Både
farens sjel og sønnens sjel, de tilhører
meg. Og den som synder, han skal dø.
5. Og når en mann er rettferdig og gjør
rett og rettferdighet,
6. ikke eter avgudsmåltid på fjellene,
ikke løfter sine øyne til Israels folks
motbydelige avguder, ikke voldtar sin
nestes hustru, ikke nærmer seg en kvinne
når hun er skitten,
7. ikke undertrykker noen, men lar
skyldneren få sitt pant igjen, ikke raner og
røver, men gir den hungrige sitt brød og
dekker den nakne med klær,
8. ikke låner ut mot rente og ikke tar
overmål, holder sin hånd tilbake fra urett,
dømmer rett dom mann og mann imellom,
9. følger mine bud og holder mine lover,
så han gjør det som rett og godt er, og
han er rettferdig, han skal sannelig leve,
sier Herren, Israels Gud.
10. Men får han en sønn som blir en
voldelig mann, som øser ut blod, og gjør

noe som helst av dette,
11. som ikke i noe av dette bærer seg at
som faren, men endog eter avgudsmåltid
på fjellene og voldtar sin nestes hustru,
12. undertrykker den stakkarslige og
fattige, raner og røver, ikke gir pantet
tilbake, løfter sine øyne til de motbydelige
avguder, gjør det som vederstyggelig er,
13. låner ut mot rente, og tar overmål,
skulle han få leve? Nei, han skal ikke få
leve! Alle disse vederstyggeligheter han
har gjort, skal han miste livet for, og hans
blod skal komme over ham.
14. Men får han igjen en sønn som ser
alle de synder som hans far gjør, ser dem
og ikke gjør etter dem,
15. som ikke eter avgudsmåltid på
fjellene, ikke løfter sine øyne til Israels
folks avguder, ikke voldtar sin nestes
hustru,
16. ikke undertrykker noen, ikke tar
pant, ikke raner og røver, men gir den
hungrige sitt brød og dekker den nakne
med klær,
17. ikke forgriper seg på den
stakkarslige, ikke tar rente med overmål,
men gjør etter mine lover og følger mine
bud, så skal han ikke dø for sin fars
ugjernings skyld, han skal i sannhet få
leve.
18. Men hans far, som har gjort
voldelige gjerninger, ranet og røvet fra sin
bror, og gjort det som ikke er godt, iblant
sitt folk, se, han skal dø for sin ugjernings
skyld.
19. Men dere sier: "Hvorfor skal ikke
sønnen bære farens ugjerning?" Har
sønnen gjort rett og rettferdighet, holdt alle
mine bud, og gjort etter dem, skal han i
sannhet få leve.
20. Den som synder, han skal dø. En
sønn skal ikke bære sin fars ugjerning, og
en far skal ikke bære sin sønns ugjerning.
Den rettferdiges rettferdighet skal hvile
over ham. Og den ugudeliges ugudelighet
skal hvile over ham.
21. Men når den ugudelige vender om
fra alle de synder han har gjort, holder
mine bud, og gjør rett og rettferdighet, da
skal han i sannhet få leve. Han skal ikke
dø.
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22. Ingen av de overtramp han har gjort,
skal tilregnes ham. For den rettferdighets
skyld som han har gjort, skal han leve.
23. Skulle jeg ha behag i den ugudeliges
død? sier Herren, Israels Gud. Mon heller
ikke at han vender om fra sin vei og lever?
24. Men når en rettferdig vender om fra
sin rettferdighet og gjør urett, gjør etter
alle de vederstyggeligheter som den
ugudelige gjør, skulle han da få leve?
Ingen av de rettferdige gjerninger som han
har gjort, skal tilregnes ham. For den
troløshet han har vist, og for den synd han
har gjort, skal han dø.
25. Og dere sier: "Herrens vei er ikke
rett." Hør, du Israels hus! Er ikke min vei
rett? Er det ikke deres veier som ikke er
rette?
26. Når en rettferdig mann vender om
fra sin rettferdighet og gjør urett, så skal
han dø til straff for det. For den urett han
gjør, skal han dø.
27. Og når en ugudelig vender om fra
sin ugudelige ferd og gjør rett og
rettferdighet, da skal han berge sitt liv.
28. Han forstod og vendte om fra alle de
overtramp han hadde gjort. Han skal i
sannhet få leve. Han skal ikke dø.
29. Og Israels hus sier: "Herrens vei er
ikke rett." Er ikke mine veier rette, Israels
hus? Er det ikke deres veier som ikke er
rette?
30. Derfor vil jeg dømme dere, Israels
hus, enhver etter hans veier, sier Herren,
Israels Gud. Vend om og vend dere bort
fra alle deres overtramp, forat ikke noen
ugjerning skal bli dere til fall!
31. Kast fra dere alle deres overtramp,
som dere har forsyndet dere med, og få
dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor
skal dere dø, Israels hus?
32. Jeg har ikke behag i noens død, sier
Herren, Israels Gud. Så omvend dere da,
og dere skal få leve!
KAP. 19
En klagesang over Israels fyrster
1. Stem du i en klagesang over Israels
fyrster
2. og si: Å, hvor var ikke din mor en
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løvinne. Mellom løver hvilte hun, og blant
unge løver fødde hun opp sine unger.
3. Hun oppfostret en av sine unger, og
han ble en kraftig løve. Han lærte å rane
og røve, og han åt mennesker.
4. Men hedningefolkene fikk høre om
ham. I deres grav ble han fanget, og de
førte ham med neseringer til Egyptens
land.
5. Da hun så at hun ventet forgjeves, at
hennes håp var gått til grunne, tok hun en
annen av sine unger, og gjorde ham til en
kraftig løve.
6. Han gikk omkring blant løver. Han ble
en kraftig løve, og han lærte å rane og
røve, og han åt mennesker.
7. Han voldtok deres enker og ødela
deres byer. Og landet og alt som var der,
ble angstfulle ved lyden av hans brøl.
8. Da satte folkene fra landene rundt
omkring sitt garn opp imot ham og spente
det ut over ham, og han ble fanget i den
grav de hadde gravd.
9. Så satte de ham med en ring i nesen i
et bur og førte ham til kongen i Babylon.
Der satte de ham fast i en borg, forat hans
røst ikke skulle høres mere på Israels fjell.
10. Mens du levde i ro, var din mor som
et vintre, plantet ved vann. Fruktbart og
full av greiner var det, fordi det hadde mye
vann.
11. Og det fikk sterke greiner, brukbare
til herskespir, og hevet seg høyt opp
mellom skyene. Og det var iøyenfallende
ved sin høyde og sine mange ranker.
12. Da ble det rykket opp i harme og
kastet til Jorden, og østavinden tørket bort
dets frukt. Dets sterke greiner ble revet av
og tørket bort, og ilden fortærte det.
13. Og nå er det plantet i ørkenen, i et
tørt og tørstende land.
14. Og det gikk ut ild fra den ypperste
grein, og den fortærte dets frukt. Og det
var ikke noen sterk grein på det til
herskespir. Dette er en klagesang, og til
en klagesang skal det bli.
KAP. 20
Herren lar seg ikke spørre av de onde
1. I det 7. år, i den 5. måned, på den 10.
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dag i måneden, kom noen av Israels
eldste for å spørre Herren, og de satte seg
foran meg.
2. Da kom Herrens ord til meg, og det
lød så:
3. Menneskesønn! Tal med Israels
eldste og si til dem: Så sier Herren, Israels
Gud: Er dere kommet for å spørre meg?
Så sant jeg lever, lar jeg meg ikke spørre
av dere, sier Herren, Israels Gud.
4. VIL DU DØMME DEM, så tal til dem
om deres fedres vederstyggeligheter
5. og si til dem: Så sier Herren, Israels
Gud: På den dag da jeg utvalgte Israel og
løftet min hånd for ætlingene av Jakobs
hus, og gav meg til kjenne for dem i
Egyptens land, da løftet jeg min hånd for
dem og sa: "Jeg er Herren, deres Gud."
6. På den dag løftet jeg min hånd og
sverget til dem at jeg ville føre dem ut av
Egyptens land til et land som jeg hadde
utsøkt for dem, et land som flyter med
melk og honning, det vakreste land av alle
land.
7. Og jeg sa til dem: Enhver av dere
kaste bort de vederstyggeligheter hans
øyne henger fast ved, og gjør dere ikke
skitne ved Egyptens motbydelige avguder,
for jeg er Herren deres Gud!
8. Men de var gjenstridige mot meg og
ville ikke høre på meg. De kastet ikke bort
de vederstyggeligheter som deres øyne
hang ved, og forlot ikke Egyptens
motbydelige avguder. Da tenkte jeg at jeg
ville øse ut min harme over dem, og
fullføre min vrede på dem midt i Egyptens
land.
9. Men det jeg gjorde, det gjorde jeg for
mitt navns skyld, forat det ikke skulle bli
vanhelliget for det folks øyne som de
bodde iblant. Og for hvis øyne jeg gav
meg til kjenne for dem for å føre dem ut
av Egyptens land.
10. Og jeg førte dem ut av Egyptens
land, og lot dem dra inn i ørkenen.
11. Jeg gav dem mine bud og
kunngjorde dem mine lover. For det
menneske som holder dem, skal leve ved
dem.
12. Mine sabbater gav jeg dem også, så
de skulle være til et tegn mellom meg og

dem, forat de skulle vite at jeg er Herren,
som helliger dem.
13. Men Israels hus var gjenstridig mot
meg i ørkenen. De fulgte ikke mine bud og
forkastet mine lover, enda det menneske
som holder dem, får leve ved dem. Og
mine sabbater vanhelliget de grovt. Da sa
jeg at jeg ville øse ut min harme over dem
i ørkenen og gjøre ende på dem.
14. Men det jeg gjorde, det gjorde jeg for
mitt navns skyld, forat det ikke skulle bli
vanhelliget for det folks øyne for hvis øyne
jeg hadde ført dem ut.
15. Men jeg løftet også min hånd for
dem i ørkenen og sverget at jeg ikke ville
la dem komme inn i det land som jeg
hadde gitt dem, det land som flyter med
melk og honning, det vakreste av alle
land,
16. fordi de forkastet mine lover, ikke
fulgte mine bud, vanhelliget mine
sabbater, og for at deres hjerte fulgte
deres motbydelige avguder.
17. Men jeg viste skånsel og
tilintetgjorde dem ikke. Jeg gjorde ikke helt
ende på dem i ørkenen.
18. Og jeg sa til deres barn i ørkenen:
Følg ikke deres fedres tradisjoner og hold
ikke deres reglemang, og gjør dere ikke
skitne med deres motbydelige avguder!
19. Jeg er Herren deres Gud. Følg mine
bud, hold mine lover, og gjør etter dem!
20. Hellighold mine sabbater, for de skal
være til et tegn mellom meg og dere, forat
dere skal vite at jeg, Herren, er deres
Gud.
21. Men barna var gjenstridige mot meg.
De fulgte ikke mine bud og holdt ikke mine
lover, så de gjorde etter dem, enda det
menneske som holder dem, får leve ved
dem. Og mine sabbater vanhelliget de. Da
sa jeg at jeg ville øse ut min harme over
dem og fullføre min vrede på dem i
ørkenen.
22. Men jeg drog min hånd tilbake og
gjorde det jeg gjorde for mitt navns skyld,
forat det ikke skulle bli vanhelliget for det
folks øyne for hvis øyne jeg hadde ført
dem ut.
23. Men jeg løftet også min hånd for
dem i ørkenen og sverget at jeg ville spre
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dem blant hedningefolkene, og strø dem
ut i landene,
24. fordi de ikke holdt mine lover, men
forkastet mine bud, vanhelliget mine
sabbater, og at deres øyne fulgte deres
fedres motbydelige avguder.
25. Derfor gav jeg dem også bud som
ikke var milde, og lover som ikke lot dem
kunne leve videre.
26. Jeg tillot dem å bli skitne ved sine
offergaver, idet de lot alt som åpner mors
liv, gå gjennom ilden, så jeg kunne
ødelegge dem, forat de skulle kjenne at
jeg er Herren.
27. Tal derfor til Israels hus,
menneskesønn, og si til dem: Så sier
Herren, Israels Gud: Også med det hånte
deres fedre meg, ved at de viste troløshet
mot meg.
28. Jeg førte dem inn i det land som jeg
med løftet hånd hadde sverget å ville gi
dem. Men så snart de så en høy bakke
eller et bladrikt tre, ofret de sine slaktoffer
og bar frem der sine harmlige offergaver.
Dit kom de med sin søte offerduft, og der
øste de ut sine drikkoffer.
29. Da sa jeg til dem: "Hva er disse
offerhauger, siden dere søker til dem?"
Og allikevel kalles de offerhauger den dag
idag.
30. Si derfor til Israels hus: Så sier
Herren, Israels Gud: Skulle dere da gjøre
dere skitne på samme måte som deres
fedre, så dere driver hor med deres
vederstyggeligheter?
31. Dere bærer jo frem deres gaver, lar
deres barn gå gjennom ilden, og gjør dere
skitne ennå den dag idag. Og så skulle jeg
la meg spørre av dere, Israels hus? Så
sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud,
jeg lar meg ikke spørre av dere.
32. Og aldri skal det skje, det som
kommer dere i sinne, når dere sier: "Vi vil
være som hedningene, som folkene rundt
om i landene. Vi vil dyrke tre og stein.
33. Så sant jeg lever, sier Herren,
Israels Gud, jeg vil regjere over dere med
sterk hånd, med utrakt arm, og med utøst
harme.
34. Og jeg vil føre dere ut fra de folk og
samle dere fra de land som dere nå er
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spredt i, med sterk hånd, med utrakt arm,
og med utøst harme.
35. Og jeg vil føre dere til folkenes
ørken, og der vil jeg gå i rette med dere,
åsyn til åsyn.
36. Akkurat som jeg gikk i rette med
deres fedre i ørkenen ved Egyptens land,
slik vil jeg også gå i rette med dere, sier
Herren, Israels Gud.
37. Jeg vil la dere gå forbi under
hyrdestaven, og jeg vil føre dere inn i
paktens lenker.
38. Og jeg vil skille ut fra dere de
gjenstridige og dem som er falt fra meg.
Fra deres land som utlending vil jeg føre
dem ut, men til Israels land skal ingen av
dem komme, og dere skal kjenne at jeg er
Herren.
39. Og dere, Israels hus! Så sier Herren,
Israels Gud: Gå avsted, og dyrk enhver
sine motbydelige avguder! Men siden skal
dere i sannhet høre på meg og ikke mere
vanhellige mitt hellige navn ved deres
gaver, og ved deres motbydelige avguder.
40. For på mitt hellige berg, på Israels
høye berg, sier Herren, Israels Gud, der
skal hele Israels hus, alle som er i landet,
tjene meg. Der vil jeg ha behag i dem, og
der vil jeg spørre etter deres offergaver,
og etter den første avling som dere bærer
frem av alt det dere helliger.
41. For den nydelige dufts skyld vil jeg
ha behag i dere. Og når jeg fører dere ut
fra de folk, og samler dere fra de land,
som dere nå er spredt blant, skal min
herlighet åpenbares på dere for
hedningefolkenes øyne.
42. Og dere skal kjenne at jeg er Herren,
når jeg fører dere til Israels land, til det
land som jeg med løftet hånd har sverget
å ville gi dere fedre.
43. Og der skal dere komme i hu deres
ferd, og alle de gjerninger som dere har
gjort dere skitne med. Og dere skal
vemmes ved dere selv for alle de onde
gjerninger som dere har gjort.
44. Og dere skal kjenne at jeg er Herren,
når jeg gjør slikt med dere, for mitt navns
skyld og ikke etter deres onde ferd, og
deres skammelige gjerninger, Israels hus,
sier Herren, Israels Gud.
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Profeter mot skogen i sør
45. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
46. Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot
sør og forkynn mot sør, og profeter mot
skoglandet i sør!
47. Og si til skogen i sør: Hør Herrens
ord! Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg
tenner en ild i deg, og den skal fortære
hvert friskt tre og hvert høyt tre i deg. Den
flammende ild skal ikke utslukkes. Men
alle ansikter fra sør til nord, skal bli
forbrent ved den.
48. Og alt kjøtt skal se at jeg, Herren,
har tent den, for den skal ikke slukkes ut.
49. Da sa jeg: Å, HERRE ! De sier om
meg: "Han taler jo bare i bilder!"
KAP. 21
Profeter mot Israels land
1. Da kom Herrens ord til meg, og det
lød så:
2. Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot
Jerusalem og forkynn mot helligdommene,
og profeter mot Israels land!
3. Og si til Israels land: Så sier Herren:
Se, jeg kommer over deg og drar mitt
sverd ut av sliren. OG JEG VIL UTRYDDE
BÅDE RETTFERDIGE OG UGUDELIGE I
DEG.
4. Derfor skal mitt sverd fare ut av sliren
mot alt kjøtt, fra sør til nord.
5. Og alt kjøtt skal kjenne at jeg, Herren,
har dratt mitt sverd ut av sliren, for det
skal ikke mere vende tilbake.
6. Men du, menneskesønn, skal stønne
så du bøyer dine hofter, og i sår verk skal
du stønne for deres øyne.
7. Og når de da sier til deg: "Hvorfor
stønner du?", da skal du svare: "Over
nyheten." For den kommer, og da skal
hvert hjerte smelte, alle hender synke,
hver ånd bli matt, og alle knær bli som
vann. Se, den kommer, og det skal skje,
sier Herren, Israels Gud.
Sverdet som skal slå i hjel i Israel
8. Og Herrens ord kom til meg, og det

lød så:
9. Menneskesønn! Profeter og si: Så
sier Herren: "Si: ET SVERD, er kvesset,
og slipt er det også.
10. Til å slakte er det kvesset, og til å
lyne er det slipt. Eller skulle vi glede oss,
du min sønns stamme, som forakter alt
tre?
11. Det skulle slipes for å taes i hånd.
Det er kvesset dette sverd, og det er slipt
for å gis i en drapsmanns hånd.
12. Rop og skrik, du menneskesønn, for
det kommer over mitt folk, og det kommer
over alle Israels fyrster! De blir overgitt til
sverdet sammen med mitt folk, så slå deg
derfor på hoftene!
13. For en ransaking er for hånden. Og
hva skulle den ramme, om ikke den
stamme som forakter irettesettelse? sier
Herren, Israels Gud.
14. Og du menneskesønn, profeter og
slå hendene sammen! Dobbelt, ja,
tredobbelt kommer SVERDET, som slår
mange i hjel. Dette sverd slår den store i
hjel, og det truer dem på alle kanter.
15. Forat hjertene skal smelte og
støtesteinene bli mange, setter jeg et
skinnende sverd mot alle dets porter. Akk,
det er gjort til å lyne, og skjerpet til å
slakte.
16. Ta deg sammen og hugg til høyre!
Vend deg og hugg til venstre! Dit hvor din
egg er bestemt!
17. Og så vil jeg slå hendene sammen
og stille min harme. Jeg, Herren, har talt.
De to veier som Babylons konge
kommer på
18. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
19. Og, du menneskesønn, gjør deg to
veier, som kongen i Babylons sverd kan
fare frem på! Fra ett land skal de begge
gå ut, og du skal risse en hånd. Riss den
ved begynnelsen av veien til hver by!
20. En vei skal du gjøre som sverdet
kan fare frem på til Rabba i Ammonittenes
land, og en til Juda, inn i Jerusalem, den
faste by.
21. For Babylons konge står i veikrysset,
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ved begynnelsen til de to veier, for å la
seg spå. Han rister pilene, han spør
husgudene, og han ser på leveren.
22. I sin høyre hånd holder han loddet:
Jerusalem. Der skal han stille opp
murbrekkere, åpne munnen til krigsrop,
løfte røsten til triumfrop, stille opp
murbrekkere mot portene, kaste opp en
voll og bygge forsvarsverk.
23. Men dette er i deres øyne bare
gagnløs spådom, for de har jo de hellige
eder (pakter). Men Han oppvekker minnet
om deres ugjerning, forat de skal gripes.
24. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Fordi dere selv har oppvekt minnet om
deres ugjerning, idet deres overtramp er
synlige, så deres synder viser seg i alle
deres gjerninger, og fordi jeg på denne
måten blir minnet om dere, skal dere
gripes ved hånden.
Herrens ord om Israels konge
25. Og du dødsdømte, du ugudelige, du
Israels fyrste, hvis dag er kommet når den
ugjerning er skjedd som fører til
undergang!
26. Så sier Herren, Israels Gud: Ta lua
bort, løft kronen av! For det som nå er,
skal ikke være mere. Det lave skal
opphøyes, og det høye skal fornedres.
27. Jeg vil vende O PP NED,
NED på det
som er. Men heller ikke dette skal bestå,
før han kommer hvem retten tilhører, og
jeg gir ham den.
Profeter mot Ammons barns hånlige
ord
28. Og du menneskesønn, profeter og
si: Så sier Herren, Israels Gud, om
Ammons barn og om deres hånlige ord:
Du skal si: ET SVERD, er løftet, slipt til å
slakte, til å fortære, til å lyne,
29. mens de skuer falske syner for deg
og spår løgn, for å legge deg ved siden av
de i hjelslåtte ugudeliges halser, hvis dag
er kommet når den ugjerning er skjedd
som fører til undergang.
30. Stikk sverdet i sliren igjen! På det
sted hvor du ble skapt, i det land hvor fra
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du er oppkommet, der vil jeg dømme deg.
31. Og jeg vil øse ut min harme over
deg, og min vredes ild vil jeg la flamme
mot deg. Og jeg vil gi deg i ville
menneskers hånd, som er mestere i å
ødelegge.
32. Du skal bli til føde for ilden, ditt blod
skal bli øst ut i ditt land, og ingen skal
mere komme deg i hu. For jeg, Herren,
har talt.
KAP. 22
Døm den blodige byen
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Du menneskesønn! VIL DU DØMME,
blodsbyen? Hold frem for dem alle deres
vederstyggeligheter!
3. Og du skal si: Så sier Herren, Israels
Gud: Du by som har utøst dine
innbyggeres blod, så at din tid skal
komme. Du har gjort deg motbydelige
avguder og er på den måten blitt skitten.
4. Ved det blod som du har øst ut, er du
blitt skyldig. Og ved dine motbydelige
avguder som du har gjort, er du blitt
skitten, og du har fått dine dager til å
nærme seg og har nådd dine år. Derfor
gjør jeg deg til hån for folkene, og til spott
for alle landene.
5. De land som er nær, og de som er
langt borte fra deg, skal spotte deg; du
hvis navn er utskjemt, du med stor
forvirring!
6. Se, Israels fyrster i deg brukte alle sin
arm til å øse ut blod.
7. Far og mor ble nedverdiget hos deg.
Mot den fremmede ble det brukt vold hos
deg. Den farløse og enken ble undertrykt
hos deg.
8. Mine helligdommer foraktet du. Mine
sabbater vanhelliget du.
9. Baktalere stod frem hos deg for å øse
ut blod. På dine høye fjell ble der spist.
Skjenneverdige gjerninger skjedde hos
deg.
10. Farens organer ble blottet hos deg.
En kvinne som var skitten i sin månedlige
menstruasjon, ble ikke tatt hensyn til hos
deg.
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11. En bar seg vederstyggelig mot sin
nestes hustru. En annen vanæret sin
sønns kone i skammelig kjønnslig
omgang. Igjen en annen voldtok sin
søster, sin fars datter, hos deg.
12. Bestikkelser tok de hos deg for å
øse ut blod. Rente og overmål tok du. Mot
din neste gjorde du urett og vold. Og meg
glemte du, sier Herren, Israels Gud.
13. Men se, jeg har slått mine hender
sammen over den urettferdige vinning du
har samlet deg, og over det blod du har
øst ut i ditt samfunn.
14. Skal ditt hjerte holde stand, eller dine
hender ha sin styrke, i de dager da jeg vil
ha med deg å gjøre? Jeg, Herren, har
sagt det, og jeg skal gjøre det.
15. Jeg vil spre deg blant folkene og strø
deg omkring i landene, og jeg vil ta bort
fra deg din skittenhet.
16. Du skal bli vanhelliget av din egen
skyld for folkenes øyne, og du skal kjenne
at jeg er Herren.
Herrens ild mot Jerusalem
17. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
18. Menneskesønn! Israel er blitt til
slagg. De er alle sammen som kobber,
tinn, jern, og bly, i en ovn. Sølvslagg er de
blitt.
19. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Fordi dere alle er blitt til slagg, se, derfor
vil jeg samle dere sammen i Jerusalem.
20. Akkurat som en samler sølv, kobber,
jern, bly, og tinn, i en ovn, og blåser ild på
det for å smelte det, slik vil jeg samle dere
i min vrede og i min harme, og legge dere
i ovnen og smelte dere.
21. Ja, jeg vil samle dere og blåse på
dere med min vredes ild, og dere skal
smeltes i den.
22. Som sølv smeltes i en ovn, slik skal
dere smeltes i den, og dere skal kjenne at
jeg, Herren, har øst ut min harme over
dere.
Profeter til det skitne land
23. Og Herrens ord kom til meg, og det

lød så:
24. Menneskesønn! Si til det: Du er et
land som ikke er renset, og som ikke er
blitt skylt av regn på vredens dag.
25. De profeter som de har i sitt
samfunn, er en flokk med sammensvorne.
De er lik en brølende løve, som raner og
røver. De fortærer menneskeliv. De tar
gods og verdigjenstander. Og de gjør
mange til enker.
26. Dets prester gjør vold på min lov og
vanhelliger mine helligdommer. Mellom
hellig og vanhellig gjør de ingen forskjell.
De lærer ikke å skille mellom skittent og
reint. De lukker sine øyne for mine
sabbater. Og jeg blir vanhelliget midt
iblant dem.
27. De fyrster det har i sitt samfunn er lik
ulver, som raner og røver. De øser ut
blod. De ødelegger menneskeliv for å
samle seg urettferdig vinning.
28. Dets profeter stryker over med kalk
for dem. De skuer meningsløst og spår
løgn, og sier: "Så sier Herren, Israels
Gud." enda Herren ikke har talt.
29. Folket i landet gjør voldelige
gjerninger, og raner og røver. Den
stakkarslige og fattige undertrykker de. Og
mot den fremmede gjør de voldelige
gjerninger uten lov og rett.
30. Jeg søkte blant dem etter en mann
som ville mure opp en mur og stille seg i
gapet for mitt åsyn til forsvar for landet, så
jeg ikke skulle ødelegge det, men jeg fant
ingen.
31. Så øser jeg da ut min harme over
dem. Ved min vredes ild gjør jeg ende på
dem. Og deres gjerninger lar jeg komme
over deres eget hode, sier Herren, Israels
Gud.
KAP. 23
Ohola og Oholibas utroskap
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Menneskesønn! Det var to kvinner,
døtre av èn mor.
3. De drev hor i Egypten, i sin ungdom
drev de hor. Der klemte de deres bryster,
og der kjente de på deres jomfrulige barm.
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4. Deres navn var: "Ohola (hennes eget
telt), den eldste, og Oholiba (Den
Høyestes telt), hennes søster." Og de ble
mine og fødte sønner og døtre. Om deres
navn er å si at Ohola er Samaria og
Oholiba er Jerusalem.
5. Ohola drev hor og var utro mot meg.
Hun opptentes av elskov til sine elskere, til
Assyrerne, som hadde nærmet seg
henne,
6. kledd i blått purpur, fyrster og herrer,
alle sammen sjarmerende unge menn,
ryttere på sine hester.
7. Hun holdt seg til dem i hor, til alle de
kvaltetsfulle av Assurs sønner. Hun gjorde
seg skitten med alle dem som hun
opptentes av elskov til, med alle deres
avguder.
8. Men sitt horeliv fra Egypten lot hun
ikke fare, for de hadde ligget hos henne i
hennes ungdom, de hadde kjent på
hennes jomfrulige barm, og de hadde øst
ut på henne sitt horeliv.
9. Derfor gav jeg henne i hennes
elskeres hånd, i Assurs sønners hånd,
som hun var opptent av elskov til.
10. De avdekket hennes organer, tok
hennes sønner og døtre, og slo henne i
hjel med sverdet. Hun ble kjent blant
kvinnene, og de holdt dom over henne.
11. Og hennes søster Oholiba så det og
drev det enda verre i sin elskov enn
hennes søster hadde gjort.
12. Hun ble opptent av elskov til Assurs
sønner, fyrster og herrer, som hadde
nærmet seg henne, prektig kledd, ryttere
på sine hester, alle sammen sjarmerende
unge menn.
13. Jeg så at hun var blitt skitten. En og
samme vei gikk de begge.
14. Men hun drev sitt hor videre. Da hun
så menn avbildet på veggen, bilder av
Kaldeerne malt med rødt,
15. Ombundet med belte om sine hofter,
med fargede luer hengende ned på sine
hoder, alle sammen å se til som
vognkjempene, en avbildning av Babylons
sønner, hvis fødeland er Kaldea,
16. da ble hun opptent av elskov, så
snart hun så dem med sine øyne, og hun
sendte bud etter dem i Kaldea.
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17. Og Babylons sønner kom til henne,
til elskovs samleie, og gjorde henne
skitten med sitt hor. Men da hun var blitt
skitten ved dem, vendte hennes sjel seg
bort fra dem.
18. Da hun drev sitt hor så åpenbart og
avdekket sine organer, vendte min sjel
seg bort fra henne, akkurat som min sjel
hadde vendt seg bort fra hennes søster.
19. Men hun drev sitt hor enda videre.
Hun kom sin ungdoms dager i hu, da hun
drev hor med Egyptens land.
20. Og hun ble opptent av elskov til
horkarene der, hvis kjøtt var eselkjøtt, og
hvis sæd var hestesæd.
21. Så søkte du igjen til din ungdoms
prostitusjon, da egypterne kjente på din
barm for dine ungdommelige brysters
skyld.
Straffen for hennes utroskap
22. Derfor, Oholiba, sier Herren, Israels
Gud, så: Se, jeg egger dine elskere imot
deg, dem som din sjel har vendt seg bort
fra, og jeg lar dem komme over deg fra
alle kanter.
23. Babylons sønner og alle Kaldeerne,
Pekod, Soja, Koa, og alle Assur sønner,
sjarmerende unge menn, fyrster og herrer
alle sammen, vognkjempere, berømte
menn, alle sammen ridende på hester.
24. De skal komme over deg med
vogner, hjulfremkomster, og med en
mengde folk. Store skjold, små skjold, og
med hjelmer, skal de stille opp imot deg
på alle kanter. Og jeg vil overlate dommen
til dem, og de skal dømme deg med sine
dommer.
25. Jeg vil vise min nidkjærhet mot deg,
så de skal fare frem mot deg i harme. Din
nese og dine ører skal de skjære av. Og
de som blir igjen av deg, skal falle for
sverdet. De skal ta dine sønner og døtre.
Og de som blir igjen av dem, skal fortæres
av ilden.
26. De skal dra dine klær av deg og ta
dine prektige smykker.
27. Slik vil jeg gjøre ende på din
prostitusjon og ditt horeliv fra Egyptens
land. Og du skal ikke mere løfte dine øyne
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til dem og ikke mere komme Egypten i hu.
28. For så sier Herren, Israels Gud: Se,
jeg gir deg i deres hånd som du hater, i
deres hånd som din sjel har vendt seg
bort fra.
29. Og de skal fare frem imot deg med
hat og ta alt du har vunnet ved ditt strev,
og la deg bli tilbake naken og bar. Og dine
kjønnsorganer, din skamløshet, og ditt
hor, skal bli avdekket.
30. Dette skal de gjøre med deg fordi du
i hor har løpt etter hedningefolk, og fordi
du har gjort deg skitten ved deres
motbydelige avguder.
31. På din søsters vei har du gått. Derfor
rekker jeg deg det samme beger som hun
måtte tømme.
32. Så sier Herren, Israels Gud: Din
søsters beger skal du drikke, så dypt og
så bredt. Og du skal bli til spott, for det
rommer mye.
33. Av den rus skal du bli full av sorg, for
et ødeleggelses beger og et herjende
beger var din søster Samarias beger.
34. Du skal drikke det ut til siste dråpe.
Du skal slikke på dine skurver og
sønderrevne bryster. For jeg har talt, sier
Herren, Israels Gud.
35. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Fordi du glemte meg og kastet meg bak
din rygg, så bær da også straffen for din
prostitusjon og ditt hor!
36. Og Herren sa til meg: Menneskesønn! Vil du dømme Ohola og Oholiba?
Hold frem for dem deres vederstyggeligheter!
37. For de har drevet hor og der er blod
på deres hender. Med sine motbydelige
avguder har de drevet hor. Ja, til og med
sine barn, som de har født meg, har de
latt gå gjennom ilden for dem, forat de
skulle ete dem.
38. Og dette gjorde de også mot meg:
Den samme dag gjorde de min helligdom
skitten og vanhelliget mine sabbater.
39. Når de slaktet sine barn for sine
motbydelige avguder, kom de samme dag
i min helligdom og vanhelliget den. Se, slik
gjorde de i mitt hus.
40. Ja, de sendte bud etter menn som
skulle komme langveis fra. Det ble sendt

budbringere til dem. Og se, de kom, de
som du hadde badet deg, sminket dine
øyne, og prydet deg med smykker, for.
41. Og du satt på et lekkert leie. Et bord
stod dekket foran det, og min røkelse og
min olje hadde du satt på bordet.
42. Lyden av en sorgløs mengde hørtes
der inne. Og til de menn av folkemengden
som var der, ble det hentet drikkebrødre
fra ørkenen. Og de satte armbånd på
deres hender, og prektige kroner på deres
hoder.
43. Da sa jeg om den utbrukte hore: Nå
driver de rett hor med henne, ja, med
henne.
44. De gikk inn til henne som folk går inn
til ei hore. Slik gikk de inn til Ohola og
Oholiba, de prostituerte kvinner.
45. Men rettferdige menn skal dømme
dem, som horkvinner dømmes, og som
kvinner som øser ut blod. For horkvinner
er de, og blod er der på deres hender.
46. For så sier Herren, Israels Gud: Jeg
vil føre en folkemengde frem imot dem og
overgi dem til mishandling og ran.
47. Og folkemengden skal steine dem,
og hugge dem sønder med sverd. Deres
sønner og deres døtre skal de slå i hjel,
og deres hus skal de brenne opp med ild.
48. Slik vil jeg gjøre ende på horeriet i
landet, og alle kvinner skal la seg advare
og ikke drive slik horeri som dere.
49. Deres horeri skal legges på dere
selv, og dere skal bære straffen for deres
synder med deres motbydelige avguder,
og dere skal kjenne at jeg er Herren,
Israels Gud.
KAP. 24
Denne dag beleirer Babylons konge
Jerusalem
1. Og Herrens ord kom til meg i det 9.
år, i den 10. måned, på den 10. dag i
måneden, og det lød så:
2. Menneskesønn! Skriv opp for deg
navnet på denne dag, akkurat denne dag!
Babylons konge har beleiret seg imot
Jerusalem, akkurat på denne dag.
3. Sett frem en sammenligning for den
gjenstridige ætt og si til dem: Så sier
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Herren, Israels Gud: Sett gryten på! Sett
den på og øs opp vann i den!
4. Legg kjøttstykkene sammen i den,
alle gode stykker, bog og lår! Og fyll den
med de beste bein!
5. Ta det beste av småfeet og legg så et
bål under den for å koke beinene! La det
koke ordentlig, så beinene i den blir godt
kokt.
6. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Stakkars blodsbyen, den rustne gryte,
som rusten ikke har gått av! Ta stykke for
stykke ut av den! Det blir ikke kastet lodd
om det.
7. For det blod den har øst ut, er ennå i
den. Den har øst det ut på nakne berget.
Den har ikke øst det ut på jorden, så
molda kunne dekke over det.
8. For å la min harme ha fritt løp, for å
gjengjelde lot jeg dens blod komme på
berget, så det ikke skulle bli tildekket.
9. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Stakkars blodsbyen! For jeg vil også gjøre
bålet stort.
10. Legg mye ved på, og tenn opp ilden!
La kjøttet bli mørt og suppen koke inn, så
beinene blir forbrent.
11. Og la den bli stående tom på sine
glør, forat den kan bli heit, dens kobber bli
glødende, dens skittenhet smeltes bort, og
dens rust fortæres!
12. Trettsomt arbeid har den påført meg,
og allikevel er dens tykke rust ikke gått av
den. I ilden med dens rust!
13. Din skittenhet er en skam. Fordi jeg
renset deg, men du er ikke blitt rein. Da
skal du ikke mere bli fri fra din skittenhet
før jeg får stilt min harme på deg.
14. Jeg, Herren, har talt. Det kommer,
og jeg vil gjøre det. Jeg lar det ikke være,
og sparer ikke og angrer ikke. Etter din
ferd og dine gjerninger skal du bli dømt,
sier Herren, Israels Gud.
Esekiel skal være et tegn for Israel
15. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
16. Menneskesønn! Se, jeg tar dine
øynes lyst fra deg ved en brå død, men du
skal ikke klage og ikke gråte, og dine tårer
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skal ikke renne.
17. Klag i stillhet og hold ikke sørgehøytid som etter en død! Bind din lue på
deg og ta dine sko på dine føtter! Dekk
ikke skjegget til og et ikke mat som folk
sender til deg!
18. Så talte jeg til folket om morgenen,
og min hustru døde om kvelden. Og
morgenen etter gjorde jeg det som var
sagt meg.
19. Da sa folket til meg: Vil du ikke si
oss hva det betyr at du gjør så?
20. Jeg svarte dem: Herrens ord kom til
meg, og det lød så:
21. Si til Israels hus: Så sier Herren,
Israels Gud: Se, jeg vanhelliger min
helligdom, deres herlige stolthet, deres
øynes lyst, og deres sjelers lengsel. Og
deres sønner og døtre, som dere har latt
tilbake, skal falle for sverdet.
22. Da skal dere gjøre som jeg har gjort:
Deres skjegg skal dere ikke tildekke. Og
den mat som folk sender til dere, skal dere
ikke ete.
23. Deres luer skal dere ha på hodet og
deres sko på føttene. Dere skal ikke klage
og ikke gråte, men dere skal visne bort i
deres ugj erninger og klage med
hverandre.
24. Esekiel skal være til et tegn for dere.
Akkurat slik som han har gjort, skal dere
gjøre. Når det kommer, da skal dere
kjenne at jeg er Herren, Israels Gud.
25. Og du menneskesønn! På den dag
da jeg tar deres vern, deres herlige fryd,
deres øynes lyst, og deres sjels lengsel,
og deres sønner og døtre, fra dem,
26. på den dag skal det komme
flyktninger til deg og fortelle det for ditt
folk.
27. Den dag skal din munn åpnes, når
flyktningene er kommet, og du skal tale og
ikke mere være stum. For du skal være til
et tegn for dem, for at de skal kjenne at
jeg er Herren.
KAP. 25
Ammons barn, hør Herrens ord
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
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2. Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot
Ammons barn, og profeter mot dem!
3. Si til Ammons barn: Hør Herrens,
Israels Guds, ord! Så sier Herren, Israels
Gud: Fordi du ropte: "HA!" over min
helligdom, som er blitt vanhelliget, over
Israels land som er blitt ødelagt, og over
Judas hus som er ført bort i fangenskap,
4. se, derfor vil jeg la Østens sønner få
deg til eie. De skal slå opp sine teltleire i
deg, og sette sine boliger i deg. De skal
ete din frukt og drikke din melk.
5. Jeg vil gjøre Rabba til beitemark for
kameler, og Ammons barns land til
hvileplass for småfe. Og dere skal kjenne
at jeg er Herren.
6. For så sier Herren, Israels Gud: Fordi
du klappet i hendene og trampet med
føttene, og gledet deg med dyp forakt av
hele ditt hjerte over Israels land,
7. se, derfor rekker jeg min hånd ut imot
deg og gir deg til føde for folkene. Jeg
utrydder deg av folkene og utsletter deg i
landene. Jeg vil gjøre deg til intet, og du
skal kjenne at jeg er Herren.
Moab og Se'ir, hør Herrens ord
8. Så sier Herren, Israels Gud: Fordi
Moab og Se'ir sa: "Se, det er gått med
Judas hus som med alle de andre folk."
9. se, derfor vil jeg åpne Moabs grense
fra byene og fra dets landsbyer, på alle
kanter, den vakreste del av landet, BetJisimot, Ba'al-Meon, og like til Kirjata'im,
10. så Østens sønner kan slippe inn.
Akkurat som jeg vil gjøre med Ammons
barns land, som jeg gir dem til eie, forat
Ammons barns land ikke mere skal
kommes i hu blant folkene.
11. Jeg vil holde dom over Moab, og de
skal få kjenne at jeg er Herren.
Edom, hør Herrens ord
12. Så sier Herren, Israels Gud: Fordi
Edom tok hevn over Judas hus og førte
skyld over seg ved å hevne seg på dem,
13. derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Jeg vil rekke min hånd ut imot Edom, og
jeg vil utrydde både folk og fe der. Jeg vil

gjøre det til en ørken like fra Teman og
helt til Dedan skal de falle for sverdet.
14. Og jeg vil fullføre min hevn på Edom
ved mitt folk Israels hånd. De skal gjøre
med Edom etter min vrede og harme, og
de skal få kjenne min gjengjeldelse, sier
Herren, Israels Gud.
Filistere, hør Herrens ord
15. Så sier Herren, Israels Gud: Fordi
Filisterne tok hevn, fordi de hevnet seg
med forakt av hele sitt hjerte for å
ødelegge, på grunn av gammelt fiendskap,
16. derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Se, jeg rekker min hånd ut mot Filisterne,
utrydder Kreterne, og utsletter det som er
igjen ved havets strand.
17. Jeg vil ta en kraftig gjengjeldelse
over dem og dressere dem i min vrede.
Og de skal kjenne at jeg er Herren, når jeg
fullfører min gjengjeldelse på dem.
KAP. 26
Tyrus, hør Herrens ord
1. I det 11. år, på den 1. dag i måneden,
kom Herrens ord til meg, og det lød så:
2. Menneskesønn! Fordi Tyrus sier om
Jerusalem: "HA!” Sønderbrudt er den,
denne folkenes port. Den er flyttet til meg,
så jeg blir rik, for den er ødelagt."
3. derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Se, jeg kommer over deg, Tyrus, og fører
mange folk frem imot deg, akkurat som et
hav fører sine bølger frem.
4. De skal ødelegge Tyrus' murer og rive
ned dets tårner. Og jeg vil feie bort dets
grus av det og gjøre det til et nakent berg.
5. Det skal bli til en tørkeplass for
fiskegarn ute ved havet. For jeg har talt,
sier Herren, Israels Gud. De skal bli til
krigsfangst for folkene,
6. og dets døtre på fastlandet skal slås i
hjel med sverd. Og de skal kjenne at jeg
er Herren.
7. For så sier Herren, Israels Gud: Se,
jeg lar Nebukadnesar, Babylons konge,
kongenes konge, komme mot Tyrus fra
Norden med hester, vogner, ryttere, med
en hær, og mye folk.
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8. Dine døtre på fastlandet skal de slå i
hjel med sverd. Han skal bygge
forsvarsverk mot deg og kaste opp en voll
imot deg, og reise skjoldtak mot deg.
9. Sin murbrekker skal de sette opp mot
dine murer, og dine tårn skal de bryte ned
med sine jern.
10. Hans hester er så mange at støvet
av dem skal dekke deg. For bråket av
ryttere, hjulfremkomster, og vogner, skal
dine murer skjelve, når han drar inn
gjennom dine porter, som en drar inn i en
krigstatt by.
11. Med sine hesters hover skal han
trampe ned alle dine gater. Ditt folk skal
han slå i hjel med sverd, og dine sterke
støtter skal synke til jorden.
12. De skal røve ditt gods og rane dine
varer, bryte ned dine murer og rive dine
herlige hus, kaste dine steiner, ditt treverk,
og ditt støv ut i vannet.
13. Jeg lar dine skrålende sanger
opphøre, og lyden av dine sitarer skal ikke
høres mere.
14. Jeg vil gjøre deg til et nakent berg,
og du skal bli til en tørkeplass for
fiskegarn. Du skal aldri bygges opp igjen,
for jeg, Herren, har talt, sier Herren,
Israels Gud.
15. Så sier Herren, Israels Gud, til
Tyrus: Se, kystene skal skjelve ved braket
av ditt fall, ved de såredes stønning, og
ved de mange mord midt i deg.
16. Alle havets fyrster skal stige ned fra
sine troner og legge sine kapper, og ta
sine broderte klær, av seg. De skal kle
seg i angst, sitte på jorden og frykte hvert
øyeblikk, og bli skrekkslagen over deg.
17. De skal stemme i en klagesang over
deg og si til deg: Hvordan er du gått til
grunne, du som hadde dine innbyggere fra
havene, du den lovpriste by, som var så
mektig på havet, både du og dine
innbyggere, som bredte ut respekt for deg
blant alle som bodde der?
18. Nå gripes øyene av angst på den
dag du faller. Øyene i havet ble skrekkslått
over den ende du fikk.
19. For så sier Herren, Israels Gud: Når
jeg gjør deg til en ødelagt by, lik de byer
som det ikke lenger bor folk i, når jeg lar
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dypets vann stige opp over deg, så
vannmassene skjuler deg,
20. da lar jeg deg fare ned, akkurat som
de som farer ned i graven, til fortidens
folk. Og jeg lar deg bo i dødsrikets land, i
ruiner fra eldgammel tid, akkurat som de
som farer ned i graven, forat ingen mere
skal bo i deg. Men jeg vil gjøre herlige ting
i de levendes land.
21. Til en forskrekkelse vil jeg gjøre deg,
og du skal ikke være til mere. De skal
søke etter deg, men aldri i evighet finne
deg, sier Herren, Israels Gud.
KAP. 27
Stem i en klagesang over Tyrus
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Og du menneskesønn! Stem i en
klagesang over Tyrus!
3. Si til Tyrus, som bor ved havets
innløp, og som handler med folkene på
mange kyster: Så sier Herren, Israels
Gud: Tyrus! du sier: "Jeg er fullkommen i
skjønnhet."
4. Midt i havet er dine landegrenser.
Dine bygningsmenn gjorde din skjønnhet
fullkommen.
5. Av cypresser fra Senir bygget de
begge dine plankesider. Og seder fra
Libanon hentet de for å gjøre mast på
deg.
6. Av eiker fra Basan gjorde de dine
årer. Dine rorbenker gjorde de av elfenbein innlagt i buksbom fra Kittims øyer.
7. Fint brodert lin fra Egypten var det du
brettet ut som ditt flagg. Blått og purpurrødt tøy fra Elisa-øyene var ditt soltelt.
8. Folk fra Sidon og Arvad var dine
roflokker. De kloke menn som fantes hos
deg,Tyrus, var dine styrmenn.
9. Gebals eldste og dets kloke menn var
hos deg og bøtte dine lekkskader. Alle
havets skip og sjøfolk var hos deg, og
handlet med deg.
10. Menn fra Persia, Lud, og Put, gjorde
krigstjeneste i din hær. Skjold og hjelm
hengte de opp i deg, og de gav deg glans.
11. Arvads sønner stod med din egen
hær på dine murer rundt omkring, og
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djerve menn på dine tårn. Sine skjold
hengte de opp på dine murer rundt
omkring, og de gjorde din skjønnhet
fullkommen.
12. Tarsis handlet med deg fordi du var
rik på all slags gods. Med sølv, jern, tinn,
og bly, betalte de dine varer.
13. Javan, Tubal, og Mesek, var dine
handelsmenn. Med mennesker og
kobberkar betalte de dine varer.
14. Togarmafolket betalte dine varer
med vognhester, ridehester, og mulesler.
15. Dedans sønner var dine handelsmenn, og mange kystland mottok varer av
din hånd. Elfenbein og ibenholt gav de
deg til betaling.
16. Aram handlet med deg fordi du var
rik på alle slags kunstarbeide. Med
karfunkler, purpur, brodert tøy, fint lin,
koraller, og rubiner, betalte de dine varer.
17. Juda og Israels land var dine
handelsmenn. Med hvete fra Minnit, søte
kaker, honning, olje, og balsam, betalte de
dine varer.
18. Damaskus handlet med deg fordi du
var rik på alle slags kunstarbeider, og på
all slags gods. De kom med vin fra Helbon
og hvit ull.
19. Vedan og Javan fra Usal betalte dine
varer, så skinnende jern, kassia, og
kalmus, kom i din handel.
20. Dedan handlet med deg med
sadeldekke til å ri på.
21. Arabia og alle Kedars fyrster mottok
varer av din hånd. Med lam, værer, og
bukker, handlet de med deg.
22. Sjebas og Ramas forretningsmenn
var dine handelsmenn. Med beste slag av
alle slags velduftende planter, og med alle
slags kostbare steiner og gull, betalte de
dine varer.
23. Karan, Kanne, Eden, Sjebas
handelsmenn, Assur, og Kilmad, handlet
med deg.
24. De handlet med deg med prektige
klær, med kapper av purpurfargede og
broderte tøyer, med hele plagg av tvunnet,
mangefarget, garn, og med tvunnede og
sterke snorer, til din marknad.
25. Tarsis-skip var dine karavaner. De
drev din handel, og du ble fylt og

overmåte rik, der du lå midt ute i havet.
26. På store vann førte dine roflokker
deg ut, men østavinden knuser deg midt i
havet.
27. Ditt gods og dine varer, din handel,
dine sjøfolk, dine styrmenn, de som bøter
dine lekkskader, de som driver din handel,
alle de krigsmenn du har hos deg, og hele
det mannskap du har om bord, skal falle
midt ute i havet på den dag du faller.
28. Ved lyden av dine styrmenns skrik
skal dine marker skjelve.
29. Og de skal stige ut av sine skip, alle
de som sitter ved årene, sjøfolkene, og
alle styrmenn på havet, og de skal gå i
land.
30. De skal bryte ut i klagerop over deg,
og de skal kaste støv på sine hoder og
velte seg i asken.
31. De skal rake seg skallet for din skyld
og binde sekk om seg. Og de skal gråte
over deg i bitter sorg, med bitter smertelig
klage.
32. I sin klage skal de stemme i en
klagesang over deg og si: "Hvem er lik
Tyrus, den by som nå er blitt taus, der den
ligger midt ute i havet?
33. Da dine varer kom inn fra havene,
mettet du mange folk. Med alt ditt gods,
og alle dine varer, gjorde du Jordens
konger rike.
34. Nå, da du er knust og er sunket i
havets dyp, er dine varer og hele ditt
mannskap gått til grunne med deg."
35. Alle de som bor i kystlandene, skal
bli sjokkert over deg, og deres konger skal
blekne av redsel i sine ansikter.
36. Handelsmennene rundt om blant
folkene skal tale neglisjerende over deg:
"Til en skrekk er du blitt, og du er blitt
borte for evig tid."
KAP. 28

Tal til Tyrus' fyrste

1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Menneskesønn! Si til Tyrus' fyrste: Så
sier Herren, Israels Gud: Fordi ditt hjerte
opphøyer seg, og du sier: "Jeg er en gud,
og jeg sitter på et gudesete midt ute i
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havet." enda du er et menneske og ikke
noen gud. Og allikevel i ditt hjerte mener å
være en gud.
3. Ja, du er visere enn Daniel, og
ingenting hemmelig er skjult for deg.
4. Ved din visdom og forstand har du
vunnet deg rikdom, og samlet gull og sølv
i dine skatterom.
5. Ved din store klokskap i handel har du
øket din rikdom, og ditt hjerte opphøyet
seg for din rikdoms skyld.
6. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Fordi du i ditt hjerte mener å være en gud,
7. se, derfor lar jeg fremmede komme
over deg, de grusomste blant folkene. Og
de skal dra sine sverd mot din strålende
visdom og vanhellige din glans.
8. I graven skal de støte deg ned, og du
skal dø som de i hjelslåtte dør, midt ute i
havet.
9. Vil du vel da si til din oppgjørsmann:
"Jeg er en gud." enda du er et menneske
og ikke noen gud, du som er i din
drapsmanns vold?
10. Som de uomskårne dør, skal du dø
ved fremmedes hånd. For jeg har talt, sier
Herren, Israels Gud.
Stem i en klage sang overTyrus'
konge
11. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
12. Menneskesønn! Stem i en
klagesang over Tyrus konge og si til ham:
Så sier Herren, Israels Gud: Du var
kvalitets-stempelet på den velutrustede
skapning, full av visdom, og fullkommen i
skjønnhet!
13. I Eden, Guds hage, bodde du.
Dyrebare steiner dekket deg; karneol,
topas, diamant, krysolitt, onyks, jaspis,
safir, karfunkel, smaragd, og gull. Dine
trommer og fløyter var i fullt arbeid hos
deg. Den dag du ble skapt, stod de klare.
14. Du var en salvet kjerub med
dekkende vinger, og jeg satte deg på det
hellige gudefjell. Der gikk du omkring på
skinnende steiner.
15. Ustraffelig var du i din ferd fra den
dag du ble skapt, til det ble funnet
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urettferdighet hos deg.
16. Ved din store handel fyltes ditt hjerte
med urett, og du syndet. Så vanhelliget
jeg deg og drev deg bort fra gudefjellet.
Og jeg gjorde deg til ingenting, du salvede
kjerub, så du ikke mere fikk være blant de
skinnende steiner.
17. Ditt hjerte opphøyet seg for din
skjønnhets skyld, og du ødela din visdom
på grunn av din herlighet. Jeg kastet deg
til jorden, og jeg la deg ned for kongers
åsyn, forat de skulle se på deg med
skadefro.
18. ved dine mange ugjerninger, og ved
din urettferdige handel vanhelliget du dine
helligdommer. Derfor lar jeg en ild gå ut
fra deg, og den skal fortære deg. Jeg gjør
deg til aske på jorden for alle deres øyne
som ser deg.
19. Alle som kjente deg blant folkene, er
skrekkslagne over deg. Et sjokk er du blitt,
for du er blitt borte for evig tid.
Menneskesønn, profeter imot Sidon
20. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
21. Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot
Sidon og profeter mot det,
22. og si: Se, jeg kommer over deg,
Sidon, og jeg vil forherlige meg i deg.
23. og jeg vil sende pest og blod over
det på dets gater, og de skal falle der som
drepte menn for et sverd som kommer
over dem fra alle kanter. Og de skal
kjenne at jeg er Herren.
24. Og ikke skal det for Israels hus mere
være noen stikkende torn eller brennende
tistel blant alle dem som bor omkring dem,
og som forakter dem. Og de skal kjenne at
jeg er Herren, Israels Gud.
Når Herren samler Israel, skal de bo
trygt
25. Så sier Herren, Israels Gud: Når jeg
samler Israels hus fra de folk som de er
spredt iblant, da vil jeg åpenbare min
hellighet på dem for folks øyne. Og de
skal bo i sitt land, det som jeg gav min
tjener Jakob,
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26. og der skal de bygge hus og plante
vingårder. De skal bo trykt, mens jeg
holder dom over dem som bor rundt
omkring dem, og dem som forakter dem.
Og de skal kjenne at jeg, Herren, er deres
Gud.
KAP. 29
Profeter mot Farao og hele Egypten
1. I det 10. år, i den 10. måned, på den
12. dag i måneden, kom Herrens ord til
meg, og det lød så:
2. Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot
Farao, Egyptens konge, og profeter mot
ham og mot hele Egypten!
3. Tal og si: Så sier Herren, Israels Gud:
Se, jeg kommer over deg, Farao,
Egyptens konge, du store sjøuhyre, som
ligger ved dine floder, og som sier: "Meg
tilhører min flod, og jeg har selv gjort den."
4. Jeg vil legge kroker i dine kjever og la
fiskene i dine floder, henge fast i dine
skjell. Og jeg vil dra deg opp av dine
floder, både deg og alle fiskene i dine
floder, som henger fast i dine skjell.
5. Og jeg vil kaste deg ut i ørkenen,
både deg og alle fiskene i dine floder. På
marken skal du falle. Du skal ikke samles
og ikke sankes, for jeg gir deg til føde for
Jordens dyr og himmelens fugler.
6. Og alle Egyptens innbyggere skal
kjenne at jeg er Herren, fordi de har vært
en sivstøtte for Israels hus.
7. Når de tar deg i hånden, så knekkes
du og sårer enhver av dem i siden. Når de
støtter seg på deg, brytes du i stykker og
får hoftene på dem alle til å vakle.
8. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Se, jeg lar sverd komme over deg, og jeg
vil utrydde folk og fe hos deg.
9. Og Egyptens land skal bli til en ørken,
et øde land, og de skal kjenne at jeg er
Herren, fordi han sa: Floden tilhører meg,
og jeg har gjort den.
10. Se, derfor kommer jeg over deg og
dine floder, og jeg vil gjøre Egyptens land
til en øde ørken, full av grushauger, fra
Migdol til Syene, og like til Nubias grense.
11. Ingen menneskefot skal fare frem
der, og ingen buskapsfot skal trå frem der,

og det skal ikke reise seg igjen på 40 år.
12. Jeg vil gjøre Egyptens land til en
ørken blant ødelagte land. Dets byer skal
ligge ødelagte i 40 år, og jeg vil spre
Egypterne blant folkene og strø dem ut i
landene.
13. For så sier Herren, Israels Gud: Når
40 år er gått, vil jeg samle Egypterne fra
de folk som de var spredt iblant.
14. Jeg vil gjøre ende på Egyptens
fangenskap og føre dem tilbake til landet
Patros, det land som de stammer fra, og
der skal de være et svakt kongerike.
15. Det skal være svakere enn andre
kongeriker og ikke mere opphøye seg
over folkene. Og jeg vil gjøre dem
fåtallige, så de ikke skal herske over
folkene.
16. Og for Israels hus skal det ikke være
en tilflukt, som minner meg om deres
ugjerning, når de vender seg til dem. Og
de skal kjenne at jeg er Herren, Israels
Gud.
Nebukadnesar har angrepet Tyrus
17. I det 27. år, i den 1. måned, på den
1. dag i måneden, kom Herrens ord til
meg, og det lød så:
18. Menneskesønn! Nebukadnesar,
Babylons konge, har latt sin hær utføre et
stort arbeid mot Tyrus. Hvert hode er
skallet og hver skulder er oppslitt, men
lønn har han og hans hær ikke fått av
Tyrus for det arbeid han har utført imot
det.
19. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
S e , j eg g ir E g yp t en s lan d t i l
Nebukadnesar, Babylons konge, og han
skal føre bort dets rikdom og erobre alt
hva der er å ta i krigsfangst, og det skal
hans hær ha til lønn.
20. Som lønn for det arbeid han har
gjort, så gir jeg ham Egyptens land, for de
har arbeidet for meg, sier Herren, Israels
Gud.
21. Den samme dag vil jeg la et horn
vokse opp for Israels hus, og deg vil jeg gi
en åpen munn midt iblant dem. Og de skal
kjenne at jeg er Herren.
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KAP. 30
Herrens sverd kommer mot Egypten
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Menneskesønn! Profeter og si: Så
sier Herren, Israels Gud: Jamre dere og
si: "Stakkars oss, for en dag!"
3. For dagen er nær, ja, nær er Herrens
dag. En overskyet dag, og en dommens
dag for folkene skal den være.
4. Det skal komme et sverd mot
Egypten, og Nubia skal vri seg i angst, når
menn faller drepte i Egypten. Dets rikdom
skal føres bort, og dets grunnvoller skal
brytes ned.
5. Nubiere og folk fra Put og Lud, og alle
de fremmede krigsfolk, Kubeere, og
kontrakts-landets sønner, skal sammen
med dem falle for sverdet.
6. Så sier Herren: Egyptens støtter skal
falle, og dets stolte makt skal synke
sammen. Fra Migdol til Syene skal de falle
for sverdet, sier Herren, Israels Gud.
7. Og det skal ligge øde blant ødelagte
land, og dets byer skal ligge blant
ødelagte byer.
8. Og de skal kjenne at jeg er Herren,
når jeg setter ild på Egypten, og alle dets
hjelpere blir knust.
9. Den dag skal engler fra meg dra ut på
skip for å skrekkslå Nubia i dets trygghet,
og de skal vri seg i angst, som på
Egyptens dag. For se, det kommer.
10. Så sier Herren, Israels Gud: Jeg vil
gjøre ende på Egyptens bråkende flokk
ved Nebukadnesar, Babylons konge.
11. Han og hans folk med ham, de
grusomste blant folkene, skal føres dit for
å ødelegge landet. Og de skal dra sine
sverd mot Egypten og fylle landet med
drepte menn.
12. Jeg vil la flodene tørkes ut og selge
landet i onde menneskers hånd. Og jeg vil
ødelegge landet, og alt som er i det, ved
fremmedes hånd. Jeg, Herren, har talt.
13. Så sier Herren, Israels Gud: Jeg vil
tilintetgjøre de motbydelige avguder og
utrydde de falske guder i Memfis. Det skal
aldri mere oppstå noen fyrste i Egyptens
land, og jeg vil la det falle frykt over
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Egyptens land.
14. Jeg vil ødelegge Patros og sette ild
på Soan, og jeg vil holde dom over No.
15. Jeg vil øse ut min harme over Sin,
Egyptens sterke vern, og jeg vil utrydde
den bråkende flokk i No.
16. Jeg vil sette ild på Egypten. Sin skal
skjelve og skake. No skal bli inntatt, og
Memfis skal bli overfalt av fiender ved
høylys dag.
17. Avens og Pibesets unge menn skal
falle for sverdet, og de selv skal gå i
fangenskap.
18. I Tehafnehes skal dagen bli mørk,
når jeg sønderbryter Egyptens åk, og det
er ute med dets stolte makt. Selv skal det
dekkes av en sky, og dets døtre skal gå i
fangenskap.
19. Jeg vil holde dom over Egypten, og
de skal kjenne at jeg er Herren.
Jeg vil sønderbryte Egyptens armer
20. I det 11. år, i den 1. måned, på den
7. dag i måneden, kom Herrens ord til
meg, og det lød så:
21. Menneskesønn! Jeg har sønderbrutt
Egypterkongen Faraos arm. Og se, den er
ikke blitt forbundet. Ingen har brukt
legemidler eller lagt forbinding på, så den
kunne bli sterk nok til å gripe sverdet.
22. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Se, jeg kommer over Farao, Egyptens
konge, og jeg vil sønderbryte hans armer,
både den sterke og den sønderbrutte. Og
jeg vil la sverdet falle av hans hånd.
23. Jeg vil spre Egypterne blant folkene
og strø dem ut i landene.
24. Jeg vil styrke Babylons konges
armer og legge mitt sverd i hans hånd,
men Faraos armer vil jeg sønderbryte. Og
han skal ligge å stønne for hans åsyn,
som en hardt såret mann stønner.
25. Jeg vil gjøre Babylons konges armer
sterke, men Faraos armer skal synke. Og
de skal kjenne at jeg er Herren, når jeg
legger mitt sverd i Babylons konges hånd,
og han rekker den ut mot Egyptens land.
26. Og jeg vil spre Egypterne blant
folkene og strø dem ut i landene, og de
skal kjenne at jeg er Herren.
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KAP. 31
Assur var som et tre i Edens hage
1. I det 11. år, i den 3. måned, på den 1.
dag i måneden, kom Herrens ord til meg,
og det lød så:
2. Menneskesønn! Si til Farao, Egyptens
konge, og hans bråkende flokk: Hvem kan
sammenlignes med deg i din storhet?
3. Se, Assur var en seder på Libanon
med vakre greiner, et skyggerikt tre, en
høy stamme, og hans krone nådde opp til
skyene.
4. Vannet gjorde ham stor, og dypets
kilder gjorde ham høy. Med sine floder
overfløt de det sted hvor han var plantet,
og sendte ut sin vannløp til alle markens
trær.
5. Derfor ble han høyere av vekst enn
alle markens trær, og han fikk mange
greiner og lange kvister, fordi det var så
rikelig med vann der han bredte seg ut.
6. På hans kvister bygget alle
himmelens fugler rede, og under hans
greiner fødte alle markens dyr sine unger,
og i hans skygge bodde alle de mange
folkegrupper.
7. Han var vakker i sin storhet, med sine
lange greiner, for ved hans rot var det
rikelig med vann.
8. Sederne i Guds hage stilte ham ikke i
skyggen. Cypresser var ikke å sammenligne med hans greiner, og lønnetrær ikke
med hans kvister. Intet tre i Guds hage
var å sammenligne med ham i skjønnhet.
9. Vakker hadde jeg gjort ham i hans
rikdom på greiner, og alle Edens trær i
Guds hage misunte ham.
10. Derfor sa Herren, Israels Gud, så:
Siden han er blitt høy av vekst og har
strakt sin krone opp mellom skyene, og at
han er blitt overmodig fordi han er blitt så
høy,
11. så gir jeg ham i hendene på folkenes
hersker, så han kan gjøre med ham som
han vil. For hans ugudelighets skyld drev
jeg ham ut,
12. og fremmede, de grusomste blant
folkene, hugg ham ned og lot ham ligge.
På fjellene og i alle daler falt hans kvister,
og hans greiner ble sønderbrutt ved alle

landets bekker. Alle Jordens folk steg ned
fra hans skygge og lot ham ligge,
13. på hans falne stamme slo alle
himmelens fugler seg ned, og ved hans
greiner leiret alle markens dyr seg.
14. Dette fordi at ingen trær som vokser
ved vann, skal bli store i seg selv av sin
vekst og strekke sin krone opp mellom
skyene. Og de sterkeste av dem, alle de
som suger vann til seg, skal ikke stå der i
sin høyde. De er alle sammen overgitt til
døden, og må alle sammen ned til
dødsrikets land, blant menneskenes barn,
til dem som har faret ned i graven.
15. Så sier Herren, Israels Gud: Den
dag han fór ned i dødsriket, lot jeg dypet
sørge for hans skyld, og jeg dekket det til
for hans skyld. Jeg stanset dets floder, og
mange vann ble holdt tilbake. Jeg kledde
Libanon i svart for hans skyld, og alle
markens trær ble fortvilet i sorg over det.
16. Ved braket av hans fall fikk jeg
folkeslag til å skjelve, da jeg lot ham fare
ned i dødsriket med dem som farer ned i
graven. Og da ble de trøstet i dødsrikets
land alle Edens trær, de beste og vakreste
på Libanon, alle de som suget vann til
seg.
17. Også de fór ned med ham i
dødsriket til dem som var drept med
sverdet, for som hans arm så hadde de
sittet i hans skygge midt iblant folkene.
18. Kan du på den måten være lik i
herlighet og storhet som Edens trær?
19. Så skal du da støtes ned til Edens
trær til dødsrikets land. Midt iblant de
uomskårne skal du ligge, sammen med
dem som blir drept med sverdet. For slik
skal det gå med Farao og hele hans
bråkende flokk, sier Herren, Israels Gud.
KAP. 32
Stem i en klagesang over Farao
1. I det 12. år, i den 12. måned, på den
1. dag, kom Herrens ord til meg, og det
lød så:
2. Menneskesønn! Stem i en klagesang
over Farao, Egyptens konge, og si til ham:
En ung løve blant folkene ville du være lik,
og så var du som sjøuhyret i havet. Du fór
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frem i dine elver og gjorde vannbunnen
opprørt med dine føtter, og gjorde dets
floder grumset.
3. Så sier Herren, Israels Gud: Derfor vil
jeg spenne ut mitt garn over det ved
mengder av mange folk, og de skal dra
deg opp i min not.
4. Jeg vil kaste deg på land og slenge
deg bort på marken. Og jeg vil la alle
himmelens fugler slå ned på deg, og
dyrene på hele Jorden skal mette seg
med deg.
5. Jeg vil kaste ditt kjøtt opp på fjellene
og fylle dalene med din store kropp.
6. Jeg vil vanne landet med floder av ditt
blod helt opp til fjellene, og bekkeleiene
skal fylles med deg.
7. Og når jeg slukker deg ut, vil jeg
dekke himmelen til, og kle dets stjerner i
svart. Solen vil jeg dekke til med skyer, og
månen skal ikke la sitt lys skinne.
8. Alle skinnende lys på himmelen vil jeg
kle i svart for din skyld, og jeg vil legge
mørke over ditt land, sier Herren, Israels
Gud.
9. Jeg vil vekke sorg i mange
folkegruppers hjerte, når jeg lar nyheten
om din undergang komme ut blant
folkene, i land som du ikke kjenner.
10. Jeg vil gj øre mange folk
skrekkslagne over deg, og deres konger
skal fryse av redsel over deg, når jeg
svinger mitt sverd for deres åsyn. Og de
skal skjelve for hvert øyeblikk for sitt liv,
på den dag du faller.
11. For så sier Herren, Israels Gud:
Babylons konges sverd skal komme over
deg.
12. Og for kjempenes sverd vil jeg la din
bråkende flokk falle. De er alle sammen
de grusomste blant folkene. De skal
ødelegge Egyptens stolthet, og hele den
bråkete flokk skal tilintetgjøres.
13. Jeg vil utrydde alt dets buskap, som
har beitet ved de mange vann. Ingen
menneskefot skal mere gjøre dem
opprørt, og ingen klov skal mere gjøre
dem grumset.
14. Da vil jeg la deres vann synke, og
deres floder flyte bort som olje, sier
Herren, Israels Gud.
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15. Når jeg gjør Egyptens land til en
ørken, så landet ligger øde og tomt, og
når jeg slår ned alle dem som bor der, da
skal de kjenne at jeg er Herren.
16. Dette er en klagesang, og den skal
bli sunget. Folkenes døtre skal synge den.
Over Egypten og hele dens bråkete flokk
skal de synge den, sier Herren, Israels
Gud.
Syng en gravsang over Egyptens
bråkete flokk
17. I det 12. år, på den 15. dag i
måneden, kom Herrens ord til meg, og det
lød så:
18. Menneskesønn! Syng en gravsang
over Egyptens bråkete flokk. La den fare
ned, den og folks herlige døtre, til
dødsrikets land, sammen med dem som
farer ned i graven!
19. Overgår du noen i skjønnhet? Far
ned og legg deg hos de uomskårne!
20. Midt iblant dem som er drept med
sverdet, skal de falle. Sverdet er overgitt.
Dra av sted med det, og med alle dets
flokker.
21. Kjempenes høvdinger taler midt ut
fra dødsriket om ham og hans hjelpere.
De har faret ned, og de ligger der, de
uomskårne, drept med sverdet.
22. Der er Assur og hele hans flokk.
Rundt omkring ham er hans graver. Alle
sammen er drept og falt for sverdet.
23. Hans graver er lagt i hulens dypeste
bunn, og hans flokk er rundt omkring hans
grav. Alle sammen er drept og falt for
sverdet, de som bredte ut frykt i de
levendes land.
24. Der er Elam og hele hans bråkete
flokk rundt omkring hans grav. Alle
sammen drept og falt for sverdet. De fór
uomskårne ned til dødsrikets land, de som
hadde bredt ut frykt for seg i de levendes
land, og bærer sin skam sammen med
dem som farer ned i graven.
25. Midt iblant drepte menn er det redet
et leie for ham og hele hans bråkete flokk,
og rundt omkring ham er hans graver. Alle
sammen er uomskårne og drept med
sverdet, fordi frykt for dem ble bredt ut i de
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levendes land. Og de bærer sin skam
sammen med dem som farer med i
graven. Midt iblant drepte menn ble han
lagt.
26. Der er Mesek-Tubal med hele sin
bråkete flokk, og rundt omkring ham er
hans graver. Alle sammen er uomskårne
og drept med sverdet, fordi de hadde
bredt ut frykt for seg i de levendes land.
27. Skulle de da ikke ligge hos dem, når
kjemper er falt blant de uomskårne, og
som fór ned i dødsriket med sine
krigsvåpen, og hvis sverd ble lagt under
deres hoder, og hvis ugjerning tynget
deres bein, fordi det hadde vært frykt for
kjempene i de levendes land?
28. Du, midt iblant uomskårne skal du bli
knust og ligge hos dem som er drept med
sverdet.
29. Dit er Edom kommet, hans konger
og alle hans fyrster, som til tross for sin
makt er lagt hos dem som er drept med
sverdet. De skal ligge hos uomskårne og
hos dem som farer ned i graven.
30. Dit er Nordens fyrster kommet alle
sammen, og alle Sidonere, som fór ned
med de drepte og ble til skamme til tross
for den frykt folk hadde hatt for dem for
deres makts skyld. Uomskåret fikk de sitt
leie hos dem som var drept med sverdet,
og de bar sin skam sammen med dem
som farer ned i graven.
31. Dem skal Farao se, og han skal
trøste seg over sin bråkete flokk, da Farao
og hele hans hær er drept med sverdet,
sier Herren, Israels Gud.
32. For jeg har utbredt skrekk ved ham i
de levendes land. Han skal legges hos
dem som er drept med sverdet, Farao
selv, og hele hans bråkete flokk, sier
Herren, Israels Gud.
KAP. 33
Vokteren for Israels flokk
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Menneskesønn! Tal til ditt folks barn
og si til dem: Når jeg lar sverdet komme
over et land, og landets folk tar en mann i
sitt samfunn og setter ham til vokter for

seg,
3. og han ser sverdet komme over
landet, støter i basunen, og advarer folket,
4. men den som hører basunens lyd og
ikke lar seg advare, og sverdet kommer
og tar ham bort, da skal hans blod komme
over hans eget hode.
5. Han hørte basunens lyd, men lot seg
ikke advare. Hans blod skal komme over
ham selv. Men hadde han latt seg advare,
så hadde han berget sitt liv.
6. Men når vokteren ser sverdet komme
og ikke støter i basunen, så folket ikke blir
advart, og sverdet kommer og tar bort
noen av dem, da blir han tatt bort for sin
ugjernings skyld, men hans blod vil jeg
kreve av vokterens hånd.
7. Og du menneskesønn! Til vokter har
jeg satt deg for Israels hus. Og når du
hører et ord av min munn, skal du advare
dem fra meg.
8. Når jeg sier til den ugudelige: "Du
ugudelige, du skal i sannhet dø.", og du
ikke taler og advarer den ugudelige for
hans ferd, da skal han, den ugudelige, dø
for sin ugjernings skyld, men hans blod vil
jeg kreve av din hånd.
9. Men når du har advart den ugudelige
for hans ferd, at han skal vende om fra
den, men han ikke vender om fra sin ferd,
da skal han dø for sin ugjernings skyld,
men du har reddet din sjel.
10. Og du menneskesønn! Si til Israels
hus: Slik sier dere: "Våre overtramp og
synder tynger på oss, og for deres skyld
råtner vi bort, hvordan kan vi da leve?"
11. Si til dem: Så sant jeg lever sier
Herren, Israels Gud, jeg har ikke behag i
den ugudeliges død, men i at den
ugudelige vender om fra sin ferd og lever.
VEND OM fra deres onde veier! Hvorfor
vil dere dø, Israels hus?
12. Og du menneskesønn! Si til ditt folks
barn: Den rettferdiges rettferdighet skal
ikke befri ham på den dag han synder.
Den ugudelige skal ikke omkomme for sin
ugudelighets skyld på den dag han vender
om fra sin ugudelighet. Og den rettferdige
skal ikke kunne leve ved sin rettferdighet
på den dag han synder.
13. Når jeg sier om den rettferdige: Han
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skal i sannhet leve. Men setter han sin lit
til sin rettferdighet og gjør urett, da skal
ingen av hans rettferdige gjerninger
tilregnes ham. Men for den urett skyld
som han har gjort, for den skal han dø.
14. Og når jeg sier til den ugudelige: Du
skal i sannhet dø. Og han vender om fra
sin synd og gjør rett og rettferdighet,
15. så han, den ugudelige, gir pant
tilbake, godtgjør det han har røvet, følger
livets bud, så han ikke gjør urett, da skal
han i sannhet leve. Han skal ikke dø.
16. Ingen av de synder som han har
gjort, skal tilregnes ham. Rett og
rettferdighet har han gjort, og han skal i
sannhet få leve.
17. Ditt folks barn sier: “Herrens vei er
ikke rett”. Men det er deres vei som ikke
er rett.
18. Når den rettferdige vender om fra sin
rettferdighet og gjør urett, så skal han dø.
19. Og når den ugudelige vender om fra
sin ugudelighet og gjør rett og rettferdighet, så skal han leve.
20. Og enda sier dere: Herrens vei er
ikke rett. Jeg vil dømme dere, Israels hus,
enhver etter sin ferd.
Herren vil dømme ugudeligheten
21. I det 12. år etter at vi var bortført, i
den 10. måned, på den 5. dag i måneden,
kom det noen flyktninger fra Jerusalem til
meg og sa: Byen er inntatt.
22. Og Herrens hånd var kommet over
meg om kvelden, før flyktningene kom, og
han åpnet min munn, innen de kom til
meg om morgenen. Min munn ble åpnet,
og jeg var ikke lenger stum.
23. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
24. Menneskesønn! De som bor blant
grushaugene der borte i Israels land, sier
så: Abraham var bare èn, og han fikk
landet i eie. Vi er mange og vi har fått
landet til eiendom.
25. Si derfor til dem: Så sier Herren,
Israels Gud: Dere eter kjøtt med blodet i,
løfter deres øyne til deres motbydelige
avguder, og øser ut blod. Skulle dere få
eie landet?
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26. Dere stoler på deres sverd. Dere
gjør det som vederstyggelig er. Dere
voldtar hverandres hustruer. Skulle dere
få eie landet?
27. Så skal du si til dem: Så sier Herren,
Israels Gud: Så sant jeg lever, de som bor
blant grushaugene, skal i sannhet falle for
sverdet. Og den som er på marken, ham
gir jeg til føde for de ville dyr. Og de som
er i fjellborgene og i hulene, skal dø av
pest.
28. Jeg vil gjøre landet til en ørken, en
øde mark, og det skal være ute med dets
stolte makt. Fjellene i Israel skal ligge øde,
så ingen ferdes der.
29. Og de skal kjenne at jeg er Herren,
når jeg gjør landet til en ørken, og en øde
mark, for alle de vederstyggelige tings
skyld som de har gjort.
30. Og du menneskesønn! Ditt folks
barn taler sammen om deg ved veggene
og i husdørene. Og de sier til hverandre:
Kom og hør hva det er for et ord som går
ut fra Herren!
31. Så kommer de til deg i store flokker.
Og de setter seg foran deg som mitt folk
og hører dine ord, men de gjør ikke etter
dem. For det som er etter deres smak, det
gjør de, og til vinning står deres hu.
32. Og se, du er for dem som en herlig
sang, som en som har en nydelig røst og
spiller vakkert. De hører dine ord, men
gjør ikke etter dem.
33. Men når det kommer, og komme
skal det, da skal de kjenne at en profet har
vært midt iblant dem.
KAP. 34
Profeter mot Israels hyrder
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Menneskesønn! Profeter mot Israels
hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene:
Så sier Herren, Israels Gud: Stakkars
Israels hyrder, som passer på seg selv. Er
det ikke flokken hyrdene skal vokte?
3. Fettet eter dere, og ullen kler dere
dere med. Det fete slakter dere, og
flokken vokter dere ikke.
4. Det svake har dere ikke styrket, og
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det syke har dere ikke legt. Det
sønderbrutte har dere ikke forbundet, og
de bortdrevne har dere ikke ført tilbake.
Det fortapte har dere ikke oppsøkt, men
med vold og med hardhet har dere
hersket over dem.
5. Og slik ble de spredt fordi de ingen
hyrde hadde. De ble til føde for alle
markens ville dyr når de ble spredt.
6. Min flokk farer vill på alle fjell og på
hver høy bakke, og over hele landet er
min flokk spredt. Det er ingen som spør,
og ingen som leter etter den.
7. Hør derfor Herrens ord, dere hyrder!
8. Så sant jeg lever, sier Herren, Israels
Gud, sannelig, siden min flokk er blitt til
rov, og den er blitt til føde for markens ville
dyr, fordi den er uten hyrde, og mine
hyrder ikke spurte etter min flokk, men
hyrdene bare passet seg selv og ikke
voktet min flokk,
9. derfor, dere hyrder, hør Herrens ord!
10. Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg
kommer over hyrdene og vil kreve min
flokk av deres hånd og la dem opphøre
med å vokte flokken, så hyrdene ikke
mere skal passe seg selv. Og jeg vil redde
min flokk av deres munn, så den ikke
mere skal være til føde for dem.
11. For så sier Herren, Israels Gud: Se,
jeg kommer og vil spørre etter min flokk,
og se til den.
12. Akkurat som en hyrde ser til din flokk
på den dag han er iblant sine spredte får,
slik vil jeg se til mine får og redde dem fra
alle de steder hvor de er spredt på en dag
med skyer og tåke.
13. Og jeg vil føre dem ut fra folkene og
samle dem fra landene, og føre dem til
deres eget land. Og jeg vil vokte dem på
Israels fjell, i dalene og på alle steder i
landet hvor de bor.
14. På en god beitemark vil jeg la dem
beite, og på Israels høye fjell skal deres
beitesti være. Der skal de hvile på en god
beitemark, og på en fet beitesti skal de
beite på Israels fjell.
15. Jeg vil selv fø min flokk og selv la
den hvile, sier Herren, Israels Gud.
16. Det fortapte vil jeg oppsøke, og det
bortdrevne vil jeg føre tilbake. Det sønder-

brutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg
styrke. Men det fete og det sterke vil jeg
ødelegge. Jeg vil vokte dem etter hva rett
er.
17. Og dere, min flokk: Så sier Herren,
Israels Gud: Se, jeg dømmer mellom får
og får, mellom værer og værer.
18. Er det ikke nok at dere får beite den
beste beitemark, siden dere trår ned
resten av deres beitemark med deres
føtter? Et det ikke nok at dere får drikke
det klare vann, siden dere trår resten
grumset med deres føtter?
19. Skal mine får ete av det som er
trådd ned av deres føtter, og drikke det
vann som er gjort grumset av deres
føtter?
20. Derfor sier Herren, Israels Gud, så til
dem: Se, jeg kommer og jeg vil dømme
mellom de fete får og de magre får.
21. Fordi dere støter alle de svake bort
med side og bog, og stanger dem med
deres horn, til dere får spredt dem og
drevet dem utenfor,
22. så vil jeg befri min flokk, og de skal
ikke mere være til rov. Og jeg vil dømme
mellom får og får.
23. Og jeg vil reise opp en hyrde over
dem, og han skal vokte dem som min
tjener David. Han skal vokte dem, og han
skal være deres hyrde.
24. Og jeg, Herren, vil være deres Gud,
og min tjener David skal være fyrste blant
dem. Jeg, Herren, har talt.
25. Og jeg vil gjøre en fredspakt med
dem og utrydde ville dyr av landet, så de
kan bo trykt i ørkenen og sove i skogene.
26. Jeg vil gjøre dem og området
omkring min høyde til en velsignelse. Jeg
vil sende regn i rette tid, og regnstrømmer
av velsignelse skal det være.
27. Markens trær skal gi sin frukt, og
Jorden skal gi sin avling. De skal bo trygt i
sitt land, og de skal kjenne at jeg er
Herren, når jeg bryter stengene på deres
åk og befrir dem av deres hånd som holdt
dem i slaveri.
28. Og de skal ikke mere være et rov for
folkene, og Jordens ville dyr skal ikke
fortære dem. De skal bo trygt, og ingen
skal skremme dem.
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29. Jeg vil la et frø vokse opp for dem,
som skal bli dem til beryktelse, og de skal
ikke mere bli drevet bort av hunger i
landet, og ikke mere bære folkenes hån.
30. Og de skal kjenne at jeg, Herren
deres Gud, er med dem, og at de, Israels
hus, er mitt folk, sier Herren, Israels Gud.
31. Og dere, min flokk, den flokk jeg
mater, dere er mennesker, og jeg er deres
Gud, sier Herren, Israels Gud.
KAP. 35
Profeter mot Se'ir-fjellet
1. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
2. Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot
Se'ir-fjellet og profeter mot det!
3. Og du skal si til det: Så sier Herren,
Israels Gud: Se, jeg kommer over deg, du
Se'ir-fjell. Jeg vil rekke min hånd ut mot
deg og gjøre deg til en ørken, og en øde
mark.
4. Dine byer vil jeg gjøre til grushauger,
og du selv skal bli til en ørken. Og du skal
kjenne at jeg er Herren.
5. Fordi du bærer på et evig fiendskap
og overgav Israels barn i sverdets vold i
den ulykkes tid, da den ugjerning skjedde
som førte til undergang,
6. derfor, så sant jeg lever, sier Herren,
vil jeg gjøre deg til blod, og blod skal
forfølge deg. Fordi du ikke har hatet blod,
skal blod forfølge deg.
7. Jeg vil gjøre Se'ir-fjellet til en ørken,
og en øde mark. Og utrydde av det både
den som drar frem, og den som drar
tilbake.
8. Jeg vil fylle dets fjell med dets drepte
menn: På dine hauger, i dine daler, og i
alle dine bekker skal det falle menn som
er drept ved sverd.
9. Til evige ørkener vil jeg gjøre deg,
dine byer skal ikke reise seg igjen, og
dere skal kjenne at jeg er Herren.
10. Fordi du sa: "De to folk og de to land
skal bli mine, så vi kan ta dem i eie." enda
Herren har vært der,
11. derfor vil jeg, så sant jeg lever, sier
Herren, Israels Gud, gjøre med deg etter
den vrede og misunnelse som du har lagt
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for dagen i ditt hat mot dem, og jeg vil bli
kjent iblant dem når jeg dømmer deg.
12. Og du skal vite at jeg, Herren, har
hørt alle de hånlige ord som du har talt
mot Israels fjell, da du sa: "De er ødelagt,
og oss er de gitt til føde."
13. Dere talte overmodige ord mot meg
med deres egen munn, og brukte mange
ord mot meg. Jeg har nok hørt det.
14. Så sier Herren, Israels Gud: Mens
hele Jorden gleder seg, vil jeg legge deg
øde.
15. Som du har gledet deg fordi Israels
ættens arv ble ødelagt, så vil jeg gjøre på
samme måte mot deg. En ørken skal hele
Se'ir-fjellet og hele Edom bli, og de skal
kjenne at jeg er Herren.
KAP. 36
Israels fjell, hør Herrens ord
1. Og du menneskesønn! Profeter mot
Israels fjell og si: Hør Herrens ord, dere
Israels fjell!
2. Så sier Herren, Israels Gud: Fordi
fienden ropte: "HA !”, over dere og sa: "De
evige høyder er blitt vår eiendom.",
3. derfor skal du profetere og si: Så sier
Herren, Israels Gud: Fordi, ja fordi de
ødelegger og lengter etter å oppsluke
dere fra alle sider, så dere kan bli de
andres folks eiendom, og fordi dere er
kommet på tunger og lepper i et ondt
snakk blant folk,
4. derfor, dere Israels fjell, hør Herrens,
Israels Guds, ord! Så sier Herren, Israels
Gud, til fjellene og høydene, til bekkene
og dalene, til de øde grushauger og
byene, som er blitt til rov og til spott for de
andre folk, som bor rundt omkring,
5. derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Sannelig, i min brennende nidkjærhet har
jeg talt mot de andre folk og mot hele
Edom, som har tilkjent seg mitt land til
eiendom med hjertets glede og med
inderlig forakt, for å drive ut dem som bor
der, og utplyndre det.
6. Derfor skal du profetere mot Israels
land og si til fjellene og høydene, til
bekkene og dalene: Så sier Herren,
Israels Gud: Se, jeg har talt i min

Side 864

Profeten Esekiel

nidkjærhet og i min harme: Fordi dere har
båret folkenes hån,
7. derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Sannelig, de folk som bor rundt omkring
dere, de skal selv lide hån.
8. Men dere, Israels fjell, dere skal skyte
ut deres greiner og bære deres frukt for
mitt folk Israel. For det skal snart komme.
9. For se, jeg kommer til dere. Jeg vil
vende meg til dere, og dere skal bli dyrket
og tilsådd.
10. Jeg vil føre mange mennesker opp
på dere, hele Israels hus. I byene skal det
bo folk, og ruinene skal bygges opp igjen.
11. Jeg vil føre mennesker og buskap i
mengde opp på dere, og de skal økes og
være fruktbare. Jeg vil la det bo folk på
dere som i forhenværende tider og gjøre
mere vel imot dere enn i deres første tid.
Og dere skal kjenne at jeg er Herren.
12. Jeg vil la mennesker, mitt folk Israel,
ferdes på dere, og de skal ta deg i eie. Du
skal være deres arv, og du skal ikke mere
bli ved å gjøre dem barnløse.
13. Så sier Herren, Israels Gud: Fordi de
sier til deg: "Du er en menneske-eter, og
du har gjort dine folk barnløse.",
14. derfor skal du ikke mere ete
mennesker, og ikke mere føre dine folk til
fall, sier Herren, Israels Gud.
15. Jeg vil ikke mere la deg høre
folkenes hån, folkeslagenes spott skal du
ikke bære, og dine egne folk skal du ikke
mere føre til fall, sier Herren, Israels Gud.
Vreden kom for de mange blodige
gjerningers skyld
16. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
17. Menneskesønn! Israels hus bodde i
sitt land, og gjorde det skittent ved sin ferd
og sine gjerninger. Som en kvinnes
månedlige menstruasjon var deres ferd for
mitt åsyn.
18. Da øste jeg ut min harme over dem
for det blods skyld som de hadde øst ut
over landet, og fordi de hadde gjort det
skittent med sine motbydelige avguder.
19. Og jeg spredte dem blant folkene, og
de ble strødd omkring i landene. Etter

deres ferd og deres gjerninger dømte jeg
dem.
20. Da de kom til de folk som de kom til,
vanhelliget de mitt navn, og det ble sagt til
dem: "Dette er Herrens folk, og allikevel
måtte de dra ut av sitt land!"
21. Da ynkedes jeg over mitt hellige
navn, som Israels folk hadde vanhelliget
blant de folk som de var kommet til.
22. Derfor skal du si til Israels hus: Så
sier Herren, Israels Gud: Ikke for deres
skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for
mitt hellig navns skyld, som dere har
vanhelliget blant de folk som dere er
kommet til.
23. Jeg vil hellige mitt store navn, som
er blitt vanhelliget blant folkene, det som
dere har vanhelliget blant dem. Og folkene
skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren,
Israels Gud, når jeg åpenbarer min
hellighet på dere for deres øyne.
24. Jeg vil hente dere fra folkene og
samle dere fra landene, og jeg vil la dere
komme til deres eget land.
25. Jeg vil skvette renselses vann på
dere, og dere skal bli reine. Fra alle deres
skittenheter og fra alle deres motbydelige
avguder vil jeg rense dere.
26. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny
ånd inne i dere. Og jeg vil ta bort steinhjertet av deres kropp og gi dere et hjerte
av kjøtt.
27. Min Ånd vil jeg gi inn i dere, og jeg
vil gjøre at dere følger mine bud, holder
mine lover, og gjør etter dem.
28. Dere skal bli i det land jeg gav deres
fedre. Og dere skal være mitt folk, og jeg
vil være deres Gud.
29. Jeg vil fri dere fra alle deres
skittenheter, og jeg vil kalle på kornet og
gjøre det forplantningsrikt, og ikke la
hungersnød komme over dere.
30. Jeg vil formere trærnes frukt og
markens avling, så dere ikke mere for
hungers skyld skal lide hån blant
hedningefolkene.
31. Da skal dere komme i hu deres onde
ferd blant folkene og deres onde
gjerninger, som ikke var gode, og dere
skal vemmes ved dere selv for deres
ugjerninger og deres vederstyggeligheter.
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32. Ikke for deres skyld gjør jeg det, sier
Herren, Israels Gud, for det skal dere vite!
Bli flau og skam dere over deres ferd,
Israels hus!
33. Så sier Herren, Israels Gud: Den
dag jeg renser dere fra alle deres
gjerninger, vil jeg la det bo folk igjen i
byene, og ruinene skal bygges opp igjen.
34. Det land som var lagt øde, skal bli
dyrket isteden for at det var en ørken for
hver manns øyne som gikk forbi.
35. Da skal de si: "Dette land som var
lagt øde, er blitt som Edens hage. Og de
herjede, ødelagte, og nedrevne, byer er
gjenreist og har fått murer."
36. Og de folk som er blitt igjen rundt
omkring dere, skal kjenne at jeg, Herren,
har bygget opp igjen det som var revet
ned, og plantet til det ødelagte land. Jeg,
Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det.
37. Så sier Herren, Israels Gud: Også i
dette vil jeg bønnhøre Israels hus, så jeg
gjør det for dem. Jeg vil gjøre det så rikt
på folk som en fåreflokk.
38. Som en herlig flokk, som Jerusalems
flokk på dets høytider, slik skal de
ødelagte byer bli fulle av menneskeflokker, og de skal kjenne at jeg er Herren.
KAP. 37
De tørre bein som det kom livsånde i
1. Herrens hånd kom over meg, og
Herren førte meg i ånden ut og satte meg
ned midt i dalen, og den var full av bein.
2. Han førte meg rundt omkring dem. Og
jeg så at de lå der i store mengder utover
dalen, og de var aldeles tørre.
3. Og han sa til meg: Menneskesønn!
Skal disse bein bli levende? Jeg svarte:
Herre, Israels Gud, du vet det!
4. Da sa han til meg: Profeter mot disse
bein og si til dem: Dere tørre bein, hør
Herrens ord!
5. Så sier Herren, Israels Gud, til disse
tørre bein: Se, jeg lar det komme livsånde
i dere, og dere skal bli levende.
6. Jeg vil legge sener på dere og la det
komme kjøtt på dere og dekke dere med
hud og gi livsånde i dere, så dere skal bli
levende. Og dere skal kjenne at jeg er
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Herren.
7. Og jeg profeterte slik som det var
befalt meg. Og mens jeg profeterte,
hørtes det en sterk lyd. Det ble et bulder
og beinene nærmet seg hverandre.
8. Og jeg så: Og se, det kom sener og
kjøtt på dem, og ovenpå det drog det seg
hud over dem, men livsånde var ikke i
dem.
9. Da sa han til meg: Profeter og tal til
livsånden! Profeter, menneskesønn, og si
til livsånden: Så sier Herren, Israels Gud:
Kom du livsånde fra de fire ånder og blås
på disse drepte menn, så de kan bli
levende!
10. Og jeg profeterte slik som han hadde
befalt meg, og livsånden kom i dem. Og
de ble levende og stod opp på sine føtter,
en MEGET stor hær.
11. Og han sa til meg: Menneskesønn!
Disse bein er hele Israels hus. Se, de sier:
Våre bein er fortørket, og vårt håp er gått
til grunne. Vi er fortapt.
12. Profeter derfor og si til dem: Så sier
Herren, Israels Gud: Se, jeg åpner deres
graver og lar dere, mitt folk, stige opp av
deres graver, og jeg fører dere til Israels
land.
13. Og dere skal kjenne at jeg er Herren,
når jeg åpner deres graver og lar dere,
mitt folk, stige opp av deres graver.
14. Jeg vil gi min Ånd inn i dere, og dere
skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i
deres land. Dere skal kjenne at jeg,
Herren, har talt det, og at jeg også vil
gjøre det, sier Herren.
Herren henter sitt folk fra alle kanter
15. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
16. Og du menneskesønn! Ta deg en
stav og skriv på den: "For Juda og for
Israels barn, hans medbrødre." Og ta deg
en annen stav og skriv på den: "For
Josef." En stav for Efra'im og hele Israels
hus, hans medbrødre.
17. Sett dem sammen, den ene til den
andre, til èn stav, så de blir ett i din hånd!
18. Og når ditt folks barn sier til deg: "Vil
du ikke la oss få vite hva du mener med
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dette?"
19. da skal du si til dem: Så sier Herren,
Israels Gud: Se, jeg tar Josefs stav, som
er i Efra'ims hånd, og Israels stammer,
hans medbrødre, og jeg legger dem til
Judas stav og gjør dem til èn stav, så de
blir ett i min hånd.
20. Og de staver som du skriver på, skal
du holde i din hånd for deres øyne.
21. Si så til dem: Så sier Herren, Israels
Gud: Se, jeg henter Israels barn fra de folk
som de drog bort til, og jeg vil samle dem
fra alle kanter, og føre dem tilbake til
deres eget land.
22. Og jeg vil gjøre dem til ett folk i
landet, på Israels fjell. En konge skal være
konge for dem alle, og de skal ikke mere
være to folk og ikke dele seg i to riker.
23. De skal ikke mere gjøre seg skitne
med sine motbydelige avguder, med sine
vederstyggeligheter, eller noen av sine
ugjerninger. Jeg vil fri dem ut fra alle
deres bosteder, hvor de har syndet, og
rense dem. Og de skal være mitt folk, og
jeg vil være deres Gud.
24. Min tjener David skal være konge
over dem, og èn hyrde skal det være over
dem alle. Mine lover skal de følge, mine
bud skal de holde, og gjøre etter dem.
25. De skal bo i det land jeg gav min
tjener, Jakob, det som deres fedre bodde
i. De skal bo i det, de og deres barn og
deres barnebarn, til evig tid, og David, min
tjener, skal være deres fyrste for evig.
26. Jeg vil gjøre en fredspakt med dem,
og en evig pakt skal det være. Jeg vil
bosette dem i mitt land og la dem bli
tallrike, og jeg vil sette min helligdom midt
iblant dem for evig tid.
27. Min bolig skal være over dem, og jeg
vil være deres Gud, og de skal være mitt
folk.
28. Og folkene skal kjenne at jeg er
Herren, som helliger Israel, når min
helligdom blir midt iblant dem til evig tid.
KAP. 38
Herren kommer over deg, du fyrste
over Ros, Mesek, og Tubal
1. Og Herrens ord kom til meg, og det

lød så:
2. Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot
Gog i Magogs land, fyrsten over Ros,
Mesek, og Tubal, og profeter mot ham!
3. Og du skal si: Så sier Herren, Israels
Gud: Se, jeg kommer over deg, Gog,
fyrste over Ros, Mesek, og Tubal!
4. Jeg vil vende deg om og legge kroker
i dine kjever, og føre deg ut med hele din
hær; hester og ryttere, alle sammen
prektig kledd, en stor flokk med store og
små skjold, alle sammen med sverd i
hånd.
5. Persiere, Nubiere, og Putere, er med
dem, alle sammen med skjold og hjelm.
6. Gomer og alle dets flokker, Togarmafolket i det ytterste Norden og alle dets
flokker. Mange folk er med deg.
7. Rust deg og gjør deg ferdig, du og
alle dine flokker, som har samlet seg hos
deg, og du skal være dets fører.
8. Når lang tid er gått, kommer turen til
deg. Ved årenes ende skal du komme til
et land som er utfridd fra sverdet, og hvis
folk er samlet fra mange folkeslag, opp på
Israels fjell, som stadig hadde ligget øde.
Men nå er det ført ut fra folkene, og de bor
der trygt alle sammen.
9. Dit skal du dra opp. Som en storm
skal du komme. Som en sky skal du være,
som dekker landet, du og alle dine flokker
og de mange folk som er med deg.
10. Så sier Herren, Israels Gud: På den
dag skal tanker stige opp i ditt hjerte, og
du skal tenke ut et ondt råd
11. og si: Jeg vil dra opp imot et land
med åpne byer. Jeg vil komme over
fredelige folk, som bor trygt, som alle
sammen bor uten murer og verken har
bom eller porter,
12. for å erobre og ta krigsfangst, for å
vende din hånd mot ruiner som er bygget
opp igjen, og mot et folk som er sanket
sammen fra folkene, som har samlet seg
buskap og gods, og som bor på Jordens
navle.
13. Sjeba, Dedan, og handelsmennene
fra Tarsis, og alle deres unge løver skal si
til deg: "Kommer du for å erobre? Har du
samlet dine flokker for å vinne krigsfangst,
for å føre bort sølv og gull, for å ta fe og
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gods, for å gjøre et stort bytte?"
14. Derfor skal du profetere, menneskesønn, og si til Gog: Så sier Herren, Israels
Gud: Se, på den tid da mitt folk Israel bor
trygt, får du nok vite det.
15. Da skal du komme fra ditt land, fra
det ytterste Norden, du og mange
folkeslag med deg, alle sammen ridene på
hester, en stor flokk og en tallrik hær.
16. Og du skal dra opp imot mitt folk
Israel som en sky dekker landet. I de siste
dager skal det skje, da lar jeg deg komme
over mitt land, forat folkene skal lære meg
å kjenne, når jeg, for deres øyne,
åpenbarer min hellighet på deg, Gog!
17. Så sier Herren, Israels Gud: Er det
deg jeg har talt om i forhenværende dager
ved mine tjenere, Israels profeter, de som
profeterte i de dager, år etter år, at jeg
ville la deg komme over dem?
18. Men på den samme dag, den dag
Gog kommer over Israels land, sier
Herren, Israels Gud, da skal min harme
stige opp i mitt åsyn.
19. Og i min nidkjærhet, i min brennende
vrede sier jeg: Sannelig, på den samme
dag skal det komme et stort jordskjelv
over Israels land.
20. Og havets fisker, himmelens fugler,
markens dyr, alt det kryp som rører seg
på Jorden, og alle de mennesker som bor
på Jorden, skal skjelve for mitt åsyn.
Fjellene skal ramle og bergveggene styrte
ned, og hver en mur skal falle til jorden.
21. Og jeg vil kalle på sverdet imot ham
på alle mine fjell, sier Herren, Israels Gud,
og den enes sverd skal vendes mot den
andre.
22. Jeg vil gå i rette med ham med pest
og med blod. Og et striregn og
haglsteiner, ild, og svovel, vil jeg la regne
ned over ham og hans flokker, og over de
mange folkeslag som er med ham.
23. Og jeg vil åpenbare min storhet og
min hellighet, og gi meg til kjenne for
mange folks øyne. Og de skal kjenne at
jeg er Herren.
KAP. 39
Gog skal få sitt gravsted i Israel
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1. Og du menneskesønn! Profeter mot
Gog og si: Så sier Herren, Israels Gud:
Se, jeg kommer over deg, Gog, fyrste
over Ros, Mesek, og Tubal!
2. Og jeg vil vende deg om, drive deg
frem, og føre deg opp, fra det ytterste
Norden, og la deg komme over Israels
fjell.
3. Jeg vil slå din bue ut av din venstre
hånd, og la dine piler falle ut av din høyre
hånd.
4. På Israels fjell skal du falle, du og alle
dine flokker, og de folkeslag som er med
deg. Jeg gir deg til føde for alle slags
rovfugler og for markens ville dyr.
5. På marken skal du falle, for jeg har
talt, sier Herren, Israels Gud.
6. Og jeg vil sende ild mot Magog og
mot dem som bor trygt på øyene. Og de
skal kjenne at jeg er Herren.
7. Jeg vil kunngjøre mitt hellige navn
blant mitt folk Israel og ikke mere la mitt
hellige navn bli vanhelliget. Og folkene
skal kjenne at jeg er Herren, og hellig i
Israel.
8. Se, det kommer, og det skjer, sier
Herren, Israels Gud. Det er den dag som
jeg har talt om.
9. Da skal de som bor i Israels byer, gå
ut og gjøre opp ild og holde den ved like
med rustninger, små skjold, store skjold,
med buer og piler, staver og spyd, og de
skal holde ilden ved like i 7 år.
10. De skal ikke hente ved fra marken
og ikke hugge i skogene, men med
rustningene skal de holde ilden ved like.
De skal erobre fra dem som har røvet fra
dem, og plyndre dem som har plyndret
dem, sier Herren, Israels Gud.
11. På den dag vil jeg gi Gog et gravsted
i Israel, de fremtågenes dal østen for
havet, og de skal stenge veien for alle de
veifarende. Der skal de begrave Gog og
hele hans flokk. Og de skal kalle det
Gogflokkens dal.
12. I 7 måneder skal Israels hus holde
på med å begrave dem for å rense landet.
13. Alt folket i landet skal være med om
å begrave dem, og det skal være dem til
berømthet på den dag jeg åpenbarer min
herlighet, sier Herren, Israels Gud.
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14. De skal velge ut noen menn som
stadig skal dra gjennom landet, og andre
som skal dra sammen med dem gjennom
landet, for å begrave alle som blir liggende
igjen på marken rundt om i landet, for å
rense det. Når 7 måneder er til ende, skal
de gjennomsøke det.
15. Og når noen av dem som drar
gjennom landet, på sin ferd ser et
menneskebein, da skal de sette opp et
merke der, til de, som skal begrave, får
begravet det i Gog-flokkens dal.
16. En by skal også ha navnet Hamona
(dens mengde). Slik skal de rense landet.
17. Og du menneskesønn! Så sier
Herren, Israels Gud: Si til alle slags fugler
og til alle markens dyr: "Samle dere og
kom. Samle dere fra alle kanter til det
slaktoffer som jeg slakter for dere, et stort
slaktoffer på Israels fjell. Og dere skal få
ete kjøtt og drikke blod.
18. Kjempenes kjøtt skal dere ete, og
Jordens fyrsters blod skal dere drikke,
som værer, lam, bukker, og okser, alle
sammen fóret i Basan.
19. Dere skal ete fett til dere blir mette,
og drikke blod til dere blir fulle, av det
slaktoffer som jeg slakter for dere.
20. Dere skal mettes ved mitt bord med
ridehester og vognhester, med kjemper og
alle slags krigsmenn, sier Herren, Israels
Gud.
21. Og jeg vil åpenbare min herlighet
blant folkene, og alle folkene skal se den
dom som jeg har holdt, og min hånd som
jeg har lagt på dem.
22. Og Israels hus skal kjenne at jeg er
Herren deres Gud, fra den dag og
fremover.
23. Og folkene skal skjønne at det var
for sin ugjernings skyld Israels hus ble ført
bort. Fordi de var troløse mot meg, så
skjulte jeg mitt åsyn for dem og gav dem i
deres fienders hånd, og de falt for sverdet
alle sammen.
24. Etter deres skittenhet og deres
overtramp gjorde jeg med dem, og jeg
skjulte mitt åsyn for dem.
25. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
Nå vil jeg gjøre ende på Jakobs
fangenskap og forbarme meg over hele

Israels hus, og jeg vil vise meg nidkjær for
mitt hellige navn.
26. Og de skal bære sin skam for all den
troløshet de har vist mot meg, når de bor
trygt i sitt land, og ingen skremmer dem.
27. Når jeg fører dem tilbake fra folkene
og samler dem fra deres fienders land, og
åpenbarer min hellighet på dem for de
mange folks øyne,
28. da skal de kjenne at jeg er Herren
deres Gud, fordi jeg har ført dem bort til
folkene, samlet dem til deres land igjen,
og ikke lar noen av dem bli igjen der.
29. Og jeg vil ikke mere skjule mitt åsyn
for dem, for jeg vil øse ut min Ånd over
Israels hus, sier Herren, Israels Gud.
KAP. 40
Herren førte meg i syner til en by på
et høyt fjell
1. I det 25. år etter at vi var bortført, i
begynnelsen av året, på den 10. dag i
måneden, i det 14. år etter at byen var
inntatt, akkurat på den dag kom Herrens
hånd over meg, og han førte meg dit.
2. I syner fra Gud førte han meg til
Israels land og satte meg ned på et meget
høyt fjell, og på det var det liksom en
bygget by i sør.
3. Og han førte meg dit. Og se, der var
en mann hvis utseende var som kobber.
Han hadde en linsnor og en målestang i
hånden, og han stod i porten.
4. Mannen talte til meg og sa:
Menneskesønn! Se med dine øyne og hør
med dine ører, og gi akt på alt det jeg vil la
deg se! For du er ført hit, forat jeg skal la
deg se det. Forkynn Israels hus alt det du
ser!
Murens østre side av tempelet
5. Og se, der var en mur utenom huset
rundt omkring. Og målestangen som
mannen hadde i hånden, var seks alen
(3,12m) lang, og en alen (~0,52m) var en
håndsbredd lengre enn en vanlig alen
(~0,45m). Og han målte murens bredde:
Den var èn stang (3,12m). Og dens
høyde: Den var èn stang (3,12m).

Profeten Esekiel
6. Så kom han til den port hvis forside
vendte mot øst. Og han steg opp dens
trinn, og han målte portens terskel: Den
var en stang (3,12m) i bredden. Det var
den første terskel, og den var èn stang
(3,12m) i bredden.
7. Hver vaktstue var en stang (3,12m) i
lengden og èn stang (3,12m) i bredden,
og mellom vaktstuene var det fem alen
(2,6m). Og portens terskel ved portens
forhall på den indre side var èn stang
(3,12m).
8. Og han målte portens forhall på den
indre side: Den var èn stang (3,12m) lang.
9. Han målte i portens forhall: Den var
åtte alen (4,16m). Og dens pilarer: De var
to alen (1,04m). Og portens forhall på
innsiden.
10. Og vaktstuene i porten mot øst var
tre på hver side. Alle tre var like store, og
pilarene på begge sider var også like
store.
11. Og han målte bredden av
portåpningen: Den var ti alen (5,2m). Og
portens lengde: Den var tretten alen
(6,76m).
12. Foran vaktstuene var det et rom på
èn alen (0,52m), og på den andre side
likedan et rom på èn alen (0,52m). Og
hver vaktstue var seks alen (3,12m) på
den ene, og seks alen (3,12m) på den
andre side.
13. Og han målte porten fra den ene
vaktstues tak til den andres tak. Bredden
var tjuefem alen (13m), dør midt imot dør.
14. Og han gjorde pilarene seksti alen
(31,2m) høye, og tett inn til pilarene lå
forgården, rundt omkring porten.
15. Og fra forsiden av inngangsporten til
forsiden av den indre ports forhall var det
femti alen (26m).
16. Og det var vinduer med fast gitter på
vaktstuene og på deres pilarer innvendig
mot porten rundt omkring, og likedan på
hallene. Og slik var det vinduer rundt
omkring innentil, og på pilarene var det
palmer.
Den ytre forgård
17. Så førte han meg til den ytre forgård.

Side 869

Og se, der var rommene og et steingulv i
forgården rundt omkring. Det var tretti rom
på steingulvet
18. Og steingulvet var ved siden av
portene, og svarte til portens lengde. Det
var det nedre steingulv.
19. Han målte bredden fra forsiden av
den nedre port til den ytre side av den
indre forgård: Den var hundre alen (52m)
mot øst og mot nord.
Murens nordre side av tempelet
20. Så målte han lengden og bredden av
den port hvis forside vendte mot nord, og
som hørte til den ytre forgård.
21. Den hadde tre vaktstuer på hver
side, og dens pilarer og haller var like
store som de i den første port. Den var
femti alen (26m) lang og tjuefem alen bred
(13m).
22. Vinduene, hallene, og palmene, var
like store som i den port hvis forside
vendte mot øst. På sju trinn steg en opp i
den, og dens haller lå foran dem.
23. Porten til den indre forgård lå midt
imot porten som vendte mot nord og mot
øst, og han målte hundre alen fra port til
port.
Murens sørlige side av tempelet
24. Så førte han meg mot sør. Og se,
der var en port som vendte mot sør, og
han målte dens pilarer og haller. De var
like store som de andre.
25. Og det var vinduer på den og på
dens haller rundt omkring, likedan som de
andre vinduer. Den var femti alen (26m)
lang og tjue fem alen (13m) bred.
26. Dens trapper hadde sju trinn, og
dens haller lå foran dem. Og på dets
pilarer var det palmer, èn på hver side.
27. Og der var en port til den indre
forgård mot sør. Og fra denne port til
porten mot sør målte han hundre alen
(52m).
Den indre forgård ved den sørlige
mur
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28. Så førte han meg til den indre
forgård gjennom sørporten, og han målte
sørporten: Den var like stor som de andre.
29. Og dens vaktstuer, pilarer, og haller,
var like store som de andre. Det var
vinduer på den, og på dens haller rundt
omkring. Den var femti alen (26m) lang og
den var tjuefem alen (13m) bred.
30. Og det var haller rundt omkring,
tjuefem alen (13m) lange og fem alen
(2,6m) brede.
31. Hallene vendte ut mot den ytre
forgård, og det var palmer på pilarene.
Trappene hadde åtte trinn.
Den indre forgård ved den østlige
mur
32. Så førte han meg til den indre
forgård mot øst, og han målte porten: Den
var like stor som de andre.
33. Og dens vaktstuer, pilarer, og haller,
var like store som de andre. Det var
vinduer på den og dens haller rundt
omkring. Den var femti alen (26m) lang og
tjuefem alen (13m) bred.
34. Hallene vendte ut mot den ytre
forgård. Det var palmer på pilarene på
begge sider, og trappene hadde åtte trinn.
Den indre forgård ved den nordlige
mur
35. Så førte han meg til nordporten, og
han målte den: Den var like stor som de
andre.
36. Likedan målte han dens vaktstuer,
pilarer, og haller, og det var vinduer på
den rundt omkring. Den var femti alen
(26m) lang og tjue fem alen (13m) bred.
37. Dens pilarer vendte mot den ytre
forgård, og det var palmer på pilarene på
begge sider. Og trappene hadde åtte trinn.
Bygningen ved den nordlige mur
38. Det var et rom med dør ved pilarene.
Der skulle de skylle brennofferet.
39. I portens forhall stod det to bord på
hver side til å slakte brennofferet,
syndofferet, og skyldofferet, på.

40. Ved den ytre sidevegg, når en steg
opp i inngangen til porten i nord, stod det
to bord. Og ved den andre sidevegg på
portens forhall stod det også to bord,
41. fire bord ved hver sidevegg på
porten, til sammen åtte bord. På dem
skulle de slakte.
42. Det var fire bord til brennofferet. De
var av uthugne steiner, en og en halv alen
(0,78m) lange, en og en halv alen (0,78m)
brede, og èn alen høye. På dem skulle de
legge de redskaper som de skulle slakte
brennofferet og slaktofferet med.
43. Og dobbelte kroker, en hånds brede,
var festet på huset rundt omkring, og på
bordene skulle offerkjøttet legges.
44. Utenfor den indre port var det rom
for sangerne i den indre forgård, ved siden
av nordporten, og deres forside vendte
mot sør. En annen rad rom lå ved siden
av østporten, med forsiden mot nord.
45. Og han talte til meg og sa: Denne
rad rom, hvis forside vender mot sør, er
for de prester som tar vare på det som er
å vareta med huset.
46. Men den rad rom hvis forside vender
mot nord, er for de prester som tar vare
på det som er å vareta ved alteret. Det er
Sadoks sønner, de av Levis sønner, som
trer nær til Herren, for å tjene ham.
Den indre forgård og tempelet
47. Han målte forgården: Den var
hundre alen (52m) lang, og hundre alen
(52m) bred i firkant. Og alteret stod foran
huset.
48. Så førte han meg til husets forhall og
målte forhallens pilarer: De var fem alen
(2,6m) på den ene, og fem alen (2,6m) på
den andre side. Og portens bredde: Den
var tre alen (1,56m) på hver side.
49. Forhallen var tjue alen (10,4m) lang
og elleve alen (5,72m) bred. Den hadde
trinn som førte opp til den, og ved pilarene
stod der søyler, èn på hver side.
KAP. 41
1. Så førte han meg til det Hellige, og
han målte pilarene: De var seks alen
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(3,12m) brede på den ene, og seks alen
(3,12m) brede på den andre side. Det var
templets bredde.
2. Døren var ti alen (5,2m) bred, og
sideveggene ved døren var fem alen
(2,6m) på hver side. Og han målte dets
lengde: Den var førti alen (20,8m). Og
bredden: Den var tjue alen (10,4m).
3. Så gikk han innenfor og målte dørens
pilarer: De holdt to alen (1,04m). Og
døren: Den holdt seks alen (3,12m). Og
dørens bredde: Den var sju alen (3,64m).
4. Og han målte dets lengde: Den var
tjue alen (10,4m). Og bredden: Den var
tjue alen (10,4m) fremfor tempelsalen. Og
han sa til meg: Dette er det Aller Helligste.
Siderommene ved tempelveggene
5. Så målte han husets vegg: Den var
seks alen (3,12m). Og siderommenes
bredde: De var fire alen (2,08m), rundt
omkring hele huset.
6. Siderommene lå, rom ved rom, i tre
stokkverk, tretti i hvert stokkverk. De
nådde til den vegg som huset hadde mot
siderommene rundt omkring, så de var
festet. Men de var ikke festet til husets
vegg.
7. Og bredden på siderommene tiltok
rundt omkring, jo høyer en kom opp. For
omliggende bygning, huset, gikk høyere
og høyere opp rundt omkring huset.
Derfor var bredden mot huset større
oventil. Fra det nederste stokkverk steg en
opp i det øverste gjennom det midterste.
8. Og jeg så huset hadde en forhøyning
rundt omkring. Siderommenes grunnflater
var en hel stang (3,12m), seks alen
(3,12m) til kanten.
9. Bredden av den vegg siderommene
hadde utad, var fem alen (2,6m). Den frie
plass mellom husets siderom
10. og de andre rom hadde en bredde
av tjue alen (10,4m) rundt omkring hele
huset.
11. Siderommenes dører vendte ut mot
den frie plass, èn dør mot nord, og èn dør
mot sør. Bredden av den frie plass var
fem alen (2,6m) rundt omkring.
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Bygningen mot vest

12. Den bygning som lå imot den
avstengte plass på vestsiden var sytti alen
(36,4m) bred, og den bygnings vegg var
fem alen (2,6m) i bredde rundt omkring,
og dens lengde var nitti alen (46,8m).
Totalmålet av tempelbyggningen
13. Så målte han huset: Det var hundre
alen (52m) langt. Den avstengte plass og
bygningen med dens vegger var hundre
alen (52m) i lengde.
14. Bredden av husets forside og den
avstengte plass mot øst var hundre alen
(52m).
15. Han målte lengden av bygningen
mot den avstengte plass, den bygning
som lå på dens bakside, og dens
korridorer på begge sider: Det var hundre
alen (52m).
Det indre tempel og forgården
Likedan det indre tempel og forgårdens
haller.
16. Dørterskelene og vinduene med fast
gitter og korridorene rundt omkring i deres
tredobbelte stokkverk. Ovenfor dørterskelen var det panel av tre rundt
omkring, og jorden nådde opp til
vinduene, og vinduene var dekket.
17. Rommet over dørene, rommet til det
indre hus, utvendig, og på veggen rundt
omkring, innvendig og utvendig, var alt
etter mål.
18. Det var gjort kjeruber og palmer, èn
palme mellom to kjeruber. Og kjerubene
hadde to ansikter,
19. et menneskeansikt mot palmen på
den ene side, og en ung løves ansikt mot
palmen på den andre side. Slik var det
gjort på hele huset rundt omkring.
20. Fra jorden ovenfor døren var det
gjort kjeruber og palmer, på templets
vegg.
2 1 . Tempelet hadde firkant ed e
dørstolper, og fremsiden på helligdommen
hadde samme utseende.
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Røkelsealteret

22. Alteret var av tre, tre alen (1,56m)
høyt og to alen (1,04m) langt. det hadde
sine hjørner, og langsiden og veggene var
av tre. Han talte til meg og sa: Dette er
bordet som står foran Herrens åsyn.
Dørene til tempelet og helligdommen
23. Og tempelet og helligdommen hadde
to dører.
24. Dørene hadde to dørblad, to
bevegelige dørblad. Den ene dør hadde to
dørblad og den andre likedan.
25. Og på dem, på templets dører, var
det gjort kjeruber og palmer, akkurat som
de som var gjort på veggene. Og det var
en tverrbjelke av tre foran forhallen
utvendig.
26. Det var vinduer med fast gitter og
palmer på forhallens sidevegger, på
begge sider, og i husets siderom og på
tverrbjelkene.
KAP. 42
To bygninger nær tempelet
1. Så førte han meg ut til den ytre
forgård på veien mot nord. Og deretter
førte han meg til de rommene som lå midt
imot den avstengte plass og midt imot
bygningen i nord,
2. til langsiden, som målte hundre alen
(52m), med inngang mot nord, og bredden
var femti alen (26m).
3. Ut mot den tjue alen (10,4m) brede
plass som førte til den indre forgård, og ut
mot steingulvet var i den ytre forgård var
det korridor mot korridor i tre stokkverk.
4. Og foran rommene var det en gang
på ti alens (5,2m) bredde til det indre, en
vei på èn alen (0,52m), og deres dører
som vendte mot nord.
5. De øverste rom var mindre enn de
andre, for korridorene tok mere utrom fra
dem enn de nederste og de midterste i
bygningen.
6. For de lå i tre stokkverk, men hadde
ingen søyler, slik som forgårdene hadde.
Derfor ble rommet i de øverste rom

mindre enn i de nederste og midterste, fra
jorden og oppover.
7. Og en mur som var utenfor, langsmed
rommene, mot den ytre forgård, gikk foran
rommene. Den var femti alen (26m) lang.
8. For lengden av de rom som lå mot
den ytre forgård, var femti alen (26m),
men mot tempelet hundre alen (52m).
9. Og nedenfor disse rom var inngangen
fra øst, når en gikk inn i dem fra den ytre
forgård.
10. Der hvor forgårdens mur mot øst var
bredest, foran den avstengte plass og
foran bygningen, lå det også rom,
11. og foran dem var en vei. De var av
utseende som de rom som lå mot nord, og
av sammen lengde og bredde som de. Og
de hadde alle sine utganger og sine
innganger som de. Og som dørene på
dem,
12 så var også dørene på de rom som lå
mot sør. Der var en dør ved begynnelsen
av veien, veien foran den tilsvarende mur,
veien mot øst, hvor en gikk inn til dem.
13. Så sa han til meg: Rommene mot
nord og rommene mot sør, som ligger mot
den avstengte plass, de hellige rom, hvor
prestene, som står Herren nær, skal ete
det høyhellige. Der skal de legge det
høyhellige, både matofferet, syndofferet,
og skyldofferet, for det er et hellig sted.
14. Når prestene går inn, skal de ikke gå
ut igjen fra helligdommen i den ytre
forgård, men de skal legge av de klær der,
som de gjør tjeneste i, for de er hellige. De
skal ta på seg andre klær og så nærme
seg til den plass som er for folket.
Målene av tempelplassen
15. Da han var ferdig med målingen i det
indre hus, førte han meg ut gjennom den
port hvis forside vendte mot øst. Og han
målte rundt omkring der.
1 6 . H an m ålt e ø st sid en med
målestangen: Den var hundre stenger
(312m) etter målestangen rundt omkring.
17. Han målte nordsiden: Den var
hundre stenger (312m) etter målestangen
rundt omkring.
18. Sørsiden målte han også: Den var
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hundre stenger (312m) etter målestangen.
19. Så gikk han omkring til vestsiden og
målte fem hundre stenger (1560m) etter
målestangen.
20. På alle fire sider målte han det. Det
hadde en mur rundt omkring, fem hundre
stenger (1560m) lang og fem hundre
(1560m) bred, til å skille mellom det
hellige og det som ikke var hellig.
KAP. 43
Herren kommer til tempelet
1. Så førte han meg til porten, den port
som vendte mot øst.
2. Og se, Israels Guds herlighet kom fra
øst, og lyden av den var som lyden av
store vann. Og jorden lyste av hans
herlighet.
3. Og det var å se til som det syn jeg hør
hadde sett ved elven Kebar, og jeg falt
ned på mitt ansikt.
4. Og Herrens herlighet drog inn i huset
gjennom den port som vendte mot øst.
5. Ånden løftet meg opp og førte meg
inn i den indre forgård. Og se, Herrens
herlighet fylte huset.
6. Og jeg hørte en som talte til meg ut
fra huset, mens en mann stod ved siden
av meg.
7. Han sa til meg: Menneskesønn! Dette
er stedet for min trone, det sted hvor mine
føtter skal stå. Der vil jeg bo blant Israels
barn til evig tid, og Israels hus skal ikke
mere gjøre mitt hellige navn skittent,
verken de eller deres konger, med sitt
horeliv, med sine kongers døde kropper,
og med sine offerhauger,
8. slik som de gjorde da de satte deres
terskel ved min terskel og deres dørstolpe
ved siden av min dørstolpe, så bare
veggen var mellom meg og dem. De
gjorde mitt hellige navn skittent med de
vederstyggelige ting som de fór med, så
jeg måtte gjøre ende på dem i min vrede.
9. Nå skal de ha sitt horeliv og sine
kongers døde kropper langt bort fra meg,
og da vil jeg bo blant dem til evig tid.
10. Du menneskesønn! Tal til Israels
hus om dette hus, så de må skamme seg
over sine ugjerninger og måle den

ordentlige bygningen.
11. Og når de skammer seg over alt det
de har gjort, da skal du kunngjøre dem
husets form og dets innredning, dets
utganger, og dets innganger, hele dets
byggnad, alle forskriftene om det og hele
dets utforming, og alle lovene om det.
Skriv det opp for deres øyne, så de må
merke seg hele dens form og alle
forskriftene om det, og gjøre etter dem.
12. Dette er loven om huset: På toppen
av fjellet skal hele dets område rundt
omkring være høyhellig. Se, dette er loven
om huset.
Alterets mål
13. Og dette er alterets mål i alen, hver
alen regnet til en vanlig alen og en
håndsbredd: Der skal være et fotstykke,
èn alen (0,52m) høyt, og èn alen (0,52m)
bredt. Og kantlisten på randen av det skal
være et spann (0,23m) rundt omkring.
Dette er alterets underlag.
14. Fra fotstykket på jorden til den nedre
avsats skal det være to alen (1,04m), og
bredden skal være èn alen (0,52m). Og
fra den lille avsats til den store avsats skal
det være fire alen (2,08m), og bredden
skal være èn alen (0,52m).
15. Har'el (Guds berg(den øvre del) skal
være fire alen (2,08m), og fra Ariel (Guds
arne(dets ildsted) og oppover skal de
være fire horn.
16. Ariel skal være tolv alen (6,24m)
lang og tolv alen (6,24m) bred, firkantet
med like lange sider.
17. Avsatsen skal være fjorten alen
(7,28m) lang og fjorten alen (7,28m) bred,
med like lange sider. Kantlisten omkring
skal være en halv alen (0,26m), og
fotstykket til det èn alen (0,52m) rundt
omkring, og dets trapper skal vende mot
øst.
Forskriftene om alteret
18. Og han sa til meg: Menneskesønn!
Så sier Herren, Israels Gud: Dette er
forskriftene om alteret: På den dag det blir
gjort, så skal en ofre brennoffer og skvette
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blod på det.
19. Du skal gi de Levittiske prester, de
som er av Sadoks ætt, som står meg nær
og tjener meg, en ung okse til syndoffet,
sier Herren, Israels Gud.
20. Og du skal ta noe av det blod og
stryke det på dets fire horn, på avsatsens
fire hjørner, og på kantlisten rundt
omkring. Og du skal rense det fra synd og
gjøre soning for det.
21. Så skal du ta syndofferoksen. Den
skal brennes på det foreskrevne sted i
huset, utenfor helligdommen.
22. Og den 2. dag skal du ofre en
geitebukk uten lyte til syndoffer. Og de
skal rense alteret fra synd, likedan som de
renset det med oksen.
23. Når du er ferdig med å rense det,
skal du ofre en ung okse uten lyte og en
vær uten lyte av småfeet.
24. Du skal føre dem frem for Herrens
åsyn, og prestene skal strø salt på dem og
ofre dem til brennoffer for Herren.
25. I 7 dager skal du ofre en bukk til
syndoffer hver dag. Og en ung okse og en
vær av småfeet, begge uten lyte, skal
ofres.
26. I 7 dager skal du gjøre soning for
alteret og rense det, og innvie det.
27. Når disse dager er til ende, da skal
prestene på den 8. dag og alltid senere
ofre deres brennoffer og takkoffer på
alteret. Og jeg vil ha behag i dere, sier
Herren, Israels Gud.
KAP. 44
Bruken av den østre port
1. Så førte han meg tilbake mot
helligdommens ytre port, som vendte mot
øst. Den var lukket.
2. Og Herren sa til meg: Denne port skal
være lukket. Den skal ikke åpnes, og
ingen skal gå inn gjennom den, for
Herren, Israels Gud, har gått inn gjennom
den. Derfor skal den være lukket.
3. Men fyrsten skal, fordi han er fyrste,
ha lov til å sitte der og holde måltid for
Herrens åsyn. Han skal gå inn gjennom
portens forhall, og samme vei skal han gå
ut.

Reglene om Herrens hus
4. Så førte han meg gjennom nordporten
til plassen foran huset, og jeg så: Og se,
Herrens herlighet fylte Herrens hus, så jeg
falt ned på mitt ansikt.
5. Og Herren sa til meg: Menneskesønn!
Akt på og se med dine øyne og hør med
dine ører alt det jeg sier deg om alle
forskriftene og alle lovene om Herrens
hus. Og du skal legge nøye merke til
inngangen til huset og alle utgangene fra
helligdommen.
6. Og du skal si til de gjenstridige, til
Israels hus: Så, sier Herren, Israels Gud:
Det får nå være nok med alle deres
vederstyggeligheter, Israels hus.
7. Det at dere har latt fremmede med
uomskårent hjerte og uomskåret kjøtt
komme inn i min helligdom og være der,
så mitt hus ble vanhelliget, mens dere bar
frem mat, fett, og blod, og på den måten
brøt min pakt, for ikke å nevne alle deres
andre vederstyggeligheter.
8. Dere tok ikke vare på det som var å
vareta i mine helligdommer, men dere
satte andre i stedet for dere til å ta vare på
det jeg ville ha varetatt i min helligdom.
9. Så sier Herren, Israels Gud: Ingen
fremmed med uomskåret hjerte og
uomskåret kjøtt skal komme inn i min
helligdom, ingen av alle de fremmede som
bor iblant Israels barn.
10. Ja, endog de Levitter som gikk bort
fra meg da Israel fór vill og forvillet seg
bort fra meg etter sine motbydelige
avguder, de skal bære sin ugjerning.
11. De skal være mine tjenere i min
helligdom, oppsynsmenn ved husets
porter og tjenere i huset. De skal slakte
brennofferet og slaktofferet for folket, og
de skal stå for deres åsyn og tjene dem.
12. Fordi de tjente dem for deres
motbydelige avguders åsyn og var en
støtestein til ugjerning for Israels hus,
derfor har jeg løftet min hånd imot dem,
sier Herren, Israels Gud, og de skal bære
sin ugjerning.
13. De skal ikke nærme seg meg for å
tjene meg som prester eller for å nærme
seg til noen av mine hellige ting, de
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høyhellige, men de skal bære sin skam og
de vederstyggeligheter som de har gjort
seg skyldige i.
14. Jeg vil sette dem til å ta vare på det
som er å vareta i huset med alt arbeidet
der, og med alt som skal gjøres der.
Prestene
15. Men de Levittiske prester, Sadoks
sønner, som tok vare på det som er å
vareta i min helligdom, da Israels barn
forvillet seg bort fra meg, de skal tre nær
til meg for å tjene meg, og de skal stå for
mitt åsyn og bære frem fett og blod for
meg, sier Herren, Israels Gud.
16. De skal gå inn i min helligdom, og de
skal tre nær til mitt bord for å tjene meg,
og de skal ta vare på det jeg vil ha
varetatt.
17. Og når de går inn i den innerste
forgårds porter, da skal de kle seg i lin
klær. Det skal ikke komme ull på dem når
de tjener i den indre forgårds porter eller i
huset.
18. De skal ha luer av lin på hodet og
bukser av lin om hoftene. De skal ikke
spenne om seg noe som fremkaller svette.
19. Når de går ut i den ytre forgård, til
folket i den ytre forgård, skal de ta av seg
de klær som de har utrettet tjeneste i, og
legge dem ned i de hellige rom. Og de
skal ta på seg andre klær og ikke gjøre
folket hellig med sine klær.
20. De skal ikke rake hodet, og heller
ikke la håret vokse fritt. De skal klippe sitt
hodehår.
21. Vin skal ingen av prestene drikke når
de går inn i den indre forgård.
22. En enke eller en kvinne som hennes
mann har skilt seg fra, skal de ikke ha til
hustru, men bare jomfruer av Israels ætt.
Men de kan ta en enke som er enke etter
en prest.
23. De skal lære mitt folk å skille mellom
hellig og vanhellig, og forklare dem
forskjellen på reint og skittent.
24. I rettssaker skal de stå frem å
dømme, etter mine forskrifter skal de
dømme i dem. Mine lover og bud skal de
holde for alle mine høytider, og mine
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sabbater skal de holde hellige.
25. Ingen av dem skal gå inn til et lik, så
han blir skitten. Bare når det gjelder far,
eller mor, eller sønn, eller datter, eller
bror, eller søster som ikke har tilhørt noen
mann, kan de gjøre seg skitne.
26. Når han så er blitt rein igjen, skal de
telle 7 dager for ham.
27. Og den dag han går inn i
helligdommen, inn til den indre forgård, for
å tjene i helligdommen, skal han ofre sitt
syndoffer, sier Herren, Israels Gud.
28. Deres arvedel skal være den at jeg
er deres arv. Og noen eiendom skal dere
ikke gi dem i Israel. Jeg er deres eiendom.
29. Matofferet, syndofferet, og skyldofferet, skal de ete, og alt bannlyst i Israel
skal tilhøre dem.
30. De første frukter av all første avling
av alle slag, og hver offergave av alle
slag, og av alle deres offergaver, skal
tilhøre prestene. Og det første av deres
deig skal dere gi til presten, så velsignelse
må komme over ditt hus.
31. Noe selvdødt eller sønderrevet av
fugler eller dyr skal prestene ikke ete.
KAP. 45

Herrens del av landet

1. Og når dere loddkaster ut landet til
eiendom, skal dere avgi en gave til
Herren, et hellig stykke av landet, tjuefem
tusen (78km) stenger langt og ti tusen
(31,2km) bredt. Det skal være hellig så
langt det rekker rundt omkring.
2. Av det skal det taes til helligdommen
fem hundre stenger (1,56km) i lengde og
fem hundre stenger (1,56km) i bredde, i
firkant rundt omkring, og femti alen (26m)
til en fri plass for den rundt omkring.
3. Slik skal du etter dette mål måle
tjuefem tusen stenger (78km) i lengde og
ti tusen (31,2km) i bredde, og der skal
helligdommen, det høyhellige, være.
4. Det skal være en hellig del av landet,
den skal tilhøre prestene, helligdommens
tjenere, som nærmer seg for å tjene
Herren. Og det skal være til hustomter for
dem, og en plass for helligdommen.
5. Tjuefem tusen stenger (78km) i
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lengde og ti tusen (31,2km) i bredde skal
tilhøre Levittene, husets tjenere. De skal
ha tjue gårder til eiendom.
6. Og i byens eiendom skal dere avgi
fem tusen stenger (15,6km) i bredde og
tj uefem t u sen (78km) i lengde,
motsvarende helligdommens del, det skal
tilhøre hele Israels hus.
Israels fyrstes landområde
7. Fyrsten skal ha sin arv på begge sider
av helligdommens arv og av byens
eiendom, langsmed helligdommens arv og
byens arv, dels på vestsiden, mot vest, og
dels på østsiden, mot øst, og i lengde
svarende til èn av stammens arvedeler fra
vestgrensen til østgrensen.
8. Dette skal han ha som sitt landområde, som sin eiendom i Israel. Og
mine fyrster skal ikke mere undertrykke
mitt folk, men overlate landet til Israels
hus etter deres stammer.
Fyrstens reglemang
9. Så sier Herren, Israels Gud: Nå får
det være nok, dere Israels fyrster! Få bort
vold og ødeleggelse og gjør rett og
rettferdighet, og hold opp med å drive mitt
folk fra gård og grunn, sier Herren, Israels
Gud.
10. Rette vektskåler, rett efa, og rett bat,
skal dere ha.
11. En efa (22L) og en bat (22L) skal ha
samme mål, så en bat (22L) er
tiendedelen av en homer (220L), og en
efa (22L) tiendedelen av en homer (220L).
Etter homeren (220L) skal deres mål rette
seg.
12. En sekel (12g) skal være tjue gera.
En mine (720g) skal hos dere være tjue
sekel, tjuefem sekel, og femten sekel.
13. Dette er en offergave dere skal gi:
En sjettedel efa (3,67L) av en homer
(220L) hvete, og likedan en sjettedel efa
(3,67L) av en homer (220L) bygg.
14. Og den fastsatte avgift av olje: Av en
bat (22L) olje: En tiendedel bat (2,2L) av
en kor (220L). Det går ti bat på en homer
(220L), for en homer (220L) er ti bat.

15. Og av småfeet: Ett lam av to hundre
fra Israels vannrike beitemark til matoffer,
til brennoffer, til takkoffer, og til å gjøre
soning for dem, sier Herren, Israels Gud.
16. Alt folket i landet skal være skyldig til
å yte denne offergave til fyrsten i Israel.
17. Og fyrsten skal pålegge det å ofre
brennoffere, matoffere, og drikkoffere, på
festene, nymånedagene, og sabbatene,
på alle Israels høytider. Han skal ofre
syndofferet, matofferet, brennofferet, og
takkofferene, for å gjøre soning for Israels
hus.
Høytidene
18. Så sier Herren, Israels Gud: I den 1.
måned, på den 1. dag i måneden, skal du
ta en ung okse uten lyte, og du skal rense
helligdommen fra synd.
19. Og presten skal ta noe av
syndofferets blod og stryke det på husets
dørstolper og på de fire hjørner av husets
avsats, og på dørstolpene i den indre
forgårds port.
20. Og likedan skal du gjøre på den 7.
dag i måneden for deres skyld som har
syndet av uaktsomhet eller uvitenhet, og
slik skal dere gjøre soning for huset.
21. I den 1. måned, på den 14. dag i
måneden, skal dere holde påske. På
denne fest skal dere ete ugjæret brød i 7
dager.
22. På den dag skal fyrsten ofre en okse
til syndoffer for seg og for alt folket.
23. Og på festens 7 dager skal han ofre
Herren et brennoffer, sju okser uten lyte
og sju værer uten lyte hver dag i 7 dager,
og som syndoffer en geitebukk hver dag.
24. Som matoffer skal han ofre en efa
(22L) til hver okse og en efa (22L) til hver
vær, og en hin (3,6L) olje til hver efa
(22L).
25. I den 7. måned, på den 15.dag i
måneden, på festen, skal han ofre
lignende offer i 7 dager, både syndofferet
og brennofferet, både matofferet og oljen.
KAP. 46
Fyrsten og høytidene
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1. Så sier Herren, Israels Gud: Den
indre forgårds port, den som vender mot
øst, skal være lukket de 6 arbeidsdager,
men på sabbatens dag skal den åpnes, og
likedan på nymånedagen.
2. Og fyrsten skal gå inn gjennom
portens forhall utenfra og stå ved portens
dørstolpe. Prestene skal ofre dens
brennoffer og hans takkoffer, og han skal
tilbe på portens terskel og gå ut igjen. Men
porten skal ikke lukkes før om kvelden.
3. Og folket i landet skal på sabbatene
og nymånedagene tilbe for Herrens åsyn
ved inngangen til denne port.
4. Brennofferet som fyrsten skal ofre til
Herren på sabbatens dag, skal være seks
lam uten lyte og en vær uten lyte,
5. og som matoffer en efa (22L) til
væren, og som matoffer til lammene, så
mye som han finner for godt å gi, og en
hin (3,6L) olje til hver efa (22L).
6. Og på nymånedagen en ung okse
uten lyte, seks lam, og en vær. Uten lyte
skal de være.
7. Og som matoffer skal han ofre en efa
(22L) til oksen og en efa (22L) til væren,
og til lammene så mye som han har råd til,
og en hin (3,6L) olje til hver efa (22L).
8. Og når fyrsten går inn, skal han gå
inn gjennom portens forhall, og samme vei
skal han gå ut igjen.
9. Men når folket i landet går inn for
Herrens åsyn på høytidene, skal den som
går inn igjennom nordporten for å tilbe, gå
ut gjennom sørporten. Og den som går inn
igjennom sørporten, skal gå ut gjennom
porten i nord. Han skal ikke vende tilbake
gjennom den port som han gikk inn
gjennom, men de skal gå ut rett frem for
seg.
10. Og fyrsten skal gå inn blant de
andre, når de går inn. Og når de går ut,
skal de gå ut sammen.
11. Og på festene og på høytidene skal
matofferet være en efa (22L) til hver vær,
og til lammene så mye som han finner for
godt å gi, og en hin (3,6L) olje til hver efa
(22L).
12. Når fyrsten vil ofre et frivillig offer, et
brennoffer eller takkoffer som et frivillig
offer til Herren, da skal de åpne for ham
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den port som vender mot øst. Og han skal
ofre sitt brennoffer og sine takkoffer slik
som han gjør på sabbatens dag. Og så
skal han gå ut igjen. Og når han har gått
ut, skal porten lukkes.
Den daglige ofring
13. Som brennoffer til Herren skal du
hver dag ofre et årsgammelt lam uten lyte.
Hver morgen skal du ofre det.
14. Og som matoffer dertil skal du hver
morgen ofre en sjettedel efa (3,67L) og en
tredjedel hin (1,2L) olje til å væte mjølet
med. Det er et matoffer for Herren,
forskrifter som skal gjelde evig, for all tid.
15. Slik skal de hver morgen ofre
lammet, matofferet, oljen. Det skal være
et stadig brennoffer.
Fyrstens arverettigheter
16. Så sier Herren, Israels Gud: Når
fyrsten gir noen av sine sønner en gave,
så er det hans arv. Det skal tilhøre hans
sønner, det er deres arv og eie.
17. Men når han gir en gave av sin arv til
en av sine tjenere, så skal det tilhøre ham
inntil frihetsåret, men så skal det komme
tilbake til fyrsten. Bare hans sønner skal
hans arv tilhøre.
18. Fyrsten må ikke ta noe av folkets
arv, så han driver dem bort fra deres
eiendom. Av sin egen eiendom skal han la
sine sønner arve, så mitt folk ikke skal bli
spredt ved å miste sine eiendommer.
Tempelkjøkkenet
19. Så førte han meg gjennom den
inngang som var ved siden av porten, til
de hellige rom som var bestemt for
prestene, og som vendte mot nord. Og se,
der var en plass ytterst mot vest.
20. Og han sa til meg: Dette er den
plass hvor prestene skal koke skyldofferet
og syndofferet, og hvor de skal bake
matofferet, så de ikke blir nødt til å bære
det ut i den ytre forgård og på den måten
hellige folket.
21. Så lot han meg gå ut i den ytre
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forgård, og førte meg omkring til
forgårdens fire hjørner. Og se, der var en
mindre gård i hvert hjørne av forgården.
22. I forgårdens fire hjørner var det
lukkede gårder, førti alen (20,8m) lange
og tretti alen (15,6m) brede. De fire gårder
i hjørnene hadde samme mål.
23. Og det gikk en muret ring rundt om i
dem, rundt om i alle fire, og det var gjort
kokesteder under de murte ringer rundt
om.
24. Og han sa til meg: Dette er de
kokehus hvor husets tjenere skal koke
folkets slaktoffer.
KAP. 47
Vannet som fløt fra tempelet
1. Så førte han meg tilbake til husets
inngang. Og se, det kom vann ut under
husets dørterskel mot øst, for husets
forside vendte mot øst. Og vannet rant
ned fra husets høyre side, sørafor alteret.
2. Så lot han meg gå ut gjennom
nordporten og førte meg omkring utenfor,
til den ytre port, til den port som vender
mot øst. Og se, det vellet vann frem fra
den høyre side.
3. Mannen gikk nå mot øst med en
målesnor i hånden og målte tusen alen
(520m). Så lot han meg vasse gjennom
vannet, og vannet nådde meg til anklene.
4. Igjen målte han tusen alen (520m) og
lot meg vasse gjennom vannet. Da nådde
det meg til knærne. Igjen målte han tusen
alen (520m) og lot meg vasse gjennom
vannet så det nådde meg til hoftene.
5. Så målte han igjen tusen alen (520m).
Da var det en elv som jeg ikke kunne
vasse gjennom, for vannet var så høyt at
en måtte svømme der. Det var en elv som
ikke lot seg vasse i.
6. Og han sa til meg: Har du sett det,
menneskesønn? Og han førte meg tilbake
igjen langs elvens bredde.
7. Da jeg vendte tilbake, se, da stod det
på elvens bredde en stor mengde trær på
begge sider.
8. Og han sa til meg: Dette vann renner
til østbygdene og videre ned til
ødemarken og ender så ut i havet. Og når

det ledes ut i havet, blir vannet der friskt.
9. Og alle levende skapninger som det
vrimler av overalt hvor den store elven
kommer, skal leve, og fiskene skal bli
meget tallrike. For når dette vann kommer
dit, blir det friskhet og liv overalt hvor
elven kommer.
10. Og det skal stå fiskere ved havet fra
En-Gedi til En-Elga'im. Det skal være et
sted til å kaste ut fiskegarn. Det skal
finnes fisk av forskjellig slag i stor
mengde, som i det store hav.
11. Men myrene og dammene der skal
ikke bli friske. De skal bare være til å
utvinne salt av.
12. Ved elven skal det på begge
breddene av den vokse opp alle slags
frukttrær. Deres blad skal ikke visne, og
deres frukt skal ikke opphøre. Hver måned
skal de bære ny frukt, for vannet til dem
går ut fra helligdommen. Og deres frukt
skal være til mat, og deres blad til
legedom.
Landegrensene
13. Så sier Herren, Israels Gud: Dette er
de grenser hvor dere skal dele ut landet
etter til arv for Israels tolv stammer. Josef
skal ha to deler.
14. Dere skal ta det til arv, den ene som
den andre, fordi jeg har løftet min hånd og
sverget å ville gi deres fedre det, og slik
skal dette land tilfalle dere som arv.
15. Dette skal være landets grenser:
Mot nord fra det store hav på veien til
Hetlon i retning mot Sedad,
16. Hamat, Berota, Sibra'im, som ligger
mellom Damaskus' landemerke og
Hamats landemerke, det mellomste
Haser, som ligger bortimot Havrans
landemerke.
17. Slik skal grensen gå fra havet til
Hasar-Endon ved Damaskus' landemerke
og videre enda lenger mot nord til Hamats
landemerke. Dette er nordsiden.
18. På østsiden: Jordan, mellom Havran
og Damaskus, og mellom Gilead og
Israels land. Fra nordgrensen til det
østlige hav skal dere måle. Dette er
østsiden.
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19. På sørsiden: Mot sør skal grensen
gå fra Tamar til Meribots vann ved Kades.
Arven skal nå til det store hav. Dette er
sørsiden, grensen mot sør.
20. Og på vestsiden skal det store hav
være grensen og gå fra sørgrensen til
midt imot Hamat. Dette er vestsiden.
21. Dette land skal dere dele mellom
dere etter Israels stammer.
22. Dere skal loddkaste det ut til arv for
dere og de fremmede som bor iblant dere,
og som har fått barn iblant dere, de skal
være for dere som de innfødte blant
Israels barn. De skal få arv sammen med
dere blant Israels stammer.
23. I den stamme hvor den fremmede
bor, der skal dere gi ham hans arv, sier
Herren, Israels Gud.
KAP. 48

Stamme-plasseringen

1. Dette er stammenes navn: Fra
nordenden langs Hetlon-veien til bortimot
Hamat og Hasar-Enan ved Damaskus'
landemerke, mot nord, ved siden av
Hamat, der skal Dan ha landet, fra
østsiden av havet. Dan èn arvedel.
2. Og langsmed Dans landegrense, fra
østsiden til vestsiden, Asjer èn arvedel.
3. Og langsmed Asjers landegrense, fra
østsiden og til vestsiden, Naftali èn
arvedel.
4. Og langsmed Naftalis landegrense,
fra østsiden til vestsiden, Manasse èn
arvedel.
5. Og langsmed Manasses landegrense,
fra østsiden til vestsiden, Efra'im èn
arvedel.
6. Og langsmed Efra'ims landegrense,
fra østsiden til vestsiden, Ruben èn
arvedel.
7. Og langsmed Rubens landegrense,
fra østsiden til vestsiden, Juda èn arvedel.
Herrens landområde
8. Og langsmed Judas landegrense, fra
østsiden til vestsiden, skal det område
ligge som dere skal avgi som gave til
Herren. Det skal være tjuefem tusen
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stenger i bredde (78km), og i lengde som
en av stammens arvedeler, fra østsiden til
vestsiden, og midt i der skal helligdommen
være.
9. Det område som dere skal avgi til
Herren som gave, skal være tjuefem tusen
stenger (78km) langt og ti tusen (31,2km)
bredt.
10. Og av denne hellige gave skal et
stykke tilhøre prestene. I nord, tjuefem
tusen stenger (78km); i vest, ti tusen
stenger (31,2km) i bredde; i øst, ti tusen
stenger (31,2km) i bredde; og i sør,
tjuefem tusen (78km) i lengde, og midt i
der skal Herrens helligdom være.
11. Prestene, dem som er helliget blant
Sadoks sønner, som tok vare på det jeg
ville ha varetatt, som ikke forvillet seg
dengang Israels barn fór vill, slik som
Levittene forvillet seg,
12. dem skal det tilhøre som en del av
det landområde som skal avgis til Herren,
som et høyhellig stykke langsmed
Levittenes landegrense.
13. Og Levittene skal ved siden av
prestenes landegrense ha tjuefem tusen
stenger (78km) i lengde og ti tusen
(31,2km) i bredde. Lengden skal i alt være
tjuefem tusen stenger (78km), og i
bredden ti tusen (31,2km).
14. De skal ikke selge eller bytte bort
noe av det. Og denne første avling av
landet skal ikke gå over til andre, for den
er helliget Herren.
15. De fem tusen stenger (15,6km) som
er til overs av bredden, langsmed de
tjuefem tusen (78km), skal ikke være
hellig land. Det skal være til bruk for byen,
til boliger og til marker, og midt i der skal
byen være.
16. Dette er dens mål: Nordsiden skal
være fire tusen fem hundre stenger
(14,04km), sørsiden, fire tusen fem
hundre (14,04km), østsiden, fire tusen fem
hundre (14,04km), og vestsiden, fire tusen
fem hundre (14,04km).
17. Og byen skal ha jorder i nord, to
hundre og femti stenger (780m), i sør, to
hundre og femti (780m), i øst, to hundre
og femti (780m), og i vest to hundre og
femti (780m).
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18. Og det som er til overs av lengden,
langsmed den hellige gave, ti tusen
stenger (31,2km) mot øst og ti tusen
stenger (31,2km) mot vest, det skal være
langsmed den hellige gave. Og avlingen
av det skal være til føde for byens
arbeidere.
19. Og byens arbeidere, av alle Israels
stammer, skal dyrke det.
20. Hele gaven skal være tjuefem tusen
stenger (78km) i lengde og tjuefem tusen
(78km) i bredde. En fjerdedel i forhold til
den hellige gave, skal dere avgi til byens
eiendom.
21. Og fyrsten skal ha det som er til
overs på begge sider av den hellige gave
og av byens eiendom, langsmed den
tjuefem tusen stenger (78km) brede
arvedel til den østre grense, og mot vest
langsmed de tjuefem tusen stenger
(78km) til den vestre grense, ved siden av
stammearvedelene. Det skal tilhøre
fyrsten. Og den hellige gave og husets
eiendom, skal være midt imellom.
22. Og det som ligger mellom Judas
landegrense og Benjamins landegrense,
med Levittenes eiendom og byens
eiendom i midten, det skal tilhøre fyrsten.
De andre stammers plassering
23. Så kommer de andre stammer: Fra
østsiden til vestsiden skal Benjamin ha èn
arvedel.
24. Og langsmed Benjamins landegrense, fra østsiden til vestsiden, Simeon
èn arvedel.
25. Og langsmed Simeons landegrense,
fra østsiden til vestsiden, Issakar èn
arvedel.

26. Og langsmed Issakars landegrense,
fra østsiden til vestsiden, Sebulon èn
arvedel.
2 7 . Og la n g smed S eb u lo n s
landegrense, fra østsiden til vestsiden,
Gad èn arvedel.
28. Og langsmed Gads landegrense, på
sørsiden, skal grensen mot sør gå fra
Tamar til Meribas vann ved Kedes. Arven
skal nå til det store hav.
29. Dette er det land som dere skal
loddkaste ut til Israels stammer av arven,
og dette er deres arvedeler, sier Herren,
Israels Gud.
Jerusalems murer
30. Dette er byens yttergrenser: På
nordsiden skal den måle fire tusen fem
hundre stenger (14,04km).
31. Og byens porter skal oppkalles etter
Israels stammer. Tre av dem skal ligge
mot nord: Rubens port èn, Judas port èn,
og Levis port èn.
32. Og på østsiden skal den måle fire
tusen fem hundre stenger (14,04km) og
ha tre porter: Josefs port èn, Benjamins
port èn, og Dans port èn.
33. Og på sørsiden skal du måle fire
tusen fem hundre stenger (14,04km) og
ha tre porter: Simeons port èn, Issakars
port èn, og Sebulons port èn.
34. Vestsiden skal måle fire tusen fem
hundre stenger (14,04km) og ha tre
porter: Gads port èn, Asjers port èn, og
Naftalis port èn.
35. Rundt omkring skal byen måle atten
tusen stenger (56,16km). Og byens navn
skal fra den dag være: Herren er der
(Herrens trone).

Profeten Daniel
12 Kapitler

Profeten Daniel
KAP. 1
Nebukadnesar tar med seg noen til
Babylon fra Israel
1. I Judas konge Jojakims 3. regjeringsår drog Nebukadnesar, kongen i Babylon,
til Jerusalem og omringet det.
2. Og Herren gav Judas konge Jojakim i
hans hånd, og likedan en del av karene i
Guds hus, og han førte dem til Sinears
land, til sin guds hus. Han lot karene sette
inn i sin guds skatterom.
3. Og kongen sa til Aspenas, sin øverste
hoffmann, at han skulle ta med seg noen
av Israels barn, både av kongeætten og
av de høytstående.
4. Unge gutter som var uten lyte og
sjarmerende å se til, og med evne til å
tilegne seg all slags visdom og vinne
kunnskap, og bli kyndige i vitenskap, og
som var dyktige til å tjene i kongens
palass, og at de skulle opplæres i
Kaldeeisk skrift og språk.
5. Og kongen fastsatte hva de hver dag
skulle ha av kongens dyrebare mat og av
den vin han drakk. Og han bød at de
skulle oppfostres i 3 år. Og når deres tid
var ferdig, skulle de bli kongens tjenere.
6. Blant dem var av Judas barn: Daniel,
Hananja, Misael, og Asarja.
7. Den øverste hoffmann gav dem nye
navn: Daniel kalte han Beltsasar, og
Hananja Sadrak, og Misael Mesak, og
Asarja Abed-Nego.
Daniel ville ikke gjøre seg skitten med
den mat de hadde
8. Men Daniel satte seg fore at han ikke
ville gjøre seg skitten med kongens
dyrebare mat og med den vin han drakk.
Han bad den øverste hoffmann om at han
måtte være fri for å på den måten gjøre
seg skitten.
9. Og Gud lot Daniel finne velvilje og
barmhjertighet hos den øverste hoffmann.
10. Den øverste hoffmann sa til Daniel:
Jeg er redd for at min herre, kongen, som
har fastsatt hva dere skal ete og drikke, vil
synes at deres ansikter ser dårligere ut en
de gutters som er på deres alder, og at

Side 881

dere på den måten skal føre skyld over
mitt hode hos kongen.
11. Da sa Daniel til hovmesteren, som
den øverste hoffmann hadde satt over
Daniel, Hananja, Misael, og Asarja:
12. Kjære, prøv med dine tjenere i 10
dager. La dem gi oss grønnsaker å ete og
vann og drikke,
13. så kan du siden ta vårt utseende i
betraktning, og likedan de gutters
utseende som eter kongens dyrebare mat!
Og gjør så med dine tjenere etter det du
da ser!
14. Og han gjorde som de ønsket, og
prøvet det med dem i 10 dager.
15. Da de 10 dager var omme, viste det
seg at de var mere sjarmerende å se til,
og i bedre hold, enn alle de gutter som
hadde spist av kongens dyrebare mat.
16. Da lot hovmesteren deres dyrebare
mat bæres bort, og likedan den vin de
skulle drikke, og gav dem grønnsaker.
17. Og Gud gav disse fire gutter
kunnskap og forstand på all slags skrift og
visdom, og Daniel skjønte seg på alle
slags syner og drømmer.
18. Da den tid kongen hadde fastsatt var
til ende, og de skulle stilles frem for ham,
førte den øverste hoffmann dem inn for
Nebukadnesar.
19. Kongen talte med dem. Og det
fantes ikke noen iblant alle de andre gutter
som kunne måle seg med Daniel,
Hananja, Misael, og Asarja, så de ble da
kongens tjenere.
20. Og i enhver sak som det krevde
visdom og forståelse, og som kongen
spurte dem om, fant han at de ti ganger
overg ik k alle d e tegntydere og
åndemanere som fantes i hele hans rike.
21. Og Daniel ble der like til kong Kyros
1. år.
KAP. 2
Kongen hadde en drøm som han
krevde fortalt av sine vismenn
1. I sitt 2. regj eringsår hadde
Nebukadnesar drømmer som gjorde hans
hjerte urolig, og det var over med hans
søvn.
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2. Kongen lot kalle tegnutleggere
tegntydere, åndemanere, trollmenn, og
Kaldeere, forat de skulle fortelle kongen
hans drømmer. Og de trådde frem for
kongen.
3. Og kongen sa til dem: Jeg har hatt en
drøm, og mitt hjerte er blitt urolig. Jeg
lengter etter å få vite drømmen.
4. Da talte Kaldeerne til kongen på
Arameeisk: Kongen leve evig! Si dine
tjenere drømmen, så skal vi kunngjøre
deg dens uttydning!
5. Kongen svarte Kaldeerne: Dette mitt
ord står fast: Hvis dere ikke kunngjør meg
drømmen og dens uttydning, så skal dere
bli hugget i stykker, og deres huser bli
gjort til en møkkhaug.
6. Men dersom dere kunngjør meg
drømmen og dens uttydning, så skal dere
få rike gaver og stor ære av meg. Derfor,
si meg drømmen og dens uttydning!
7. Da svarte de for andre gang: Vil ikke
kongen si sine tjenere drømmen, så vi kan
si hva den betyr?
8. Kongen svarte: Jeg vet klart og
sikkert at dere bare vil vinne tid, fordi dere
ser at det ord jeg sa, står fast.
9. Såfremt dere ikke sier meg drømmen,
da er dommen over dere uforanderlig. For
dere er blitt enige om å fortelle meg en
bedragelig løgn, i håp om at tidene vil
forandre seg. Derfor, fortell meg
drømmen, så jeg kan vite at dere også
kan kunngjøre dens uttydning!
10. Kaldeerne svarte kongen: Det er
ikke noe menneske på Jorden som kan
kunngjøre kongen det han vil vite. For
ingen konge, hvor stor og mektig han enn
var, har noen gang krevd noe slikt av
noen tegntyder og eller åndemaner, eller
Kaldeer.
11. For det som kongen krever er altfor
vanskelig, og det er ingen annen som kan
fortelle kongen hva han vil vite, selv ikke
gudene, som ikke har sin bolig iblant
menneskene.
12. Kongen ble harm over dette, og
meget vred, og han befalte at alle
Babylons vismenn skulle drepes.
13. Da denne befaling var utferdiget, og
de skulle drepe vismennene, så lette de

også etter Daniel og hans medbrødre for å
drepe dem.
14. Da sa Daniel et klokt og fornuftig ord
til Arjok, øverstkommanderende for
kongens livvakt, som hadde dratt ut for å
drepe Babylons vismenn.
15. Han tok til orde og spurte Arjok,
kongens øverstkommanderende: Hvorfor
har kongen utferdiget denne strenge
befaling? Da fortalte Arjok Daniel hvordan
det hadde seg.
16. Så gikk Daniel inn og bad kongen
om han ville gi ham en frist, så han kunne
kunngjøre kongen uttydningen.
17. Deretter gikk Daniel hjem og fortalte
Hananja, Misael, og Asarja, sine
medbrødre, det som hadde hendt,
18. forat de skulle be til himmelens Gud
om at han i sin barmhjertighet ville
åpenbare denne hemmelighet, så at ikke
Daniel og hans medbrødre skulle bli drept
sammen med Babylons andre vismenn.
19. Da ble hemmeligheten åpenbart for
Daniel i et syn om natten, og Daniel priste
himmelens Gud.
20. Daniel tok til orde og sa: Lovet være
Guds navn fra evighet til evighet, for
visdommen og styrken hører ham til.
21. Og han lar dager og tider omveltes,
avsetter konger, og innsetter konger. Han
gir de vise visdom og de forstandige
forståelse.
22. Han åpenbarer det dype og skjulte.
Han vet hva som er i mørket, og hos ham
bor lyset.
23. Deg, mine fedres Gud, takker og
priser jeg, fordi du har gitt meg visdom og
styrke, og nå har kunngjort meg hva vi
bad deg om. Det som kongen ville vite det
har du kunngjort oss.
Daniel forteller kongen drømmen
24. Så gikk da Daniel inn til Arjok, som
kongen hadde gitt påbud om å drepe alle
Babylons vismenn. Han sa til ham: Drep
ikke Babylons vismenn! Før meg inn til
kongen, så vil jeg kunngjøre kongen
uttydningen.
25. Da førte Arjok Daniel i hast inn til
kongen og sa til ham: Jeg har funnet en
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av de bortførte fra Juda, han vil kunngjøre
kongen uttydningen.
26. Kongen svarte Daniel, som hadde
fått navnet Beltsasar: Er du i stand til å
kunngjøre meg den drøm jeg har hatt og
dens uttydning?
27. Daniel svarte kongen: Den hemmelighet kongen ønsker å få vite, makter
ingen vismenn, åndemaner, tegntyder,
eller sannsiger, å kunngjøre kongen,
28. men det er en Gud i himmelen, som
åpenbarer hemmeligheter, og han har
kunngjort kong Nebukadnesar hva som
skal skje i de senere tider. Dette var den
drøm og de syner du hadde i ditt indre,
mens du hvilte på ditt leie:
29. Da du, konge, lå på ditt leie, steg det
opp hos deg tanker om hva som skulle
skje i fremtiden. Og han som åpenbarer
hemmeligheter, kunngjorde deg hva som
skal skje.
30. Og for meg er denne hemmelighet
blitt åpenbart, ikke fordi jeg eier noen
visdom fremfor alle andre som lever, men
forat uttydningen skulle kunngjøres for
kongen, og at du skulle få ditt hjertes
tanker å vite.
31. Konge, du så i ditt åsyn et stort
bilde. Det var en mektig statue, og dens
herlighet var overmåte stor. Den stod like
foran deg, og den var skremmende å
skue.
32. Statuens hode var av fint gull,
brystet og armene av sølv, magen og
hoftene av kobber,
33. beinene av jern, og føttene dels av
jern og dels av leire.
34. Mens du så på statuen, ble en stein
revet løs, men ikke med hender. Og den
traff statuen på føttene, som var av jern
og leire, og knuste dem.
35. Da knustes på èn gang både jernet,
leiren, kobberet, sølvet, og gullet, og det
ble som anger fra treskeplassen om
sommeren, og vinden tok det så det ikke
fantes spor etter det. Men steinen som
rammet bildet, ble til et stort fjell, som fylte
hele Jorden.
Forklaringen på Babylons konges
drøm
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36. Det var drømmen. Og nå skal du får
uttydningen.
37. Konge, du kongenes konge, som
himmelens Gud har gitt riket, makten,
styrken, og æren,
38. overalt hvor menneskenes barn,
markens dyr, og himmelens fugler, har
sine bosteder, har ham gitt dem i din hånd
og gjort deg til herre over dem alle, så du
er hodet av gull.
39. Men etter deg skal det komme et
annet rike, svakere enn ditt, og så et
tredje rike som er av kobber, og som skal
herske over hele Jorden,
40. og deretter et fjerde rike, som skal
være sterkt som jernet. Ettersom jernet
knuser og sønderslår alt, skal det som det
sønderknusende jern knuse og sønderslå
alle andre riker.
41. Og at føttene og tærne som du så,
del var av pottemakerleire og dels av jern,
det betyr at det skal være et delt rike, og
at det skal være noe av jernets styrke i
det, ettersom du så jernet blandet med
leire.
42. Og at tærne på føttene dels var av
jern og dels var av leire, det betyr at en
del av riket skal være sterkt og en del
svakt.
43. Og at jernet du så, var blandet med
leire, det betyr at de skal blande seg med
hverandre med giftemål, men at de
allikevel ikke i lengden skal holde
sammen, akkurat som jernet blander seg
med leiren.
44. I disse kongers dager vil himmelens
Gud opprette et rike, som i all evighet ikke
skal ødelegges, og dette rike skal ikke
overlates til noe annet folk. Det skal knuse
og gjøre ende på alle andre riker, men
selv skal det stå fast for evig.
45. For du så jo at en stein ble revet løs
fra fjellet, men ikke med menneskehender,
og at den knuste jernet, kobberet, leiren,
sølvet, og gullet. Den store Gud har
kunngjort kongen hva som skal skje i
fremtiden, og fast står drømmen, og
troverdig er dens uttydning.
46. Da falt kong Nebukadnesar på sitt
ansikt foran Daniel og tilbad, og bød at de
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skulle ofre Ham matoffer og røkelse.
47. Og kongen tok til orde og sa til
Daniel: I sannhet, deres Gud er gudenes
Gud og kongenes Herre, og en som
åpenbarer hemmeligheter, siden du har
kunnet åpenbare denne hemmelighet.
48. Deretter gjorde kongen Daniel til en
stor mann. Han gav ham en mengde
gaver og satte ham til herre over hele
Babylons landområde, og til øverste
forstander for alle Babylons vismenn.
49. På Daniels bønn satte kongen
Sadrak, Mesak, og Abed-Nego til å
forvalte Babylons landområde, men Daniel
selv ble ved kongens hoff.
KAP. 3
Nebukadnesar stiller opp en gudestatue og byder alle å tilbe den
1. Kong Nebukadnesar gjorde en statue
av gull, seksti alen (26,7m) høyt og seks
alen (2,67m) bredt, og stilte det opp i
Duradalen i Babylons landområde.
2. Og kong Nebukadnesar sendte ut folk
som skulle samle sammen provinsenes
styrere, statlige oppsynsmenn, landshøvdingene, overdommerne, skattemesterne, de lovkyndige, dommerne, og
alle landområdenes embetsmenn, for å
byde dem å komme til innvielsen av den
statue som kong Nebukadnesar hadde
stilt opp.
3. Da kom provinsenes styrere, statlige
oppsynsmenn, landshøvdingene, overdommerne, skattemesterne, de lovkyndige, dommerne, og alle landområdenes embetsmenn, sammen til innvielsen av den statue kong Nebukadnesar
hadde stilt opp. Og de trådde frem foran
den statue Nebukadnesar hadde stilt opp.
4. Og øvrighetens talsmann ropte med
høy røst: Det være dere befalt, dere folk,
ætter, og språk:
5. Så snart dere hører lyden av horn,
fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe, og alle
slags strenge-instrumenter, skal dere falle
ned og tilbe den gudestatue kong
Nebukadnesar har stilt opp.
6. Og den som ikke faller ned og tilber,
skal i samme stund kastes i den

brennende ildovn.
7. Så snart nå alle folkene hørte lyden
av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, og alle
andre slags strenge-instrumenter, falt alle
folk, ætter, og språk, ned og tilbad den
gudestatue kong Nebukadnesar hadde
stilt opp.
8. Men straks etter stod noen
Kaldeeiske menn frem og klaget på
Jødene.
Sadrak, Mesak, og Abed-Nego,
havner i ildovnen
9. De tok til orde og sa til kong
Nebukadnesar: Kongen leve evig!
10. Konge, du har gitt befaling om at
hvert menneske som hørte lyden av horn,
fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe, og alle
slags strenge-instrument, skulle falle ned
og tilbe gudebildet.
11. Og den som ikke falt ned og tilbad,
skulle kastes i den brennende ildovnen.
12. Men nå er her noen Jødiske menn
som du har satt til å styre Babylons
landområde, Sadrak, Mesak, og AbedNego. Disse menn har ikke aktet på ditt
bud, konge! De dyrker ikke dine guder. Og
den gudestatue som du har stilt opp, tilber
de ikke.
13. Da ble Nebukadnesar vred og harm,
og bød at Sadrak, Mesak, og Abed-Nego,
skulle føres frem. Så ble disse menn ført
frem for kongen.
14. Nebukadnesar tok til orde og sa til
dem: Er det med overlagt vilje Sadrak,
Mesak, og Abed-Nego, at dere ikke dyrker
min gud og ikke tilber den gudestatue jeg
har stilt opp?
15. Nåvel, hvis dere, når dere hører
lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt,
sekkepipe, og alle slags andre strengeinstrumenter, er klar til å falle ned og tilbe
den statue jeg har gjort, så er det godt og
bra. Men hvis dere ikke tilber det, så skal
dere i samme stund kastes i den
brennende ildovn. Hvem er den gud som
kan befri dere av min hånd?
16. Sadrak, Mesak, og Abed-Nego,
svarte kongen: Nebukadnesar! Vi behøver
ikke å gi deg noe svar på dette.
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17. Vår Gud, som vi dyrker, er mektig til
å befri oss av den brennende ildovn, og av
din hånd, konge, vil han frelse oss.
18. Men hvis ikke, da skal du vite,
konge, at vi ikke vil dyrke andre guder
eller tilbe det gudebilde du har stilt opp.
19. Da ble Nebukadnesar full av harme,
og uttrykket i hans ansikt forandret seg,
idet han så på Sadrak, Mesak, og AbedNego. Han tok til orde og sa at ovnen
skulle gjøres sju ganger hetere enn de
noengang hadde hatt den.
20. Og han bød noen sterke menn i
hans hær å binne Sadrak, Mesak, og
Abed-Nego, og kaste dem i den
brennende ildovnen.
21. Da ble disse menn med sine
skjorter, kjortler, kapper, og andre klær
bundet og kastet i den brennende ildovnen.
22. Ettersom kongens ord var så
strengt, og ovnen var blitt så overmåte
sterkt opphetet, drepte flammen de menn
som hadde ført Sadrak, Mesak, og AbedNego, opp dit.
23. Men disse tre menn, Sadrak, Mesak,
og Abed-Nego, ble kastet bundet ned i
den brennende ildovn.
24. Da ble kong Nebukadnesar
skrekkslagen og reiste seg fort opp. Han
tok til orde og sa til sine rådsherrer: Kastet
vi ikke tre menn bundet i liden? De svarte
kongen: Jo, i sannhet, konge!
25. Han tok igjen til orde og sa: Men jeg
ser fire menn som går løse omkring inne i
ilden, og det er ingen skade å se på dem.
Og den fjerde ser ut som en gudesønn.
26. Da gikk Nebukadnesar bort til døren
på den brennende ildovn. Han tok til orde
og sa: Sadrak, Mesak, og Abed-Nego,
dere den høyestes Guds tjenere! Kom hit
ut! Da gikk Sadrak, Mesak, og Abed-Nego
ut av ilden.
27. Og provinsenes styrere, de statlige
oppsynsmenn, landshøvdingene, og
kongens rådsherrer, kom sammen. De så
at ilden ikke hadde noen makt over disse
menns kropper, at håret på deres hoder
ikke var svidd, og at deres skjorter ikke
hadde lidd noen skade. Det kunne ikke
engang kjennes lukt av noe brent på dem.
28. Da tok Nebukadnesar til orde og sa:
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Lovet være Sadraks, Mesaks, og AbedNegos, Gud, som sendte sin engel for å
befri sine tjenere, de som satte sin lit til
ham og gjorde mot kongens ord og våget
sitt liv for ikke å dyrke eller tilbe noen
annen gud uten sin Gud.
29. Så gir jeg da nå det bud at den som i
sine ord forsnakker seg mot Sadraks,
Mesaks, og Abed-Negos, Gud, hva enn
folk, ætt, eller språk, han så tilhører, han
skal hugges i stykker, og hans hus skal
gjøres til en møkkhaug. For det er ingen
annen gud som makter å befri på den
måten.
30. Så opphøyet kongen Sadrak,
Mesak, og Abed-Nego, til ære og
verdighet i landområdet Babylon.
KAP. 4
Nebukadnesar forteller om en drøm
han har hatt
1. Kong Nebukadnesar til alle folk, ætter,
og språk, som bor på hele denne Jord: Alt
godt bli dere i rikt mål til del!
2. De tegn og under som den høyeste
Gud har gjort mot meg, har jeg funnet for
godt å kunngjøre.
3. Hvor store er ikke hans tegn, og hvor
mektige hans under! Hans rike er et evig
rike, og hans herredømme varer fra slekt
til slekt.
4. Jeg, Nebukadnesar, satt i god ro i mitt
hus, og levde lykkelig i mitt palass.
5. Da hadde jeg en drøm. Den skremte
meg, og tankene på mitt leie og synene i
mitt indre uroet meg.
6. Og det ble av meg utferdiget den
befaling at alle Babylons vismenn skulle
føres inn for meg, forat de skulle
kunngjøre meg drømmens uttydning.
7. Da kom tegnutleggerne, åndemanerne, Kaldeerne, og sannsigerne, inn,
og jeg fortalte dem drømmen, men de
kunne ikke si meg hvordan den skulle
tydes.
8. Til sist kom også Daniel inn for meg,
han som hadde fått navnet Beltsasar etter
navnet på min Gud, og i hvem de hellige
guders ånd er, og jeg fortalte ham
drømmen:
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9. Beltsasar, du tegntydernes mester,
fordi jeg vet at de hellige guders ånd er i
deg, og at ingen hemmelighet er for
vanskelig for deg, så si meg nå de syner
jeg har sett i min drøm, si meg hvordan de
skal tydes!
10. Dette var de syner jeg hadde i mitt
indre mens jeg hvilte på mitt leie: Jeg så i
mitt syn et tre som stod midt på Jorden,
og som var meget høyt.
11. Det var et stort og sterkt tre, og så
høyt at det nådde til himmelen, og det
kunne sees helt til Jordens ende.
12. Dets blader var vakre og det bar
rikelig frukt, så det gav føde for alle.
Jordens dyr fant skygge under det og
himmelens fugler bodde på dets greiner,
og alt levende fikk sin næring av det.
13. Og i de syner jeg hadde i mitt indre
mens jeg hvilte på mitt leie, så jeg en
hellig engel steg ned fra himmelen.
14. Han ropte med høy røst, og slik lød
hans ord: "Fell treet! Hugg dets greiner av!
Riv bladene av det! Og spre fruktene
omkring! Dyrene under det skal rømme!
Og fuglene skal fly bort fra dets greiner!
15. Men la en rotstubb stå igjen i lenker
av jern og kobber, midt i gresset på
marken! Og med himmelens dugg skal
han vætes, og med dyrene skal han ha
del i markens planter.
16. Hans hjerte skal forandres, så det
ikke lenger er et menneskes hjerte. Et
dyrs hjerte skal han få, og 7 tider skal
stige frem over ham.
17. Dette budskap har sin grunn i
engelens rådslutning, og slik er de hellige
avgjørelser i denne sak, forat alle som
lever, skal bli klar over at den Høyeste har
m ak t o ve r k o n g e d ø m m e t b lan t
menneskene og gir det til den han vil, og
setter den lavtstående av menneskene til
å råde over det."
18. Det var den drøm som jeg, kong
Nebukadnesar, så. Kunngjør nå du,
Beltsasar, meg dens uttydning, for ingen
av mitt rikes vismenn kan si meg hva den
betyr. Men du kan det, fordi de hellige
guders ånd er i deg.
Tydningen på Nebukadnesars drøm

19. Da stod Daniel, han som hadde fått
navnet Beltsasar, en stund slått av skrekk,
og hans tanker sjokkerte ham. Så tok
kongen til orde og sa: Beltsasar! La ikke
drømmen og dens uttydning sjokkere deg!
Beltsasar svarte: Min herre! Gid denne
drøm måtte gjelde dem som hater deg, og
dens uttydning dine fiender!
20. Det tre du så, som var så stort og
sterkt, så høyt at det nådde til himmelen,
som kunne sees over hele Jorden,
21. som hadde så vakre blader, og bar
så rikelig med frukt at det gav føde for
alle, som Jordens dyr hadde tilhold under,
og på hvis greiner himmelens fugler
bodde.
22. Det er du selv, konge, du som er så
stor og mektig, hvis storhet har vokset så
det når til himmelen, og hvis herredømme
strekker seg like til Jordens ende.
23. Men at kongen så en hellig engel
som steg ned fra himmelen og sa: "Fell
treet! Ødelegg det! Men la en rotstubb stå
igjen i jorden i lenker av jern og kobber,
midt i gresset på marken, med himmelens
dugg skal han vætes, og med markens
dyr skal han ha sin del så lenge til 7 tider
har steget frem over ham.
24. Det betyr, konge, og slik er den
Høyestes rådslutning, som kommer over
min herre, kongen:
25. Du skal bli utstøtt fra menneskene,
og din bolig skal være hos dyrene. Planter
skal du ete akkurat som oksene, og med
himmelens dugg skal du vætes. 7 tider
skal stige frem over deg, inntil du blir klar
over at den Høyeste har makt over
kongedømmet blant menneskene, og gir
det til den han vil.
26. Men at det ble sagt at treets rotstubb
skal stå igjen, det betyr at ditt rike skal
være ditt fra den tid du erkjenner at
himmelen har makten.
27. Derfor, konge, la mitt råd behage
deg, og løs deg fra dine synder ved
rettferdighet, og fra dine ugjerninger med
barmhjertighet mot de ulykkelige, om din
lykke skal bli bestående.
Drømmen går i oppfyllelse
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28. Alt dette kom over kong
Nebukadnesar.
29. Da 12 måneder var til ende, gikk han
engang omkring på taket av det kongelige
palass i Babylon.
30. Da tok kongen til orde og sa: Er ikke
dette det store Babylon, som jeg har
bygget på min kongetrone med min store
makt til ære for min herlighet?
31. Før kongen ennå hadde talt ut, kom
det plutselig en røst fra himmelen: Til deg,
kong Nebukadnesar, sies nå dette ord:
Riket er tatt fra deg.
32. Fra menneskene blir du støtt ut, og
hos markens dyr skal dine bolig være.
Planter skal du ete akkurat som oksene.
Og 7 tider skal stige frem over deg, inntil
du erkjenner at den høyeste har makt over
kongedømmet blant menneskene, og gir
det til den han vil.
33. I samme stund ble dette ord fullført
på Nebukadnesar. Han ble støtt ut fra
menneskene og åt planter akkurat som
oksene. Av himmelens dugg ble hans
kropp vætet, til hans hår vokste og ble
som ørnefjær og hans negler som
fugleklør.
34. Men da tiden var utløpt, løftet jeg,
Nebukadnesar, mine øyne til himmelen,
og min forstand vendte tilbake. Og jeg
lovet den Høyeste, og priste og æret ham,
som lever for evig, han hvis herredømme
er et evig herredømme, og hvis rike varer
fra slekt til slekt.
35. Alle de som bor på Jorden, er som
intet å akte. Og han gjør med himmelens
hær, og med dem som bor på Jorden, hva
han vil. Og det er ingen som kan hindre
ham og si til ham: Hva gjør du?
36. Så vendte da på den tid min forstand
tilbake, og jeg fikk mitt kongedømmes
herlighet, min prakt, og min glans igjen.
Mine rådsherrer og stormenn søkte meg
opp, og jeg ble igjen innsatt i mitt kongedømme, og fikk ennå større makt enn før.
37. Nå priser, opphøyer, og ærer, jeg,
Nebukadnesar, himmelens konge. For alle
hans gjerninger er ekte, og hans veier er
rettferdige. Og dem som vandrer i
selvstorhet, makter han å ydmyke.
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KAP. 5
Guds hånd som skrev på veggen
1. Kong Belsasar gjorde en stor fest for
sine tusen stormenn, og han drakk vin for
deres øyne.
2. Da vinen smakte, bød han at de gullog sølvkar som hans far Nebukadnesar
hadde tatt bort fra tempelet i Jerusalem,
skulle hentes, så kongen og hans
stormenn, hans hustruer og medhustruer,
kunne drikke av dem.
3. Så hentet de de gullkar som var tatt
bort fra tempelet, fra Guds hus i
Jerusalem. Og kongen og hans stormenn,
hans hustruer og hans medhustruer, drakk
av dem.
4. De drakk vin og priste sine guder av
gull og sølv, og av kobber, jern, tre, og
stein.
5. I samme stund kom det til syne fingrer
av en menneskehånd, som skrev på den
kalkede vegg i kongens palass, midt imot
lysestaken. Og kongen så den hånd som
skrev.
6. Da skiftet kongen farge, og hans
tanker forferdet ham. Hans hofters ledd
ble slappe, og hans knær slo mot
hverandre.
7. Og kongen ropte med høy røst at de
skulle hente åndemanerne, Kaldeerne, og
sannsigerne. Så tok han til orde og sa til
Babylons vismenn: Den mann som leser
denne skrift og kunngjør meg dens
uttydning, han skal kles i purpur, få et
gullkjede om sin hals, og i makt skal han
være den tredje i riket.
8. Da alle kongens vismenn var kommet
til stede, var de ikke i stand til å lese
skriften og kunngjøre kongen dens
uttydning.
9. Da ble Belsasar voldsomt engstelig
og skiftet farge, og hans stormenn ble
aldeles forvirret.
10. Ved kongens og hans stormenns ord
kom dronningen inn i festsalen. Hun tok til
orde og sa: Kongen leve evig! La ikke dine
tanker skremme deg, og skift ikke farge!
11. Det finnes i ditt rike en mann i hvem
de hellige guders ånd er, og hos hvem det
i din fars dager ble funnet innsikt,
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forståelse, og visdom, som guders
visdom. Og Kong Nebukadnesar, din far,
gjorde ham til mester for tegntyderne,
ån d em an erne, K ald eern e, o g
sannsigerne. Slik, konge, opphøyet din far
ham,
12. fordi det hos ham fantes en stor ånd
med kunnskap og innsikt, og evne til å
tyde drømmer, løse gåter, og utrede
vanskelige spørsmål. Jeg mener Daniel,
han som kongen gav navnet Belsasar.
Send derfor bud etter Daniel, så kunngjør
han deg uttydningen!
13. Så ble Daniel ført inn for kongen. Og
kongen tok til orde og sa til Daniel: Er du
Daniel, en av de Jødiske fanger som
kongen, min far, førte hit fra Juda?
14. Jeg har hørt om deg at guders ånd
er i deg, og at det hos deg er funnet
innsikt, forståelse og stor visdom.
15. Nå er vismennene og åndemanerne
blitt ført inn for meg for å lese denne skrift
og kunngjøre meg dens uttydning. Men de
er ikke i stand til å kunngjøre meg noen
uttydning av den.
16. Men jeg har hørt om deg at du kan
gi uttydninger og utrede vanskelige
spørsmål. Kan du lese denne skrift og
kunngjøre meg dens innhold, så skal du
kles i purpur, få et gullkjede om din hals,
og i makt skal du være den tredje i riket.
Daniel irettesetter kongen og tyder
skriften på veggen
17. Da svarte Daniel og sa der han stod
foran kongen: Dine gaver kan du selv ha,
og dine foræringer kan du gi til en annen!
Men skriften skal jeg lese for kongen og
kunngjøre dens uttydning.
18. Konge! Den Høyeste Gud gav
Nebukadnesar, din far, riket, makten,
æren, og herligheten.
19. Og for den makts skyld han hadde
gitt ham, skalv og respekterte alle folk,
ætter, og språk, for ham. Hvem han ville,
slo han i hjel. Hvem han ville, lot han leve.
Hvem han ville, opphøyet han. Og hvem
han ville, fornedret han.
20. Men da hans hjerte opphøyet seg,
og hans ånd ble stolt og selvstor, ble han

støt ned fra sin kongetrone, og hans ære
ble tatt fra ham.
21. Han ble utstøtt fra menneskenes
barn, og hans hjerte ble likt dyrenes. Hos
villeslene var hans bolig, og planter måtte
han ete akkurat som oksene. Og av
himmelens dugg ble hans kropp vætet,
inntil han erkjente at den høyeste Gud
råd er o ver k o n g ed ø m m e t b lan t
menneskene og setter den han vil, til å
styre.
22. Men du, Belsasar, hans sønn, har
ikke ydmyket ditt hjerte, enda du visste alt
dette.
23. Du har opphøyet deg mot
himmelens Herre, og du har latt hente
karene som er tatt fra hans hus. Du og
dine stormenn, dine hustruer og
medhustruer, har drukket vin av dem, og
du har prist dine guder av sølv og gull, og
av kobber, jern, tre, og stein, som ikke
ser, ikke hører, og ikke har forstand. Men
den Gud, i hvis hånd din livsånde er, og
som råder over alle dine veier, har du ikke
æret.
24. Derfor ble denne hånd sendt fra
ham, og denne skrift skrevet.
25. Og dette er den skrift som er skrevet
her: "MENE, tekel, u-farsin" (TELLET,
veid, de deler).
26. Og så er uttydningen av dette ord:
Mene: Tellet har Gud ditt kongedømmes
dager og gjort ende på det.
27. Tekel: Veid er du på vektskål og
funnet for lett.
28. Peres: Delt er ditt kongedømme og
gitt til Medierne og Persierne.
29. Da bød Belsasar at Daniel skulle
kles i purpur og et gullkjede legges om
hans hals, og at det skulle utropes om
ham at han i makt skulle være den tredje i
riket.
30. Samme natt ble Kaldeerkongen
Belsasar drept.
KAP. 6
Babylonerriket faller, og Persierne og
Medierne overtar riket
1. Og Medieren Darius mottok riket. Han
var da 62 år gammel.
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2. Darius fant for godt å sette hundre og
tjue provins-styrere over riket, og de skulle
bo rundt omkring i hele riket.
3. Og over dem satte han tre hovedforvaltere, og av dem var Daniel den ene.
For dem skulle provins-styrerne avlegge
regnskap, så kongen ikke skulle lide noe
tap.
Daniels kolleger, og hans
underordnede, forsøker å felle ham
4. Men Daniel utmerket seg fremfor
hovedforvalterne og provins-styrerne, fordi
det var en stor ånd i ham, og kongen
tenkte å sette ham over hele riket.
5. Da søkte hovedforvalterne og provinsstyrerne å finne skyld hos Daniel
vedrørende rikets styrelse. Men de kunne
ikke finne noen skyld eller urett, ettersom
han var tro, og det fantes ikke noen
forseelse eller noen urett hos ham.
6. Så sa disse menn: Vi finner ingen
skyld hos denne Daniel, men det kunne
da være at vi kunne finne noe å anklage
ham for i hans gudsdyrkelse.
7. Da skyndte disse hovedforvaltere og
provins-styrere seg inn til kongen og, sa til
ham: Kong Darius leve evig!
8. Alle hovedforvaltere, statlige oppsynsmenn, provins-styrere, rådsherrer, og
landshøvdingene, har rådslått sammen
om at det burde utferdiges en kongelig
forordning og gies et strengt forbud, at
hver den som i løpet av 30 dager ber til
noen gud eller noe menneske uten til deg,
konge, skal kastes i løvehulen.
9. Så utferdige nå, konge, et sådant
forbud, og la det settes opp skriftlig, så det
etter Mediernes og Persiernes uforanderlige lov ikke kan tilbakekalles.
10. Med overensstemmelse i dette lot
konge Darius sette opp en skrivelse med
et sådant forbud.
11. Men så snart Daniel fikk vite at
skrivelsen var satt opp, gikk han inn i sitt
hus. Der hadde han i sitt rom åpne
vinduer som vendte mot Jerusalem. Og
tre ganger om dagen bøyde han sine
knær med bønn og lovprisning for sin
Guds åsyn, akkurat som han hadde gjort
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før.
12. Da stormet disse menn inn og fant
Daniel bedene og bønnfallende for sin
Gud.
13. Så gikk de frem for kongen og
spurte med tanke på det kongelige forbud:
Har du ikke latt sette opp et forbud, at
hvert menneske som i løpet av 30 dager
ber til noen gud eller noe menneske uten
til deg, konge, skal kastes i løvehulen?
Kongen svarte: Det ord står fast etter
Mediernes og Persiernes uforanderlige
lov.
14. Da tok de til orde og sa der de stod
foran kongen: Daniel, som er en av de
bortførte fra Juda, har ikke aktet på deg,
konge, eller på det forbud du har latt sette
opp. Tre ganger om dagen holder han
bønn.
15. Da kongen hørte dette ble han
meget bedrøvet og tenkte på hvordan han
skulle kunne befri Daniel. Og helt til solen
gikk ned, gjorde han anstrengelse for å
utfri ham.
16. Da skyndte disse menn seg inn til
kongen og sa til ham: Vit, konge, at det
gjelder som lov hos Medierne og
Persierne at intet forbud og ingen
forordning som kongen utferdiger, kan
forandres.
Daniel i løvehulen
17. Så bød kongen at Daniel skulle
hentes og kastes i løvehulen. Og kongen
tok til orde og sa til Daniel: Din Gud, som
du stadig dyrker, han frelse deg!
18. Så ble en stein ført frem og lagt over
hulens åpning, og kongen forseglet den
med sitt eget og sine stormenns segl, så
det ikke skulle skje noen forandring i det
som var gjort med Daniel.
19. Deretter gikk kongen hjem til sitt
palass og fastet hele natten. Han lot ikke
noen av sine medhustruer komme inn til
seg, og søvnen flydde fra ham.
20. Tidlig om morgenen, så snart det
lysnet, stod kongen opp og skyndte seg til
løvehulen.
21. Og da han kom nær til hulen, ropte
han med sorgfull røst på Daniel. Han tok
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til orde og sa til Daniel: Daniel, du den
levende Guds tjener! Har din Gud, som du
stadig har dyrket, maktet å befri deg fra
løvene?
22. Da svarte Daniel kongen: Kongen
leve evig!
23. Min Gud sendte sin engel og lukket
løvenes gap, så de ikke har gjort meg
noen skade, fordi jeg er funnet uskyldig for
ham. Og heller ikke mot deg, konge, har
jeg gjort noe galt.
24. Da ble kongen meget glad og bød at
Daniel skulle dras opp av hulen. Og da
Daniel var dradd opp av hulen, fantes det
ingen skade på ham, fordi han hadde
trodd på sin Gud.
25. Og kongen bød at de menn som
hadde klaget på Daniel, skulle hentes. Og
de ble med sine barn og hustruer kastet i
løvehulen. Og før de nådde bunnen i
hulen, falt løvene over dem og knuste alle
deres bein.
26. Deretter skrev kong Darius til alle
folk, ætter, og språk, som fantes på hele
denne Jord: Alt godt bli dere i rikt mål til
del!
27. Jeg gir hermed det bud at alle folk i
hele mitt kongerikes område skal skjelve
og ha respekt for Daniels Gud, for han er
den levende Gud, som blir til evighet.
Hans rike ødelegges ikke, og hans
herredømme varer inntil enden.
28. Han forløser og utfrir, og gjør tegn
og under, i himmelen og på Jorden, og
han befridde Daniel av løvene vold.
29. Og Daniel levde æret og lykkelig
under Darius' og Persieren Kyros'
regjering.
KAP. 7
Daniel så fire store dyr i en drøm
1. I Babylons konge Belsasars 1. år
hadde Daniel en drøm og så i sitt indre
syner mens han lå på sitt leie. Siden skrev
han opp drømmen og fortalte dens
hovedinnhold.
2. Slik lød Daniels fortelling: Jeg hadde
et syn om natten, og i det syn så jeg
hvordan himmelens fire vinder stormet
frem mot det store hav.

3. Og fire store dyr steg opp av havet,
og alle var forskjellige fra hverandre.
4. Det første var som en løve og hadde
ørnevinger. Og mens jeg så på det, ble
dets vinger revet av. Og det ble løftet fra
Jorden og reist på to føtter som et
menneske, og det fikk et mennsekehjerte.
5. Så fikk jeg se et dyr til, det andre i
rekken. Det var likt en bjørn, og reiste seg
på den ene side. Det hadde tre ribbein i
sitt gap mellom sine tenner, og det ble
sagt til det: "Stå opp og et mye kjøtt!"
6. Deretter så jeg i mitt syn et annet dyr,
som lignet en leopard. Det hadde fire
fuglevinger på ryggen og hadde fire hoder,
og det fikk stort velde.
7. Deretter fikk jeg se i mine nattlige
syner et fjerde dyr, skrekkelig og
dramatisk, og overmåte sterkt. Det hadde
tenner av jern, og åt og knuste. Og det
som ble til overs, trådde det ned med sine
føtter. Det var annerledes enn alle de
første dyr og hadde ti horn.
8. Jeg merket meg nøye hornene. Og da
fikk jeg se et annet lite horn som skjøt opp
mellom dem, og tre av de første horn ble
rykket opp for dets skyld. Dette horn
hadde øyne som menneskeøyne og en
munn som talte store ord.
9. Mens jeg så på dette, ble det satt
stoler frem, og en gammel av dager satte
seg. Hans kledebon var hvitt som snø, og
håret på hans hode var som ren ull. Hans
trone var av flammer, og hjulene på den
var brennende ild.
10. En strøm av ild fløt frem og gikk ut
fra ham. Tusen ganger tusen tjente ham,
og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham.
Retten ble satt og bøker ble åpnet.
11. Mens jeg så på dette, ble dyret drept
for dets store ords skyld som hornet talte.
Og dets kropp ble tilintetgjort og kastet i
ilden for å brennes.
12. De andre dyrs herredømme ble tatt
fra dem, for deres levetid var fastsatt til tid
og stund.
13. Og videre fikk jeg i mine nattlige
syner se hvordan en som lignet en
menneskesønn, kom med himmelens
skyer. Han gikk bort til den gamle av
dager og ble ført frem for ham.
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14. Og det ble gitt ham herredømme,
ære, og rike, og alle folk, ætter, og språk,
skulle tjene ham. Hans herredømme var
et evig herredømme, som ikke forgår, og
hans rike er et rike som ikke ødelegges.
Forklaringen på synet i drømmen
15. Da ble jeg, Daniel, grepet av uro i
min ånd, og synene i mitt indre forferdet
meg.
16. Jeg gikk bort til en av dem som stod
der, og bad ham om å få sikker opplysning
om alt dette. Han svarte meg og
kunngjorde meg uttydningen av det:
17. Disse fire store dyr betyr at fire
konger skal oppstå på Jorden.
18. Men den Høyestes hellige skal få
riket og ha det i eie til evig tid, ja i
evighetens evighet.
19. Da ønsket jeg å få sikker opplysning
om det fjerde dyr, som var annerledes enn
alle de andre. Det som var så
skrekkslående og hadde tenner av jern,
og klør av kobber, og som åt og knuste,
og trådde ned med sine føtter det som ble
til overs.
20. Og likedan om de ti horn på dets
hode, og om det nye horn, det som skjøt
opp, og for hvis skyld tre av de andre horn
falt av. Det horn som hadde øyne og en
munn som talte store ord, og som var
større å se til enn de andre.
21. Jeg så hvordan dette horn førte krig
mot de hellige og fikk overhånd over dem,
22. inntil den gamle av dager kom, og
den Høyestes hellige fikk sin rett, og tiden
kom da de hellige tok riket i eie.
23. Så lød hans ord: Det fjerde dyr betyr
at det på Jorden skal komme et fjerde
rike, som skal være annerledes enn alle
andre riker. Det skal sluke hele Jorden, og
søndertrå og knuse den.
24. Og de ti horn betyr at det av dette
rike skal oppstå ti konger. Og etter dem
skal det oppstå en annen konge, som skal
være annerledes enn de foregående, og
som skal underkue tre konger.
25. Han skal tale store ord mot den
Høyeste, og undertrykke den Høyestes
hellige. Han skal tenke på å forandre
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hellige tider og lov, og de skal gis i hans
hånd èn tid, tider, og en halv tid.
26. Så blir retten satt, og herredømmet
skal fratas ham, så han blir ødelagt og
tilintetgjort for all tid.
27. Og riket og herredømmet, og
makten over rikene under hele himmelen,
skal gis til det folk som er den Høyestes
hellige. Dets rike skal være et evig rike, og
alle velder skal tjene og lyde det.
28. Med dette er min fortelling til ende.
Jeg, Daniel, var voldsomt rystet av mine
tanker, og mitt ansikt skiftet farge; men jeg
gjemte det jeg hadde sett og hørt, i mitt
hjerte.
KAP. 8
Daniel får se et syn om en vær og en
geitebukk
1. I kong Belsasars 3. regjeringsår fikk
jeg, Daniel, se et syn, et som kom etter
det jeg før hadde sett.
2. Da jeg hadde dette syn, forekom det
meg at jeg var i borgen Susan i landområdet Elam, og videre forekom det meg
i synet som om jeg var ved elven Ulai.
3. Da jeg så opp, fikk jeg se en vær som
stod foran elven. Den hadde to horn, og
begge hornene var høye, men det ene
høyere enn det andre, og det høyeste
vokste sist frem.
4. Jeg så væren stange mot vest, mot
nord, mot sør, og intet dyr kunne stå seg
for den, og det var ingen som kunne befri
av dens vold. Den gjorde som den ville, og
oppførte seg overmodig.
5. Da jeg gav akt, fikk jeg se en
geitebukk som kom fra vest og fór frem
over hele Jorden uten å røre ved marken,
og bukken hadde et veldig horn imellom
øynene.
6. Og den kom like bort til væren med
de to horn, den som jeg så foran elven, og
sprang imot den i sin voldsomme kraft.
7. Og jeg så hvordan den kom tett inn
på væren og i sinne fór løs på den, støtte
til den, og sønderbrøt begge dens horn,
og væren hadde ikke kraft til å stå seg for
den. Den kastet den til marken og trådde
den ned, og det var ingen som kunne
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frelse væren av dens vold.
8. Og geitebukken ble overmåte mektig.
Men akkurat da den hadde nådd sin fulle
styrke, ble det store horn brutt av; og i
stedet for det, vokste det opp fire mektige
horn, som vendte mot himmelens fire
hjørner.
9. Av det ene av dem skjøt det opp et
nytt horn, som fra først av var lite, men
siden ble overmåte stort mot sør, mot øst,
og mot det vakre land.
10. Det vokste like opp til himmelens
hær og kastet noen av hæren, av
stjernene, til jorden og trådde dem ned.
11. Ja, like til hærens fyrste løftet det
seg. Det tok fra ham det stadige offer, og
hans helligdoms bolig ble omstyrtet.
12. Og sammen med det stadige offer
ble hæren overgitt til ødeleggelse for
frafallets skyld. Og hornet kastet
sannheten til jorden, og det hadde
fremgang med alt det foretok seg.
13. Så hørte jeg en av de hellige tale.
Og en annen hellig sa til ham som talte:
"For hvor lang tid gjelder synet om det
stadige offer og det ødeleggende frafall, at
både helligdom og hær overgis til
nedtråkkelse?"
14. Og han sa til meg: "2300 kvelder og
morgener. Deretter skal helligdommen
komme til sin rett igjen."
Forklaringen på synet med væren og
geitebukken
15. Da nå jeg, Daniel, så dette syn,
søkte jeg å forstå det. Da stod det med èn
gang foran meg en skikkelse som så ut
som en mann.
16. Og jeg hørte et menneskes røst
mellom Ulais bredder. Han ropte: "Gabriel,
forklar ham synet!"
17. Så kom han dit jeg stod. Og da han
kom, ble jeg skrekkslagen og falt på mitt
ansikt. Og han sa til meg: Gi akt på mine
ord, menneskebarn, for synet sikter til
endens tid.
18. Mens han talte til meg, sank jeg
sanseløs på mitt ansikt til marken. Da
rørte han ved meg og reiste meg opp
igjen.

19. Og han sa: Nå vil jeg kunngjøre deg
hva som skal skje i vredens siste tid, for
synet sikter til den fastsatte tid for enden.
20. Væren du så, med de to horn, det er
kongene av Media og Persia.
21. Og den raggete bukk er fyrsten av
Javan, og det store horn mellom dens
øyne er dens første konge.
22. Og at dette horn ble brutt av, og at
det kom andre fire i dets sted, det betyr at
fire kongeriker skal oppstå av hans folk,
men ikke med hans kraft.
23. I den siste tid av deres herredømme,
når overtramperne har gjort sine synders
mål fullt, skal det oppstå en konge med
frekt åsyn og dyktig i onde råd.
24. Hans makt skal bli stor, men ikke
ved hans egen kraft. Og han skal gjøre
utrolig stor skade og ha fremgang med alt
det han foretar seg. Han skal ødelegge
mektige fyrster og de helliges folk.
25. Og fordi han er klok, skal hans
svikefulle ferd lykkes for ham. Han skal
opphøye seg i sitt hjerte, og han skal
ødelegge mange i deres trygghet. Ja, mot
kongenes konge skal han sette seg opp,
men uten menneskehånd skal han
knuses.
26. Og synet om kveldene og
morgenene, som det var tale om, er
sannhet. Men gjem du synet, for det sikter
til en fjern fremtid!
27. Men jeg, Daniel, ble rent avmektig,
og jeg ble svak en tid. Så stod jeg opp og
gjorde min tjeneste hos kongen. Jeg var
sjokkert over synet, men det var ingen
som forstod det.
KAP. 9
Daniels bønn til Herren for sitt land
og folk
1. I Darius, Ahasverus' sønns, 1.
regjeringsår, han som var av Medisk ætt
og var blitt konge over kaldeerriket,
2. i hans 1. regjerings år, la jeg, Daniel, i
bøkene, merke til tallet på de år som
Herren hadde talt om gjennom profeten
Jeremia, at han ville la 70 fulle år gå til
ende mens Jerusalem lå i ruiner.
3. Da vendte jeg mitt ansikt til Gud
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Herren for å søke ham med bønn og
ydmyke begjæringer under faste i sekk og
aske.
4. Og jeg bad til Herren min Gud og
bekjente, og sa: Akk, Herre, du store og
dramatiske Gud, som holder din pakt og
bevarer din godhet mot dem som elsker
deg og holder dine bud!
5. Vi har syndet og gjort ille, vært
ugudelige og satt oss opp imot deg. Og vi
har veket av fra dine bud og dine lover.
6. Vi hørte ikke på dine tjenere,
profetene, som talte i ditt navn til våre
konger, våre fyrster, våre fedre, og til alt
folket i landet.
7. Deg, Herre, hører rettferdigheten til,
men oss vårt ansikts flauhet, som det
sees på denne dag, oss, Judas menn,
Jerusalems innbyggere, og hele Israel,
både dem som er nær, og dem som er
langt borte, i alle land som du har drevet
dem bort til for den troløshets skyld som
de har vist mot deg.
8. Herre! Oss hører vårt ansikts flauhet
til, våre konger, våre fyrster, og våre
fedre, fordi vi har syndet mot deg.
9. Hos Herren vår Gud er barmhjertighet
og forlatelse. Vi har satt oss opp imot ham,
10. og vi hørte ikke på Herren vår Guds
røst og fulgte ikke hans lover, som han
forela oss ved sine tjenere, profetene.
11. Hele Israel overtrådte din lov og vek
fra deg, og hørte ikke på din røst. Derfor
ble den utøst over oss den forbannelse
som han hadde sverget å sende, og som
står skrevet i Mose, Guds tjeners, lov. For
vi hadde syndet mot ham,
12. og han oppfylte de ord som han
hadde talt mot oss, og mot våre dommere.
Han lot så stor en ulykke komme over oss
at det ikke under hele himmelen har hendt
noe slikt som det som har hendt i
Jerusalem.
13. Etter det som skrevet står i Mose
lov, kom all denne ulykke over oss, men vi
bønnfalt ikke Herren vår Gud og vendte
ikke om fra våre ugjerninger, og aktet ikke
på din sannhet.
14. Derfor hadde Herren ulykken stadig
for øye og lot den komme over oss. For
Herren vår Gud er rettferdig i alt han gjør,
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men vi hørte ikke på hans røst.
15. Og nå, Herre vår Gud, du som førte
ditt folk ut av Egyptens land med sterk
hånd og gjorde deg et navn, som du har
på denne dag! Vi har syndet og vi har
vært ugudelige.
16. Herre! La, etter alle dine rettferdige
gjerninger, din vrede og harme vende seg
bort fra din by, Jerusalem, og ditt hellige
berg! For på grunn av våre synder, og
våre fedres ugjerninger, er Jerusalem, og
ditt folk, blitt til hån for alle dem som bor
omkring oss.
17. Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn
og hans ydmyke begjæringer, og la ditt
åsyn lyse over din ødelagte helligdom, for
din egen skyld, Herre!
18. Vend, min Gud, ditt øre hit og hør!
Åpne dine øyne og se våre ruiner, byen
som er kalt med ditt navn! For ikke på
våre rettferdige gjerninger begrunner vi
våre ydmyke begjæringer, som vi bærer
frem for ditt åsyn, men på din store
barmhjertighet.
19. Herre, hør! Herre, forlat! Herre, gi
akt og gjør det! Drøy ikke, for din egen
skyld, min Gud! For din by og ditt folk er
kalt med ditt navn.
Daniel får et budskap fra himmelen
20. Mens jeg ennå talte og bad, og
bekjente min synd, mitt folks Israels synd,
bar frem min bønn for min Guds hellige
berg frem for Herrens, min Guds åsyn,
21. og mens jeg ennå talte i bønnen, da
kom Gabriel, den mann som jeg før hadde
sett i synet, dengang jeg ble rent avmektig
og han rørte ved meg. Det var på
kveldsofferets tid.
22. Og han lærte meg og talte til meg,
og sa: Daniel! Nå er jeg kommet hit for å
lære deg å forstå.
23. Med det samme du begynte å bære
frem dine ydmyke bønner, kom det et ord.
Og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg
det, for du er høyt elsket. Så merk deg nå
ordet og gi akt på synet!
24. 70 uker er tilmålt ditt folk og din
hellige by, innen en grense settes for
frafallet, og syndene får en ende; til
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ugjerningen blir sonet og en evig
rettferdighet blir ført frem; til det
forseglede syn og profeti; og til å salve et
Aller-helligste.
25. Og du skal vite og forstå at fra den
tid ordet går ut om å gjenreise og bygge
opp Jerusalem, til en salvet fyrste står
frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det
skal settes i stand og bygges opp med
gater og vollgraver, men under tidens
trengsel.
26. Etter de 62 uker skal den salvede
utryddes og ingenting ha. Og byen og
helligdommen skal en kommende fyrstes
folk ødelegge, og enden på det kommer
som en oversvømmelse. Inntil enden er
det krig, og ødeleggelse er fast besluttet.
27. 1 uke skal gjøre pakten fast for
mange, og i midten av uken skal slaktoffer
og matoffer oppheves. På vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren
komme, inntil tilintetgjørelse og fast
besluttet straffedom strømmer ned over
den som ødelegges.
KAP. 10
Daniel fastet og fikk møte en stor
engel i et syn
1. I Persierkongen Kyros' 3. år kom det i
en åpenbaring et ord til Daniel, som hadde
fått navnet Belsasar. Dette ord er sant og
varsler stor trengsel. Og han merket seg
ordet og gav akt på synet.
2. På den tid hadde jeg, Daniel, sørget i
3 uker.
3. Noen dyrebar mat åt jeg ikke, og kjøtt
kom ikke i min munn. Og heller ikke salvet
jeg meg, før de 3 uker var til ende.
4. På den 24. dag i den 1. måned, mens
jeg stod ved bredden av den store elv, det
er Hiddekel (Tigris),
5. så jeg opp, og da fikk jeg se en mann
som stod der. Han var kledd i linklær, og
hans hofter var omgjort med et belte av
gull fra Ufas.
6. Hans kropp var som krysolitt, og hans
ansikte skinte som lynet. Hans øyne var
som flammende ild, og hans armer og
bein av som blankt kobber å se til, og
lyden av hans ord var som veldige drønn.

7. Jeg, Daniel, var den eneste som så
synet. De menn som var med meg, så
ikke synet, men en stor skrekk falt på
dem. De flyktet og skjulte seg,
8. så jeg ble alene tilbake. Og da jeg så
dette store syn, ble jeg helt kraftløs. Mitt
ansikt mistet sin friske farge, så jeg så
rent ille ut, og jeg hadde ingen kraft mere.
9. Og da JEG HØRTE LYDEN AV
HANS ORD, sank jeg sanseløs fremover
med ansiktet mot jorden.
10. Da merket jeg en hånd som rørte
ved meg. Den hjalp meg opp, så jeg
skjelvende hvilte på mine knær og hender.
11. Og han sa til meg: Daniel, du høyt
elskede mann! Gi akt på de ord jeg vil tale
til deg, og reis deg opp igjen, for nå er jeg
sendt til deg! Og da han talte slik til meg,
stod jeg skjelvende opp.
12. Og han sa til meg: Frykt ikke, Daniel!
For fra den 1. dag du vendte din hu til å
vinne forstand og til å ydmyke deg for din
Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og for
dine bønners skyld, er jeg kommet.
13. Persiarikets fyrste stod meg imot i
21 dager. Men da kom Mikael, en av de
fornemste fyrster, og hjalp meg, så jeg fikk
overhånd der hos kongene av Persia.
14. Og nå er jeg kommet for å opplyse
deg om hva som skal hende ditt folk i de
siste tider. For dette er igjen et syn som
sikter til de tider.
15. Og da han talte slik til meg, vendte
jeg mitt ansikt mot jorden og var stum.
16. Og se, en som lignet et menneske,
rørte ved mine lepper. Og jeg åpnet min
munn og talte, og sa til ham som stod
foran meg: Herre! Ved det syn jeg har
hatt, er store smerter kommet over meg,
så jeg ikke lenger har noen kraft.
17. Hvordan skulle da min herres tjener,
en slik som jeg, kunne tale med en slik
som min herre er? Hos meg finnes fra nå
av ingen kraft, og det er ikke ånd tilbake i
meg.
18. Igjen rørte en som så ut som et
menneske ved meg og styrket meg. Og
han sa: Frykt ikke, du høyt elskede mann!
Fred være med deg! Vær du bare
frimodig! Slik som han talte med meg, ble
jeg styrket og sa: Tal, herre, for du har

Profeten Daniel
styrket meg!
19. Da sa han: Vet du nå hvorfor jeg er
kommet til deg? Snart må jeg vende
tilbake for å kjempe mot Persias fyrste.
Og når jeg drar bort, da kommer Javans
fyrste (Grekerne).
20. Men først vil jeg kunngjøre deg hva
som er opptegnet i sannhetens bok. Og
det er ikke en eneste som hjelper meg
mot dem, uten Mikael, deres fyrste.
KAP. 11
1. Jeg stod også ved hans side som
hjelper og som vern i Medieren Darius' 1.
år.
Det som er opptegnet i sannhetens
bok og som skal skje
2. Og nå vil jeg kunngjøre deg hva som
sant og sikkert skal skje: Ennå skal det
oppstå tre konger i Persia, og den fjerde
skal samle større rikdom enn alle de
andre. Og når han har vunnet stor makt
ved sin rikdom, skal han by opp alt mot
Javans rike. (Grekerne)
3. Så skal det oppstå en mektig konge.
Han skal herske med stor makt og gjøre
som han vil.
4. Men så snart han har stått frem, skal
hans rike brytes i stykker, og deles etter
de fire verdenshjørner. Det skal ikke tilfalle
hans etterkommere og ikke være så
mektig som da han rådet, for hans rike
skal omstyrtes og tilfalle andre enn dem.
5. Sydens konge skal bli mektig. Og en
av hans fyrster skal bli mektigere enn han
og råde over et eget rike. Hans rike skal
være et stort rike.
6. Og mange år etter skal de inngå en
pakt med hverandre. En datter av Sydens
konge skal komme til Nordens konge for å
skape vennskap mellom dem, men hun
skal ikke klare å utrette noe lenge. Og
verken han eller datteren, som skulle
hjelpe ham, skal holde stand. Men hun og
de som førte henne dit, hennes far og han
som tok imot henne, skal miste livet på
den for hver av dem bestemte tid.
7. Men et av skuddene fra hennes røtter
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skal tre opp på hans plass. Og han skal
dra mot fiendens hær og trenge inn i
Nordens konges festninger og gjøre med
dem som han vil, og ha overmakt.
8. Endog deres guder med deres støpte
statuer, og med deres dyrebare kar av
sølv og gull, skal han føre bort til Egypten.
Siden skal han i noen år la Nordens konge
være i fred.
9. Så skal Nordens konge dra mot
Sydens konges rike, men måtte vende
tilbake til sitt land igjen.
10. Hans sønner skal ruste seg til strid
og samle en mektig krigshær, og den skal
dra inn i landet og skylle over det som en
oversvømmelse. Den skal komme igjen,
og krigen skal føres helt frem til hans
festning.
11. Da skal Sydens konge bli harm og
dra ut, og stride mot Nordens konge. Han
skal stille opp en stor hær, men den skal
gis i hans hånd.
12. Når denne hær er sprengt, skal han
bli overmodig. Han skal felle ti tusener,
men allikevel ikke få overmakten.
13. Og Nordens konge skal komme igjen
og stille opp en hær som er enda større
enn den første. Når noen år er gått til
ende, skal han komme med en stor hær
og store lager.
14. Og i de siste tider skal mange reise
seg mot Sydens konge. Voldelige menn
fra ditt eget folk skal også reise seg, så
synet blir stadfestet; men de skal falle.
15. Og Nordens konge skal komme og
kaste opp en voll og innta den sterke
festning. Sydens makt skal ikke kunne
holde stand, og selv ikke hans spesialutvalgte mannskap har kraft til å holde
stand.
16. Den som rykker mot ham, skal gjøre
som han vil, og ingen skal kunne stå seg
mot ham. Han skal feste sin fot i det vakre
land og føre ødeleggelse med seg.
17. Han skal ta seg fore å komme med
hele sitt rikes makt, men er villig til å inngå
forlik, og det skal han få i stand. En
kvinne, sin egen datter, skal han gi ham,
forat hun skal påføre ødeleggelse. Men
det skal ikke komme i stand og ikke lykkes
for ham.
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18. Så skal han vende seg mot øyene
og innta mange, men en hærfører skal
gjøre ende på hans hån, og endog la hans
hån falle tilbake på ham selv.
19. Da skal han vende seg mot
festningene i sitt eget land, men han
snubler og faller, og er ikke mere til.
20. På hans plass skal det oppstå en
som skal la en skattekrever dra gjennom
det prydfulle rike. Noen dager etter skal
han omkomme, men ikke ved vrede, og
heller ikke i krig.
21. Og på hans plass skal det oppstå et
foraktelig menneske, som de ikke har
overgitt kongedømmets verdighet. For han
kommer uventet og tilegner seg
kongedømmet med list og svik.
22. De oversvømende hærer skal
skylles over av ham og tilintetgjøres, og
likedan paktsfyrsten.
23. For etterat han har inngått en pakt
med ham, skal han fare frem med svik. Han
skal dra ut og få overmakten med få folk.
24. Uventet skal han falle inn i landets
fruktbareste bygder og gjøre ting som
hans fedre og hans fedres fedre ikke har
gjort. Krigsfangst og rov, og gods skal han
strø ut til sine folk. Mot de faste byer skal
han legge opp onde planer, og det vil vare
en tid.
25. Han skal by opp sin makt og sitt mot
mot Sydens konge, og komme med en
stor hær. Sydens konge skal også ruste
seg til krig med en overmåte stor og sterk
hær, men han skal ikke kunne holde
stand, for det blir lagt opp onde planer mot
ham.
26. De som eter med hans bord, skal
felle ham. Hans hær skal strømme frem,
men det skal bli et stort mannfall.
27. Begge konger har ondt i sinne. Og
mens de sitter med samme bord, skal de
tale løgn. Men det skal ikke lykkes, for
ennå drøyer det til enden, til den fastsatte
tid kommer.
28. Han skal vende tilbake til sitt land
med mye gods, og han skal legge opp
onde planer mot den hellige pakt. Og
etterat han har utført dem, skal han vende
tilbake til sitt land.
29. Til fastsatt tid skal han igjen dra mot

Syden, men den siste gang skal det ikke
gå som første gang.
30. For skip fra Kittim skal komme imot
ham, og han skal bli motløs og vende om,
og la sin vrede gå ut over den hellige pakt.
Så skal han vende om og legge merke til
dem som forlater den hellige pakt.
31. Og en hærfører som han sender ut,
skal komme og vanhellige helligdommen,
den faste borg, og avskaffe det jevnlige
offer og stille opp den ødeleggende
vederstyggelighet.
32. Og dem som synder mot pakten,
skal han gjøre til hedninger med sleipe
ord. Men de av folket som kjenner sin
Gud, skal stå fast og holde ut.
33. Og de forstandige blant folket skal
lære mengden, og de skal falle ved sverd,
bål, fangenskap, og plyndring, en lang tid.
34. Men mens de holder på å ligge
under, skal de få en liten hjelp, og mange
skal slå seg i lag med dem på dobbeltspill.
35. Og noen av de forstandige skal falle,
så de kan bli testet, renset, og vasket,
inntil endens tid. For enda drøyer det med
enden, til den fastsatte tid kommer.
36. Og kongen skal gjøre som han vil,
og opphøye seg, og heve seg over enhver
gud. Mot gudenes Gud skal han tale
meningsløse ord, og han skal ha
fremgang, inntil vreden er til ende. For det
som er fast besluttet, skal bli fullført.
37. På sine fedres guder skal han ikke
akte, heller ikke på kvinnenes lyst, eller på
noen annen gud skal han akte, for han
skal opphøye seg over alle.
38. Men festningens gud skal han ære
istedenfor. En gud som hans fedre ikke
har kjent, skal han ære med gull, sølv,
dyre steiner, og andre dyrebare ting.
39. Og slik skal han gjøre med de sterke
festninger og med den fremmede gud:
"Dem som vedkjenner seg denne gud,
skal han vise stor ære. Han skal sette
dem til å råde over mange, og han skal
dele ut jord til dem som lønn."
40. Men i endens tid skal Sydens konge
føre krig med ham. Og Nordens konge
skal storme frem mot ham med vogner,
ryttere, og mange skip, og falle inn i
landene som en oversvømmelse skyller
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over dem.
41. Han skal også falle inn i det vakre
land, og store mengder skal falle, men
disse tre skal slippe unna: Edom, Moab,
og de mest kvalitetsfulle av Ammons barn.
42. Han skal strekke ut sin hånd mot
andre land, og Egyptens land skal ikke
slippe unna.
43. Han skal tilegne seg skattene av
gull, sølv, og av alle Egyptens dyrebare
ting. Og Libyerne og Nubierne skal være i
hans følge.
44. Men nyheter fra Østen og fra Norden
skal skremme ham, og han skal dra ut i
stor harme for å ødelegge og tilintetgjøre
mange.
45. Og han skal slå opp sine palass-telt
mellom havet og helligdommens vakre
fjell, men så bærer det til enden med ham,
og det er ingen som hjelper ham.
KAP. 12
1. På den tid skal Mikael stå frem, den
store fyrste som verner om ditt folks barn,
og det skal komme en trengsels tid som
det ikke har vært fra den dag noe folk ble
til, og like til den tid. Men på den tid skal
alle de av ditt folk bli frelst som finnes
oppskrevet i boken.
2. Og de mange som sover i jordens
mold, skal våkne opp; noen til evig liv og
noen til skam og evig avsky.
3. Men de forstandige skal skinne som
himmelhvelvingen skinner. Og de som har
ført de mange til rettferdighet, skal skinne
som stjernene, for evig og alltid.
Denne bok skal være forseglet inntil
endens tid
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4. Og du, Daniel, gjem disse ord og
forsegl boken inntil endens tid! Mange
skal granske den, og kunnskapen skal bli
stor.
5. Så fikk jeg, Daniel, i mitt syn se to
andre som stod der, en på den ene
elvebredd og en på den andre elvebredd.
6. Og en av dem sa til den mann som
var kledd i linklær, og som stod ovenom
elvens vann: Hvor lenge vil det vare før
disse underlige ting er til ende?
7. Og jeg hørte hva den mann sa som
var kledd i linklær, og som stod ovenover
elvens vann. Han løftet sin høyre hånd, og
sin venstre hånd, mot himmelen, og
sverget ved ham som lever for evig: En
tid, tider, og en halv tid. Og når det hellige
folks makt er fullstendig knust, skal alle
disse ting fullføres.
8. Og jeg hørte det, men forstod det
ikke, så jeg sa: Herre! Hva blir enden av
disse ting?
9. Så sa han: Gå bort, Daniel! For disse
ord skal være gjemt og forseglet inntil
endens tid.
10. Mange skal bli renset, vasket, og
testet, men de ugudelige skal bli ved å
være ugudelige. Og ingen skal forstå det,
men de forstandige skal forstå det.
11. Og fra den tid det jevnlige offer blir
o p phevet , o g d en ø d eleg g en d e
vederstyggelighet blir stilt opp, skal det gå
1290 dager.
12. Salig er den som holder ut og når
frem til 1335 dager.
13. Men gå du din ende i møte! Du skal
hvile og stå opp til din arv ved tidens
ende.

Profeten Hosea
14 Kapitler
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KAP. 1
Profeten giftet seg med ei hore og
fikk barn
1. Herrens ord kom til Hosea, Be'eris
sønn, i de dager Ussia, Jotam, Akas, og
Hiskia, var konger i Juda, og da
Jeroboam, Joasjs sønn, var konge i Israel.
2. Da Herren begynte å tale til Hosea, sa
Herren til ham: Gå bort og få deg ei hore
og horebarn, for landet driver hor og følger
ikke mere Herren.
3. Da gikk han og ektet Gomer,
Dibla'ims datter, og hun ble gravid og
fødte ham en sønn.
4. Og Herren sa til ham: Kall ham
Jisre'el! For om en liten stund vil jeg
hjemsøke Jisre'els blodskyld på Jehus
hus og gjøre ende på kongedømmet i
Israels hus.
5. Og det skal skje på den dag at jeg
bryter sønder Israels bue i Jisre'els dal.
6. Og hun ble gravid igjen og fødte en
datter. Og Han sa til ham: Kall henne LoR u h ama! (d en so m ik k e får
barmhjertighet) For jeg vil ikke mere gi
barmhjertighet for Israels hus, så jeg
skulle tilgi dem.
7. Men over Judas hus vil jeg vise
godhet, og jeg vil befri dem ved Herren
deres Gud. Jeg vil ikke befri dem ved bue
eller sverd, eller krig, ved hester, eller
ryttere.
8. Da hun hadde avvent Lo-Ruhama, ble
hun gravid igjen og fødte en sønn.
9. Og Han sa: Kall ham Lo-Ammi! (ikke
mitt folk) For dere er ikke mitt folk, og jeg
vil ikke tilhøre dere.
10. Men allikevel skal tallet på Israels
barn bli som havets sand, som ikke lar
seg måle eller telle. Og det skal skje: På
det sted hvor det ble sagt til dem: "Dere er
ikke mitt folk!" skal det sies til dem: "Den
levende Guds barn!"
11. Og Judas barn og Israels barn skal
innta krigsstilling sammen, og ta seg èn
høvding og dra opp av landet, for stor er
Jisre'els dag.
KAP. 2

1. Si da til deres brødre: Ammi! (du mitt
folk) Og til deres søstre: Ruhama! (du har
fått barmhjertighet)
Herren vil gjøre ende på moderIsraels utroskap
2. Gå i rette med deres mor! Gå i rette
med henne, for hun er ikke min hustru, og
jeg er ikke hennes mann! Få henne til å ta
sine løsaktige uttrykk bort fra sitt ansikt,
og sine utuktige bevegelser fra sine
bryster,
3. forat jeg ikke skal kle henne naken og
stille henne frem som hun var den dag
hun ble født, gjøre henne lik en ørken og
et tørt land, og la henne dø av tørst!
4. Hennes barn vil jeg ikke forbarme
meg over, for de er horebarn.
5. For deres mor har drevet hor. Hun
som fødte dem, har båret seg skammelig
at. Hun sa: Jeg vil gå til etter mine elskere,
de som gir meg mitt brød og mitt vann,
min ull og mitt lin, min olje og min vin.
6. Se, derfor stenger jeg din vei med
torner. Jeg reiser en mur foran henne, så
hun ikke finner sine veier.
7. Når hun løper etter sine elskere, skal
hun ikke nå dem. Når hun søker etter
dem, skal hun ikke finne dem. Da skal hun
si: Jeg vil vende tilbake til min første
mann, for dengang hadde jeg det bedre
enn nå.
8. Hun skjønte ikke at det var jeg som
gav henne kornet, juicen, og oljen, og som
gav henne sølv og gull i mengde, som de
brukte til Ba'al.
9. Derfor vil jeg ta mitt korn tilbake, når
dets tid kommer, og min juice, når tiden er
inne. Og jeg vil ta bort min ull og mitt lin,
som tjener til å skjule hennes organer.
10. Ja, nå vil jeg avdekke hennes visne
kropp for hennes elskeres øyne, og ingen
skal rive henne ut av min hånd.
11. Jeg vil gjøre ende på all hennes
glede, hennes fester, månedskiftedagen,
hennes sabbater, og alle hennes høytider.
12. Jeg vil ødelegge hennes vintre og
hennes fikentre, hvorom hun har sagt: De
er min horelønn, som mine elskere har gitt
meg. Og jeg vil gjøre dem til skog, og
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markens dyr skal ete dem.
13. Jeg vil hjemsøke henne for de dager
da hun brente røkelse for Ba'alene, pyntet
seg med nesering og halssmykke, og gikk
etter sine elskere, men glemte meg, sier
Herren.
14. Se, derfor vil jeg lokke henne og føre
henne ut i ørkenen, og tale vennlig med
henne.
15. Og så snart hun kommer derfra, vil
jeg gi henne hennes vingårder igjen og
gjøre Akors dal til en håpets dør for
henne. Og der skal hun takke, som i sin
ungdoms dager, som den dag hun drog
opp fra Egyptens land.
Herren oppretter en evig pakt med
sitt folk igjen
16. Og det skal skje på den dag, sier
Herren, at du skal rope: Min mann! Og du
skal ikke mere rope til meg: Min Ba'al!
17. Og jeg vil ta Ba'alenes navn bort fra
hennes munn, og de skal ikke mere
nevnes ved navn.
18. Den dag vil jeg gjøre en pakt for dem
med markens dyr, himmelens fugler, og
Jordens insekter. Og bue, sverd, og krig,
vil jeg utrydde av landet, og jeg vil la dem
bo i trygghet.
19. Jeg vil trolove meg med deg for evig
tid. Jeg vil trolove meg med deg i
rettferdighet og rett, i godhet og
barmhjertighet.
20. Og jeg vil trolove meg med deg i
trofasthet, og du skal kjenne Herren.
21. Og det skal skje på den dag at jeg vil
bønnhøre, sier Herren. Jeg vil bønnhøre
himmelen, og den skal bønnhøre Jorden.
22. Jorden skal bønnhøre kornet, juicen,
og oljen, og de skal bønnhøre Jisre,el.
23. Jeg vil plante henne for meg i landet
og forbarme meg over Lo-Ruhama. Og jeg
vil si til Lo-Ammi: Du er mitt folk! Og det
skal svare: Min Gud!
KAP. 3
Profeten kjøpte seg enda ei hore
1. Og Herren sa til meg: Gå igjen bort og
elsk en kvinne som er elsket av sin
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paktsvenn og allikevel driver hor, akkurat
som Herren elsker Israels barn, men de
vender seg til andre guder og elsker
rosinkaker (avgudsoffer).
2. Da kjøpte jeg meg en slik kvinne for
femten sekel (0,18kg) sølv, en homer
(220L) bygg, og en letek (110L) bygg.
3. Og jeg sa til henne: I mange dager
skal du sitte alene, uten å drive hor og
uten å ha med noen mann å gjøre. Og jeg
vil bære meg likedan at mot deg.
4. For i mange dager skal Israels barn
sitte uten konge og fyrste, uten offer og
statue, uten livkjortel og husguder.
5. Deretter skal Israels barn vende om å
søke Herren, sin Gud, og David, sin
konge. Med respekt skal de søke Herren
og hans gaver i de siste tider.
KAP. 4
Mitt folk forgår på grunn av synd
gjort i mangel på kunnskap
1. Hør Herrens ord, dere Israels barn!
For Herren har sak med dem som bor i
landet, fordi det ingen sannhet, ingen
kjærlighet, og ingen Gudskunnskap,
finnes i landet.
2. De sverger og lyver, myrder og
stjeler, og driver hor. De farer frem med
vold, og mord følger på mord.
3. Derfor skal landet råtne. Og alt som
bor der, skal forgå. Både markens dyr og
himmelens fugler, ja endog havets fisker,
skal utryddes.
4. Allikevel skal ingen gå i rette med
noen annen, eller irettesette ham, for ditt
folk er lik dem som krangler med en prest.
5. Du skal omkomme om dagen, og
profeten skal omkomme med deg, for jeg
vil tilintetgjøre din mor.
6. Mitt folk går til grunne fordi de ikke
har kunnskap. Så fordi du har forkastet
kunnskapen, forkaster jeg deg, så du ikke
skal tjene meg som prest. Du glemte din
Guds lov, derfor vil jeg også glemme dine
barn.
7. Jo flere de ble, jo mere syndet de mot
meg. Deres ære vil jeg skifte om til skam.
8. Av mitt folks synd lever de, og etter
deres ugjerning søker de.
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9. Derfor skal det gå med presten som
med folket. Jeg vil hjemsøke dem for
deres ferd, og gi ham like for hans
gjerninger.
10. De skal ete og ikke bli mette. De
skal drive utukt og ikke formere seg, for de
har holdt opp å akte på Herren.
11. Hor, vin, og most, tar forstanden
bort.
12. Mitt folk spør sitt trestykke til råds,
og dets støtte gir det svar. For en utukts
ånd har forvillet dem, så de driver hor og
ikke vil stå under sin Gud.
13. På fjelltoppene ofrer de, og på
haugene brenner de røkelse under eiker,
popler, og terebinte, fordi skyggen der er
god. Derfor driver deres døtre hor, og
deres sønnekoner gjør seg skyldige i
ekteskapsbrudd.
14. Jeg vil ikke hjemsøke deres døtre for
deres hor, eller deres sønnekoner for
deres ekteskapsbrudd, for mennene går
selv avsides med horkvinnene og de ofrer
med horene. Slik går det ufornuftige folk til
grunne.
15. Om enn du, Israel, driver hor, så må
ikke Juda gjøre seg skyldig i slikt! Gå ikke
til Gilgal og dra ikke til Bet-Aven, og sverg
ikke: Så sant Herren lever!
16. For Israel er som ei ustyrlig ku, men
nå skal Herren la dem beite som lam på
den vide mark.
17. Efra'im er bundet til avgudsbilder, så
la ham fare!
18. Deres rus er forbi. Utukt har deres
beskyttere drevet, og høyt har de elsket
det som skammelig er.
19. En stormende ånd griper dem med
sine vinger, og de skal bli til skamme med
sine offer.
KAP. 5
Israels folk har bare syndige
gjerninger
1. Hør dette, dere prester, og gi akt, du
Israels hus! Og du kongehus, vend øret til!
For dere gjelder dommen, for en snare har
dere vært på Mispa og et utspent garn på
Tabor.
2. De falt dypt i en mengde av for-

villelser, men jeg skal irettesette dem alle.
3. Jeg kjenner Efra'im, og Israel er ikke
skjult for meg. For nå har du drevet med
utukt, Efra'im, og Israel er blitt skittent.
4. Deres gjerninger tillater dem ikke å
vende om til sin Gud, for de har en utuktsånd i sitt indre, og Herren kjenner de ikke.
5. Israels stolthet skal vitne mot det like i
dets åsyn, og Israel og Efra'im skal
omkomme for sin ugjernings skyld. Også
Juda skal omkomme med dem.
6. Med sine får og okser skal de gå for å
søke Herren, men ikke finne ham. Han har
dradd seg bort fra dem.
7. Mot Herren har de båret seg troløst
at, for de har født uekte barn. Nå skal
månedskiftedagen fortære både dem og
alt de eier.
8. Støt i basun i Gibea, og i trompet i
Rama! Blås alarm i Bet-Aven! Fienden er
etter deg, Benjamin!
9. Efra'im skal bli til en ørken på
straffens dag. Blant Israels stammer har
jeg fortalt hva som bestemt skal skje.
10. Judas fyrster er blitt lik dem som
flytter grensemerker, og over dem vil jeg
øse ut min harme som et vann.
11. Efra'im blir undertrykt og knust ved
dom, for han fant for godt å følge
menneskers tradisjoner.
12. Og jeg er som møll for Efra'im og
som råttenhet for Judas hus.
13. Da Efra'im så sin sykdom, og Juda
sitt sår, da gikk Efra'im til Assur og sendte
bud til kong Jareb (den som strider). Men
han kunne ikke helbrede dere, og deres
sår skal ikke bli legt.
14. For jeg er som en løve mot Efra'im
og som en ungløve mot Judas hus. Jeg
selv sønderriver og går min vei. Jeg bærer
byttet bort, og det er ingen som frelser.
15. Jeg vil gå min vei, og jeg vil vende
tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner seg
skyldige og søker mitt åsyn. I trengsel skal
de lete etter meg.
KAP. 6
Vend om fra dine onde ting, Israel
1. Kom, la oss vende om til Herren, for
han er den som har revet oss sønder,
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men han vil også lege oss! Han slo, men
han vil også forbinde oss.
2. Han vil gjøre oss levende etter 2
dager. På den 3. dag vil han reise oss
opp, og vi skal leve for hans åsyn.
3. Så la oss lære å kjenne Herren, og la
oss med iver søke å lære ham å kjenne!
Hans oppgang er så sikker som
morgenrøden, og han kommer til oss som
regnet, som et vårregn som væter jorden.
4. Hva skal jeg gjøre med deg, Efra'im?
Hva skal jeg gjøre med deg, Juda? For
deres kjærlighet er som en morgentåke,
lik duggen som går tidlig bort.
5. Derfor har jeg hugget løs på dem med
profetene, drept dem med min munns ord,
og dommene over deg fòr ut som et lyn.
6. For jeg har lyst til kjærlighet og ikke til
slaktoffer, og til Gudskunnskap mere enn
brennoffer.
7. Men de har brutt pakten, akkurat som
Adam, og der har de vært troløse mot
meg.
8. Gilead er en by med ugjerningsmenn,
full av blodspor.
9. Og lik en røverflokk som lurer på folk,
er hele presteflokken. De myrder på veien
til Sikem. Ja, skammelige ting har de gjort.
10. I Israels hus har jeg sett grusomme
ting. Der driver Efra'im hor, og der er
Israel blitt skitten.
11. Også for deg, Juda, er det fastsatt
en høst, da jeg gjør ende på mitt folks
fangenskap.
KAP. 7
Israel gleder seg ved ondskapen
1. Når jeg vil lege Israel, da åpenbares
Efra'ims ugjerning og Samarias ondskap.
For de farer med svik, tyver bryter seg inn,
og røverflokker plyndrer ute rundt
omkring.
2. De tenker ikke på at jeg kommer all
deres ondskap i hu. Nå har deres
ugjerninger omringet dem, og de er
kommet for mitt åsyn.
3. Ved sin ondskap gleder de kongene,
og ved sine løgner, fyrstene.
4. Alle sammen er de utro. De ligner en
ovn som oppvarmes av bakeren. Han

Side 901

holder bare opp med å brenne fra deigen
knas til den er gjæret.
5. På vår konges dag drikker fyrstene
seg dårlige av den sterke vin, og han
rekker spottere hånden.
6. For de gjør sitt hjerte så hett så som
en ovn. Og mens de sløver hele natten
sover deres baker, men om morgenen
flammer det opp som en brennende ild.
7. Alle sammen blir de varme som en
ovn og ødelegger sine dommere. Alle
deres fyrster er falt, og det er ingen blant
dem som kaller på meg.
8. Efra'im blander seg med folkene.
Efra'im er blitt en kake som ikke er snudd.
9. Fremmede har fortært hans kraft,
men han vet det ikke. Hans hår er
gråsprengt, men han vet det ikke.
10. Israels stolthet vitner mot ham like i
hans åsyn, men de vender ikke om til
Herren sin Gud og søker ham til tross for
alt dette.
11. Men Efra'im er blitt som en enfoldig,
uten forståelse. På Egypten kaller de, og
til Assur går de.
12. Så snart de går, vil jeg spenne ut
mitt nett over dem, og dra dem ned som
himmelens fugler. Jeg vil irettesette dem,
som det allerede er forkynt for deres
menighet.
13. Stakkars dem, at de flyktet bort fra
meg! Ødeleggelse er over dem, fordi de er
falt fra meg! Jeg ville forløse dem, men de
talte løgn imot meg.
14. De roper ikke til meg fra sitt hjerte,
men ligger og skriker på sitt leie. De
trenger seg sammen for å få korn og juice,
men fra meg vender de seg bort.
15. Det er jeg som har lært dem opp, og
som har styrket deres armer, men imot
meg har de ondt i sinne.
16. De snur seg, men ikke mot det høye.
De er blitt som en sviktende bue. Deres
fyrster skal falle for sverdet for sin rasende
tunges skyld, og dette blir dem til spott i
Egyptens land.
KAP. 8
Motbydelig er Israels avguder og
synder
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1. Sett basun for din munn! Som en ørn
kommer fienden over Herrens hus, fordi
de har brutt pakten med meg og forsyndet
seg mot min lov.
2. De skal rope til meg: "Min Gud! Vi
Israelitter kjenner deg."
3. Israel har skjøvet fra seg det gode, så
fienden skal forfølge ham.
4. De har valgt seg konger, som ikke
kom fra meg. De har innsatt fyrster, uten
at jeg visste om det. Av sitt sølv og gull
har de gjort seg avgudsbilder, så de skulle
bli utryddet.
5. Motbydelig er din kalv, Samaria! Min
vrede er opptent mot dem. Hvor lenge
skal renhet synes dem uutholdelig?
6. For et verk av Israel er den, og den er
ikke noen gud. Ja, til småbiter skal den bli
Samarias kalv.
7. For vind sår de, men storm skal de
høste. Deres korn får ikke aks, og deres
avling gir ikke føde. Om den gir noe, skal
fremmede sluke det opp.
8. Israel er oppslukt, og nå er de blant
folkene lik en ting som ingen bryr seg om.
9. For de drog opp til Assur akkurat som
et villesel, som går sine egne veier.
Efra'im innbyr til elskov.
10. Men om de enn innbyr blant folkene,
vil jeg nå samle dem dit, og de skal begynne
å bli færre under storkongens byrder.
11. Fordi Efra'im har gjort seg så mange
altere til å synde med, er de blitt ham et
alter til synd.
12. Om jeg enn skriver ham mine lover i
tusentall, så blir de allikevel aktet som noe
fremmed.
13. Som offergaver til meg ofrer de kjøtt
som de selv eter, og Herren har ikke
behag i dem. Nå vil han komme deres
ugjerning i hu og hjemsøke dem for deres
synder, for de skal vende tilbake til
Egypten.
14. Israel glemte sin skaper og bygget
seg palasser, og Juda bygget seg faste
byer. Men jeg vil sende ild mot hans byer,
og den skal fortære hans palasser.
KAP. 9
Gud vil hjemsøke dem for deres
avguder og synder

1. Gled deg ikke, Israel, og Juble ikke,
akkurat som folkene! For du har forlatt din
Gud i hor, og du har elsket horelønn på
hvert sted hvor kornet treskes.
2. Treskeplassen og vinpressen skal
ikke kunne fø dem, og juicen skal slå feil
for dem.
3. De skal ikke bli boende i Herrens
land, men Efra'im skal vende tilbake til
Egypten, og i Assur skal de ete det som er
skittent.
4. De skal ikke ofre vin til drikkoffer for
Herren, og deres slaktoffer skal ikke
behage ham. Som sorgens brød skal de
være for dem. Og alle de som eter det,
skal bli skitne. For sitt brød har de for seg
selv, og det kommer ikke i Herrens hus.
5. Hva vil dere gjøre på høytidsdagen,
på Herrens festdag?
6. For de drar bort for ødeleggelsens
skyld, men Egypten skal samle dem, og
Memfis begrave dem. Deres sølvsmykker
skal nesler ta i eie, og torner skal vokse i
deres telt.
7. Kommet er hjemsøkelsens dager, og
kommet er gjengjeldelsens dager. Og
Israel skal få merke det. Så som en
sløving står profeten, og som en vanvittig
den åndelige mann, fordi din ugjerning er
så stor og ditt fiendskap så sterkt.
8. Efra'im ser seg om etter andre guder
ved siden av min Gud. Profeten er en
fuglefangers snare på alle hans veier, og
bare fiendskap i hans Guds hus.
9. De er sunket i dyp demoralisering,
som i Gibeas dager. Han skal komme
deres ugjerning i hu, og han skal
hjemsøke dem for deres synder.
10. Som druer i ørkenen fant jeg Israel,
og som den tidligste frukt på et fikentre i
dets første tid så jeg deres fedre. Men da
de kom til Ba'al-Peor, innvidde de seg til
avgudsdyrkelsen og ble like vederstyggelig som den de elsket.
11. Efra'ims herlighet skal fly bort som
en fugl. Ingen fødsel, intet gravid morsliv,
og ingen befruktning!
12. Ja, selv om de før opp sine barn, vil
jeg gjøre dem barnløse, så intet
menneske blir tilbake. Og stakkars dem
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når jeg forlater dem!
13. Efra'im er, som om jeg så bort til
Tyrus, plantet på en eng, men Efra'im må
føre sine barn ut til bøddelen.
14. Gi dem, Herren! Ja, hva skal du gi
dem? Gi dem morsliv som føder i utide, og
bryster som er tørket ut.
15. All deres ondskap er samlet i Gilgal,
ja, og der har jeg fattet hat til dem. For
deres onde gjerningers skyld vil jeg drive
dem ut av mitt hus. Jeg vil ikke elske dem
mere, for alle deres førere er opprørere.
16. Efra'im er nedbrutt, deres rot er blitt
tørr, og frukt skal de ikke bære. Om de
enn føder, vil jeg drepe deres dyre
livsfrukt.
17. Min Gud skal forkaste dem, fordi de
ikke har hørt på ham, og de skal vandre
om blant folkene som flyktninger.
KAP. 10
Israel er som et frodig vintre, men
dets hjerte er falskt
1. Israel er et frodig vintre, som bærer
frukt. Jo mere frukt han fikk, desto flere
alter bygget han. Jo bedre det gikk hans
land, desto vakrere gudestatuer gjorde
han seg.
2. Deres hjerte er falskt, og nå skal de
betale. Han skal bryte ned deres altere og
ødelegge deres gudestatuer.
3. Ja, nå skal de si: Vi har ingen konge,
for vi har ikke hatt respekt for Herren. Men
kongen, hva kan vel han gjøre for oss?
4. De har talt meningsløse ord, sverget
falskt, inngått pakt, men som en giftplante
skyter dommen opp som på markens
furer.
5. For Bet-Avens kalv er Samarias
innbyggere i angst. Ja, dens folk sørger
over den, og dens avgudsprester skjelver
for den, når dens gaver blir ført bort fra
ham.
6. Også den skal føres til Assur, som en
gave til kong Jareb. Skam skal Efra'im
høste, og Israel skal skamme seg over sitt
råd.
7. Samarias konge skal bli borte som en
flis på havets flate.
8. Og Avans offerhauger, Israels synd,
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skal tilintetgjøres. Torner og tistler skal
skyte opp på deres altere, og de skal si til
fjellene: "Skjul oss!" Og til haugene: "Fall
over oss!"
9. Fra Gibeas dager har du syndet,
Israel! Og der skal de bli stående, uten at
krigen mot de urettferdige når dem i
Gibea?
10. Etter min lyst vil jeg bestraffe dem.
Og folkeslag skal samles imot dem, når
jeg binder dem fast til begge deres
ugjerninger.
11. Efra'im er en trenet kvige, som
gjerne vil treske, men jeg legger et åk om
hans vakre hals. Jeg vil spenne Efra'im
for, Juda skal pløye, og Jakob skal harve.
12. Så dere frø som rettferdigheten
krever, få dere en høst etter kjærlighetens
bud, og bryt dere nytt land! For nå er tiden
til å søke Herren, til han kommer og lar
rettferdighet regne over dere.
13. Dere har pløyd ugudelighet, dere har
høstet urett, og dere har spist løgnens
frukt. For du satte din lit til din ferd og til
dine mange helter.
14. Derfor skal det reise seg et krigslarm
blant dine stammer. Alle dine festninger
skal ødelegges, akkurat som Salman
ødela Bet-Arbel på stridens dag, da både
mor og barn ble knust.
15. Slikt skal Bet-El føre over dere for
deres store ondskaps skyld. Når det
lysner til dag, er det ute, helt ute med
Israels konge.
KAP. 11
Da Israel var ung, ledet jeg ham, men
nå skal sverdet ta ham
1. Da Israel var ung, hadde jeg ham
kjær, og fra Egypten kalte jeg min sønn.
2. Jo mere de kalte på dem, jo mere
gikk de bort fra dem. De ofrer til Ba'alene
og brenner røkelse for de utskårne bilder.
3. Og det var da jeg som lærte Efra'im å
gå, og tok dem på mine armer, men de
skjønte ikke at jeg helbredet dem.
4. Med menneskebånd drog jeg dem,
med kjærlighetens tau. Og jeg var for dem
som de som løfter opp åket over kjevene,
og jeg gav ham føde.
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5. Han skal ikke vende tilbake til
Egyptens land, men Assur skal være hans
konge, for de ville ikke vende om.
6. Sverdet skal fare om i hans byer og
tilintetgjøre hans bommer, og ete seg om,
for deres onde råds skyld.
7. For mitt folk henger fast ved mitt
frafall fra meg. Og kaller noen dem til det
høye, er det ingen av dem som løfter sitt
øye oppover.
8. Hvordan skal jeg kunne gi opp,
Efra'im, og la deg bli prisgitt, Israel?
Hvordan skal jeg kunne gi deg opp som
Adma, og gjøre med deg som med
Sebo'im? Mitt hjerte vender seg i meg, og
all min medynk våkner.
9. Jeg vil ikke fullføre min brennende
vrede, og jeg vil ikke ødelegge Efra'im
igjen. For jeg er Gud og ikke et menneske,
den Hellige i ditt samfunn, og jeg kommer
ikke med brennende harme.
10. De skal følge Herren, og Han skal
bøle som en løve. Ja, han skal brøle, og
skjelvende skal hans barn komme fra
havet.
11. Skjelvende skal de komme som en
fugl fra Egypten, som en due fra Assurs
land, og jeg vil la dem bo i sine hus, sier
Herren.
KAP. 12
Straff over Israel for deres
ugjerninger
1. Efra'im har omringet meg med løgn,
og Israels hus med svik. Og Juda er ennå
gjenstridig mot Gud, mot den trofaste
Hellige.
2. Efra'im søker etter vind, og han jager
etter østavær. Hele dagen hauger han
opp løgn og ødeleggelse. De inngår en
pakt med Assur, og de fører olje til
Egypten.
3. Herren har krangel med Juda, og han
vil hjemsøke Jakob for hans ferds skyld,
og betale ham etter hans gjerninger.
4. I mors liv holdt han sin bror i hælen,
og i sin mannlighet kjempet han med Gud.
5. Han kjempet med engelen og vant, og
han gråt og bad ham om nåde. I Bet-El
møtte han ham, og der talte han med oss,

6. Herren, hærskarenes Gud. Herren et
navn han kalles med.
7. Og du, til min Gud skal du vende om.
Hold fast ved din godhet og rett, og vent
stadig på din Gud!
8. I Kana'ans hånd er det falsk vekt, og
å gjøre urett er hans lyst.
9. Og Efra'im sier: Ja, jeg er blitt rik, og
har vunnet meg gods. Og i alt mitt strev
skal ingen kunne finne noen urett, eller
noen synd.
10. Men jeg er Herren din Gud fra
Egyptens land. Jeg vil ennå la deg bo i telt
akkurat som på høytidsdagene.
11. Jeg har talt til profetene, og latt dem
se syner i mengde, og gjennom profetene
har jeg talt i bilder.
12. Er Gilead fullt av ugjerninger, så skal
de også bli aldeles til ingenting. Har de
ofret okser i Gilgal, så skal også deres
altere bli som steinrøyser langsmed
markens furer.
13. Jakob flyktet til Arams land. Israel
tjente for å vinne en hustru, og for å vinne
en hustru voktet han får.
14. Men ved en profet førte Herren
Israel opp fra Egypten, og ved en profet
voktet han det.
15. Efra'im har vakt bitter harme. Derfor
skal hans Herre la hans blodskyld komme
over ham, og hans hån skal han
gjengjelde ham.
KAP. 13
Det var jeg, Herren, som sørget for
deg, men du syndet mot meg
1. Når Efra'im talte, fikk alle respekt, for
han rangerte høyt opp i Israel. Så førte
han skyld over seg ved å dyrke Ba'al og
døde.
2. Og nå holder de alle på å synde og
gjøre seg støpte gudestatuer av sitt sølv,
avguder etter egen forstand, alle sammen
håndtverkers arbeid. Og slike er det de
taler til, ofrer mennesker, og kysser kalver.
3. Derfor skal de bli som en morgentåke,
lik duggen som tidlig forsvinner bort, lik
agner som vinden fører bort fra
treskeplassen, og som røyk fra ei pipe.
4. Men jeg er Herren din Gud fra
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Egyptens land, og noen annen Gud enn
meg kjenner du ikke, for noen annen
frelser finnes det ikke.
5. Det var jeg som sørget for deg i
ørkenen, i det brennvarme land.
6. Fordi deres beite var godt, ble de
mette. Og da de ble mette, opphøyet de
seg i sitt hjerte, så de glemte meg.
7. Da ble jeg mot dem som en løve, og
som en leopard som lurer ved veien.
8. Jeg vil møte dem som en bjørn som
ungene er tatt fra, og rive i stykker deres
hjertes beskyttelse. Jeg vil fortære dem
som en løvinne, og markens ville dyr skal
slite dem sønder.
9. Det er blitt til din ødeleggelse, Israel,
at du har satt deg opp imot meg, jeg som
er din hjelp.
10. Hvor er din konge, at han skulle
kunne befri deg i alle dine byer, og dine
dommere, om hvem du sa: Gi meg en
konge og fyrster?
11. Jeg gir deg en konge i min vrede, og
jeg tar ham bort igjen i min harme.
12. Efra'ims ugjerning er samlet i en
pung, hans synd er oppbevart.
13. Smerter som en fødene kvinne skal
komme over ham. Han er en uforstandig
sønn. Når tiden er der, kommer han ikke
frem i morsåpningen.
14. Av dødsrikets vold vil jeg fri dem ut,
og fra døden vil jeg forløse dem. Død,
hvor finnes dine hjemsøkelser? Dødsrike,
hvor er din pest? Angeren er skjult for
mine øyne.
15. For da han bærer frukt, der han står
blant sine brødre, kommer det som en
østavind, en Herrens ånd, som drar opp
fra ørkenen. Hans brønn blir tom, og hans
kilde tørkes ut. Den røver hele skatten av
dyrebare ting.
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KAP. 14
1. Samaria skal betale fordi det har vært
gjenstridig mot sin Gud. For sverdet skal
de falle, deres små barn skal knuses, og
deres gravide kvinner skal skjæres opp.
Israel, vend om til Herren
2. Vend om, Israel, til Herren din Gud,
for du er falt ved din ugjerning!
3. Kom med bønneord og vend om til
Herren! Si til ham: "Forlat all ugjerning og
ta imot det gode vi kan yte. La oss betale
med okser, og med våre lepper!
4. Assur skal ikke hjelpe oss. På hester
skal vi ikke ri. Og vi vil ikke mere si til våre
henders verk: Min Gud! For det er hos deg
den farløse finner godhet."
5. Da vil jeg lege Israels frafall, og jeg vil
elske dem av hele hjertet, for min vrede
skal vende seg fra dem.
6. Jeg vil være som dugg for Israel, og
han skal blomstre som en lilje. Han skal
slå røtter som skogen på Libanon.
7. Hans skydd skal bre seg vidt utover,
hans blad skal skinne som oljetreet, og
dufte skal han som Libanon.
8. De som sitter i hans skygge, skal
igjen samle korn og blomstre som vintreet.
Og minnet om ham skal være som
Libanons vin.
9. Efra'im, hva har jeg mere med
avguder å gjøre? Jeg vil bønnhøre ham
og se til ham. Jeg er som en grønn
cypress, og det skal vise seg at din frukt
kommer fra meg.
10. Hvem er så klok at han skjønner
dette, så forstandig at han akter på det?
For Herrens veier er rette og de rettferdige
vandrer på dem, men overtramperne
snubler der.
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KAP. 1
Herrens hjemsøkelse er nær
1. Herrens ord kom til Joel, Petuels
sønn:
2. Hør dette, dere gamle! Gi akt, alle
dere som bor i landet! Er slikt noe skjedd i
deres dager, eller i deres fedres dager?
3. Dere skal fortelle om det til deres
barn, deres barn til sine barn, og deres
barn til den kommende generasjon.
4. Hva gnageren har etterlatt, har
gresshoppen spist. Hva gresshoppen har
etterlatt, har larven spist. Og hva larven
har etterlatt, har kålormen spist.
5. Våkn opp, dere fulle, og gråt og klag,
alle vindrikkere, fordi Juicen er revet bort
fra deres munn.
6. For et folk har dratt opp over mitt
land, sterkt og tallrikt. Dets tenner er som
en løves tenner, og det har kjever som en
løvinne.
7. Det har helt ødelagt mine vintrær, og
knekket mine fikentrær. Det har gjort dem
helt bare og kastet dem bort, så deres
greiner er blitt hvite.
8. Klag som en jomfru som bærer
sørgedrakt for sin ungdoms brudgom!
9. Matoffer og drikkoffer er revet bort fra
Herrens hus. Prestene, og Herrens
tjenere, sørger.
10. Marken er ødelagt, og jorden sørger.
For kornet er ødelagt, juicen er svunnet
bort, og oljen er tørket inn.
11. Åkerdyrkerne er skuffet, og
vingårdsmennene jamrer seg, for hveten,
bygget, og markens avling, er gått tapt.
12. Vintreet er tørket bort, og fikentreet
er visnet. Granatepletreet, palmen,
epletreet, og alle markens trær er tørket
bort. Ja, all fryd er forsvunnet bort fra
menneskenes barn.
13. Kle dere i sørgedrakt og klag, dere
prester! Klag, DERE som gjør tjeneste ved
alteret! Gå inn og sitt hele natten i
sørgedrakt, dere min Guds tjenere, for
deres Guds hus må savne matoffer og
drikkoffer.
14. Utlys en hellig faste, og rop ut en
høytids-samling. Samle de eldste, ja, alle
som bor i landet, til Herrens, deres Guds,

hus og rop til Herren!
15. Stakkars oss, for en dag! For
Herrens tid er nær, og kommer som en
ødeleggelse fra den Allmektige.
16. Er ikke maten blitt borte for våre
øyne, og glede og fryd fra vår Guds hus?
17. Såkornene er tørket inn under
molden som dekker dem. Lagerhusene er
ødelagt, lagrene nedtært, og kornet
forråtnet.
18. Å hvor buskapen stønner!
Okseflokkene farer engstelige omkring, for
det finnes ikke beite for dem. Også
fåreflokkene må lide.
19. Til deg, Herre, roper jeg, for ild har
fortært de øde beitemarker, og flammer
har forbrent alle markens trær.
20. Endog markens dyr roper opp til
deg, for bekkene er tørket ut, og ild har
fortært de øde beitemarker.
KAP. 2

Straffens dag

1. Støt i basun på Sion og blås alarm på
mitt hellige berg. Alle som bor i landet skal
skjelve, for Herrens dag kommer, og den
er nær.
2. Som en dag med dunkel mørke, en
dag som med skyer av tåke, utbredt som
morgenrøden over fjellene, kommer et
stort og mektig folk, som det ikke har vært
maken til fra forhenværende tid, og heller
ikke kommer maken til gjennom årene, fra
slekt til slekt.
3. Foran det går en fortærende ild, og
etter det brenner flammene. Som Edens
hage er landet foran det, og etter det er
det en øde ørken, og det er intet som
slipper unna det.
4. Som hester er det å se til, og som
stridshester løper de avsted.
5. Det lyder som et bråk av vogner når
de hopper over fjelltoppene, og det lyder
som når flammen fortærer halm. De er et
sterkt folk, rustet til krig.
6. Folkeslag skjelver for det, og alle
ansikter blir rødfargede.
7. Som helter løper de avsted, og som
krigsmenn bestiger de murene. De drar
frem hver på sin vei, og bøyer ikke av fra
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sine stier.
8. De presser ikke hverandre til side, for
de går frem hver etter sin egen vei.
Mellom spydkast raser de frem og stanser
ikke i sitt løp.
9. I byen strømmer de inn, og på
murene løper de opp. Husene bryter de
opp, og går inn gjennom vinduene som
tyver.
10. Foran dem skjelver jorden og
himmelen rystes. Sol og måne svartner,
og stjernene holder opp å lyse.
11. Og Herren lar sin røst høre foran sin
krigsoppstilling, for hans hær er hjertelig
stor. Og de som fullfører hans ord er
sterke. Stor er Herrens dag og hjertelig
dramatisk, så hvem kan holde ut den?
Vend om til Herren, så han sparer
folket
12. Men selv nå sier Herren vend om til
meg av hele deres hjerte, med faste, gråt,
og klag.
13. Sønderriv deres hjerte og ikke deres
klær. Vend om til Herren deres Gud, for
han er nådig og barmhjertig, tålmodig, og
rik på godhet, så at han angrer det onde.
14. Hvem vet om han ikke vender om og
angrer, og lar velsignelse bli igjen etter
seg til matoffer og drikkoffer for Herren,
deres Gud.
15. Støt i basun på Sion, lys ut en hellig
faste, og rop ut en høytids-sammenkomst!
16. Samle folket, lys ut en hellig
sammenkomst, kall de gamle sammen,
samle de små barn, ja, endog de som får
morsbryst! La brudgommen gå ut av sitt
rom, og bruden av sitt rom!
17. Mellom forhallen og alteret skal
prestene, og Herrens tjenere, stå gråtende
og si: Spar Herre, ditt folk, og overgi ikke
din arv til vanære, så hedninger får råde
over den! Hvorfor skal de si blant folkene:
Hvor er deres Gud?
18. For da blir Herren nidkjær for sitt
land, så han sparer sitt folk.
19. Og Herren svarer og sier til sitt folk:
Se, jeg sender dere korn, most, og olje, så
dere blir mette. Og jeg vil ikke overgi dere
til vanære blant hedningene.
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20. Og fienden fra Norden vil jeg drive
langt bort fra dere og jage ham avsted til
et tørt og øde land, hans fortropp til havet
i øst og hans baktropp til havet i vest. Og
det skal stige opp stank fra ham, en
motbydelig lukt, for altfor store ting har
han tatt seg fore.
Herren vil gjerne forbarme seg over
sitt land
21. Frykt ikke, du land! Fryd deg og vær
glad! For store ting har Herren gjort.
22. Frykt ikke, dere markens dyr! For
ørkenens beitemarker grønnes, trærne
bærer sin frukt, og fikentreet og vintreet gir
sin kraft.
23. Og dere, Sions barn, fryd og gled
dere i Herren deres Gud, for han gir dere
læreren til rettferdighet. Og så sender han
regn ned til dere, først høstregn og så
vårregn.
24. Treskepalssene blir fulle av korn, og
pressekarene flyter over av most og olje.
25. Og jeg godtgjør dere de år da
gresshoppen åt opp alt, og larven,
kålormen, og gnageren, den store hær
som jeg sendte mot dere.
26. Dere skal ete og bli mette, og prise
Herrens, deres Guds, navn, han som har
stelt så underbart med dere. Og mitt folk
skal aldri i evighet bli til skamme.
27. Og dere skal kjenne at jeg bor midt i
Israel, og at jeg, Herren, er deres Gud, og
ingen annen. Og mitt folk skal aldri i
evighet bli til skamme.
KAP. 3
Herren skal øse ut sin Ånd over all
kjøtt
1. Og deretter skal det skje at jeg vil øse
ut min Ånd over all kjøtt. Deres sønner og
døtre skal tale profetiske ord. Deres
oldinger skal ha drømmer. Deres unge
menn skal se syner.
2. Ja, endog over slavene og slavinnene
vil jeg i de dager øse ut min Ånd.
3. Og jeg vil gjøre underbare tegn på
himmelen og på Jorden: Blod, ild, og
røyksøyler.
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4. Solen skal skiftes om til mørke, og
månen til blod, før Herrens dag kommer,
den store og dramatiske.
5. Og det skal skje: Hver den som kaller
på Herrens navn, skal bli frelst. For på
Sions berg og i Jerusalem skal det være
en flokk som har kommet unna, slik som
Herren har sagt. Og blant de som slipper
unna skal de være som Herren kaller.
En dommens dag over
hedningefolkene
6. For se, i de dager og på den tid, når
jeg gjør ende på Judas og Jerusalems
fangenskap,
7. da vil jeg samle alle hedningefolk og
føre dem ned i Josjafats (Gud dømmer)
dal. Og jeg vil gå i rette med dem for mitt
folks og min arvs, Israels, skyld, fordi de
spredte dem blant hedningene og delte
mitt land.
8. De kastet lodd om mitt folk, de gav en
gutt for ei hore, de solgte ei jente for vin,
og den drakk de opp.
9. Og dere, Tyrus, Sidon, og alle
Filisterlands bygder, hva vil dere meg? Er
det noe dere vil gjengjelde meg, eller vil
dere gjøre meg noe? Snart, og i en hast,
vil jeg la deres gjerning falle tilbake på
deres eget hode,
10. dere som tok mitt sølv og gull, og
førte mine dyreste skatter bort til deres
templer,
11. og Judas og Jerusalems barn solgte
dere til Javans barn (Grekerne), for å få
dem langt bort fra sitt land.
12. Se, jeg kaller dem fra det sted som
dere har solgt dem til, og lar deres
gjerning falle tilbake på deres eget hode.
13. Jeg vil selge deres sønner og døtre
til Judas barn, og de skal selge dem til
Sabeerne, et folk som bor langt borte, for
Herren har talt.
Dommen i dommens dal

14. Rop dette ut blant hedningefolkene:
"Rust dere til krig, kall på kjempene, la
krigsmenn stige frem og dra ut!
15. Smi deres hakker om til sverd og
deres vingårdskniver om til spyd! Og la
den svake si: Jeg er en helt!
16. Skynd dere og kom, alle dere
hedningefolk fra alle kanter, og samle
dere sammen!" Dit lar du, Herre, dine
helter stige ned!
17. Og hedningefolkene skal våkne opp
og dra til Josjafats (Gud dømmer) dal, for
der vil jeg sitte og dømme alle
hedningefolk fra alle kanter.
18. Send sigden ut, for høsten er
moden! Kom og trå vinpressen, for den er
full! Pressekarene flyter over, for deres
ondskap er stor.
19. Mengde på mengde samler seg i
avgjørelsens dal, for nær er Herrens dag i
avgjørelsens dal.
20. Sol og måne svartner, og stjernene
holder opp å lyse.
21. Herren skal brøle fra Sion og la sin
røst høre fra Jerusalem, så himmel og
Jord skal skjelve. Men Herren er en tilflukt
for sitt folk, og et vern for Israels barn.
22. Og dere skal kjenne at jeg er Herren
deres Gud, som bor på Sion, mitt hellige
berg. Jerusalem skal være et hellig sted,
og fremmede skal ikke mere trenge seg
inn der.
23. Og det skal skje på den dag at
fjellene skal dryppe av juice, haugene skal
flyte over som av melk. Alle bekker i Juda
skal flomme med vann. Og det skal gå ut
en kilde fra Herrens hus og vanne
Akasietrærnes dal.
24. Egypten skal bli til en øde mark, og
Edom til en øde ørken, for deres vold mot
Judas barn, fordi de har øst ut uskyldig
blod i sitt land.
25. Men Juda skal bli til evig tid, og
Jerusalem fra slekt til slekt.
26. Og jeg vil gjengjelde deres blod, det
som jeg ikke før har gjengjeldt, for Herren
bor på Sion.
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9 Kapitler
KAP. 1

Tyrus' ugjerninger

Syner om Israel

1. De ord som Amos, en av hyrdene fra
Tekoa, mottok i sine syner om Israel i de
dager da Ussia var konge i Juda og
Jeroboam, Joasj sønn, var konge i Israel,
2 år før jordskjelvet.
2. Han sa: Herren skal tordne fra Sion
og la sin røst høre fra Jerusalem.
Hyrdenes beitemarker skal sørge, og
Karmels topp skal bli tørr.
Damaskus' ugjerninger
3. Så sier Herren: Damaskus har tre
ugjerninger, ja, og for den fjerde rygger
jeg ikke på dette, fordi de har tresket
Gilead med treskesleder av jern.
4. Jeg vil sende ild mot Hasaels hus, og
den skal fortære Benhadads palasser.
5. Jeg vil bryte i stykker Damaskus
portbom og utrydde dem som bor i Avens
dal, og den som bærer kongestaven i BetEden. Og Arams folk skal føres bort til Kir,
sier Herren.
Gasas ugjerninger
6. Så sier Herren: Gasa har tre
ugjerninger, ja, og for den fjerde rygger
jeg ikke på dette, fordi de bortførte alt
folket som fanger, og overgav dem til
Edom.
7. Jeg vil sende ild mot Gasas murer, og
den skal fortære dets palasser.
8. Jeg vil utrydde dem som bor i Asdod,
og dem som bærer kongestaven i
Askalon, og jeg vil vende min hånd mot
Ekron. Og det som er igjen av Filisterne,
skal gå til grunne, sier Herren, Israels
Gud.

9. Så sier Herren: Tyrus har tre
ugjerninger, ja, og for den fjerde rygger
jeg ikke på dette, fordi de overgav alt
folket som fanger til Edom og ikke kom
brorspakten i hu.
10. Jeg vil sende ild mot Tyrus' murer,
og den skal fortære dets palasser.
Edoms ugjerninger
11. Så sier Herren: Edom har tre
ugjerninger, ja, og for den fjerde rygger
jeg ikke med dette, fordi han forfulgte sin
bror med sverd o g k velt e sin
barmhjertighet, og hans vrede stadig rev
sønder, og han alltid holdt på sin harme.
12. Jeg vil sende ild mot Teman, og den
skal fortære Bosras palasser.
Ammons barns ugjerninger
13. Så sier Herren: Ammons barn har
tre ugjerninger, ja, og for den fjerde rygger
jeg ikke på dette, fordi de skar opp gravide
kvinner i Gilead for å utvide sine
landegrenser.
14. Jeg vil tenne opp en ild mot Rabbas
murer, og den skal fortære dets palasser,
under krigsrop på stridens dag, i en storm
på uværets dag.
15. Deres konge skal føres bort som
fange, både han og hans fyrster, sier
Herren.
KAP. 2

Moabs ugjerninger

1. Så sier Herren: Moab har tre
ugjerninger, ja, og for den fjerde rygger
jeg ikke på dette, fordi de brente Edoms
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konges bein til kalk.
2. Jeg vil sende ild mot Moab, og den
skal fortære Kerijot palasser. Moab skal
dø under krigsbråk, under krigsrop, og
under basunens lyd.
3. Jeg vil utrydde dommeren av deres
land, og alle dets fyrster vil jeg drepe
sammen med ham, sier Herren.
Judas ugjerninger
4. Så sier Herren: Juda har tre
ugjerninger, ja, og for den fjerde rygger
jeg ikke på dette, fordi de foraktet Herrens
lov og holdt ikke hans bud. Deres
løgnguder, som deres fedre hadde fulgt,
førte dem vil.
5. Jeg vil sende ild mot Juda, og den
skal fortære Jerusalems palasser.
Israels ugjerninger
6. Så sier Herren: Israel har tre
ugjerninger, ja, og for den fjerde rygger
jeg ikke på dette, fordi de selger den
uskyldige for penger, og den fattige for et
par sko.
7. De lengter etter å se støv på de
stakkarsliges hode og bøye retten for de
ydmyke. En mann og hans far går til
samme jente, så de vanhelliger mitt navn.
8. På pantsatte klær strekker de seg ved
hvert alter. Og vin som de har tatt i bøter,
drikker de i Guds hus.
9. Jeg utryddet Amorittene foran dem,
de som var så høye som sedertrær, og
sterke som eiketrær. Jeg ødela deres frukt
oventil og deres røtter nedentil.
10. Jeg førte dere opp fra Egyptens land
og ledet dere i ørkenen i 40 år, forat dere
skulle få Amorittenes land til eiendom.
11. Jeg vakte opp noen av deres sønner
til profeter, og noen av deres unge menn
til Nasireere. Er det ikke så, dere Israels
barn? sier Herren.
12. Men dere fikk Nasireerne til å drikke
vin, og dere forbød profetene å profetere.
13. Se, jeg vil presse dere ned, akkurat
som en vogn full av kornband presser
allting ned.
14. Den raske skal intet tilfluktssted

finne, den sterke skal ikke kunne gjøre
bruk av sin kraft, og helten ikke berge sitt
liv.
15. Bueskytteren skal ikke holde stand.
Den som er lett på foten, skal ikke berge
sitt liv, og heller ikke rytteren på sin hest.
16. Den modigste av heltene skal flykte
naken på den dag, sier Herren.
KAP. 3
Hør det ord som Herren har talt mot
dere
1. Hør dette ord som Herren har talt mot
dere, Israels barn, mot hele den ætt jeg
har ført opp fra Egyptens land:
2. Dere alene har jeg villet kjennes ved
blant alle Jordens ætter. Derfor vil jeg
hjemsøke dere for alle deres ugjerninger.
3. Går vel to sammen uten at de har
avtalt det med hverandre?
4. Brøler vel løven i skogen uten at den
har funnet noe rov? Lar vel ungløven sin
røst høre fra sin hule uten at den har
fanget noe?
5. Faller vel fuglen i en snare på marken
uten at det er satt noen snare for den?
Spretter vel snaren opp fra marken uten at
den fanger noe?
6. Eller støtes det vel i basun i en by
uten at folket skrekkes? Eller skjer det vel
en ulykke med en by uten at Herren har
gjort det?
7. For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe
uten at han har åpenbart sitt hemmelige
råd for sine tjenere profetene.
8. Når løven brøler, hvem skulle da ikke
bli redd? Når Herren, Israels Gud, taler,
hvem skulle da ikke profetere?
Dom over Samaria
9. Rop ut i palassene i Asdod og i
palassene i Egyptens land, og si: Samle
dere på Samarias fjell og se hvor stor
forvirring det er der inne, og hvor mye
undertrykkelse det råder der!
10. De vet ikke å gjøre det som rett er,
sier Herren, de som hoper opp vold og
ødeleggelse i sine palasser.
11. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
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Fiender skal komme og omringe landet.
De skal styrte ned din borg, så du mister
ditt vern, og dine palasser skal bli
plyndret.
12. Så sier Herren: Likesom en hyrde
berger to leggbein eller en ørelapp av
løvens gap, slik skal Israels barn berges,
de som sitter i Samaria i sofahjørnet og på
silke-divaner.
13. Hør og vitne mot Jakobs hus, sier
Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud:
14. På den dag jeg hjemsøker Israel for
dets ugjerninger, da vil jeg hjemsøke
Bet-Els altere, så hornene blir hugget av
og faller til jorden.
15. Og jeg vil slå sønder både vinterhusene og sommerhusene, elfenbeinshusene skal gå til grunne, og mange hus
rives bort, sier Herren.
KAP. 4
1. Hør dette ord, dere Basan-kyr på
Samarias fjell, dere som undertrykker de
svake, som knuser de fattige, og som sier
til deres menn: Kom med vin, så vi får
drikke!
2. Herren Israels Gud har sverget ved
sin hellighet: Se, dager kommer over dere
da dere skal slepes bort med kroker, og
den siste rest med fiskekroker.
3. Dere skal gå ut gjennom mursprekkene, og rett frem for seg skal hver
av dere bli slengt bort i palasset, sier
Herren.
Dere tar ikke lærdom av deres synder
4. Gå til Bet-El og synd, til Gilgal og
synd ordentlig. Bær hver morgen frem
deres, og hver 3. dag deres, tiender.
5. La røyk av gjæret brød stige opp som
takkoffer, og tilby frivillige offer, og
kunngjør det, for slik vil dere jo gjerne ha
det, dere Israels barn, sier Herren, Israels
Gud.
6. Jeg har latt dere gå med tom munn i
alle deres byer, og latt dere mangle brød i
alle deres hjem, men dere har ikke
omvendt dere til meg, sier Herren.
7. Jeg har tilbakeholdt regnet for dere da
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det ennå var 3 måneder igjen til høsten,
og har latt det regne over en by, men ikke
over en annen. Et stykke landområde fikk
regn, og et annet et ble fortørket, fordi det
ikke kom regn på det.
8. To og tre byer sjanglet avsted til en
og samme by for å få vann å drikke, men
fikk ikke nok. Men til meg har dere ikke
omvendt dere, sier Herren.
9. Jeg har slått dere med kornbrann og
rust. Gresshoppene åt opp deres mange
hager, vingårder, fikentrær, og oljetrær,
men dere har ikke omvendt dere til meg,
sier Herren.
10. Jeg har sendt pest iblant dere,
akkurat som dengang i Egypten, jeg har
drept deres unge menn med sverdet og
latt deres hester bli til krigsfangst, og jeg
lot stanken fra deres hær stige opp i deres
nese, men dere har ikke omvendt dere til
meg, sier Herren.
11. Jeg raserte byer iblant dere, slik som
Gud raserte Sodoma og Gomorra, og dere
ble som noe brennende som ble revet ut
av ilden, men dere har ikke omvendt dere
til meg, sier Herren.
12. Derfor vil jeg gjøre med deg, Israel,
slik som jeg har sagt. Og fordi jeg vil gjøre
slik med deg, så gjør deg klar til å møte
din Gud, Israel!
13. For se, han som former fjellene,
skaper ånden, og åpenbarer menneskene
deres tanker, han er det som gjør
morgenrøden til mørke og farer frem over
Jordens høyder, og Herren, hærskarenes
Gud, er hans navn.
KAP. 5
En klagesang over Israels hus
1. Hør dette ord, den klagesang som jeg
stemmer i over dere, Israels hus!
2. Hun er falt, og hun skal aldri reise seg
mere, jomfruen Israel. Hun ligger
nedslengt på sin egen grunn, og det er
ingen som reiser henne opp.
3. For så sier Herren, Israels Gud: Den
by som tusen drar ut av, skal ha hundre
igjen. Og den by som hundre drar ut av,
skal ha ti igjen, i Israels hus.
4. For så sier Herren til Israels hus: Søk
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meg, så skal dere leve!
5. Søk ikke Bet-El, kom ikke til Gilgal, og
dra ikke over til Be'er-Sjeba! For Gilgal
skal bli ført bort, og Bet-El bli til ingenting.
6. Søk Herren, så skal dere leve! Ellers
skal han komme over Josefs hus som en
ild, og den skal fortære uten at Bet-El har
noen som slukker!
7. De som vrenger på retten til malurt,
og kaster rettferdigheten til jorden:
8. Han som har skapt Sjustjernen og
Orion, skifter om dødens skygger som til
morgen, og han gjør dag mørk som
natten. Han kaller på havets vann og øser
dem ut over jorden. Herren er hans navn.
9. Han lar ødeleggelse lyne frem mot
den sterke, og fører ødeleggelse mot den
faste borg.
10. I rettssalen hater de den som
forsvarer retten, og de avskyr den som
taler sannhet.
11. Derfor, fordi dere trår på den fattige
og tar avgift i korn fra ham, så skal dere
ikke få bo i de hus av huggen stein som
dere selv har bygget, og ikke få drikke vin
fra de herlige vingårder som dere selv har
plantet.
12. For jeg vet at deres overtramp er
mange og deres synder tallrike. Dere
forfølger den uskyldige, tar imot
bestikkelser, og bøyer retten for den de
fattige i rettssalen.
13. Derfor, den som er klok, han tier i
denne tid, for det er en ond tid.
14. Søk det gode, og ikke det onde, så
skal dere leve! Da skal Herren,
hærskarenes Gud, være med dere, slik
som dere har sagt.
15. Hat det onde, elsk det gode, og la
retten stå fast i rettssalen! Kanskje
Herren, hærskarenes Gud, da vil være
nådig mot Josefs etterlatte.
16. Derfor sier Herren, Israels Gud, så:
På alle gater skal det høres klagerop, og i
alle byer skal de rope: "SMERTE!"
Bonden skal kalles til sørgehøytid. Og til
dem som er dyktige i sørgedikt, skal de si:
"Syng en sørgesang!"
17. I alle vingårder skal der høres
klagerop, for jeg vil stige frem midt iblant
dere, sier Herren.

18. Stakkars dem som lengter etter
Herrens dag! Hva vil dere da med Herrens
dag? Den er mørk og ikke lys.
19. Det er som når en flykter for en løve,
men støter på en bjørn. Og når han
kommer hjem og støtter seg til veggen
med hånden, så blir han bitt av en orm.
20. Ja, Herrens dag er mørk og ikke lys,
helmørk og uten lysskjær.
21. Jeg hater og forakter deres høytider,
og jeg har ikke behag i deres festsamlinger.
22. For om dere ofrer meg brennoffer og
matoffer, så finner jeg ikke behag i dem,
og deres takkoffer av fòrede kalver ser jeg
ikke på.
23. La meg slippe dine bråkete sanger,
for jeg vil ikke høre på ditt harpespill!
24. Men dommen skal komme veltende
som vann, og rettferdigheten som en
flommende bekk.
25. Bar dere frem for meg slaktoffer i
ørkenen i de 40 år, Israels hus?
26. Nei, dere bar deres konges telt og
deres bildes fotstykke, deres gudestjerne,
som dere hadde gjort dere.
27. Jeg vil føre dere bort i fangenskap,
langt bortenfor Damaskus, sier han hvis
navn er Herren, hærskarenes Gud.
KAP. 6
Israels ondskap og straff
1. Stakkars de trygge på Sion og de
sorgløse på Samarias fjell, de fremste
blant de mest kvalitetsfulle av folkene,
dem som Israels hus bruker å vende seg
til!
2. Dra over til Kalne og se. Gå så videre
til det store Hamat, og stig ned til Gat i
Filisterland! Er de bedre enn disse riker,
eller er deres land større enn deres land?
3. Dere skyver den onde dag bort og
flytter urettens sete nær til dere.
4. Dere ligger på elfenbeins benker og
dovner dere på deres leier, og eter lam av
flokken og kalver fra fjøset,
5. synger allslags tull til harpens toner,
og finner opp strengeinstrumenter akkurat
som David,
6. drikker vin av skåler og salver dere
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med den mest kvalitetsfulle olje, men ikke
sørger over Josefs skade.
7. Derfor skal de nå vandre ut av landet
fremst blant dem som føres bort. Og med
skrålet av dem som later seg, skal det
være slutt.
8. Herren, Israels Gud, har sverget ved
seg selv, sier Herren, hærskarenes Gud:
Jeg avskyr Jakobs stolthet og hater hans
palasser, og jeg vil overgi byen og alt det
som er i den.
9. Og om det er ti menn tilbake i ett hus,
da skal de dø.
10. Og en manns nærmeste slektning,
som skal brenne ham, skal ta å bære ut
beinene av huset. Og han skal si til den
som er i husets innerste krok: "Er det
ennå noen hos deg?" Og han skal svare:
"Nei, ingen!" Da skal den andre si: "Hysj!
Herrens navn må ikke nevnes!"
11. For se, Herren befaler, og de slår
det store hus så det synker i grus, og det
lille hus så det revner.
12. Springer vel hestene opp etter fjellet,
eller pløyes det der med okser? siden
dere har vrengt retten til gift og
rettferdighetens frukter til malurt (gift).
13. Dere som gleder dere over det som
ingenting er, og som sier: "Er det ikke med
vår egen styrke vi har vunnet oss makt?"
14. For se, jeg vekker opp et folk mot
d ere, Israels hus, sier H erren ,
hærskarenes Gud. Og de skal presse
dere fra der hvor veien går til Hamat, og
like til bekken i ødemarken.
KAP. 7
Profetens syner av straffedommene
over Jakobs hus
1. Dette syn lot Herren, Israels Gud,
meg se: Det var en som skapte
gresshopper, da strågresset begynte å
skyte opp. Det var strågresset etter
kongens eng.
2. Og da de vel hadde spist opp alle
planter i landet, da sa jeg: Herre, Israels
Gud, tilgi! Hvordan skal Jakob kunne bli i
live, han som er så liten?
3. Da angret Herren det. "Det skal ikke
skje", sa Herren.
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4. Så lot Herren, Israels Gud, meg se
dette syn: Herren, Israels Gud, kalte på
ilden til straff. Den fortærte det store
vanndyp, og den holdt på å fortære hans
arvedel.
5. Da sa jeg: Herre, Israels Gud, hold
opp! Hvordan skal Jakob kunne bli i live,
han som er så liten?
6. Da angret Herren det. "Heller ikke
skal det skje", sa Herren, Israels Gud.
7. Så lot han meg se dette syn: Herren
stod på en loddrett mur, og i hånden
hadde han ett blylodd.
8. Og Herren sa til meg: Hva ser du
Amos? Jeg svarte: Et blylodd. Da sa
Herren: Se, jeg vil bruke et blylodd iblant
mitt folk Israel, for jeg vil ikke lenger bære
over med dets synd.
9. Isaks offerhauger skal ødelegges, og
Israels helligdommer synke i grus, og jeg
vil reise meg med sverdet imot Jeroboams
hus.
Presten går bak ryggen på Amos og
taler løgn
10. Da sendte Amasja, presten i Bet-El,
bud til Jeroboam, Israels konge, og lot si:
Amos har fått i stand en sammensvergelse mot deg midt i Israels hus.
Landet kan ikke tåle alt det han sier.
11. For så har Amos sagt: Jeroboam
skal dø for sverdet, og Israel skal bli ført
bort fra sitt land.
12. Og Amasja sa til Amos: Gå din vei,
du seer! Fly til Judas land, for der er ditt
brød, der kan du være profet!
13. Men i Bet-El skal du ikke lenger
holde på å profetere, for det er en
kongelig helligdom og et rikstempel.
14. Da svarte Amos Amasja slik: Jeg er
ikke noen profet, og heller ikke lærling av
noen profet. Jeg er en fehyrde, som
sanker frukten av morbærtreet.
15. Men Herren tok meg fra flokken, og
Herren sa til meg: Gå og vær profet for
mitt folk Israel!
16. Så hør nå Herrens ord! Du sier: Du
skal ikke profetere mot Israel og ikke tale
mot Isaks hus.
17. Derfor sier Herren så: Din hustru
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skal drive hor i byen, og dine sønner og
døtre skal falle for sverdet. Din mark skal
deles med måleband, og du skal selv dø i
et skittent land, for Israel skal bli ført bort
fra sitt land.
KAP. 8
Synet av kurven med fruktene
1. Så lot Herren, Israels Gud, meg se
dette syn: Det stod en kurv med moden
frukt.
2. Og han sa: Hva ser du Amos? Jeg
svarte: En kurv med moden frukt. Da sa
Herren til meg: Enden er kommet for mitt
folk Israel. Jeg vil ikke lenger bære over
med dets synd.
3. Palassets sanger skal bli til klagerop
på den dag, sier Herren, Israels Gud, for
der ligger lik i mengde, og overalt kastes
de til side i stillhet.
Dom kommer over Israel
4. Hør dette, dere som lengter etter å
sluke opp den fattige og gjøre ende på de
ydmyke i landet,
5. dere som sier: "Når månedskiftedagen er slutt, så kan vi selge korn, og
sabbaten, så kan vi åpne kornlagerne,
gjøre efaen liten og sekelen stor, forfalske
vekten,
6. kjøpe de stakkarslige for penger og
den fattige for ett par sko, og selge avfall
av korn."
7. Herren har sverget ved Jakobs
stolthet: Jeg skal aldri glemme alt hva de
har gjort.
8. Når jorden derfor skjelver, må ikke
alle som bor på den sørge? Må ikke hele
jorden heve seg som Nilen, stige opp og
falle som Egyptens elv?
9. Og det skal skje på den dag, sier
Herren, Israels Gud, at jeg vil la solen gå
ned midt på dagen og gjøre det mørkt på
Jorden ved høylys dag.
10. Og jeg vil skifte om deres høytider til
sorg og alle deres sanger til klage. Jeg vil
legge sekk om alle hofter og hvert hode
skal bli skallet. Jeg vil gjøre det som når
en sørger over sin eneste sønn, og la

enden bli som en ulykkens dag.
11. Se, dager kommer, sier Herren,
Israels Gud, da jeg sender hunger i
landet. Ikke hunger etter brød, og ikke
tørst etter vann, men etter å høre Herrens
ord.
12. Da skal de vandre om fra hav til hav,
og fra nord til øst. De skal flakke omkring
og søke etter Herrens ord, men de skal
ikke finne det.
13. På den dag skal de vakre jomfruer
og de unge menn forgå av tørst.
14. Og de som sverger ved Samarias
synd og sier: "Så sant din gud lever, Dan,
og så sant han lever han de dyrker i Be'erSjeba!", de skal falle og ikke reise seg
mere.
KAP. 9

Herrens gjengjeldelse

1. Jeg så Herren stå ved alteret, og han
sa: Slå til søylehodene, så dørstokkene
skjelver. Knus dem, så de faller ned over
hodet på dem alle! Den siste rest av dem
vil jeg drepe med sverdet, så ingen av
dem skal kunne unnfly. Ingen av dem skal
komme unna.
2. Om de bryter seg inn i dødsriket, så
skal min hånd hente dem derfra. Om de
farer opp til himmelen, skal jeg styrte dem
ned derfra.
3. Om de skjuler seg på Karmels topp,
skal jeg lete dem opp og hente dem
derfra. Om de gjemmer seg for mine øyne
på havets bunn, skal jeg kalle ormen frem
og den skal bite dem.
4. Om de føres i fangenskap av sine
fiender, skal jeg der befale sverdet å slå
dem i hjel. Jeg vil la mitt øye hvile på dem,
til det onde og ikke til det gode.
5. Og Herren, Israels Gud, hærskarenes
Gud, han rører ved jorden, og da smelter
den. Alle som bor på den, sørger, for hele
jorden hever seg som Nilen og faller som
Egyptens elv.
6. Han som har bygget sine høye saler i
himmelen og grunnfestet sin hvelving over
Jorden, han kaller på havets vann og øser
det ut over Jorden. Herren er hans navn.
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Herren skal riste Israel blant alle
folkeslag
7. Er dere mere verdt for meg enn Nubias
barn, dere Israels barn? sier Herren. Har
jeg ikke ført Israel opp fra Egyptens land,
Filisterne fra Kaftor, og Arameerne fra Kir?
8. Se, Herrens, Israels Guds, øyne er
vendt mot dette syndige rike. Jeg vil
utslette det av Jorden, men jeg vil ikke helt
utslette Jakobs hus, sier Herren.
9. For se, jeg befaler at Israels ætt skal
ristes blant alle folkeslag, akkurat som en
rister med en sikt, og ikke et korn faller til
marken.
10. For sverd skal de dø alle syndere
blant mitt folk, de som sier: "Ulykken skal
ikke nå oss eller komme over oss."
11. På den dag vil jeg reise opp igjen
Davids falne hytte. Jeg vil mure igjen dets
sprekker og reise opp det som er nedbrutt
av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i

forhenværende dager,
12. så at de får ta i eie det som er igjen
av Edom, og alle de hedningefolk som
kalles med mitt navn, sier Herren, han
som gjør dette.
En tid i overflod
13. Se, dager kommer, sier Herren, da
den som pløyer, skal nå den som høster.
Og den som trår vinpressen, skal nå den
som kaster ut frøene. Fjellene skal dryppe
av most, og alle haugene skal flyte over.
14. Og jeg vil gjøre ende på mitt folks
fangenskap. De skal bygge opp igjen de
ødelagte byer, bo der, plante vingårder,
drikke deres vin, dyrke opp deres hager,
og ete deres frukt.
15. Og jeg vil plante dem i deres land,
og de skal aldri mere rykkes opp av sitt
land, det som jeg har gitt dem, sier Herren
din Gud.

Profeten Obadja
1 Kapittel
KAP. 1

Synet om Edom

1. Obadjas syn. Så sier Herren, Israels
Gud, om Edom: En nyhet har vi hørt fra
Herren, og et bud er sendt iblant
hedningefolkene: "Stå opp og la oss reise
oss til strid imot det!"
2. Se, liten vil jeg gjøre deg blant
hedningene, og du skal bli dypt foraktet.
3. Ditt hjertes selvstorhet har sløvet deg,
du som bor i fjellkløfter, i din høye bolig.
Du sier i ditt hjerte: "Hvem kan styrte meg
ned til jorden?"
4. Om du bygger så høyt som ørnen, og
setter ditt rede blant stjerner, så skal jeg
styrte deg ned derfra, sier Herren.
5. Om tyver kom til deg, eller røvere om

natten, å hvor du da blir tilintetgjort! Ville
de ikke da stjele mere enn de behøvde?
Om det kom folk til deg som ville høste din
vin, ville de da etterlate en etterhøst?
6. Å hvor blir ikke Esau ransaket, og
hans skjulte skatter oppsøkt!
7. Like til grensen følger alle dine
paktsfolk deg. Dine gode venner svikter
deg, og får overhånd over deg. De menn
som eter ditt brød, legger en snare for
deg. Og det er ingen forstand hos ham.
8. Skal jeg ikke på den dag, sier Herren,
gjøre ende på alle vismenn i Edom, og all
forstand på Esaus fjell?
9. Dine kjemper, Teman, skal bli
motløse, så hver mann blir drept og
utryddet på Esaus berg.
10. For den vold du har gjort mot din
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bror Jakob, skal skam dekke deg, og du
skal bli utryddet til evig tid.
11. Den dag da du holdt deg unna, den
dag da fremmede førte bort hans gods, og
utlendinger gikk inn i hans porter og kastet
lodd om Jerusalem, da var også du der
som en av dem.
12. Se ikke med skadefryd på din brors
dag, på hans ulykkes dag. Gled deg ikke
over Judas barn på deres undergangs
dag, og åpne ikke din munn så bredt opp
på trengselens dag!
13. Dra ikke inn gjennom mitt folks port
den dag de er i nød, og se ikke du også
med skadefryd på deres ulykke den dag
de er i nød! Legg ikke hånd på deres gods
den dag de er i nød,
14. og stå ikke ved veikryssene for å
utrydde dem av mitt folk, de som har
sluppet unna. Overgi ikke dets flyktninger
til fienden på trengselens dag,
15. for nær er Herrens dag over alle
folkene. Som du har gjort, skal det gjøres
med deg, og dine gjerninger skal falle
tilbake på ditt eget hode.
16. For akkurat som dere har drukket på
mitt hellige berg, skal alle folkene drikke
uten å holde opp. De skal drikke i fulle

drag og bli som om de aldri hadde vært til.
På Sions berg skal der være noen
unnkomne
17. Men på Sions berg skal det være en
flokk som er sluppet unna. Det skal være
hellig, og Jakobs hus skal ta sine
eiendommer i eie.
18. Jakobs hus skal bli en ild, og Josefs
hus en flamme. Esaus hus skal bli til halm,
og de skal sette ild på det og fortære det.
Og det skal ikke bli noen tilbake av Esaus
hus, for Herren har talt.
19. De som bor i sørlandet, skal ta
Esaus fjell i eie. Og de som bor i
lavlandet, skal ta Filisternes land. De skal
ta Efra'ims land og Samarias land i eie, og
Benjamin skal ta Gilead.
20. Og de av denne Israels hær som er
bortført, skal ta det som finnes av
Kana'anitter like til Sarepta. De bortførte
fra Jerusalem, som er i Sefarad, skal ta
sørlandets byer i eie.
21. Og befriere skal dra opp på Sions
berg og dømme Esaus berg, for riket skal
tilhøre Herren.

Profeten Jona
4 Kapitler
KAP. 1
Jona rømmer isteden for å gå til Ninive
1. Herrens ord kom til Jona, Amittais
sønn, og det lød så:
2. Stå opp og gå til Ninive, den store by,
for deres ondskap er steget opp og er
kommet for mitt åsyn.
3. Men Jona stod opp og ville fly til
Tarsis, bort fra Herrens åsyn. Han drog
ned til Joppe, og der fant han et skip som
skulle gå til Tarsis. Han betalte frakten og
gikk om bord for å reise med dem til
Tarsis, bort fra Herrens åsyn.

4. Men Herren sendte en sterk vind ut
over havet. Det ble en stor storm på
havet, og skipet var i ferd med å knuses.
5. Da ble sjøfolkene redde og ropte hver
til sin gud. De kastet de ting, som var i
skipet, ut i havet for å lette skipet. Og
Jona hadde steget ned i skipets nederste
rom og lå i fast søvn.
6. Skipperen gikk da til ham og sa:
Hvordan kan du sove så fast? Stå opp og
rop på din gud! Kanskje den gud vil tenke
på råd for oss, så vi ikke går under.
7. Og de sa til hverandre: Kom, la oss
kaste lodd, så vi kan få vite hvem som er
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skyld i denne ulykke som har hendt oss!
Så kastet de lodd, og loddet falt på Jona.
8. Da sa de til ham: Si oss hvem som er
skyld i at denne ulykke har hendt oss! Hva
er ditt oppdrag, og hvor kommer du fra?
Hva land er du ifra, og hva folk tilhører
du?
9. Han svarte: Jeg er Hebreer, og jeg
har respekt for Herren, himmelens Gud,
ham som har gjort havet og det tørre land.
10. Da ble mennene grepet av stor frykt,
og sa til ham: Hvorfor har du gjort dette?
For de visste at han flyktet fra Herrens
åsyn, for det hadde han fortalt dem.
11. Og de sa til ham: Hva skal vi gjøre
med deg, forat havet skal legge seg for
oss? For havet ble mere og mere opprørt.
12. Han svarte: Ta meg og kast meg i
havet, så vil havet legge seg for dere! For
jeg vet at det er for min skyld at denne
store storm er kommet over dere.
13. Mennene prøvde nå å ro tilbake til
land, men de maktet det ikke, for sjøen slo
sterkere og sterkere imot dem.
14. Da ropte de til Herren og sa: Å
Herre, la oss ikke gå under fordi denne
mann skal dø, og la ikke uskyldig blod
komme over oss! For du, Herre, har gjort
som du ville.
15. Så tok de Jona og kastet ham i
havet, og da holdt havet opp med å herje.
16. Og mennene ble grepet av stor
respekt for Herren, og de ofret takkoffer til
Herren og gjorde løfter.
KAP. 2

Jona i fiskens mage

1. Men Herren lot en stor fisk komme og
sluke Jona, og Jona var i fiskens mage i 3
dager og 3 netter.
2. Og Jona bad til Herren sin Gud fra
fiskens mage,
3. og sa: Jeg kalte på Herren i min nød,
og han svarte meg. Fra dødsrikets fang
ropte jeg, og du hørte min røst.
4. Du kastet meg i dypet, midt i havet,
vannstrømmer omgav meg, og alle dine
brenninger og dine bølger gikk over meg.
5. Da tenkte jeg: Jeg er støtt bort fra
dine øyne, men jeg skal igjen skue opp til
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ditt hellige tempel.
6. Vannene omhyllet meg like til sjelen,
dypet omgav meg, og tang innhyllet mitt
hode.
7. Til fjellenes grunnvoller sank jeg ned,
og Jordens bommer var lukket etter meg
for evig. Men du førte mitt liv opp av
graven, Herre, min Gud!
8. Da min sjel ikke klarte mere i meg,
kom jeg Herren i hu, og min bønn kom til
deg i ditt hellige tempel.
9. De som holder seg til tomme avguder,
de forlater sin godhet.
10. Men jeg vil ofre til deg med takkende
røst. Og det jeg har lovet, det vil jeg holde,
for forløsningen hører Herren til.
11. Så spydde fisken, på Herrens
befaling, Jona ut på det tørre land.
KAP. 3
Jona går til Ninive med Herrens
domsord
1. Og Herrens ord kom for andre gang til
Jona, og det lød så:
2. Stå opp og gå til Ninive, den store by,
og rop ut i den de ord som jeg vil tale til
deg!
3. Og Jona stod opp og gikk til Ninive
etter Herrens ord. Men Ninive var en stor
by for Gud, 3 dagsreiser lang.
4. Og Jona gikk 1 dagsreise inn i byen
og ropte: Om 40 dager skal Ninive bli lagt i
grus.
5. Da trodde mennene i Ninive på Gud,
og de ropte ut en faste og kledde seg i
sekk, både store og små.
6. Da saken kom frem for Ninives
konge, stod han opp fra sin trone, la sin
kappe av seg, tok sekk om seg, og satte
seg i asken.
7. Og han lot rope ut i Ninive: Etter
kongens og hans stormenns påbud må
verken mennesker eller dyr, storfe eller
småfe, smake noen ting, ikke nyte føde,
og ikke drikke vann!
8. Men de skal innhylle seg i sekk, både
mennesker og dyr, og de skal rope til Gud
med kraft og vende om, enhver fra sin
onde vei, og fra den urett som henger ved
deres hender.
9. Hvem vet? Gud kunne da vende om
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og angre det, vende om fra sin brennende
vrede, så vi ikke forgår.
10. Da nå Gud så det de gjorde, at de
vendte om fra sin onde vei, angret han det
onde han hadde sagt han ville gjøre mot
dem, og han gjorde det ikke.
KAP. 4
Jona klager til Herren over Herrens
handling
1. Men det syntes Jona meget ille om,
og hans vrede ble opptent.
2. Og han bad til Herren og sa: Å Herre,
var det ikke det jeg sa, da jeg ennå var i
mitt land? Det var derfor jeg rømte til
Tarsis, for jeg visste at du er en nådig og
barmhjertig Gud, tålmodig og rik på
godhet, og angrer det onde.
3. Så ta nå, Herre, mitt liv, for jeg vil
heller dø enn å leve!
4. Men Herren sa: Er det med rette din
vrede er opptent?
5. Jona var gått ut av byen, og han
hadde satt seg østenfor byen. Der hadde
han gjort seg en løvhytte, og satt seg
under skyggen for å se hvordan det gikk

med byen.
6. Da lot Gud, Herren, et kikajontre
vokse opp over Jona til skygge over hans
hode, så han skulle bli fri for mismot. Og
Jona gledet seg høylytt over kikajontreet.
7. Men dagen etter, da morgenen brøt
frem, lot Gud en orm komme, som stakk
kikajontreet så det visnet.
8. Og da solen stod opp, sendte Gud en
lummer østavind, og solen stakk Jonas
hode, så han ble plaget. Da ønsket han
seg døden og sa: Jeg vil heller dø enn å
leve.
9. Men Gud sa til Jona: Er det med rette
din vrede er opptent for kikajontreets
skyld? Han svarte: Ja, med rette er min
vrede opptent inntil døden.
10. Da sa Herren: Du har medlidenhet
for kikajontreet, som du ikke har hatt noe
strev med, og ikke oppelsket, som ble til
på en natt og forgikk på en natt.
11. Skulle ikke jeg ha medlidenhet over
Ninive, den store by, hvor det er tolv
ganger ti tusen mennesker som ikke
kjenner forskjell på høyre og venstre, og
en mengde dyr!
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7 Kapitler
KAP. 1
Domsord over Juda og Israel
1. Dette Herrens ord kom til Mika fra
Moreset i de dager da Jotam, Akas, og
Hiskia, var konger i Juda, det som han
skuet om Samaria og Jerusalem.
2. Hør, dere folk, alle sammen! Gi akt,
du Jord med alt som på deg er! Herren,
Israels Gud, skal vitne mot dere, Herren,
fra sitt hellige tempel!
3. For se, Herren går ut fra sin bolig.
Han stiger ned og farer frem over Jordens
høyder.

4. Fjellene smelter under ham, og
dalene renner frem, som voks for ilden,
som vann når det øses ut over et stup.
5. På grunn av Jakobs frafall skjer alt
dette, og for de synder Israels hus har
gjort. Hvem er opphavet til Jakobs frafall?
Er det ikke Samaria? Og hvem til Judas
offerhauger? Er det ikke Jerusalem?
6. Så vil jeg gjøre Samaria
til en
grushaug på marken, til et sted for
vindyrking. Og jeg vil velte dets steiner
ned i dalen og avdekke dets grunnflate.
7. Alle dets utskårne bilder skal slås i
stykker, og alle dets horegaver brennes
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opp med ild. Alle dets avgudsbilder vil jeg
ødelegge, for av horelønn har de samlet
dem, og til horelønn skal de igjen bli.
8. Over dette vil jeg klage og hyle, og jeg
vil gå naken og barbeint. Jeg vil løfte opp
klagerop som sjakalene og jamre som
strutsene,
9. for dets sår er uhelbredelig. For
ulykken er kommet like til Juda, og den
har nådd like til mitt folks port, til
Jerusalem.
10. Fortell det ikke i Gat, og gråt ikke
der! I Bet-Leafra velter jeg meg i støvet.
11. Dra bort, dere Sjafirs innbyggere, i
n ak en h et o g van æ re. S a' an an s
innbyggere våger seg ikke ut. Bet-Haesels
klageskrik gjør det umulig for dere å bli
der.
12. Marots innbyggere vrir seg i smerte
over sin tapte lykke, for ulykke er faret ned
fra Herren, like til Jerusalems port.
13. Spenn traveren foran vognen, dere
innbyggere av Lakis! Syndens opphav var
du for Sions datter, for hos deg ble Israels
overtramp funnet.
14. Derfor skal du gi avkall på MoresetGat. Husene i Aksib blir som en sviktende
bekk for Israels konger.
15. Ennå en gang vil jeg la dere få en
eiermann, dere Maresas innbyggere! Til
Adullam skal Israels fremste menn
komme.
16. Gjør deg skallet, klipp håret vekk for
dine barns skyld, de som var din lyst! Gjør
hodet så skallet som gribbens, for de blir
ført bort fra deg.
KAP. 2
Deres ondskap, som Gud er så vred
på
1. Stakkars dem som tenker ut urett og
gjemmer på ondt mens de ligger på sitt
leie! Så snart morgenen gryr, setter de det
i verk, fordi det står i deres makt.
2. De begjærer etter marker og røver
dem, de begjærer etter hus og tar dem, og
de utøver vold mot mannen og hans hus,
mot bonden og hans arvedel.
3. Derfor sier Herren så: Se, jeg tenker
ut ondt over denne slekt, ulykker som dere

ikke skal kunne riste av deres hals. Og
dere skal ikke kunne gå med høyreist
hode, for det blir en ond tid.
4. På den dag skal folk stemme i en
spottevise over dere og synge en klagesang, og de skal si: "Det er forbi, vi er helt
ødelagt. Mitt folks arvedel deler han ut til
andre. Se, hvordan han tar den fra meg!
Til frafalne deler han ut våre marker."
5. Derfor skal du ikke ha noen som drar
måleband over noens jordstykke i Herrens
menighet.
6. "Prek ikke!", slik taler de. "De må ikke
preke om slikt. Det blir jo ingen ende på
forbannelsene."
7. Hvilket ord, du Jakobs hus? Er Herren
snar til å bli vred? Eller er det slik han
bruker å gå frem? Er ikke mine ord gode
mot dem som vandrer ærlig?
8. Men for lenge siden har mitt folk reist
seg som min fiende. Dere drar kappen av
folk som går trygge forbi og er fredeligsinnede, så de bare har kjortelen igjen.
9. Mitt folks kvinner driver de ut av de
hjem som var deres lyst. Fra deres små
barn tar dere bort den pryd som jeg har
gitt dem for alltid.
10. Stå opp og dra bort, for her er ikke
deres hvilested, for deres skittenhets
skyld, som påfører fordervelse og stor
demoralisering.
11. Om noen kom med, i munnen, en
ånd av svik og løy, og sa: "Jeg vil tale for
deg om vin og sterk drikk." han ville da bli
en predikant for dette folk.
12. Jeg vil samle deg, Jakob, samle
dere så mange som dere er. Jeg vil sanke
sammen det som er igjen av Israel, og jeg
vil føre dem sammen som får i en
innhegning, som en flokk til sitt beite, så
det bråker av mennesker.
13. En veibryter går foran dem, de bryter
igjennom og drar frem gjennom porten, og
går ut av den. Deres konge drar frem
foran dem, og Herren i spissen for dem.
KAP. 3
Herrens ord til dem som fører hans
folk vill
1.

Og

jeg

sa:

Hør,

dere

Jakobs
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høvdinger, og dere dommere for Israels
hus! Er det ikke deres sak å vite hva som
rett er?
2. Dere hater det gode og elsker det
onde. Dere flår huden av dem, og kjøttet
av deres bein.
3. Dere eter mitt folks kjøtt, river huden
av dem, knuser deres bein, og brer dem ut
akkurat som i ei gryte, og som kjøtt i ei
panne.
4. Derfor skal de rope til Herren uten at
han svarer dem. Han skal skjule sitt åsyn
for dem på den dag, for deres onde
gjerningers skyld!
5. Så sier Herren om de profeter som
fører mitt folk vill, som roper: "Fred!" når
de har noe å tygge med sine tenner. Men
mot dem som ingenting gir dem i deres
munn, roper de ut en hellig krig.
6. Derfor skal det bli natt for dere uten
syner, og mørke uten spådom. Solen skal
gå ned over profetene, og dagen bli svart
over dem.
7. Seerne skal skamme seg og
spåmennene bli flaue. De skal dekke til
skjegget alle sammen, for det kommer
intet svar fra Gud.
8. Men JEG, er full av styrke ved
Herrens Ånd, full av rett og kraft til å vitne
for Jakob om hans overtramp, og for Israel
om hans synd.
9. Hør dette, dere høvdinger over
Jakobs hus, og dommere for Israels hus,
dere som avskyr rett og gjør kroket det
som er beint,
10. dere som bygger Sion med blod, og
Jerusalem med urett!
11. Dets høvdinger dømmer for
bestikkelse, dets prester lærer for
betaling, dets profeter spår for penger, og
enda setter de sin lit til Herren og sier: "Er
ikke Herren midt iblant oss? Det kommer
ingen ulykke over oss."
12. Derfor skal, for deres skyld, Sion
pløyes som en åker. Jerusalem skal bli til
grushauger, og tempelfjellet til skogsbakke.
KAP. 4
En tid av fred og enhet

1. Men det skal skje i de siste tider at da
skal fjellet der Herrens hus står, være
grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt
hevet over alle høyder. Folkeslag skal
strømme opp til det,
2. og mange hedningefolk skal gå
avsted og si: "Kom, la oss gå opp til
Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så kan
han lære oss sine veier, så vi kan ferdes
på hans stier!" For fra Sion skal lov gå ut,
Herrens ord fra Jerusalem.
3. Han skal dømme mellom mange
folkeslag og skille rett for mektige
hedningefolk helt til de fjerneste land. De
skal smi sine sverd om til hakker, og sine
spyd til vingårdskniver. Folkene skal ikke
lenger løfte sverd mot hverandre og ikke
mere lære å føre krig,
4. men de skal sitte hver under sitt vintre
og sitt fikentre. Og ingen skal skremme
dem, for Herrens, hærskarenes Guds,
munn har talt.
5. Alle folkene vandrer hver i sin guds
navn, men vi vandrer i Herrens, vår Guds,
navn for evig og alltid.
6. På den dag, sier Herren, vil jeg samle
de haltende, sanke sammen de
bortdrevne, og dem jeg har faret ille med.
7. Jeg vil la de haltende bli i live som en
rest og gjøre de langt bortdrevne til et
tallrikt folk. Og Herren skal være konge
over dem på Sions berg fra nå av og til
evig tid.
Sions datter skal føres bort til
Babylon
8. Du flokkens tårn, du Sions datters
haug, til deg skal det nå! Ja, det skal
komme det forhenværende herredømme,
kongedømme over Jerusalems datter.
9. Hvorfor skriker du så høyt? Er det da
ingen konge i deg? Eller er din rådgiver
omkommet, siden smerte har grepet deg
som en fødende kvinne?
10. Vri og jamre deg, Sions datter, som
en fødende kvinne, for nå må du dra ut av
byen og bo ute på marken! Du skal
komme like til Babylon, og der skal du bli
utfridd. Der skal Herren løse deg ut av
dine fienders hånd.
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En Krig mot Sion
11. Nå har mange folkeslag samlet seg
mot deg, og de sier: "Måtte det bli
vanhelliget, så våre øyne kan se med
skadefro på Sion!"
12. Men de kjenner ikke Herrens tanker
og forstår ikke hans planer, at han har
s a m l et d em so m k o r n b a n d t i l
treskeplassen.
13. Stå opp og tresk, du Sions datter, for
ditt horn vil jeg gjøre til jern, og dine klover
til kobber! Så du kan knuse mange folk,
og jeg vil lyse deres rov i bann til Herren,
og deres gods til hele Jordens Herre.
14. Nå samler du deg i mengde, du
mengdens datter. Forsvarsvoller har de
kastet opp imot oss. Med staven slår de
Israels dommer på kinnet.
KAP. 5
Messias som skal fødes
1. Men du Bet-Lehem, Efrata, som er
liten til å være blant Judas tusener! Av
deg skal det gå ut for meg en som skal
være hersker over Israel, hans oppkomme
er fra forhenværende tid, fra evighetens
tider.
2. Derfor skal han overgi dem inntil den
tid da hun som skal føde, har født. De
som er igjen av hans brødre, skal vende
tilbake sammen med Israels barn.
3. Han skal stå og vokte sin flokk i
Herrens kraft, i Herrens, sin Guds, navns
høyhet. Og de skal sitte i fred, for nå skal
han være stor, like til Jordens ender.
4. Og han skal være fred.
Assyrias erobring
Når Assur kommer inn i vårt land, og når
han trår inn i våre palasser, så reiser vi
mot ham sju hyrder, ja, åtte fyrstelige
herrer.
5. De skal herje Assurs land med sverd,
og Nimrods land i dets porter. Han skal
befri fra Assur, når han kommer i vårt
land, og når han trår ned våre
grensemerker.
6. Jakobs rest skal være midt iblant
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mange folk som dugg fra Herren, som en
regnskur på planter, som ikke venter på
noen og ikke stoler på menneskenes barn.
7. Jakobs rest skal være blant
hedningefolkene, midt iblant mange folk,
som en løve blant skogens dyr, som en
ungløve blant fåreflokker, som trår ned og
river sønder hvor den farer frem, og det er
ingen som redder.
8. Høy være din hånd over dine
motstandere! Måtte alle dine fiender bli
utryddet!
9. Og det skal skje på den dag, sier
Herren, at jeg vil utrydde alle de hester du
har, og tilintetgjøre dine vogner.
10. Jeg vil utrydde byene i ditt land og
bryte ned alle dine festninger.
11. Og jeg vil utrydde all trolldom hos
deg. Folk som spår i skyene, skal ikke
lenger finnes hos deg.
12. Jeg vil utrydde dine utskårne bilder
og dine gudestatuer av ditt land, og du
skal ikke mere tilbe dine henders verk.
13. Jeg vil rive opp Astarte-bildene i ditt
land og ødelegge dine byer.
14. Og jeg vil i min vrede og harme ta
hevn over de hedningefolk som ikke ville
høre.
KAP. 6
Herren har sak mot sitt folk
1. Hør nå hva Herren sier: Reis deg og
før din sak for fjellene og la toppene høre
din røst!
2. Hør, dere fjell, Herrens sak, og dere
Jordens evige grunnfundamenter, for
Herren har sak med sitt folk, og går i rette
med Israel.
3. Mitt folk, hva har jeg gjort deg? Og
hvor har jeg slitt deg ut? Avlegg vitneforklaring mot meg!
4. For jeg førte deg opp fra Egyptens
land og løste deg ut av slavehuset, og jeg
sendte deg Moses, Aron, og Mirjam, til
førere for deg.
5. Mitt folk! Kom i hu det råd som Balak,
Moabs konge, hadde lagt, og det svar
som Bileam, Beros sønn, gav ham, det
som hendte på veien fra Sittim til Gilgal,
så du kan forstå Herrens rettferdige
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gjerninger!
6. Hvorved skal jeg komme frem for
Herren, bøye meg ned innfor Gud i det
høye? Skal jeg komme frem for ham med
brennoffer, med årsgamle kalver?
7. Vil Herren ha behag i tusener av
værer, i tusener av oljebekker? Skal jeg gi
min førstefødte for mine overtramp, mitt
livs frukt som syndoffer for min sjel?
8. Han har åpenbart deg, menneske,
hva godt er. Hva mere krever Herren av
deg uten at du skal gjøre rett, gjerne vise
kjærlighet, og vandre ydmykt med din
Gud?
9. Herrens røst roper til byen. Ja, etter
visdom ser ditt navn. Hør straffen, og
hvem som har fastsatt den!
10. Er det ennå i den ugudeliges hus
skatter som han har vunnet ved
ugudelighet, for et underrmålt efamål, til
en forbannelse?
11. Kan jeg være ren med ugudelige
vektskåler, og med falske vektsteiner i
pungen?
12. Du by har rikmenn fulle av urett, og
har innbyggere som taler løgn og har en
svikefull tunge i sin munn.
13. Så vil da også jeg slå deg med
farlige sår, og ødelegge deg for dine
synders skyld.
14. Du skal ete, men ikke bli mett, og du
skal være tom i ditt indre. Du kan flytte
dine ting, men du berger dem ikke. Og det
du beskytter, vil jeg overgi til sverdet.
15. Du skal så, men ikke høste. Du skal
presse oljetrær, men ikke salve deg med
olje. Du skal presse druer, men ikke drikke
vin.
16. De akter nøye på Ormis forskrifter
og alt det som Akabs hus har gjort. Og
dere følger deres vedtekter, så jeg må
gjøre deg til en bedrøvelighet, dine
innbyggere til spott, og mitt folks vanære
skal dere bære.
KAP. 7
Moralen har sunket i Israel
1. Stakkars meg, for det er gått meg
som når sommerfrukten er samlet inn,
som når ettersankingen etter vinhøsten er

til ende: "Det er ingen drue å ete, og ingen
tidlig fiken som jeg kan få lyst på."
2. De ordentlige er blitt borte fra Jorden,
og det finnes ikke mere en ærlig mann
blant menneskene. Alle sammen lurer de
etter blod, og hver mann vil fange sin bror
i sitt garn.
3. Med begge hender arbeider de på å
få det onde til å synes godt. Kongen
krever, og dommeren er villig mot
betaling. Stormenn sier hva de ønsker, og
slik vrenger de retten.
4. Den beste av dem er som en
tornebusk, og den ærligeste er verre enn
en tornehekk. Dine vokteres dag, din kravsøkelse kommer, og da blir de rådville.
5. Tro ikke på noen som står deg nær,
og sett ikke din lit til noen venn! Og for
henne som ligger ved din barm, må du
vokte din munns dører!
6. En sønn forakter sin far, og en datter
setter seg opp imot sin mor, en
svigerdatter mot sin svigermor, og en
manns husfolk er hans fiender.
7. Men jeg vil skue ut etter Herren, og
vente på min befrielses Gud, for min Gud
vil høre meg.
8. Gled deg ikke over meg, dere mine
fiender! Når jeg er falt, står jeg opp igjen.
Når jeg sitter i mørket, er Herren lys for
meg.
9. Herrens vrede vil jeg bære, for jeg har
syndet mot ham, inntil han fører min sak
og hjelper meg til min rett. Han skal føre
meg ut i lyset, og jeg skal se med fryd på
hans rettferdighet.
10. Og mine fiender skal se det, og
skam skal dekke dem som sier til meg:
"Hvor er Han, Herren din Gud?" Mine
øyne skal se med fryd på dem, for de skal
bli trådd ned som møkk på gatene.
Sions murer skal bygges opp igjen
11. Det kommer en dag da dine murer
skal bygges opp igjen. Den dag skal dine
grenser flyttes langt ut.
12. På den dag skal de komme til deg
like fra Assur og Egyptens byer, fra
Egypten til elven, fra hav til hav, og fra fjell
til fjell.
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13. Men landet skal først bli øde for sine
innbyggeres skyld, for deres gjerningers
skyld.
14. Vokt ditt folk med din stav, den flokk
som er din arv, og som bor for seg selv i
en skog på Karmel! La dem beite i Basan
og Gilead, som i gamle dager!
15. Som i de dager da du drog ut av
Egyptens land, vil jeg la deg se underfulle
ting.
16. Hedningefolk skal se det og skamme
seg ved all sin makt. De skal legge
hånden på sin munn, og deres ører skal
bli døve.
17. De skal slikke støv som ormen, og
som markens kryp skal de gå skjelvende
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frem fra sine borger. Til Herren vår Gud
skal de komme skjelvende av respekt for
deg.
18. Hvem er en Gud som du, en Gud
som tar bort ugjerning og går forbi
overtramp for dem som er tilbake av din
arv? Du holder ikke til evig tid fast ved sin
vrede, for du har lyst til godhet.
19. Du skal igjen forbarme deg over oss,
og du skal trå våre ugjerninger under
føtter. Du skal kaste alle deres synder i
havets dyp.
20. Du skal vise Jakob trofasthet, og
Abraham godhet, som du har sverget våre
fedre fra forhenværende dager.

Profeten Nahum
3 Kapitler
KAP. 1

Omtale av Herren

1. Dette er en utsagn om Ninive, en bok
om Elkositten Nahums syn.
2. En nidkjær og hevnende Gud er
Herren. En hevner er Herren og full av
harme. En hevner er Herren mot sine
motstandere, og en som gjemmer på
vrede mot sine fiender.
3. Herren er tålmodig, men han er stor i
kraft, og uskyldig lar han aldri den skyldige
være. I orkan og storm har Herren sin vei,
og skyer er støvet under hans føtter.
4. Han taler autoritært til havet og tørker
det ut, og alle elvene gjør han tørre.
Basan visner, Karmel og Libanons blomst
visner bort.
5. Fjellene skjelver for ham, og haugene
smelter. Jorden røres opp for hans åsyn,
Jordkloden og alle som bor der.
6. Hvem holder stand mot hans harme?
Og hvem holder ut hans brennende
vrede? Hans harme strømmer frem så

som ild, og fjellene revner for ham.
7. Herren er god, et vern på trengselens
dag, og han kjenner dem som tar sin
tilflukt til ham.
Ninive skal bli straffet av Herren for
sin ondskap
8. Som en overskyllende flom skal han
tilintetgjøre grunnen det står på, og
mørket skal forfølge hans fiender.
9. Hva er det dere pønsker ut mot
Herren? Han skal gjøre ende på dere, og
trengselen skal ikke komme to ganger.
10. For er de enn så sammenslynget
som torner, og så fulle av livskraft som
deres drukkenskap kan gjøre dem, så skal
de allikevel bli fortært som tørr halm.
11. Fra deg gikk det ut en som pønsket
ut ondt mot Herren, og som la opp
ugudelige råd.
12. Så sier Herren: Er de ennå i full kraft
og mange i tall, så skal de allikevel bli
meiet ned som de er, og borte skal de bli.
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Har jeg plaget deg, så vil jeg ikke plage
deg mere.
13. Men nå vil jeg bryte det åk han la på
deg, og sønderrive dine bånd.
14. Men om deg byder Herren så: Det
skal ikke mere fødes noen som bærer ditt
navn. Av din guds hus vil jeg utrydde både
utskårne og støpte bilder. Og jeg vil gjøre i
stand en grav for deg, for du er funnet for
lett.
KAP. 2
1. Se der på fjellene dens føtter som
kommer med godt budskap, som
forkynner fred! Hold dine høytider Juda,
og oppfyll dine løfter, for de ugudelige skal
ikke mere trenge inn i ditt land, de er
utryddet til grunne.
2. Det drar opp mot deg en som vil spre
deg til alle kanter. Vokt festningen, og
speide ut på veien! Styrk dine hofter, og
samle all din kraft!
3. For Herren avvender Jakobs storhet
akkurat som Israels storhet.
Ninive skal bli krigstatt og ødelagt
Men ransmenn har plyndret dem og
ødelagt deres vintrær,
4. så hans kjempers skjold er
rødfargede. Stridsmennene er kledd i
skarlagen, og vognene i blinkende stål, på
den dag han stiller dem opp, og spydene
svinges.
5. På gatene raser vognene avsted, og
de styrter frem over torgene. Som ildblaff
er de å se til, og som lynet farer de frem.
6. Han kommer i hu sine djerve menn,
der de styrter under sin gang. De skynder
seg avsted til bymuren, men skjoldtaket er
reist.
7. Portene ut mot elvene blir åpnet, og
palasset forgår av angst.
8. Ja, det står fast: "Hun blir avkledd og
ført bort. Hennes jenter kurrer som duer
og slår seg for sitt bryst."
9. Og Ninive var som et baseng full av
vann like fra de dager det ble til, men nå
flyr de. STANS !, men ingen vender seg
om!

10. Røv sølv, røv gull, for det er ikke
ende på skattene!, en overflod av alle
slags dyrebare ting!
11. Tomt, tømt, og uttømt, skrekkslagne
hjerter, vaklende knær, verk i hofter, og
alle ansikter er rølig flaue.
12. Hvor er nå løvens bolig, det sted
hvor ungløver fortærte sitt rov, hvor løven
og løvinnen ferdes, og løvungen, og det
var ingen som skremte dem?
13. Hvor er løven som røvet til dens
unger hadde nok, som myrdet for sine
løvinner, og som fylte sine huler med rov
og sine boliger med det den hadde
sønderrevet?
14. Se, jeg kommer over deg, sier
Herren, hærskarenes Gud, og jeg vil
brenne dine vogner så de går opp i røyk.
Dine ungløver skal sverdet fortære, og jeg
vil utrydde ditt rov fra Jorden, så dine
budbæreres røst ikke skal høres mere.
KAP. 3

Stakkars blodsbyen

1. Stakkars blodsbyen, helt igjennom full
av løgn og vold! Aldri holder den opp å
røve.
2. Smellende pisk, larmende hjul,
jagende hest, humpende vogn,
3. ryttere som stormer frem, blinkende
sverd, lynende spyd, drepte i mengde, og
hauger av lik. Det er ingen ende på døde
kropper. Og en snubler over dets døde
kropper,
4. til gjengjeld for den voldsome utukt
som hun drev, hun den vakre trollkyndige
hore, som solgte folkeslag ved sin utukt,
og hele slekter ved sine trolldomskunster.
5. Se, jeg kommer over deg, sier
Herren, hærskarenes Gud, og jeg vil dra
din kjolekant opp over ditt ansikt. Jeg vil la
folkeslag se dine organer, og riker din
skam.
6. Jeg vil kaste møkk på deg og føre
vanære over deg, og gjøre deg til et
skuespill.
7. Og det skal skje at hver den som ser
deg, skal fly bort fra deg og si: "Ødelagt er
Ninive!" Hvem vil ha medfølelse med det?
Hvor skal jeg søke etter trøstere for deg?
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8. Er du mon tro bedre enn No-Amon,
som tronte mellom Nilens floder med vann
rundt omkring seg, som hadde hav til vern
og hav til mur?
9. Nubiere i mengde og Egyptere uten
tall, Putere og Libyere, var dets hjelp.
10. Også det måtte gå i landflyktighet
som fange. Også dets små barn blir knust
på alle gatehjørner. Dets ærede menn ble
det kastet lodd om, og alle dets stormenn
ble bundet med lenker.
11. Også du skal bli drukken og
sanseløs. Også du skal søke vern imot
fienden.
12. Alle dine festninger er som fikentrær
med tidlig moden frukt. Ristes de, så faller
fikenene i munnen på dem som vil ete
dem.
13. Se, det krigsfolk du har hos deg, er
som kvinner. Ditt lands porter står vidt
åpne for dine fiender, og ilden har fortært
dine bommer.
14. Øs vann til å ha mens du er
omringet, gjør dine festninger sterke, gå ut
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i gjørma og stamp i leiren, og sett
murovnene i stand!
15. Der skal ilden fortære deg, sverdet
utrydde deg, og fortære deg som larven.
Du må gjerne være så tallrik som larvene,
så tallrik som gresshoppene!
16. Dine handelsmenn er flere enn
himmelens stjerner, og dine larver bredte
ut sine vinger og fløy bort.
17. Dine fyrster er som gresshopper, og
dine høvdinger ligner en gresshoppesverm som slår seg ned på murene på en
kald dag. Solen går opp, og de flyger bort,
og ingen vet hvor det blir av dem.
18. Dine hyrder sløver, Assurs konge!
Dine djerve menn ligger i ro. Ditt folk er
spredt på fjellene, og det er ingen som
samler det.
19. Det er ingen forbedring for din
skade, uhelbredelig er ditt sår. Alle som
hører nyheten om deg, klapper i hendene
over deg. For hvem gikk ikke din ondskap
ustanselig ut over?

Profeten Habakuk
3 Kapitler
KAP. 1
Profeten klager til Herren over all
uretten
1. Dette er det utsagn som profeten
Habakuk skuet.
2. Hvor lenge, Herre, skal jeg ennå rope
uten at du hører! Jeg klager for deg over
vold, og du befrir ikke.
3. Hvorfor lar du meg skue urett? Og
hvordan kan du selv se på slik elendighet?
Ødeleggelse og vold har jeg for mine
øyne. Det yppes til stridigheter og oppstår
tretter.
4. Derfor er loven maktløs, og retten
kommer aldri frem. Ugudelige omringer

den rettferdige, derfor kommer retten frem
vrengt.
Kaldeerne skal reise seg og gå
mektig frem
5. Se derfor omkring blant folkene! Se
og bli skrekkslagen, ja skrekkslagen! For
en gjerning gjør jeg i deres dager, dere
skal ikke tro den når den blir fortalt.
6. For se, jeg lar Kaldeerne reise seg,
det ville og voldsomme folk, som farer
frem så bredt som Jorden når, for å ta i
eie boliger som ikke tilhører dem.
7. Dramatisk og skrekkslagent er det, fra
seg selv henter det sin rett og storhet.
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8. Dets hester er raskere enn leoparden
og villere enn ulver om kvelden. Dets
ryttere presser frem. Dets ryttere kommer
langt borte fra, de flyger som en ørn når
den styrter ned over sitt rov.
9. Alle kommer de for å gjøre voldsverk.
De stirrer stridslystne fremover, og de
samler fanger som sand.
10. De vitser med konger, og fyrster er
til latter for dem. De ler av hver festning.
De hauger opp jord mot den, og tar den.
11. Så stormer de avsted som en vind
og farer frem, og drar skyld over seg.
Deres styrke er deres gud.
Profetens gjensvar på Guds utsagn
12. Er du ikke fra forhenværende tid,
Herren min Gud, min Hellige? Vi skal ikke
dø, Herre! Til å fullføre dom har du satt
dem, du vår klippe! Til å straffe har du gitt
dem fullmakt.
13. Du som er ren av øyne, så du ikke
kan se på ondt, og ikke tåler å skue
elendighet, hvorfor ser du på troløse?
Hvorfor tier du når den ugudelige
tilintetgjør den som er rettferdigere enn
ham?
14. Du har jo gjort med menneskene
som med havets fisker, som med krypet,
som ingen herre har!
15. De drar dem alle opp med krok,
sanker dem i sitt garn, og samler dem i sitt
nett. Derfor gleder de seg og jubler.
16. Derfor ofrer de til sitt garn og
brenner røkelse for sine nett, for de gir
dem deres fete lagnad og deres smakfulle
mat.
17. Men skal de derfor få tømme sine
garn, og uten videre slå folk i hjel uten
skånsel?
KAP. 2
1. På min vaktpost vil jeg stå og stille
meg på muren. Og jeg vil skue ut for å se
hva han vil tale til meg, og hva jeg skal få
til svar på mitt klagemål.
Herren svarer med et syn om at den
onde skal falle

2. Og Herren svarte meg og sa: Skriv
opp synet, og skriv det tydelig på tavlene,
så det kan leses lettvint.
3. For ennå må synet vente på sin tid,
men det skynder seg mot enden. Og lyver
ikke om det drøyer. Så vent på det, for
komme skal det, og det skal ikke utebli!
4. Se, oppblåst og uærlig er hans sjel i
ham, men den rettferdige skal leve ved sin
tro.
5. Så er også vinen en troløs, skrytende,
mann. Han skal ikke bli boende i ro, han
som har spent opp sitt grådige svelg
akkurat som dødsriket. Han er som døden
og blir ikke mett. Han har sanket til seg
alle folk og samlet til seg alle folkeslag.
6. Skal ikke alle disse synge dårlige
viser og hånlige sanger om ham, lage
gåter om ham, og si:
A
Stakkars den som hauger opp ting som
ikke hører ham til. Hvor lenge skal de
lesse på seg pantegods?
7. Skal de ikke plutselig reise seg de
som skal pine deg, og våkne opp de som
skal jage deg opp, så du blir et rov for
dem?
8. For du har plyndret mange folkeslag.
På samme måte skal alle som blir igjen av
folkene, plyndre deg, for din blodskyld mot
menneskene, og for dine voldelige
gjerninger på Jorden mot byen og alle
dem som bor i den.
B
9. Stakkars den som jager etter
urettferdig vinning for sitt hus, for å bygge
sitt rede høyt, for å redde seg fra ulykkens
hånd!
10. Du har lagt opp planer som blir til
skam for ditt hus, lagt opp forslag om å
gjøre ende på mange folk, og dermed
syndet mot deg selv.
11. For steinen i veggen skal rope, og
bjelken i treverket kan svare på det.
C
12. Stakkars den som bygger en by med
blod, og grunnlegger en plass med urett!
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13. Se, kommer det ikke fra Herren,
hærskarenes Gud, at folk skal arbeide seg
trette for ilden, og folkeslag gjøre seg
strev for ingen ting?
14. For Jorden skal fylles med kunnskap
om Herrens herlighet, akkurat som vannet
dekker havets bunn.
D
15. Stakkars den som gir sin neste å
drikke av sin brennende vredes skål, ja,
drikker dem fulle, for å se deres organer!
16. Du blir mettet med skam og ikke
med ære. Drikk også du og vis din forhud
frem! Begeret i Herrens høyre hånd skal i
sin tid komme til deg, og dyp skam skal
skjule din ære.
17. For dine voldelige gjerninger mot
Libanon, kommer ødeleggelsen. Dyrene
som du jaget, skal komme over deg. For
din blodskyld mot menneskene på Jorden,
kommer voldelige gjerninger mot byen og
alle dem som bor i den.
18. Hva nytte gjør et utskårent bilde, om
enn en mester har skåret det? Eller hva
gagn gjør en støpt statue, en lærer i løgn,
om enn dets mester satte sin lit til det da
han gjorde de stumme avguder?
E
19. Stakkars den som sier til en stokk:
"Våkn opp!" Til en stum stein: "Stå opp!"
Skulle den være dens lærer? Den er jo
overtrukket med gull og sølv, og det finnes
ikke ånd i den.
20. Men Herren er i sitt hellige tempel.
Vær stille for hans åsyn hele Jorden!
KAP. 3

En bønn av profeten

1. En bønn av profeten Habakuk. Etter
omvandringen.
2. Herre, jeg har hørt budskapet fra deg,
og jeg er skrekkslagen. Herre din gjerning,
kall den til live, før mange år er brukt. Ja,
framfør den, før mange år er brukt! Kom i
hu å forbarme deg i din vrede!
3. Gud kommer fra Teman, den Hellige
fra Paran-fjellet. Pause.
Hans pakt dekker himmelen, og Jorden
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er full av hans herlighet.
4. En glans som solens lys bryter frem,
stråler omgir ham, og i dem er hans makt
skjult.
5. Pest går frem for hans åsyn, og
tæring følger i hans fotsteg.
6. Han stiger frem og rister Jorden. Han
ser opp og får folkene til å skjelve. De
evige fjell sprenges i stykker, og de
eldgamle hauger synker sammen, for
hans gang er som i eldgammel tid.
7. Jeg ser Kusans telter i sorg, og
teltdukene i Midians land skjelver.
8. Harmes du, Herre, på elvene? Er din
vrede opptent over dem? Eller er din
harme mot havet, siden du farer frem på
dine hester, og på triumf-rike vogner?
9. Bar og naken er din bue, dine
svergelses-piler til stammene, ditt ord!
Pause.
Til elver kløyver du jorden.
10. Fjellene ser deg og skjelver,
vannfloder strømmer frem. Avgrunnen lar
sin røst høre, og den løfter sine hender
mot det høye.
11. Sol og måne trår inn i sin bolig for
lyset av dine piler, som farer frem, for
glansen av lynende spyd.
12. I harme stiger du frem over Jorden, i
vrede trår du folkene ned.
13. Du drar ut til befrielse for ditt folk, til
befrielse for din salvede. Du knuser taket
på den ugudeliges hus, og du bryter ned
fra grunnen og like til halsen. Pause.
14. Du gjennomborer med hans eget
spyd, hodene på hans flokker, som
stormer frem for å spre meg og glede seg,
akkurat som de skulle til å ete opp en
stakkarslig i hemmelighet.
15. Du farer gjennom havet med dine
hester, gjennom en mengde store vann.
16. Da jeg hørte det, skalv mitt indre.
Ved lyden dirret mine lepper, og det kom
kraftløshet i mine bein. Jeg skjelver hvor
jeg står, fordi jeg rolig må vente på
trengselens dag, vente på at han drar opp
mot folket, han som skal presse det.
17. For fikentreet springer ikke ut, og
vintrærne bærer ikke. Oljetreets frukt slår
feil, og markene gir ingen føde. Han har
utryddet fårene av innhegningen, og det
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finnes ikke fe i fjøsene.
18. Men jeg vil fryde meg i Herren, og
jeg vil juble i min frelses Gud.
19. Herren, Israels Gud, er min kraft.

Han gjør mine føtter som hindens, og han
lar meg stige frem over mine topper. Til
sanglederen, med min strengelek.

Profeten Sefanja
3 Kapitler
KAP. 1
Herren vil hjemsøke de onde i Juda
1. Dette er Herrens ord som kom til
Sefanja, sønn av Kusi, sønn av Gedalja,
sønn av Amarja, sønn av Hiskia, i de
dager da Josjia, Amons sønn, var konge i
Juda.
2. BORT, vil jeg ta alt av Jorden, sier
Herren.
3. Jeg vil ta bort mennesker og dyr, ta
bort himmelens fugler og havets fisker, og
alt det som volder anstøt, sammen med
det ugudelige, og jeg vil utrydde
menneskene av Jorden, sier Herren.
4. Jeg vil rekke min hånd ut mot Juda og
mot alle Jerusalems innbyggere. Og jeg vil
utrydde av dette sted alt som er igjen av
Ba'al, avgudsprestens navn sammen med
prestene,
5. dem som tilber himmelens hær på
takene, og dem som tilber Herren og
sverger ham troskap, men samtidig
sverger ved sin konge.
6. For de har vendt seg bort fra Herren,
har ikke søkt Herren, og ikke spurt etter
ham.
7. Vær stille for Herren, Israels Gud, for
Herrens dag er nær! Herren har stelt til sin
offerslakting, og han har innvidd sine
gjester.
8. På Herrens offerslaktings dag vil jeg
hjemsøke høvdingene og kongens
sønner, og alle som kler seg i utenlandske
klær.
9. Jeg vil på den dag hjemsøke hver den

som hopper over dørterskelen, dem som
fyller Herrens hus med vold og svik.
10. På den dag, sier Herren, skal det
lyde skrik fra Fiskeporten, hyl fra byens
andre del, og stort brak fra haugene.
11. Hyl, dere som bor i Morteren, for
hele Kana'anitter-folket er utslettet.
12. På den samme tid vil jeg ransake
Jerusalem med lykter, og jeg vil hjemsøke
de folk som ligger der med grums i sitt
hjerte og sier: "Herren gjør verken godt
eller ondt."
13. Deres gods skal bli plyndret, og
deres hus ødelegges. De skal bygge hus,
men ikke bo i dem. Og plante vingårder,
men ikke drikke vin fra dem.
14. Nær er Herrens dag, den store. Den
er nær og kommer med stor hast. Hør!
Det er Herrens dag, full av angst skriker
kjempen!
15. En vredens dag er den dag, en dag
med nød og trengsel, en dag med
ødeleggelse og tilintetgjørelse, en dag
med mørke og dunkelhet, en dag med
skyer og tåke,
16. en dag med basunklang og krigsrop,
mot de faste byer og de høye murhøyder.
17. Da vil jeg sette slik angst i
menneskene at de går der som blinde,
fordi de har syndet mot Herren. Deres
blod skal øses ut som støv, og deres kjøtt
som møkk.
18. Verken deres sølv eller deres gull
skal kunne berge dem på Herrens vredes
dag. Ved hans nidkjærhets ild skal hele
Jorden bli fortært, for han vil gjøre det
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slutt. Ja, brått vil han gjøre ende på alle
dem som bor på Jorden.
KAP. 2
De andre land skal også møte sin
straff
1. Tenk etter og gå i deg selv, du folk
som ikke blir flau,
2. før Guds planer fødes, og dagen farer
frem som agner, før Herrens brennende
vrede kommer over dere, ja, før Herrens
vredes dag kommer over dere!
3. Søk Herren, alle dere ydmyke i
landet, som holder hans lov! Søk
rettferdighet, og søk ydmykhet! Kanskje
dere blir skjult på Herrens vredes dag.
4. For Gasa skal bli forlatt, og Askalon til
en ørken. Asdods folk skal jages ut midt
på dagen, og Ekron skal rykkes opp med
rot.
5. Stakkars dem som bor i bygdene ute
ved havet, Kreter-folket! Herrens ord
kommer over deg, Kana'an. Og du
Filisternes land, jeg vil ødelegge deg så
ingen skal bo i deg.
6. Bygdene ute ved havet skal bli til
beitemarker, gjemmesteder for hyrdene,
og til feinnhegning.
7. Og det skal bli ei bygd for dem som er
igjen av Judas hus, og der skal de ha sitt
beite. I Askalons huser skal de hvile om
kvelden, for Herren deres Gud skal se til
dem og gjøre ende på deres fangenskap.
8. Jeg har hørt Moabs hån og Ammons
barns spottende ord, da de spottet mitt
folk og bar seg overmodig at mot dets
land.
9. Derfor så sant jeg lever, sier Herren,
hærskarenes Gud, Israels Gud, skal det
gå Moab som Sodoma, og Ammons barn
som Gomorra: "De skal bli til neslers eie,
en saltgruve, og en ørken til evig tid."
Resten av mitt folk skal plyndre dem. De
som blir igjen av mitt folk, skal ta dem i
eie.
10. Slik skal det gå dem for deres
overmots skyld, fordi de hånte og bar seg
overmodig at mot Herrens, hærskarenes
Guds, folk.
11. Dramatisk skal Herren vise seg mot
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dem. Han skal tilintetgjøre alle Jordens
guder, og alle hedningers kyster skal tilbe
ham, hvert folk på sitt sted.
12. Også dere, Nubiere, blir gjennomboret av mitt sverd.
13. Han rekker sin hånd ut mot Norden
og ødelegger Assur, og gjør Ninive til et
øde, tørt som en ørken.
14. Der skal flokker hvile. Alle slags
villdyrflokker, både pelikaner og pinnsvin,
skal overnatte på søylehodene der. Fuglesang høres i vinduene, grus ligger på
dørterskelen, og sederpanelen er revet av.
15. Dette er den triumferende by, som
bodde så trygt, og som sa i sitt hjerte:
"Jeg og ingen annen!" Hvor den er blitt til
en ørken, et leie for ville dyr! Hver den
som går forbi, blåser av den og rister
hånlig sin hånd.
KAP. 3
Stakkars voldsbyen
1. Stakkars den gjenstridige og skitne
byen som er full av vold!
2. Den hører ikke på noens røst, og tar
ikke imot irettesettelse. Til Herren setter
den ikke sin lit, til sin Gud holder den seg
ikke nær.
3. Høvdingene i den er som brølende
løver, og dens dommere er som ulver om
kvelden. De gjemmer seg ikke for noe til
om morgenen.
4. Dens profeter er storskrytere, og
troløse menn. Dens prester vanhelliger
det som er hellig, og de gjør vold på loven.
5. Herren råder der med rettferd, og han
gjør ikke urett. Hver morgen lar han sin
dom komme for lyset, det slår ikke feil,
men den urettferdige kjenner ikke til skam.
6. Jeg har utryddet hedningefolk, og
deres høye murer er ødelagt. Jeg har gjort
deres gater øde, så ingen går gjennom
dem. Deres byer er herjet, så det ikke
finnes folk, og ikke bor noen der.
7. Jeg sa: Bare du ville ha respekt for
meg og ta imot irettesettelse. Da skulle
ikke din bolig bli utryddet, og ikke noe skje
av det som jeg har besluttet mot deg. Men
de har tvert imot lagt vinn på å
demoralisere alle sine gjerninger.
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8. Derfor, vent på meg, sier Herren, på
den dag jeg reiser meg for å ta imot
krigsfangst! For min dom er at jeg samler
hedningefolk, sanker riker sammen, og
øser ut min harme over dem, all min
brennende vrede. For min nidkjærhets ild
skal hele Jorden bli fortært.
9. Og da vil jeg gi folkene nye og reine
lepper, så de påkaller Herrens navn og
tjener ham samstemt.
Herren vil samle sitt folk igjen
10. Fra landet bortenfor Nubias elver
skal de føre mine tilbedere, mitt spredte
folk, som offergave til meg.
11. På den dag skal du ikke mere
skamme deg over alle de gjerninger hvor
med du forbrøt deg mot meg. For da vil
jeg rydde bort fra deg de som triumferer
så stolt i ditt samfunn, og du skal ikke
mere opphøye deg selv, på mitt hellige
berg.
12. Men jeg vil etterlate hos deg et
nedbøyet og ydmykt folk, og de skal ta sin
tilflukt til Herrens navn.
13. Israels rest skal ikke gjøre urett. De
skal ikke tale løgn, og det skal ikke finnes
en svikefull tunge i deres munn. For de
skal finne føde og leve i ro, og ingen skal

skremme dem.
14. Juble du, Sions datter! Rop høyt,
Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte,
Jerusalems datter!
15. Herren har tatt bort dine
straffedommer, og han har ryddet bort din
fiende. Israels konge, Herren, er i ditt
samfunn, og du skal ikke mere se noe
ondt.
16. På den dag skal det sies til
Jerusalem: "Frykt ikke! Sion! La ikke dine
hender synke!
17. Herren din Gud er i ditt samfunn, en
kjempe som befrir. Han fryder seg over
deg med glede, han tier i sin kjærlighet, og
han jubler over deg med fryderop."
18. Dem som sørger for høytidens skyld,
samler jeg. De er fra deg, og vanære
tynger dem.
19. Se, jeg skal på den tid ha med alle
dem å gjøre som har plaget deg, og jeg vil
befri de haltende og sanke de bortdrevne.
Jeg vil gjøre dem til pris og berømmelse
over hele Jorden, hvor de er blitt vanæret.
20. På den tid skal jeg føre dere hit. På
den tid skal jeg sanke dere. For jeg vil
gjøre dere til berømmelse og pris blant
alle Jordens folk, når jeg gjør ende på
deres fangenskap for deres øyne, sier
Herren.

Profeten Haggai
2 Kapitler
KAP. 1
Det er tid for å bygge Herrens hus
1. I kong Darius' 2. år, i den 6. måned,
på den 1. dag i måneden, kom Herrens
ord ved profeten Haggai til Serubabel,
Sjealtiels sønn, statlig oppsynsmann over
Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn,
ypperstepresten, og det lød så:
2. Så sier Herren, hærskarenes Gud:

Dette folk sier: "Det er ennå ikke tid til å
komme, og tid til å bygge Herrens hus."
3. Så kom da Herrens ord ved profeten
Haggai:
4. Er det tid for dere til å bo i deres
bordkledde hus, mens dette hus ligger
øde?
5. Og nå sier Herren, hærskarenes Gud,
så: Legg merke til hvordan det går dere!
6. Dere sår mye, men høster lite i deres
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hus. Dere eter, men blir ikke mette. Dere
drikker, men slukker ikke tørsten. Dere
kler dere, men ingen blir varm. Og den
tjener som får lønn, får sin lønn i en hullet
pung.
Legg merke til hvordan det går dere
7. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Legg merke til hvordan det går dere!
8. Gå opp i fjellene, hent tømmer, og
bygg huset, så vil jeg ha velbehag i det og
herliggjøre meg, sier Herren.
9. Dere forventer mye, men se, det blir
lite. Og når dere bærer det i hus, så blåser
jeg det bort. Hvorfor?, sier Herren,
hærskarenes Gud, fordi mitt hus ligger
øde, mens dere er opptatt med hvert sitt
hus.
10. Derfor har himmelen lukket seg over
dere, så den ikke gir dugg, og jorden har
holdt sin avling tilbake.
11. Jeg har kalt tørke hit over landet og
fjellene, over kornet, mosten, oljen, og alt
det som jorden bærer, over folk og fe, og
over alt deres henders arbeid.
12. Og Serubabel, Sjealtiels sønn, og
Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og alle de som var igjen av folket,
hørte på Herrens, sin Guds, røst, og på
profeten Haggais ord, fordi Herren deres
Gud hadde sendt ham, og folket hadde
respekt for Herren.
13. Da sa Haggai, Herrens budbringer, i
Herrens oppdrag til folket: Jeg er med
dere, sier Herren.
14. Og Herren vakte slik iver hos
Serubabel, Sjealtiels sønn, den statlige
oppsynsmann over Juda, og hos Josva,
Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og
hos hele det folk som var blitt igjen, at de
kom og arbeidet på Herrens, sin Guds,
hærskarenes Guds, hus.
15. Det var på den 24. dag i måneden, i
den 6. måned i kong Darius' 2. år.
KAP. 2
Gå frimodig til arbeid, for min Ånd
skal være med dere
1. I den 7. måned, på den 21. dag i
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måneden, kom Herrens ord ved profeten
Haggai, og det lød så:
2. Si til Serubabel, Sjealtiels sønn, den
statlige oppsynsmann over Juda, og til
Josva, Jehosadaks sønn, ypperstepresten, og dem som er igjen av folket:
3. Har noen blant dere, som er blitt igjen,
sett dette hus i dets første herlighet? Hva
synes dere om det nå? Er det ikke som
ingenting for deres øyne?
4. Men vær nå frimodig, Serubabel, sier
Herren! Vær frimodig, Josva, Jehosadaks
sønn, du yppersteprest! Vær frimodig, alt
landets folk, sier Herren, og arbeid! For
Jeg er med dere, sier Herren,
hærskarenes Gud.
5. Den pakt jeg gjorde med dere da dere
drog ut av Egypten, skal stå fast. Og min
Ånd skal bo iblant dere, så frykt ikke!
6. For så sier Herren, hærskarenes Gud:
Ennå en gang, om en liten stund, vil jeg
ryste himmelen, Jorden, havet, og det
tørre land.
7. Og jeg vil ryste alle folkene, og alle
folkenes dyrebare skatter skal komme hit.
Og jeg vil fylle dette hus med herlighet,
sier Herren, hærskarenes Gud.
8. Meg tilhører sølvet, og meg hører
gullet til, sier Herren, hærskarenes Gud.
9. Dette siste hus skal bli herligere enn
det første, sier Herren, hærskarenes Gud.
Og på dette sted vil jeg gi fred, sier
Herren, hærskarenes Gud.
Det dere ofrer i mitt tempel er skittent
10. På den 24. dag i den 9. måned i
Darius' 2. år kom Herrens ord ved
profeten Haggai, og det lød så:
11. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Spør prestene om loven og si:
12. Om noen bærer hellig kjøtt i kanten
av sin kappe og med den kommer nær
noe brød, eller noe kokt, eller vin, eller
olje, eller noe slags mat, blir det da hellig?
Og prestene svarte: Nei.
13. Så sa Haggai: Om en som er blitt
skitten ved lik, kommer nær noe av dette,
blir det da skittent? Prestene svarte: Ja,
det blir skittent.
14. Da tok Haggai til orde og sa: Slik er
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det med dette folk, og slik er det med
disse mennesker i mine øyne, sier Herren.
Og slik er det med deres henders
gjerning. Og det de ofrer der, det er
skittent.
15. Gi nå akt på tiden fra denne dag og
tilbake, før det ble lagt stein på stein til
Herrens tempel!
16. Kom noen i den tid til en haug med
kornband som han tenkte skulle gi tjue
mål, så ble det bare ti. Eller kom noen til
pressekaret for å øse opp femti spann, så
ble det bare tjue.
17. Jeg slo dere med kornbrann, rust, og
hagl, i alle deres henders gjerninger, men
dere vendte ikke om til meg, sier Herren.
18. Gi da akt på tiden fra denne dag og
tilbake, fra den 24.dag i den 9.måned og
like til den dag da Herrens tempel ble
grunnlagt! Gi akt!
19. Er det ennå såkorn på kornlageret?
Ennå har verken vintreet, eller fikentreet,
eller granatepletreet, eller oljetreet, båret

noe. Men fra denne dag vil jeg velsigne.
Hedningenes makt skal tilintetgjøres
20. Og Herrens ord kom andre gang til
Haggai på den 24.dag i måneden, og det
lød så:
21. Si til Serubabel, den statlige
oppsynsmann over Juda: Jeg vil ryste
himmelen og Jorden.
22. Jeg vil velte kongetroner og
tilintetgjøre kongerikers makt. Jeg vil velte
vognene og dem som kjører på dem.
Hestene skal styrte, og dem som rir på
dem. Og den ene skal falle for den andres
sverd.
23. På den dag, sier Herren,
hærskarenes Gud, vil jeg ta deg,
Serubabel, Sjealtiels sønn, min tjener, sier
Herren, og gjøre med deg som med en
signetring. For deg har jeg utvalgt, sier
Herren, hærskarenes Gud.
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14 Kapitler
KAP. 1
Vend om til meg, så vil jeg vende om
til dere
1. I den 8. måned i Darius 2. år kom
Herrens ord til profeten Sakarja, sønn av
Berekja, sønn av Iddo, og det lød så:
2. Stor var Herrens vrede mot deres
fedre.
3. Og du skal si til dem: Så sier Herren,
Israels Gud: Vend om til meg, så vil jeg
vende om til dere, sier Herren,
hærskarenes Gud.
4. Vær ikke lik deres fedre, som de
forrige profeter formante med disse ord:
"Så sier Herren, hærskarenes Gud: Vend
om fra deres onde veier og deres onde
gjerninger!" Men de hørte ikke og aktet

ikke på meg, sier Herren.
5. Deres fedre, hvor er de? Og
profetene, kan de leve til evig tid?
6. Men mine ord og mine råd, som jeg
bød mine tjenere profetene å forkynne,
nådde ikke deres fedre, så de vendte om
og sa: "Som Herren, hærskarenes Gud,
hadde på hjerte å gjøre med oss etter
våre veier og våre gjerninger, slik har han
gjort med oss."
Sakarja ser en rytter med hester i et
syn og snakker med en engel
7. På den 24. dag i den 11. måned, det
er måneden Sebat, i Darius' 2. år, kom
Herrens ord til profeten Sakarja, sønn av
Berekja, sønn av Iddo, og det lød så:
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8. Jeg hadde et syn om natten: Jeg så
en mann som red på en rød hest, og han
holdt stille blant myrtrærne i dalbunnen.
Og bak ham var det røde, brune, og hvite,
hester.
9. Da sa jeg: Hva er dette, herre? Og
engelen talte til meg og sa: Jeg vil la deg
se hva dette er.
10. Da tok mannen, som holdt stille blant
myrtrærne, til orde og sa: Dette er de som
Herren har sendt ut for å fare omkring på
Jorden.
11. Og de svarte Herrens engel, som
holdt stille blant myrtrærne, og sa: Vi har
faret omkring på Jorden og sett at hele
Jorden er rolig og stille.
12. Da tok Herrens engel til orde og sa:
Herre, hærskarenes Gud! Hvor lenge skal
det vare før du forbarmer deg over
Jerusalem og Judas byer, som du nå har
vært vred på i 70 år?
13. Og Herren svarte engelen som talte
med meg, gode og trøstefulle ord.
14. Og engelen som talte med meg, sa
til meg: Rop ut disse ord: Så sier Herren,
hærskarenes Gud: Jeg er hjertelig nidkjær
for Jerusalem og Sion,
15. og hjertelig vred er jeg på de trygge
hedningefolk. For jeg var bare litt vred,
men de hjalp til med ulykken.
16. Derfor sier Herren så: Jeg vender
meg igjen til Jerusalem med godhet. Mitt
hus skal bygges der, sier Herren,
hærskarenes Gud, og målebandet skal
strekkes ut over Jerusalem.
17. Rop igjen og si: Så sier Herren,
hærskarenes Gud: Ennå en gang skal
mine byer flyte over av det som godt er.
Og Herren skal ennå en gang trøste Sion,
og ennå en gang velge ut Jerusalem.
KAP. 2
De fire horn og de fire smeder
1. Og jeg løftet min øyne opp og fikk se
fire horn.
2. Da spurte jeg engelen som talte med
meg: Hva er dette? Og han sa til meg:
Dette er de horn som har spredt Juda,
Israel, og Jerusalem.
3. Så lot Herren meg se fire smeder.
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4. Da spurte jeg: Hva oppdrag har disse
kommet for? Han svarte: Hornene har
spredt Juda, slik at ingen våget å løfte sitt
hode, og nå er disse kommet for å
skrekkslå dem, og slå av hornene på de
hedningefolk som har løftet horn mot
Judas land for å spre det.
Mannen med målesnoren
5. Så løftet jeg mine øyne opp og fikk se
en mann som hadde en målesnor i sin
hånd.
6. Jeg spurte ham: Hvor skal du? Han
svarte: Til Jerusalem for å måle det ut og
se hvor bredt og langt det skal være.
7. Da kom engelen som talte med meg,
frem. Og en annen engel kom imot ham.
8. Og han sa til ham: Spring avsted og si
til den unge mann der: Jerusalem skal
ligge fritt og åpent på grunn av den mengde
mennesker og fe som skal finnes der.
9. Og jeg, sier Herren, skal være en
ildmur rundt omkring det, og jeg vil
åpenbare min herlighet der.
10. HØR ! Fly bort fra Nordens land, sier
Herren. Dere som jeg har spredt for
himmelens fire vinder, sier Herren.
11. Hør! Sion, berg deg unna, du som
bor hos Babylons datter!
12. For så sier Herren, hærskarenes
Gud: For sin æres skyld har han sendt
meg til hedningefolkene som plyndret
dere. For den som rører ved dere, rører
ved hans øyenstein.
13. For se, jeg løfter min hånd, og de
skal bli til et rov for dem som nå slaver for
dem. Og dere skal kjenne at Herren,
hærskarenes Gud, har sendt meg.
14. Juble og glede deg, du Sions datter!
For se, jeg kommer og vil bo hos deg, sier
Herren.
15. Og mange hedningefolk skal gi seg
til Herren på den dag og bli mitt folk. Jeg
vil bo hos deg, og du skal kjenne at
Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg
til deg.
16. Herren skal ta Juda til eie som sin
arv på det hellige jordområde, og han skal
ennå en gang velge ut Jerusalem.
17. Vær stille, alt kjøttslig, for Herrens
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åsyn. For han har reist seg og er gått ut
av sin hellige bolig.
KAP. 3
Satan anklaget ypperstepresten
Josva
1. Så lot han meg se Josva, ypperstepresten, som stod for Herrens engels
åsyn, og Satan stod ved hans høyre side
for å anklage ham.
2. Men Herren sa til Satan: Herren refse
deg, Satan! Herren refse deg, han som
har utvalgt Jerusalem! Er ikke denne en
brennende mann, rykket ut av ilden?
3. Men Josva var kledd i skitne klær der
han stod for engelens åsyn.
4. Og engelen tok til orde og sa til dem
som stod foran ham: Ta de skitne klær av
ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar
din ugjerning bort fra deg og kler deg i
høytidsklær.
5. Da sa jeg: Sett ei rein lue på hans
hode! Og de satte den reine lue på hans
hode og hadde på ham andre klær mens
Herrens engel stod der.
6. Da bevitnet Herrens engel for Josva
og sa:
7. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Hvis du går på mine veier og holder mine
bud, da skal du også få styre mitt hus og
vokte mine forgårder. Og jeg vil gi deg
førere blant disse som står her.
8. Hør nå, Josva, du ypperste prest! Du
og dine venner, som sitter her foran deg,
dere menn er et forvarsel. For se, jeg lar
min tjener Spire komme.
9. For se, den stein jeg har lagt foran
Josva, på den ene stein er det sju øyne
rettet! Se, jeg skjærer ut på den de tegn
den skal ha, sier Herren, hærskarenes
Gud, og jeg tar dette lands ugjerning bort
på èn dag.
10. På den dag, sier Herren,
hærskarenes Gud, skal dere innby
hverandre til fest under vintreet og
fikentreet.
KAP. 4
I synet så jeg en lysestake av gull og
to oljetrær

1. Så kom engelen og talte med meg
igjen, og våknet meg, akkurat som når en
mann vekkes opp av sin søvn.
2. Og han sa til meg: Hva ser du? Jeg
svarte ham: Jeg ser en lysestake som er
helt igjennom av gull, med sitt oljekar på
toppen og sine sju lamper, og med sju rør
som går til de lamper som er på den.
3. To oljetrær står ved siden av den, ett
på oljekarets høyre side og ett på dets
venstre side.
4. Og jeg tok til orde og sa til engelen
som talte med meg: Hva er dette, herre?
5. Og engelen som talte med meg,
svarte: Vet du ikke hva dette er? Jeg sa:
Nei, herre!
6. Da tok han til orde og sa til meg:
Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke
ved makt og ikke ved styrke, men ved min
Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.
7. Hvem er du, du store fjell som reiser
deg foran Serubabel? Bli til en slette! Han
skal føre toppsteinen frem under høye
rop: NÅDE, være med den!
8. Og Herrens ord kom til meg, og det
lød så:
9. Serubabels hender har grunnlagt
dette hus, og hans hender skal fullføre
det. Og du skal kjenne at Herren,
hærskarenes Gud, har sendt meg til dere.
10. For hvem vil forakte den stakkarslige
begynnelses dag? Med glede ser de sju
øyne blyloddet i Serubabels hånd, og
disse Herrens øyne farer omkring over
hele Jorden.
11. Da tok jeg til orde og sa til ham: Hva
er disse to oljetrær ved lysestakens høyre
og venstre side?
12. Og jeg tok for andre gang til orde og
sa til ham: Hva er de to oljegreiner tett ved
de to gullrenner som det gyldne strømmer
ut av?
13. Da sa han til meg: Vet du ikke hva
disse er? Jeg svarte: Nei, herre!
14. Da sa han: Det er de to salvede med
olje som står hos hele Jordens Herre.
KAP. 5
Og jeg fikk se en flyvende bokrull
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1. Så løftet jeg igjen mine øyne opp og
fikk se en flyvende bokrull.
2. Og han sa til meg: Hva ser du? Jeg
svarte: Jeg ser en flyvende bokrull, som er
tjue alen (8,9m) lang og ti alen (4,45m) bred.
3. Da sa han til meg: Dette er den
forbannelse som går ut over hele landet.
For hver den som stjeler, skal etter det
som står på den ene side av den, bli
utryddet. Og likedan skal hver den som
sverger falsk, etter det som står på den
andre side, bli utryddet.
4. Jeg har latt den gå ut, sier Herren,
hærskarenes Gud, og den skal gå inn i
tyvens hus, og i den som sverger falsk
ved mitt navn. Og den skal bli i hans hus
og fortære det, både treverket og
steinene.
Kvinnen som satt i efamålet
5. Så kom engelen som talte med meg,
frem. Og han sa til meg: Løft dine øyne
opp og se hva det er som kommer frem
der!
6. Jeg spurte: Hva er det? Han svarte:
Det er et efamål som kommer frem der.
Og han sa: Slik skal det se ut med dem i
hele landet.
7. Da ble et blylokk løftet opp, og det
viste seg en kvinne som satt i efaen.
8. Og han sa: Dette er ugudeligheten.
Så støtte han henne ned i efaen og slo
blylokket til over åpningen.
9. Deretter løftet jeg mine øyne opp og
fikk se to kvinner som kom frem. Og
vinden fylte deres vinger, for de hadde
vinger som storkens vinger. De løftet
efaen opp, så den svevde mellom Jorden
og himmelen.
10. Da sa jeg til engelen som talte med
meg: Hvor skal de med efaen?
11. Han svarte: De skal til Sinears land
for å bygge et hus for henne der. Og når
det er ferdig, skal hun settes ned der på
sitt sted.
KAP. 6
De fire vogner som kom mellom de to
fjell
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1. Så løftet jeg igjen mine øyne opp og
fikk se fire vogner som kom frem mellom
de to fjell, og fjellene var kobberfjell.
2. For den første vogn var det røde
hester. For den andre vogn var det svarte
hester.
3. For den tredje vogn var det hvite
hester. Og for den fjerde vogn var det
flekkete hester, sterke hester.
4. Og jeg tok til orde og sa til engelen
som talte med meg: Hva er dette, herre?
5. Engelen svarte: Dette er himmelens
fire vinder, som farer ut etterat de har stilt
seg frem for hele Jordens Herre.
6. Vognen med de svarte hester foran
drog ut mot Nordens land, og de hvite
hester drog ut etter dem. De flekkete drog
ut mot Sydens land,
7. og de sterkeste drog ut. Og da de
ønsket å dra omkring på Jorden, sa han:
Gå, dra omkring på Jorden! Og de drog
omkring på Jorden.
8. Så ropte han høyt til meg, og sa til
meg: Se, de som drar ut mot Nordens
land, de beroliger min vrede på Nordens
land.
Ta imot gavene fra de bortførte
9. Og Herrens ord kom til meg og det
lød så:
10. Ta imot gavene fra de bortførte, fra
Heldai, Tobia, og Jedaja. Gå selv på
denne dag inn i Josjia, Sefanjas sønns,
hus, for dit er de kommet fra Babylon.
11. Ta imot sølv og gull av dem, gjør
kroner, og sett dem på Josva, Jehosadaks
sønns, yppersteprestens hode!
12. Og si til ham: Så sier Herren,
hærskarenes Gud: Se, det skal komme en
mann som heter Spire. Han skal spire
frem av sin rot, og han skal bygge Herrens
tempel.
13. Ja, han skal bygge Herrens tempel.
Han skal vinne majestet og sitte, og
herske, på sin kongetrone. Og han skal ha
en prest der han sitter på sin trone, og
fredelige råd skal det være mellom dem
begge.
14. Kronene skal være til et minne i
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Herrens tempel om Helem, Tobia, Jedaja,
og Hen, sefanjas sønn.
15. Og langt bortefra skal de komme og
bygge på Herrens tempel, og de skal
kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har
sendt meg til dere. Og dette skal skje
dersom dere hører på Herrens, deres
Guds, røst.
KAP. 7

Dere faster for dere selv

1. Så var det i kong Darius' 4. år, da
kom Herrens ord til Sakarja på den 4. dag
i den 9. måned, i måneden Kislev.
2. For Bet-El hadde sendt Sareser,
Regem-Melek, og hans menn for å
bønnfalle Herren
3. og spørre prestene i Herrens,
hærskarenes Guds, hus og profetere: Skal
vi gråte og faste i den 5. måned, som vi nå
har gjort i så mange år?
4. Da kom Herrens, hærskarenes Guds,
ord til meg, og det lød så:
5. Si til folket i landet og til prestene: Når
dere har fastet og klaget i den 5. og i den
7. måned, og det nå i 70 år, er det da for
min skyld dere har fastet?
6. Og når dere eter og drikker, er det da
ikke dere selv som eter, og dere selv som
drikker?
7. Husker dere ikke de ord Herren lot
rope ut ved de forrige profeter, da
Jerusalem lå der i ro og fred med sine
byer rundt omkring, og likedan sørlandet
og lavlandet?
Gjør rettferdighet
8. Og Herrens ord kom til Sakarja, og
det lød så:
9. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Døm rettferdige dommer, og vis godhet og
barmhjertighet mot hverandre.
10. Ikke undertrykk enker og farløse,
fremmede og fattige, og tenk ikke ut ondt
mot hverandre i deres hjerte!
11. Men de ville ikke akte på det og
satte sine gjenstridige skuldre imot, og
sine ører gjorde de døve, så de ikke hørte.
12. Sitt hjerte gjorde de hardt som

diamant, så de ikke hørte loven og de ord
Herren, hærskarenes Gud, sendte ved sin
Ånd gjennom de forrige profeter. Derfor
kom det en stor vrede fra Herren,
hærskarenes Gud.
13. Og akkurat som han ropte og de
ikke hørte, slik, sier Herren, hærskarenes
Gud, skal de rope, og jeg vil ikke høre.
14. Og jeg vil spre dem som med en
storm blant alle hedningefolkene, som de
ikke kjenner. Landet skal ligge øde etter
dem, så ingen drar frem og tilbake der. Og
på den måten gjorde de det herlige land til
en ørken.
KAP. 8
Jeg er nidkjær for Sion, sier Herren
1. Og Herren, hærskarenes Gud, kom
og det lød så:
2. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Jeg er hjertelig nidkjær for Sion. Ja, med
stor vrede er jeg nidkjær for det.
3. Så sier Herren: Jeg vender tilbake til
Sion og vil bo i Jerusalem. Og Jerusalem
skal kalles den trofaste by, og Herrens,
hærskarenes Guds, fjell, det hellige berg.
4. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Ennå en gang skal gamle menn og
kvinner sitte på torgene i Jerusalem, hver
med sin stav i hånden for sin høye alders
skyld.
5. Og torgene i byen skal være fulle av
gutter og Jenter, som leker på torgene
der.
6. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Om dette kan være umulig i deres øyne
som er blitt igjen av dette folk i disse
dager, men er det da også umulig i mine
øyne? sier Herren, hærskarenes Gud.
7. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Se, jeg befrir mitt folk fra de land der solen
går opp, og fra de land der den går ned.
8. Jeg lar dem komme hit, og de skal bo
i Jerusalem. Og de skal være mitt folk, og
jeg skal være deres Gud i sannhet og
rettferdighet.
9. Så sier Herren, hærskarenes Gud: La
deres hender være sterke, dere som i
denne tid hører disse ord av profetens
munn, som talte på den dag da grunnen

Profeten Sakarja
ble lagt til Herrens, hærskarenes Guds,
hus, tempelet som skulle bygges!
10. For før den tid, kom det ingenting ut
av verken menneskers eller dyrs arbeid.
Og ingen hadde fred for fienden, enten
han drog ut eller han drog inn, for jeg
slapp alle mennesker løs mot hverandre.
11. Men nå vil jeg ikke være som i
tidligere dager mot dem som er blitt igjen
av dette folk, sier Herren, hærskarenes
Gud.
12. Nå skal freden skaffe såkorn,
vintreet skal bære sin frukt, jorden skal gi
sin avling, himmelen skal gi sin dugg, og
jeg vil la dem som er blitt igjen av dette
folk, få alt dette i eie.
13. Og det skal skje at akkurat som
dere, Judas og Israels, har vært en
forbannelse blant hedningene, slik vil jeg
nå befri dere, så dere blir til en
velsignelse. Frykt ikke! La deres hender
være sterke!
14. For så sier Herren, hærskarenes
Gud: Akkurat som jeg satte meg fore å
gjøre dere ondt da deres fedre vakte min
harme, sier Herren, hærskarenes Gud, og
jeg har ikke angret det,
15. på samme måte har jeg i disse
dager satt meg fore å gjøre vel mot
Jerusalem og Judas hus, så frykt ikke!
16. Dette er det dere skal gjøre: Tal
sannhet med hverandre, døm i rettssalen
rettferdige dommer og dommer som
skaper fred.
17. Tenk ikke ut ondt mot hverandre i
deres hjerte, og elsk ikke falsk svergelse,
for alt dette hater jeg, sier Herren.
18. Og Herrens, hærskarenes Guds, ord
kom til meg, og det lød så:
19. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Fasten i den 4. måned, i den 5. måned, i
den 7. måned, og i den 10. måned, skal bli
til fryd og glede for Judas hus, og til glade
høytider. Men elsk sannhet og fred!
20. Så sier Herren, hærskarenes Gud:
Ennå en gang skal det skje at hele
folkeslag, og mange bys innbyggere skal
komme hit.
21. Innbyggerne i den ene by skal gå til
den andre og si: "La oss gå avsted for å
bønnfalle Herren og for å søke ham,
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Herren, hærskarenes Gud!" og, "jeg vil gå
jeg også."
22. Og mange folkeslag og tallrike
hedningefolk skal komme for å søke
Herren, hærskarenes Gud, i Jerusalem og
for å bønnfalle Herren.
23. Så sier Herren, hærskarenes Gud: I
de dager skal det skje at ti menn av alle
hedningefolkenes språk skal gripe fatt i en
Jødisk manns kappekant og si: "Vi vil gå
med dere, for vi har hørt at Gud er med
dere."
KAP. 9
Profeti mot Hadraks land
1. Dette utsagn er Herrens ord mot
Hadraks land. Også i Damaskus skal det
slå seg ned, for Herren har øye med
menneskene og med alle Israels stammer.
2. Og likedan i Hamat, som grenser til
deg, og også Tyrus og Sidon, fordi de der
er så kloke.
3. Tyrus bygget seg en festning og
hauget opp sølv som støv der, og fint gull
som møkk på gatene.
4. Se, Herren skal la fremmede få det i
eie og styrte dets murer i havet, og selv
skal det fortæres av ild.
5. Askalon ser det og frykter, Gasa vrir
seg i angst, og likedan Ekron, fordi dets
håp er blitt til skamme. Gasa skal miste
sin konge, og i Askalon skal ingen bo.
6. I Asdod skal det bare bo blandingsraser, og jeg vil utrydde Filisternes
stolthet.
7. Jeg vil ta offerblodet ut av deres
munn og det vederstyggelige offerkjøtt
bort fra deres tenner. Og da skal det også
bli igjen av dem en rest for vår Gud, og de
skal være som fyrster i Juda, og Ekron
skal være som en Jebusitt.
8. Og jeg vil slå leir til vern for mitt hus
mot krigshærer som kommer og går, og
ingen voldsherre skal mere komme over
dem, for nå ser jeg med egne øyne
hvordan det er.
Messias komme og kongedømme
9. Fryd deg høylig, Sions datter! Rop
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høyt, Jerusalems datter! Se, din konge
kommer til deg, rettferdig er han og full av
befrielse, fattig og ridene på et esel, på
eselinnens unge fole.
10. Jeg vil utrydde vognene i Efra'im og
hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal
utryddes, og han skal tale fred til
hedningene. Hans herredømme skal nå
fra hav til hav og fra elven til Jordens
ender.
11. For ditt paktblods skyld vil jeg også
gi dine fanger ut av brønnen som det ikke
finnes vann i.
12. Vend tilbake til festningen, dere
fanger som har håp! Også i dag forkynner
jeg at jeg vil gi dere dobbelt igjen.
13. For jeg spenner Juda som min bue
og legger Efra'im på buen. Jeg egger opp
dine sønner, Sion, mot dine sønner, Javan
(Grekerne), og jeg gjør deg lik en kjempes
sverd.
14. Herren skal åpenbare seg over dem,
og hans pil skal fare ut som lynet. Herren,
Israels Gud, skal støte i basunen og fare
frem som i en sønnastorm.
15. Herren, hærskarenes Gud, skal
beskytte dem, og de skal sluke opp sine
fiender og trå dem under sine føtter som
slyngesteiner. De skal drikke deres blod
og bråke som av vin, og de skal bli fulle av
blodet som en offerskål ved alterets
hjørne.
16. Og Herren deres Gud skal befri dem
på den dag. Han skal befri sitt folk som en
flokk, for de er som edelsteiner i en krone
som stråler over sitt land.
17. Og hvor herlig er det ikke, og hvor
vakkert! Av dets korn skal unge menn
blomstre opp, og av dets vin jomfruer.
KAP. 10
Herren vil befri fra det onde
1. Be Herren om regn når tiden for vårregnet er inne! Herren sender lysstråler,
og striregn skal han gi dem, så hver mann
får sin avling på sin mark.
2. For husgudene talte usant, og
spåmennene skuet løgn. Meningsløse
drømmer fortalte de, og den trøst de gav,
var ingenting verd. Derfor måtte folket dra

avsted som får og lide ondt, fordi det
ingen hyrde var.
3. Mot hyrdene er min vrede opptent, og
bukkene vil jeg hjemsøke. For Herren,
hærskarenes Gud, ser til sin flokk, Judas
hus, og gjør den lik den stolte stridshest.
4. Fra det skal hjørnesteinene komme,
fra det naglene, fra det krigsbuene, fra det
skal alle herskere gå ut.
5. Og de skal være lik kjemper som trår
sine fiender ned i krigen akkurat som
møkka på gatene. Ja, stride skal de, for
Herren er med dem. Og de som rir på
hester, skal bli til skamme.
6. Jeg vil styrke Judas hus, og befri
Josefs hus, og gi dem et bosted, for jeg
forbarmer meg over dem. Og de skal
være som om jeg aldri hadde forkastet
dem, for jeg er Herren deres Gud og vil
bønnhøre dem.
7. Efra'ims menn skal være lik kjemper,
og deres hjerter skal bli glade som av vin.
Deres barn skal se det, og deres hjerter
skal fryde seg i Herren.
8. Jeg vil plystre på dem og samle dem,
for jeg har utfridd dem. Og de skal bli så
tallrike som de har vært.
9. Jeg vil så dem ut blant folkene, men i
det fjerne land skal de komme meg i hu.
Og de skal leve med sine barn og komme
tilbake.
10. Jeg vil føre dem tilbake fra Egyptens
land og samle dem fra Assur, og føre dem
til Gileads land og til Libanon. Og der skal
det ikke bli plass nok for dem.
11. Han skal dra frem gjennom havet,
gjennom farer, og slå ned bølgene på
havet. Alle Nilens dyp skal tørkes ut,
Assurs stolthet skal støtes ned, og
kongestaven skal vike fra Egypten.
12. Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og
i hans navn skal de gå frem, sier Herren.
KAP. 11
Vokt min får, sier Herren
1. Åpne dine porter, Libanon, så ilden
kan fortære dine sedrer!
2. Jamre deg, du cypress, fordi sederen
er falt, fordi de herlige trær er ødelagt!
Jamre dere, dere Basans eiker, fordi den
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utilgjengelige skog er felt!
3. Hør hvor hyrdene klager fordi deres
herlighet er ødelagt! Hør hvor de unge
løver brøler fordi Jordans prakt er ødelagt!
4. Så sier Herren min Gud: Vokt fårene!
5. De som kjøper dem, slakter dem uten
å bøte for det. Og de som selger dem,
sier: "Lovet være Herren, for nå blir jeg
rik!" Og deres hyrder sparer dem ikke,
6. så jeg vil ikke mere spare landets
innbyggere, sier Herren, men jeg vil overgi
menneskene i hverandres hender og i
hendene på deres konge. De skal herje
landet, og jeg vil ikke redde noen av deres
hånd.
Profeten voktet Herrens får
7. Så voktet jeg slaktefårene, endog de
mest stakkarslige av fårene. Og jeg tok
meg to staver. Den ene kalte jeg
fredsomlighet, og den andre kalte jeg
band. Jeg voktet fårene,
8. og jeg gjorde de tre hyrder til intet i 1.
måned. Jeg ble lei av dem, og de likte
heller ikke meg,
9. så jeg sa: "Jeg vil ikke lenger vokte
dere. Det som er nær ved å dø, får dø. Og
det som er nær ved å bli tilintetgjort, får bli
tilintetgjort. Og de som blir igjen, får
fortære hverandres kjøtt."
10. Så tok jeg min stav fredsomlighet og
brøt den i stykker for å gjøre den pakt til
intet som jeg hadde gjort med alle folkene.
11. Og den ble gjort til intet på den dag.
Og slik skjønte de mest stakkarslige av
fårene, de som aktet på meg, at det var
Herrens ord.
12. Deretter sa jeg til dem: "Om dere så
synes, så gi meg min lønn! Men hvis ikke,
så la det være!" Så veide de opp til meg
min lønn, tretti sølvpenger.
13. Da sa Herren til meg: Kast den bort
til pottemakeren, den verdifulle pris som
jeg er aktet verd av dem! Så tok jeg de
tretti sølvpenger og kastet dem i Herrens
hus til pottemakeren.
14. Så brøt jeg i stykker min andre stav,
band, for å gjøre brorskapet mellom Juda
og Israel til ingenting.
15. Og Herren sa til meg: Ta deg igjen
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en stav, en dårlig hyrdestav!
16. For se, jeg lar en hyrde stå frem i
landet, en som ikke ser til de får som er
nær ved å omkomme, ikke søker etter det
som er kommet bort, ikke leger det som
har fått skade, ikke sørger for det som
holder seg opp, men eter kjøttet av de
feite og endog bryter deres klover i
stykker.
17. Stakkars den dårlige hyrde, som
forlater fårene! Sverd over hans arm og
over hans høyre øye! Hans arm skal visne
bort, og hans høyre øye skal slukkes ut.
KAP. 12

En profeti om Israel

1. Dette utsagn er Herrens ord. Så sier
Herren, som spente ut himmelen og
grunnfestet Jorden, og formet menneskets
ånd i hans indre:
2. Se, jeg gjør Jerusalem til en skål med
beruselse for alle folkene rundt omkring.
Også over Juda skal det gå ut når
Jerusalem blir omringet.
3. Og det skal skje på den dag at jeg vil
gjøre Jerusalem til en stein å løfte på for
alle folkene. Alle som løfter på den, skal
skade seg selv. Ja, alle Jordens
hedningefolk skal samle seg mot det.
4. På den dag, sier Herren, vil jeg slå
hver hest med reservasjon og dens rytter
med forvirring. Men over Judas hus vil jeg
åpne mine øyne, og alle folkenes hester
vil jeg slå med blindhet.
5. Og Judas stammehøvdinger skal si i
sitt hjerte: "Vår styrke, Jerusalems
innbyggere, er ved Herren, hærskarenes
Gud, deres Gud."
6. På den dag vil jeg gjøre Judas
stammehøvdinger lik et fyrfat mellom
vedatre, og som et ildblaff mellom
kornband. De skal fortære alle folkene
rundt omkring, til høyre og til venstre. Og
Jerusalem-folket skal fremdeles bli på sitt
sted, i Jerusalem.
7. Herren skal befri Judas telter først,
forat Davids hus og Jerusalems innbyggere skal ha større herlighet en Juda.
8. På den dag skal Herren beskytte
Jerusalems innbyggere. Og den som
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vakler iblant dem, skal på den dag være
som David. Og Davids hus skal være som
Gud, som Herrens engel, foran dem.
9. På den dag vil jeg søke å ødelegge
alle de hedningefolk som drar mot
Jerusalem.
10. Men over Davids hus og over
Jerusalems innbyggere vil jeg øse ut
nåden og bønnens ånd, og de skal skue
opp til meg som de har gjennomstukket.
De skal sørge over ham som en sørger
over sin enbårene sønn, og klage sårt
over ham som en klager over sin
førstefødte.
11. På den dag skal sorgen bli stor i
Jerusalem, som sorgen over ulykken i
Hadadrimmon i Megiddons dal.
12. Og landet skal sørge, hver slekt for
seg, Davids hus' slekt for seg, Natans hus'
slekt for seg, og deres kvinner for seg,
13. Levis hus' slekt for seg, og deres
kvinner for seg, Sime'ittenes slekt for seg,
og deres kvinner for seg,
14. og likedan alle de andre slekter, hver
slekt for seg, og deres kvinner for seg.
KAP. 13

Herren renser sitt folk

1. På den dag skal de være en åpnet
kilde for Davids hus, og Jerusalems
innbyggere, mot synd og skittenhet.
2. Og det skal skje på den dag, sier
Herren, hærskarenes Gud, at jeg vil
utrydde avguders navn av landet, og de
skal ikke mere kommes i hu. Også
profetene og den skitne ånd vil jeg få bort
av landet.
3. Om noen heretter står frem så som
profet, da skal hans far og mor, hans egne
foreldre, si til ham: "Du skal ikke leve, for
du har talt løgn i Herrens navn." Hans far
og mor, hans egne foreldre, skal
gjennomstikke ham mens han spår.
4. På den dag skal alle profeter skamme
seg over sine syner når de vil spå, og de
skal ikke kle seg i en lodden kappe for å
lyve.
5. Men hver av dem skal si: "Jeg er ikke
noen profet. Jeg er jordbruker, for det var
en som kjøpte meg til slave da jeg var en

ung gutt.
6. Og om noen spør ham: "Hva er det
for sår du har i dine hender?" Da skal han
svare: "Det er sår jeg har fått i mine
elskeres hus."
7. Sverd! Våkn opp mot min hyrde, mot
den mann som er min neste, sier Herren,
hærskarenes Gud. Slå hyrden, så fårene
blir spredt, og så vil jeg igjen ta meg av de
små.
8. I hele landet, sier Herren, skal to
tredjedeler utryddes og omkomme, bare
en tredjedel skal etterlates der.
9. Denne tredjedel vil jeg la gå gjennom
ilden og rense den, som en renser sølv.
Og teste den, som en tester gull. De skal
påkalle mitt navn, og jeg vil bønnhøre
dem. Og jeg vil si: "De er mitt folk!" Og de
skal si: "Herren er min Gud."
KAP. 14
Herrens komme på Oljeberget
1. Se det kommer en Herrens dag, da
krigsfangst som er tatt fra deg, skal deles
ut i ditt samfunn.
2. For jeg vil samle alle hedningefolkene
til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt og
husene plyndret, kvinnene voldtatt, og
halvparten av byen må gå i landflyktighet.
Men resten av folket skal ikke utryddes av
byen,
3. for Herren skal dra ut og stride mot
disse hedningefolk, som han før har stridt
på kampens dag.
4. På den dag skal hans føtter stå på
Oljeberget, som ligger midt imot
Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne
tvert over mot øst og vest, så der blir en
stor dal, idet den ene halvdel av fjellet
viker mot nord, og den andre halvdel mot
sør.
5. Og dere skal fly til dalen mellom mine
fjell, for dalen mellom fjellene skal nå like
til Asal. Dere skal fly som dere flyktet for
jordskjelvet i Judas konge Ussias dager.
Da skal Herren min Gud komme. Ja, og
alle de hellige med deg, min Gud.
6. På den dagen skal lyset bli borte, for
himmellysene skal formørkes.
7. Det skal komme 1 dag, og bare
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Herren kjenner den. Det skal verken være
dag eller natt, men mot kveldstid skal det
bli lys.
8. Og på den dag skal levende vann
strømme ut fra Jerusalem, den ene
halvdel av det til havet i øst, og den andre
halvdel av det til havet i vest. Og både
sommer og vinter skal det være så.
9. Da skal herren bli konge over hele
landet. På den dag skal Herren være èn,
og hans navn ett.
10. Og hele landet, fra Geba til Rimmon
sørafor Jerusalem, skal bli som en øde
mark. Det skal heve seg høyt og trone
over på sitt sted, like fra Benjaminporten til
det sted hvor den forrige port var, til
hjørneporten, fra Hananels tårn til
kongens vinpresser.
11. Folket skal bo der, og der skal aldri
mere lyses bann over det, og Jerusalem
skal ligge der trygt.
12. Men denne plage skal Herren la
ramme alle de folk som har stridt imot
Jerusalem: "Han skal la kjøttet råtne på
dem alle mens de står på sine føtter,
deres øyne skal råtne i sine huler, og
tungen skal råtne i deres munn."
13. På den dag skal Herren sende en
stor skrekk over dem, så de tar fatt på
hverandre og løfter hånd mot hverandre.
14. Også Juda skal stride i Jerusalem,
og fra alle kanter skal hedninge-folkenes
gods sankes sammen, gull, sølv, og klær,
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i stor mengde.
15. Den samme plage skal også ramme
hestene, muleslene, kamelene, eslene, og
alle de andre dyr i leirene.
16. Og alle de som blir igjen av alle de
hedningefolk som angrep Jerusalem, skal
år etter år dra opp for å tilbe kongen,
Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i
løvhyttefesten.
17. Men om noen av Jordens folk ikke
drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen,
Herren, hærskarenes Gud, så skal det
ikke komme regn hos dem.
18. Om Egyptens folk ikke drar opp og
ikke møter frem, da skal det ikke komme
regn hos dem heller. Den samme plage
skal ramme dem som Herren lar ramme
de hedningefolk som ikke drar opp for å
delta i løvhyttefesten.
19. Ja, slik skal den straff være som
rammer Egypten og alle de hedningefolk
som ikke drar opp for å delta i
løvhyttefesten.
20. På den dag skal det stå på hestenes
bjeller: "Helliget til Herren." Og grytene i
Herrens hus skal være som offerskålene
foran alteret.
21. Hver gryte i Jerusalem og i Juda skal
være helliget til Herren, hærskarenes
Gud. Og alle de som ofrer, skal komme og
ta av dem til å koke i. Og det skal ikke
mere være noen Kana'anitt i Herrens,
hærskarenes Guds, hus på den dag.

Profeten Malekia
4 Kapitler
KAP. 1
Jeg har elsket deg dypt, Israel
1. Dette utsagn er Herrens ord til Israel
ved Malakia:
2. Jeg har elsket dere, sier Herren. Og
dere sier: "Hvordan har du vist oss din

kjærlighet?" Er ikke Esau bror til Jakob,
sier Herren? Og enda har jeg elsket
Jakob,
3. men avskydd Esau og gjort hans fjell
til en ørken og hans arv til en bolig for
ørkens sjakaler.
4. Når Edom sier: "Vi er knust, men vi
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skal bygge opp igjen ruinene." Da sier
Herren, hærskarenes Gud, så: "De skal
bygge, men jeg skal rive ned. Og de skal
kalles ugudelighetens land.", og: "Det folk
som Herren til evig tid er vred på."
5. Dere skal se det med egne øyne, og
dere skal si: "Herren er stor ut over Israels
landegrense."
Herren refser prestene
6. En sønn ærer sin far, og en tjener sin
herre. Hvor er da min ære, og er jeg
Herre? Hvor er da respekten for meg? sier
Herren, hærskarenes Gud, til dere, dere
prester som forakter mitt navn. Og dere
sier: "Hvordan har vi vist forakt for ditt
navn?"
7. Ved å bære frem skitten mat på mitt
alter. Og dere sier: "Hvordan har vi
nedverdiget din renhet?" Ved å si:
"Herrens bord er ingen ære verdt."
8. Når dere kommer med et blindt dyr for
å ofre det, er det da ingenting ondt i det?
Og når dere kommer med et halt eller et
sykt dyr, er det da ingenting ondt i det?
Kom med slike gaver til din statlige
oppsynsmann, skulle han finne behag i
deg, eller skulle han ta nådig imot deg?
sier Herren, hærskarenes Gud.
9. Så bønnfall nå Gud at han må bli oss
nådig, for med egne hender har dere gjort
dette! Kan han vel da for deres skyld være
nådig? sier Herren, hærskarenes Gud.
10. Gid det fantes noen blant dere som
ville lukke tempeldørene, så dere ikke
skulle gjøre opp ild på mitt alter til ingen
nytte! Jeg finner ikke behag i dere, sier
Herren, hærskarenes Gud, og jeg har
ingen lyst til offergaver fra deres hånd.
11. For fra solens oppgang til dens
nedgang skal mitt navn bli stort blant
hedningefolkene, og på hvert sted skal det
brennes røkelse og bæres frem offergaver
for mitt navn, rene offergaver. For mitt
navn skal bli stort blant folkene, sier
Herren, hærskarenes Gud.
12. Men dere vanhelliger det ved å si:
"Herrens bord er skittent.", og: "Maten
som gies til det, er lite verdt."
13. Og dere sier: "Å, for et slit!" Og dere

b ag at elliserer d et , sier H e r r e n ,
hærskarenes Gud, og bærer frem slikt
som er røvet, det som er halt, eller sykt.
Slikt bærer dere frem som offergave!
Skulle slike gaver fra dere behage meg?
sier Herren.
14. Forbannet være den som farer frem
med svik, enda der er hanndyr i hans
flokk, og den som gjør et løfte og enda
ofrer Herren et hunndyr som har lyte. For
jeg er en stor konge, sier Herren,
hærskarenes Gud, og mitt navn er
dramatisk blant folkene.
KAP. 2
1. Og nå, dere prester, kommer dette
bud til dere!
2. Dersom dere ikke vil høre og ikke
legge det på hjerte, så dere gir mitt navn
ære, sier Herren, hærskarenes Gud, så vil
jeg sende forbannelsen mot dere og
forbanne deres velsignelser. Ja, jeg har alt
forbannet dem, fordi dere ikke legger det
på hjerte.
3. Se, jeg forbanner deres ætt og kaster
møkk i ansiktet på dere, møkk av deres
høytidsoffere. Og dere skal selv bli kastet
opp i den.
4. Da skal dere kjenne at jeg har sendt
dere dette bud, forat min pakt med Levi
skal bestå, sier Herren, hærskarenes Gud.
5. Den pakt jeg hadde med ham, lovet
ham liv og lykke. Det gav jeg ham forat
han skulle ha respekt for meg, og han
hadde respekt for meg og var forferdet for
mitt navn.
6. Sannhets lov var i hans munn, og
urett ble ikke funnet på hans lepper. I fred
og ærlighet vandret han med meg, og han
omvendte mange fra sin ugjerning.
7. For en prests lepper skal holde fast
ved sin lærdom, og lov skal hentes fra
hans munn, for han er Herrens,
hærskarenes Guds, budbringer.
8. Men dere har veket av fra veien og
fått mange til å kollidere mot loven. Dere
har demoralisert Levi-pakten, sier Herren,
hærskarenes Gud.
9. Derfor har jeg også gjort dere foraktet
og ubetydelige i alt folkets øyne, fordi dere
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ikke akter på mine veier, men gjør forskjell
på folk overfor loven.
Folkets utroskap mot Gud
10. Har vi ikke alle sammen èn far? Har
ikke èn Gud skapt oss? Hvorfor er vi da
troløse mot hverandre, så vi vanhelliger
våre fedres pakt?
11. Juda har vært troløs, og
vederstyggelige ting er gjort i Juda og i
Jerusalem. For Juda har vanhelliget
Herrens helligdom, som han elsker, og har
tatt en fremmed guds døtre til ekte.
12. Hos den mann som det gjør, skal
Herren utrydde av Jakobs telter hver
levende sjel, og den som bærer offergaver
frem for Herren, hærskarenes Gud!
13. For det andre gjør dere også dette:
Dere dekker Herrens alter med tårer, med
gråt og sukking, så han ikke mere ser på
offergaven og ikke tar imot noe med
velbehag av deres hånd.
14. Og dere sier: "Hvorfor?" Fordi
Herren har vært vitne mellom deg og din
ungdoms hustru, som du har vært troløs
mot, enda hun er din ektemake og din
hustru som du har inngått pakt med.
15. Men har ikke èn gjort det og enda
blitt i live? Men hva gjorde denne ene?
Han ville oppnå den ætt som Gud hadde
lovet ham. Men dere skal ta vare på deres
liv, og mot din ungdoms hustru skal du
ikke være troløs!
16. For jeg hater skilsmisse, sier Herren,
Israels Gud. En dekker seg på den måten
med et kledebånd av vold, sier Herren,
hærskarenes Gud. Så ta vare på deres liv
og vær ikke troløse mot hverandre!
17. Dere har kranglet med Herren, med
deres ord, og dere sier: "Hvordan har vi
kranglet med ham?" Ved å si: "Hver den
som gjør ondt, er god i Herrens øyne, og i
slike har han velbehag." Eller: "Hvor er
Gud, han som dømmer?"
KAP. 3
Herrens budbærer kommer
1. Se, jeg sender mitt bud, og han skal
rydde vei for meg. For brått skal han
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komme til sitt tempel, Herren som dere
søker, paktens budbærer, som dere
lengter etter. Se, han kommer, sier
Herren, hærskarenes Gud.
2. Men hvem kan tåle den dag han
kommer, og hvem kan bestå når han lar
seg se? For han er som en smelters ild og
som en vaskers lut.
3. Han skal sitte å smelte og rense
sølvet, og han skal rense Levis barn og
gjøre dem rene som gull og sølv. Og de
skal bære frem for Herren offergaver i
rettferdighet.
4. Og Judas og Jerusalems offergaver
skal behage Herren, som i gamle dager,
som i forhenværende år.
5. Og jeg vil komme til dere og holde
dom og være et raskt vitne mot
trollkarene, horkarene, mot dem som
sverger falsk, mot den som tilbakeholder
dagarbeideren hans lønn, som gjør vold
mot enken og den farløse, som bøyer
retten for den fremmede, og som ikke har
respekt for meg, sier Herren, hærskarenes
Gud.
Dere røver tienden fra meg
6. Jeg, Herren, har ikke forandret meg,
og dere, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort.
7. Like fra deres fedres dager har dere
veket av fra mine lover og ikke holdt dem.
Vend om til meg, så vil jeg vende meg om
til dere, sier Herren, hærskarenes Gud.
Og dere sier: "Hva skal vi vende om fra?"
8. Skal et menneske rane fra Gud, siden
dere stjeler fra meg? Og dere sier: "Hva
har vi stjålet fra deg?" Tienden og de
hellige gaver.
9. Forbannelsen har rammet dere, for
fra meg raner dere, ja hele folket.
10. Bær hele tienden inn i lagerhuset, så
det kan finnes mat i mitt hus, og test meg
p å d en n e m åt en , sier H erren ,
hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne
himmelens dører for å øse ut velsignelser
over dere i rikelig mål.
11. Jeg vil kommandere gresshoppen
for deres skyld, så den ikke ødelegger
jordens avling for dere, og vintreet på
marken skal ikke slå feil for dere, sier
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Herren, hærskarenes Gud.
12. Og alle folk skal prise dere lykkelige,
for da skal deres land være et herlig land,
sier Herren, hærskarenes Gud.
Dere taler galt om Herren
13. Deres ord har vært sterke mot meg,
sier Herren. Og dere sier: "Hva har vi sagt
oss imellom mot deg?"
14. Dere har sagt: "Det er meningsløst å
tjene Gud! Hva vinning har det vært for
oss at vi har aktet på hans bud, og at vi
har gått i sørgeklær for Herrens,
hærskarenes Guds, skyld?
15. Nå priser vi de overmodige lykkelige.
Ikke bare trives de vel, de som lever
ugudelig, men de har også satt Gud på
prøve og har allikevel sluppet fri."
16. Da talte de med hverandre, de som
hadde respekt for Herren, og Herren lyttet
til og hørte det. Og det ble skrevet opp i
en minnebok, for hans åsyn, for dem som
har respekt for Herren og tenker på hans
navn.
Det skal komme til å sees forskjell på
rettferdige og ugudelige
17. På den dag som jeg skaper, sier
Herren, hærskarenes Gud, skal de være
min eiendom, og jeg vil spare dem,
akkurat som en mann sparer sin sønn

som tjener ham.
18. De skal igjen se forskjell mellom den
rettferdige og den ugudelige, mellom den
som tjener Gud, og den som ikke tjente
ham.
KAP. 4
1. For se, dagen kommer, brennende
som en ovn. Da skal alle de overmodige,
og hver den som lever ugudelig, være
som halm. Og tiden som kommer, skal
sette dem i brann, sier Herren,
hærskarenes Gud, så det ikke etterlater
dem rot eller grein.
2. Men for dere som har respekt for mitt
navn, skal rettferdighetens sol gå opp med
legedom under sine vinger. Og dere skal
gå ut å hoppe som fòrede kalver,
3. og dere skal trå ned de ugudelige, for
de skal være som aske under deres
fotsåler, i den tid som jeg skaper, sier
Herren, hærskarenes Gud.
4. Kom i hu Moses', min tjeners, lov,
som jeg gav ham på Horeb for hele Israel,
både lover og bud!
5. Se, jeg sender dere Elia, profeten, før
Herrens dag kommer, den store og
dramatiske.
6. Og han skal vende fedrenes hjerte til
barn, og barnas hjerte til fedre, så jeg ikke
skal komme å slå landet med bann.
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28 Kapitler
KAP. 1

Jesu ættetavle

1. Jesu Kristi fødselsbok, Davids sønn,
og Abrahams sønn.
2. Abraham fødte Isak, Isak fødte Jakob,
Jakob fødte Juda og hans brødre.
3.Juda fødte Peres og Serah med
Tamar. Peres fødte Hesron, Hesron fødte
Aram,
4. Aram fødte Aminadab, Aminadab
fødte Nahson, Nashon fødte Salmon,
5. Salmon fødte Boas med Rahab, Boas
fødte Obed med Rut, Obed fødte Isai,
6. Isai var far til kong David. David fødte
Salomo med Urias hustru.
7. Salomo fødte Rehabeam, Rehabeam
fødte Abia, Abia fødte Asa,
8. Asa fødte Josjafat, Josjafat fødte
Joram, Joram fødte Ussia,
9. Ussia fødte Jotam, Jotam fødte Akas,
Akas fødte Hiskia,
10. Hiskia fødte Manasse, Manasse
fødte Amon, Amon fødte Josjia,
11. Josjia fødte Jekonja og hans brødre,
på den tid da folket ble ført bort til
Babylon.
12. Etter bortføringen til Babylon fødte
Jekonja sønnen Sjealtiel. Sjealtiel fødte
Serubabel,
13. Serubabel fødte Abihud, Abihud
fødte Eljakim, Eljakim fødte Asor,
14. Asor fødte Sadok, Sadok fødte
Akim, Akim fødte Eliud,
15. Eliud fødte Eleasar, Eleasar fødte
Mattan, Mattan fødte Jakob,
16. Jakob var far til Josef, Marias mann.
Og hun fødte Jesus, som kalles Kristus.
17. Altså er det ialt fjorten ætt-ledd fra
Abraham til David, fjorten ledd fra David til
bortføringen til Babylon, og fjorten ledd fra
bortføringen til Kristus.

Da Jesus skulle fødes
18. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik
til: Hans mor Maria var trolovet med Josef
Men før de var kommet sammen, viste det
seg at hun var med barn ved den Hellige
Ånd.
19. Men Josef, hennes mann, som var
rettskaffen, ville ikke vise frem henne, og
ville derfor skille seg fra henne i
hemmelighet.
20. Men da han tenkte på disse ting, se,
da viste en Herrens engel seg i en drøm
for ham, og sier: Josef, sønn av David,
frykt ikke for å ta Maria til deg som din
hustru, for det som nemlig er i henne er
født av Den Hellig Ånd.
21. Hun skal føde en sønn og du skal
kalle ham med navnet Jesus, for han skal
befri folket sitt fra syndene deres.
22. Men alt dette hendte for at det skulle
oppfylles, det som var sagt av Herren ved
Jesaja. Der profeten sier:
23. Se, jomfruen skal i sin mage føde en
sønn og de skal kalle ham navnet
"Immanuel", og det betyr: "Gud er med
oss."
24. Da Josef ble vekket opp av søvnen,
gjorde han som Herrens engel hadde
pålagt ham og han tok til seg hustruen sin.
25. Og han rørte henne ikke før hun
fødte sin sønn den førstefødte, og kalte
ham hans navn Jesus.
KAP. 2
De vise menn fra Østens land
1. Jesus var født i Bet-Lehem i Juda i
kong Herodes dager. Og se, da ankom
det vismenn fra Østen til Jerusalem,
2. og sa: "Hvor er den fødte, Jødenes
konge?" Vi så nemlig stjernen hans i
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østen og vi kom for å tilbe ham.
3. Men da kong Herodes fikk høre dette,
ble han redd, og hele Jerusalem med
ham.
4. De samlet alle yppersteprestene og
folkets skriftlærde, og forhørte seg hos
dem hvor den salvede skulle fødes.
5. De sa til ham: "I Judas Bet-Lehem.
Slik står det skrevet ved profeten:
6. Du Bet-Lehem i Judas land, du er
slett ikke minst blant fyrstene i Juda, for
av deg skal det nemlig utgå en fyrste, som
skal gjete mitt folk, Israel.
7. Da Herodes i hemmelighet hadde kalt
til seg vismennene, drøftet han nøye med
dem tiden for stjernens tilsynekomst.
8. Og da han sendte dem til Bet-Lehem,
sa han: "Gå og spør ut nøye om barnet.
Og når dere har funnet det, da kom og
meld fra til meg så jeg også kan komme å
tilbe ham."
9. Da de hadde hørt landsfyrsten, så
gikk de. Og se, stjernen, som de så i
Østen, gikk foran dem inntil de kom og
stod stille over det sted hvor barnet var.
10. Og da de så stjernen gledet de seg
mye med stor glede.
11. Da de var kommet inn i huset, fant
de Maria med barnet, dets mor, og de falt
ned og tilbad det. De åpnet skattene sine
og bar frem til gaver: Gull, røkelse, og
myrra.
12. Og de ble varslet i en drøm om ikke
å vende tilbake til Herodes, men ta en
annen vei og vende tilbake til landet sitt.
Josef og Maria drar til Egypt
13. Da de nå var dratt bort, se, da viser
en Herrens engel seg i en drøm for Josef
og sier: "Stå opp, ta barnet og dets mor
med, og flykt til Egypt. Og vær der inntil
jeg sier ifra til deg. Herodes vil nemlig lete
etter barnet for å drepe det.
14. Da stod han opp, og han tok barnet
og dets mor med seg om natten og drog til
Egypt.
15. Og der var de inntil Herodes døde,
forat det skulle oppfylles det som var talt
av Herren ved profeten, da han sa: "Fra
Egypten kalte jeg sønnen min."
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Herodes dreper alle guttebarn
16. Da Herodes hadde innsett at han
hadde blitt lurt av de vise menn, ble han
meget harm. Og han sendte folk for å
drepe alle guttebarn i Bet-lehem, og i alle
dens omliggende bygder, fra to år og
nedover i samsvar med tiden som han
hadde fått greie på av vismennene.
17. Da ble det oppfylt det som var talt
ved Jeremia, der profeten sier:
18. "En røst i Rama ble hørt, klage, gråt,
og stort jammer. Rakel gråter for sine barn
og hun vil ikke la seg trøste, fordi de er
ikke mere til."
Josef og Maria tilbake fra Egypt
19. Men da Herodes var død, se, da
viste Herrens engel seg i en drøm for
Josef i Egypt,
20. og sier: "Stå opp, ta barnet og dets
mor, og dra til Israels land, for de er døde
de som søkte etter barnets sjel."
21. Han stod da opp, tok barnet og dets
mor, og kom inn i Israels land.
22. Da han hadde hørt at Arkelaus var
landsfyrste i Juda istedenfor Herodes,
hans far, fryktet han for å gå dit. Men
varslet i en drøm drog han til bygdene i
Galilea.
23. Og han kom og slo seg ned i en by
som kalles Nasaret, forat det skulle
oppfylles det profetene talte om, at han
skulle kalles en Nasareer.
KAP. 3
Døperen Johannes står frem og taler
1. Men i disse dagene da døperen
Johannes kom, forkynte han i Judas
ørken,
2. og sa: Omvend dere, for himmelens
rike har nemlig nærmet seg.
3. Og han er det nemlig talt om ved
Jesaja, der profeten sier: "En røst roper i
ødemarken: Rydd vei for Herren, gjør
hans veier rette!"
4. Johannes selv hadde sin kappe av
kamelhår på seg og et belte av lær om
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livet. Maten hans var av gresshopper og
honning fra villmarken.
5. Da gikk de ut til ham, Jerusalem, hele
Juda, og hele landet ved Jordan.
6. Og de ble døpt i Jordan av ham, alle
som bekjente syndene sine.
7. Men da han så mange av fariseerne
og sadukeerne komme til dåpen hans, sa
han til dem: Ormeyngel, hvem lærte dere
å ha respekt for den kommende vrede?
8. Bær da frukt som er verdig
omvendelsen.
9. Og tro ikke dere kan si inne i dere: "Vi
har Abraham til far." For jeg sier dere
nemlig: At Gud kan reise opp, av disse
steiner, barn av Abraham.
10. Øksen ligger allerede ved roten av
trærne. Og hvert tre som da ikke gjør god
frukt, hogges ned og kastes på ilden.
11. Vel, jeg døper dere med vann til
omvendelse. Men han som kommer etter
meg, er sterkere enn meg. Han, hvis jeg
ikke verdig til å bære sandalene, skal
døpe dere med hellig Ånd og ild.
12. Han har kasteskuffen i hans hånd.
Og han skal rense gjennom treskeplassen
sin og samle hveten på låven sin, men
agnene skal han brenne i en uslokkbar ild.
Jesus døpes
13. Da kommer Jesus fra Galilea til
Jordan, til Johannes, for å døpes av ham.
14. Men Johannes nektet ham og sa:
Jeg har behov for å døpes av deg, og så
kommer du til meg?
15. Da svarte Jesus og sa til ham: Tillatt
det nå. Det er nemlig sømmelig for oss å
fullføre all rettferdighet. Da tillot han det.
16. Da han var døpt, gikk Jesus straks
opp av vannet. Og se, da åpnet himmelen
seg for ham, og han så Guds Ånd dale
ned, så som en due, og kom over ham.
17. Og se, en røst fra himmelen sa:
Dette er sønnen min, den elskede, i hvem
jeg har funnet velbehag.
KAP. 4
Jesus blir lokket av Djevelen
1. Da ble Jesus drevet opp til ørkenen

av Ånden for å prøves av Djevelen.
2. Han hadde fastet i 40 dager og 40
netter og ble til slutt sulten.
3. Og fristeren som var kommet til ham
sa: Dersom du er Guds sønn, si at disse
steinene skal bli til brød!
4. Men han svarte og sa: Det er skrevet:
Ikke bare av brød, skal mennesket leve,
men av hvert ord som går ut gjennom
Guds munn.
5. Da tar Djevelen ham til den hellige
byen og sette ham på tempelets topp.
6. Og sier til ham: Om du Guds sønn er,
da kast deg selv ned. For det er skrevet:
At til englene sine skal han gi sin befaling
om deg. På sine hender skal de bære
deg, forat du ikke skal støte din fot mot
noen stein.
7. Jesus sa til ham: Igjen er det skrevet:
Du skal ikke friste Herren din Gud.
8. Igjen tar Djevelen ham til et meget
høyt fjell og viser ham alle verdens
kongeriker og deres herlighet,
9. og sier til ham: Alt dette vil jeg gi deg,
hvis du vil falle ned og tilbe meg.
10. Da sier Jesus til ham: Gå bort Satan,
for det er skrevet: Herren din Gud skal du
tilbe, og ham alene skal du arbeide for.
11. Da forlater Djevelen ham. Og se,
engler kom og tjente ham.
Jesus begynner sin virksomhet
12. Men da Jesus fikk høre at Johannes
var forrådt, drog han bort fra Galilea.
13. Han hadde forlatt Nasaret, og kom
og festet bo i Kapernaum, som ligger ved
sjøen i Sebulons og Naftalis landområde,
14. forat det skulle oppfylles det som var
talt ved Jesaja, der profeten sier:
15. Sebulons land og Naftalis land,
veistrekningen ved sjøen, på andre siden
av Jordan, hedningenes Galilea,
16. folket som var sittende i et mørke, så
et stort lys. Til dem som var sittende i et
land med dødens skygger, gikk det opp et
lys for.
17. Fra da av begynte Jesus å rope ut
og si: Vend om, for himmelens rike har
nemlig nærmet seg.
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Jesus kaller fire fiskere
18. Men da Jesus gikk omkring langs
Galileas sjø, så han to brødre, Simon,
som kalles Peter, og Andreas, hans bror,
kaste garn i sjøen, for de var fiskere.
19. Og han sier til dem: Kom etter meg,
og jeg skal gjøre dere til fiskere av
mennesker.
20. Straks, da de hadde forlatt garnene,
fulgte de ham.
21. Og da de var gått derfra, så han to
brødre, Jakob, Sebedeus sønn, og
Johannes, broren hans, i båten sammen
med Sebedeus, faren deres. De reparerte
garnene sine. Og han ropte på dem.
22. Straks, de hadde forlatt båten og
faren sin, fulgte de ham.
Jesus begynner å preke
23. Og han gikk omkring i hele Galilea
og lærte i synagogene deres, og ropte ut
rikets nyheter, helbredet enhver sykdom,
og enhver lidelse i folket.
24. Og ryktet hans kom ut til hele Syria.
De brakte til ham alle som hadde ondt av
alle slags sykdommmer, som var plaget
av lidelser, demonbesatte, epilepsisyke,
lamme, og han helbredet dem.
25. Store mengder fulgte ham fra
Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Juda, og
andre siden av Jordan.

Side 949

etter rettferd, for de skal mettes.
7. Salige er de barmhjertige, for de skal
få godhet.
8. Salige er de rene av hjertet, for de
skal se Gud.
9. Salige er de som stifter fred, for de
skal kalles Guds barn.
10. Salige er de som blir forfulgt for
rettferdighets skyld, for himmelens rike er
deres.
11. Salige er dere når de kommer til å
håne dere, forfølge dere, og si ethvert
ondt ord imot dere, og lyver på dere for
min skyld.
12. Gled dere og fryd dere, for lønnen
deres er stor i himmelen. Slik forfulgte de
nemlig profetene som var før dere.
Dere er salt og lys
13. Dere er Jordens salt. Hvis nå saltet
blir kraftløst, hva skal den da saltes med?
Da duger det intet mere uten til å bli kastet
ut, og tråkkes på av menneskene.
14. Dere er verdens lys. En by, som har
beliggenhet på et fjell, kan ikke skjules.
15. Heller ikke tenner de et lys og setter
det under en boks, men i staken, så det
lyser for alle som er i huset.
16. La deres lys lyse slik for
menneskene, forat de kan se deres gode
gjerninger og prise deres Fader, som er i
himmelen.
Hans tale om loven

KAP. 5
1. Da han så mengdene, gikk han opp
på fjellet. Han satte seg, og lærlingene
hans kom til ham.
Jesu tale fra fjellet
2. Idet han åpnet sin munn, lærte han
dem, og sa:
3. Salige er de tiggende i ånden, for
himmelens rike er deres.
4. Salige er de som sørger, for de skal
bli trøstet.
5. Salige er de ydmyke, for de skal arve
Jorden.
6. Salige er de som hungrer og tørster

17. Tenk ikke at jeg er kommet for å
oppløse loven eller profetene. Jeg er ikke
kommet for å oppløse, men for å oppfylle.
18. I sannhet sier jeg nemlig dere: Inntil
himmelen og Jorden forgår, skal ikke en
eneste prikk forgå av loven, før alt har
skjedd.
19. Den som da bryter et av budene,
enn det minste, og lærer menneskene slik,
skal kalles den minste i himmelenes rike.
Men den som vil gjøre og lære dem, han
skal kalles stor i himmelens rike.
20. Jeg sier dere: At dersom dere ikke
vil overgå rettferdigheten til deres
skriftlærde og fariseere, skal dere slett
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ikke komme inn i himmelens rike.
Å forlate sin bror
21. Dere har hørt at det er sagt av de
gamle: Ikke slå i hjel. Men den som slår i
hjel blir skyldig i domssaken.
22. Men jeg sier dere: Enhver som blir
vred på sin bror uten årsak, blir skyldig i
domssaken. Og den som sier til sin bror:
"Raka (tosk)", blir skyldig i juryen. Og den
som sier dumrian blir skyldig til helvetes
ild.
23. Når du da bærer din gave frem til
alteret og kommer i hu der at din bror har
noe imot deg, la da gaven ligge foran
alteret og gå bort og forson deg med din
bror. Så kan du komme å bære frem din
gave.
25. Bli fort vennlig med din motpart,
mens du ennå går på veien sammen med
ham, forat ikke din motpart skal overgi deg
til dommeren, og dommeren overgir deg til
vakten, og du blir kastet i fengsel.
26. I sannhet, jeg sier deg: Du skal slett
ikke komme ut derfra før du betaler det
siste øre.
Lyster og begjær
27. Dere har hørt at det er sagt av de
gamle: Driv ikke hor!
28. Men jeg sier dere at enhver som ser
på en kvinne for å lyste etter henne har alt
drevet hor med henne i hjertet sitt.
29. Dersom ditt høyre øye støter deg, da
riv det ut og kast det fra deg. For det er
nemlig til gagn for deg at et av lemmene
dine ødelegges, og at ikke hele din kropp
blir kastet i helvete.
30. Og dersom din høyre hånd støter
deg, da hugg den av og kast den fra deg.
For det er nemlig til gagn for deg at et av
lemmene ødelegges, og at ikke hele
kroppen blir kastet i helvete.
Skilsmisse
31. Det er sagt: At den som skiller seg
fra hustruen sin, skal gi henne skilsmissepapir.

32. Jeg derimot sier dere: At den som
skiller seg fra hustruen sin, unntagen på
grunn av utroskap, gjør at hun driver hor.
Og den som gifter seg med en fraskilt,
driver hor.
Dere skal ikke sverge
33. Igjen har dere hørt det sagt av de
gamle: Du skal ikke sverge falskt, men
betal dine svergelser til Herren.
34. Men jeg sier: At dere overhode ikke
skal sverge, verken ved himmelen, for det
er Guds trone,
35. eller ved Jorden, for det er
skammelen for hans føtter, eller ved
Jerusalem, for det er den store konges by.
36. Heller ikke ved hodet ditt skal du
sverge. For du kan ikke gjøre ett hår hvitt
eller svart.
37. Men la deres tale være et JA, og
NEI. Det som er mere enn dette, er fra det
onde.
Øye for øye og tann for tann
38. Dere har hørt at det er sagt: Øye
istedenfor øye og tann for tann.
39. Men jeg sier dere: Ikke stå imot den
onde. Og enhver som vil slå deg på det
høyre kinnet, snu også det andre til ham.
40. Og den som vil saksøke deg og ta
skjorten din, gi ham også kappen.
41. Og om en vil tvinge deg til å gå en
mil (1,5km), gå to (3km) med ham.
42. Gi til den som ber deg, og vend deg
ikke fra den som vil låne fra deg.
Du skal elske din neste
43. Dere har hørt at det er sagt: Du skal
elske din neste og hate din fiende.
44. Men jeg sier dere: Elsk deres
fiender, velsign den som forbanner dere,
gjør vel mot dem som hater dere, og be
for dem som spotter og forfølger dere,
45. forat dere kan være barn av deres
Fader som er i himmelen, for han lar sin
sol gå opp over onde og gode. Og han lar
det regne over rettferdige og urettferdige.
46. For hvis dere elsker dem som elsker
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dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke
også tollmennene det samme?
47. Og dersom dere bare hilser på deres
brødre, hva bragd gjør dere da? Gjør ikke
også hedningene det samme?
48. Bli da fullkomne, akkurat som
Faderen deres, som er i det himmelske, er
fullkommen.
KAP. 6

Når dere gir gaver

1. Se opp, for at dere ikke gjør
barmhjertigheten deres for menneskene,
for å bli sett av dem! For da får dere ikke
lønn fra Faderen deres i himmelen.
2. Når du da gir en barmhjertighetsgave, blås ikke i basun fremfor deg, som
skuespillerne gjør i synagogene og på
gatene, forat de skal æres av
menneskene. Sannelig, jeg sier dere: De
har alt fått lønnen sin.
3. Men du skal gi barmhjertighets-gaven
slik at ikke din venstre hånd vet hva den
høyre gjør,
4. forat din barmhjertighetsgave kan
være i hemmelighet. Og Faderen din som
ser det skjulte, han skal gi deg igjen i det
åpenbare.
Når du ber
5. Og når du ber: Vær ikke som
skuespillerne som står i synagogene og
på gatehjørnene og ber, forat de da kan
sees av menneskene. I sannhet, jeg sier
dere: At de har allerede lønnen sin.
6. Men når du ber, gå da inn i ditt rom,
lås døren din, og be til Faderen din, som
er i det skjulte. Og Faderen din, som ser i
det skjulte, skal gi deg igjen i det
åpenbare.
7. Når dere er bedene, skal dere ikke
skravle som hedningene, for de tror at det
er med masse-snakking at de skal
bønnhøres.
8. Vær ikke lik dem. Faderen deres vet
jo hva dere har bruk for, før dere ber ham.
9. Slik skal dere be: Vår Fader som er i
himmelen, hellige ditt navn.
10. Må ditt rike komme. Må din vilje skje

på Jorden også, som i himmelen.
11. Gi oss idag det daglige brød.
12. Forlat oss vår skyld, som også vi
forlater våre skyldnere.
13. Før oss ikke ut i prøvelser, men fri
oss fra det onde. For riket er ditt, kraften,
og æren, i evighet. Amen.
14. For hvis dere forlater menneskene
skyldegjelden deres, skal også Faderen
forlate dere den himmelske.
15. Men hvis dere ikke forlater
menneskene deres overtramp, skal heller
ikke Faderen forlate dere deres
overtramp.
Når dere faster
16. Når dere faster, så vær ikke som
skuespillerne. Dysterhet viser de i
ansiktene sine, forat de skal synes for
menneskene, som fastende. I sannhet jeg
sier dere: At de har allerede sin lønn.
17. Men når du faster, da salv ditt hode
og vask ditt ansikt,
18. forat du ikke skal synes fastende for
menneskene, men for din Fader som er i
det skjulte. Og Faderen din, som ser i det
skjulte, skal gi deg igjen i det åpenbare.
Samle dere skatter i himmelen
19. Samle ikke skatter til dere på
Jorden, hvor møll og rust fortærer, og hvor
tyver bryter inn og stjeler.
20. Men samle dere skatter i himmelen,
hvor verken møll eller rust fortærer, og
hvor tyver ikke bryter inn og stjeler.
21. For hvor nemlig deres skatt er, der
vil også deres hjerte være.
Øyet gir kroppen lys
22. Kroppens lys er øyet ditt. Hvis ditt
øye er oppriktig, vil hele din kropp være
opplyst.
23. Men dersom ditt øye er ondt, vil hele
din kropp være mørk. Hvis da lyset i deg
er mørkt, hvor stort blir da ikke mørket.
Tjen ikke Mammon
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24. Ingen kan slave for to herrer. Enten
vil han nemlig hate den ene og elske den
andre, eller vil han holde seg til den ene
og forakte den andre. Dere kan ikke slave
for Gud og Mammon.
25. Dette sier jeg til dere derfor at dere
ikke skal ha bekymringsomsorg for deres
sjelsliv, for hva dere skal ete, eller for hva
dere skal drikke. Heller ikke for kroppen,
hva dere skal kle dere med. Er ikke sjelen
mere verdt en maten, og kroppen mere
enn klærne?
26. Se på himmelens fugler. De sår ikke,
høster ikke, og samler ikke i lager, men
deres himmelske Fader før dem. Har ikke
dere mere fortrinn fremfor dem?
27. Men hvem av dere som bekymrer
seg kan legge en alen til sin lengde?
28. Og hvorfor er dere bekymret
angående klærne? Legg merke til liljene
på marken hvordan de vokser. De
arbeider eller spinner ikke.
29. Jeg sier dere: At ikke engang
Salomo, i all sin herlighet, var kledd som
en av dem.
30. Men når Gud kler markens gress slik
i dag, og som i morgen blir det kastet i
ovnen, er dere ikke mere verdt, dere lite
troende?
31. Beklag dere ikke og si: Hva skal vi
ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal
vi kle oss med?
32. Alt dette er det nemlig hedningene
søker. Men den himmelske Faderen deres
vet at dere behøver alle disse ting, alle.
33. Så søk først Guds rike og hans
rettferdighet, og alle disse ting skal gies i
tillegg til dere.
34. Beklag dere ikke for morgendagen.
Morgendagen skal ha omsorg for sitt eget.
Det er nok for dagen med sitt eget onde.
KAP. 7

Fordøm ikke

1. Ikke døm, forat ikke dere skal
dømmes.
2. Med den dom dere nemlig dømmer,
skal dere dømmes. Og med den mengde
dere måler med, skal det måles tilbake til
dere.

3. Hvorfor ser du flisen i øyet til broren
din, men ikke merker bjelken i ditt eget
øye?
4. Eller hvordan kan du si til broren din:
"La meg dra ut flisen av ditt øye", og se,
det er en bjelke i ditt øye.
5. Skuespiller, ta først ut bjelken av ditt
eget øye, da vil du se og dra flisen ut av
din brors øye.
6. Gi ikke det innvidde til hundene, og
kast ikke deres perler til svin, så de ikke
kan trampe dem ned med føttene sine, og
rive dere i stykker etter å ha snudd seg.
Be, søk, og bank på
7. Be, og det skal gis dere. Let, og dere
skal finne. Bank på, og det skal åpnes for
dere.
8. For enhver som ber, får. Og enhver
som leter, finner. Og enhver som banker
på, skal det åpnes for.
9. Eller hvem er det av dere mennesker
som, når sønnen hans vil be om et brød,
gir ham en stein?
10. Og når han bad om en fisk, vil gi
ham en orm?
11. Når altså dere som er onde vet å gi
barna deres gode ting, hvor mye mere
skal ikke Faderen deres, som er i
himmelen, gi gode ting til dem som ber
ham?
12. Alle ting som dere da vil at
menneskene skal gjøre mot dere, slik skal
dere også gjøre mot dem. Dette er loven
og profetene.
Den trange og brede port
13. Gå inn gjennom den trange porten,
for vid er porten og bred er veien, som
fører til fortapelsen, og mange er de som
går inn gjennom den.
14. For trang er porten og smal er veien,
som fører til levende livet, og få er de som
finner den.
Menneskenes dårlige frukter
15. Ta dere i vare for løgnprofetene,
som kommer til dere i fåreklær, men
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innvendig er som rovgriske ulver.
16. Av fruktene deres skal dere kjenne
dem. Ikke samler de vel druer av
tornebusker, eller fiken av tistler.
17. Slik gjør ethvert godt tre gode
frukter, men det dårlige treet gjør dårlige
frukter.
18. Et godt tre kan ikke gjøre dårlige
frukter, og et dårlig tre kan ikke gjøre gode
frukter.
19. Ethvert tre som ikke gjør gode
frukter blir hugget ned og kastet på ilden.
20. Altså på fruktene skal dere kjenne
dem.
Herren vedkjenner ikke de onde
21. For ikke enhver som sier til meg
HERRE, skal komme inn i himlenes rike,
men den som gjør min Faders vilje, som
er i himmelen.
22. Mange skal si til meg på denne dag:
HERRE, var det ikke i ditt navn vi
profeterte, i ditt navn vi kastet ut demoner,
og i ditt navn vi gjorde mange kraftgjerninger?
23. Og da skal jeg bekjenne for dem: At
jeg kjente dere aldri. Gå bort fra meg dere
som gjør urettferdighet.
Huset på sand, og huset på fjell
24. Enhver som hører disse mine ord og
gjør etter dem, sammenligner jeg med en
klok mann som bygget sitt hus på fjellet.
25. Og regnet kom ned, flommen kom,
og vindene blåste, og falt mot dette huset.
Og det falt ikke, da det var grunnfestet på
fjell.
26. Og enhver som hører disse mine ord
og ikke gjør etter dem, sammenligner jeg
med en dårlig mann som bygget huset sitt
på sanden.
27. Og regnet kom ned, flommen kom,
og vindene blåste, og slo mot huset, og
det falt. Og dets fall var stort.
Jesu autoritet
28. Og det hendte da Jesus var ferdig
med disse ordene at folkemengden var
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forbauset over hans lære.
29. Han lærte dem nemlig som en som
hadde autoritet, og ikke som de
skriftlærde og fariseerne.
KAP. 8
Jesus helbreder en mann
1. Da han gikk ned fra fjellet, fulgte
mange folkemengder ham.
2. Og se, en spedalsk som var kommet,
tilbad ham og sa: Herre, hvis du vil, kan
du rense meg.
3. Jesus rakte ut hånden og rørte ved
ham, og sa: Jeg vil. Bli ren! Og straks ble
han renset fra sin spedalskhet.
4. Og Jesus sier til ham: Se til at du ikke
sier det til noen, men gå å vis deg selv for
presten. Og bær frem gaven, som Moses
påla, til vitnesbyrd for dem.
Den romerske offiser
5. Da Jesus kom til Kapernaum kom en
hundremannsoffiser bedene til ham,
6. og sa: Herre, gutten min har lagt lam i
huset med alvorlige smerter.
7. Jesus sier til ham: Når jeg er kommet,
skal jeg helbrede ham.
8. Men da svarte hundremannsoffiseren
ham og sa: Herre, jeg er ikke verdig til at
du skal gå inn under mitt tak. Men si bare
et ord, så vil gutten bli helbredet.
9. For jeg er også et menneske under
kommando og har soldater under meg. Og
sier jeg til den ene: Gå!, så går han, og til
den andre: Kom!, så kommer han. Og til
slaven min: Gjør dette!, så gjør han det.
10. Da Jesus hørte dette, undret han
seg. Og han sa til dem som fulgte ham: I
sannhet, jeg sier dere: Ikke engang i Israel
har jeg funnet så stor tro(overbevisning).
11. Jeg sier dere: At mange, fra solens
oppgang og dens nedgang, skal komme
og sette seg ned til bords med Abraham,
Isak, og Jakob, i himlenes rike.
12. Men rikets barn skal kastes ut i
mørket der utenfor, og der skal være gråt
og tenners gnissing.
13. Og Jesus sa til hundremannsoffiseren: Gå! Og som du trodde skal det
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skje deg. Og gutten ble helbredet i samme
stund.
Jesus helbreder mange folk
14. Og da Jesus var kommet i Peters
hus, så han svigermoren hans liggende og
hadde feber.
15. Han rørte ved hånden hennes, og
feberen forlot henne. Og hun stod opp og
tjente dem.
16. Da det var blitt seint, bar de til ham
mange demonbesatte. Han drev ut
åndene med et ord. Og alle som hadde
ondt, helbredet han,
17. forat det skulle oppfylles det Jesaja
talte, der profeten sier: Han tok plagene
våre og førte bort våre sykdommer.
Den skriftlærde som ville følge ham
18. Men da Jesus så de mange
folkemengder rundt omkring seg, bød han
å gå bort til andre siden av sjøen.
19. En skriftlærd var kommet til ham, og
sa til ham: Lærer, jeg vil følge deg hvor du
så hen går.
20. Og Jesus sier til ham: Revene har
huler, og himmelens fugler har reir, men
menneskesønnen har ikke noe han kan
legge hodet på.
21. Men en annen av lærlingene hans
sa til ham: Herre, la meg først gå bort å
begrave faren min.
22. Men Jesus sa til ham: Følg meg, og
la de døde begrave sine døde.
Stormen på sjøen
23. Og da de hadde gått over i båten,
fulgte lærlingene hans ham.
24. Og se, en stor storm kom på sjøen,
så båten skjultes av bølgene, men han
sov.
25. Lærlingene kom da og vekket ham,
og sa: Herre, befri oss. Vi går til grunne.
26. Han sier til dem: Hvorfor er dere
redde, dere lite troende? Da reiste han
seg, refset vindene og havet, og det ble
blikk stille.
27. Menneskene undret seg og sa: Hva

er denne for en, at både vindene og havet
adlyder ham?
Jesus befrir to demonbesatte
28. Da han var kommet til den andre,
side til Gadareners landområde, møtte
han to demonbesatte, som kom ut fra
gravene, som var så ville at ingen maktet
å gå forbi på denne veien.
29. Og se, de skrek ut: Hva er mellom
oss og deg, Jesus, Guds sønn? Kom du
hit før tiden, for å pine oss?
30. Og det var en stor svineflokk på
beite.
31. Demonene bad ham og sa: Hvis du
driver oss ut, tillatt oss å gå inn i den
flokken av svin.
32. Og han sa til dem: Gå! Da de var
gått ut, fór de over flokken av svin. Og se,
hele flokken av svin fór utfor stupet og ned
i havet, og døde i bølgene.
33. Men de som gjette dem, rømte. Og
da de kom inn i byen, fortalte de alt, og
også det om de demonbesatte.
34. Og se, hele byen kom i møte med
Jesus. Og da de så ham, bad de om at
han skulle gå bort fra bygdene deres.
KAP. 9
Jesus helbreder en lam mann
1. Da Jesus var gått i båten, satte han
over, og kom til sin egen by.
2. Og se, de brakte til ham en lam
liggende på en seng. Og da Jesus så
troen(overbevisning) deres, sa han til den
lamme: Vær ved godt mot, barn, for tilgitte
er syndene dine.
3. Og se, noen av de skriftlærde sa med
seg selv: Denne spotter.
4. Da Jesus forstod tankene deres, sa
han: Hvorfor tenker dere så onde tanker i
hjertene deres?
5. Hva er nemlig lettere å si: "Tilgitte er
syndene dine", eller å si: "Stå opp og gå
omkring?"
6. Men forat dere skal skjønne at
menneskesønnen har makt på Jorden til å
tilgi synder, da sier han til den lamme:
Reis deg opp, ta din seng, og gå til huset
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ditt.
7. Da reiste han seg opp og gikk til huset
sitt.
8. Men da folkemengden så det, ble de
forbauset og priste Gud som hadde gitt så
stor makt til folkene.
Jesus kaller Matteus
9. Da Jesus gikk videre derfra, så han et
menneske sittende i tollbua, som hette
Matteus. Og han sier til ham: Følg meg.
Og da han hadde reist seg, fulgte han ham.
10. Og det fant sted da han hadde satt
seg i huset. For se, mange tollere og
syndere var kommet og satte seg
sammen med Jesus og lærlingene hans.
11. Da fariseerne hadde sett det, sa de
til lærlingene hans: Hvorfor eter mesteren
deres sammen med tollere og syndere?
12. Men da Jesus hadde hørt det, sa
han til dem: De friske har ikke bruk for
lege, men de som har det vondt.
13. Gå bort og lær hva det er: Det er
barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg
kom ikke for å kalle rettferdige til
omvendelse, men syndere.
Spørsmål om faste
14. Da kommer Johannes' lærlinger til ham
og sier: Hvorfor faster vi og fariseerne så
mye, men lærlingene dine faster ikke?
15. Jesus sa til dem: Ikke kan vel
bryllupshusets barn faste så lenge
brudgommen er hos dem. Men den tid
kommer da brudgommen blir tatt fra dem,
og da skal de faste.
16. Ingen setter en ukrympet tøylapp på
et gammelt klesplagg. Det tar nemlig
bevegeligheten fra klesplagget og riften
blir verre.
17. Heller ikke tar de ny vin i gamle
skinnsekker, for ellers revner skinnsekkene, vinen renner ut, og skinnsekkene går i stykker. Men tar de ny vin i
nye skinnsekker, da tas begge deler vare
på.
Kvinnen med blødninger og
synagogelederens datter
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18. Da han sa dette til dem, se, da kom
en synagogeleder til ham i ærbødighet og
sa: Datteren min er døende akkurat nå,
men kom og legg hånden din på henne,
så hun får leve.
19. Og da Jesus hadde reist seg, fulgte,
han og lærlingene hans, med ham.
20. Og se, en kvinne, som hadde hatt
blødninger i 12 år, var kommet bakfra og
rørte ved kanten av kappen hans.
21. Hun sa nemlig til seg selv: Om jeg
bare får røre ved kappen hans, så blir jeg
befridd.
22. Men da Jesus hadde snudd seg og
fått øye på henne, sa han: Vær ved godt
mot, datter. Troen(stole på) din har befridd
deg. Og kvinnen ble befridd fra denne stund.
23. Og da Jesus kom til synagogelederens hus og fikk se fløytespillerne og
folkemengden som bråkte,
24. sier ham til dem: Gå bort, for jenta er
ikke død, men hun sover. Og de lo ham ut,
25. men da kastet han folkemengden ut,
og gikk inn og grep hennes hånd, og
reiste jenta opp.
26. Og ryktet om dette gikk ut over hele
landet.
Jesus helbreder to blinde menn
27. Og Jesus vandret videre derfra. To
blinde fulgte ham da, ropende, og sa:
Forbarm deg over oss, Davids sønn.
28. Men da han var kommet inn i huset,
kom de blinde til ham. Og Jesus sier til
dem: Tror dere at jeg kan gjøre dette? De
sier til ham: Ja, Herre.
29. Da rørte han ved øynene deres og
sa: Etter deres tro(overbevisning) skal det
skje med dere.
30. Deres øyne ble åpnet og Jesus talte
strengt til dem og sa: Se til at ingen får vite
det.
31. Men da de hadde gått, pratet de om
ham, i hele landet, om dette.
Jesus befrir en som er besatt av en
stum demon
32. Da de hadde gått, se, da førte de til
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ham et stumt, demonbesatt, menneske.
33. Og da demonen var drevet ut, talte
den stumme. Og folkemengden var
forbauset og sa: Aldri har slikt blitt sett i
Israel.
34. Men fariseerne sa: Det er ved hjelp
av lederen over demonene at han driver ut
demonene.
Jesus synes synd på folkemengden
35. Jesus gikk omkring i alle byene og
landsbyene, lærte i synagogene deres,
forkynte rikets gode nyheter, og helbredet
enhver sykdom og enhver lidelse i folket.
36. Men da han hadde sett folkemengdene, syntes han synd på dem, for
de var som forfalne og bortkomne, som
sauer, som ikke hadde noen hyrde.
37. Da sier han til lærlingene sine:
Høsten er stor, men arbeiderne få.
38. Be da høstens Herre at han sender
ut arbeidere til høsten sin.
KAP. 10
Jesus velger ut de tolv
1. Jesus tilkalte de tolv lærlingene sine
og gav dem autoritet over skitne ånder, til
å kaste dem ut, og helbrede enhver
sykdom og enhver elendighet.
2. Og dette er navnene på de tolv
apostlene: Først Simon, som kalles Peter,
Andreas, hans bror, Jakob, Sebedeus
sønn, og Johannes, hans bror,
3. Filip, Bartolomeus, Tomas, tolleren
Matteus,
Jakob, Alfeus' sønn, og
Lebbeus, som hadde tilnavnet Taddeus,
4. Simeon, Kananeeren, og Judas
Iskariot, som også forrådte ham.
De tolvs misjons-virksomhet
5. Disse tolv sendte Jesus etter å ha
påbudt dem og sagt: Gå ikke ut på
hedningenes vei, og gå ikke inn i
Samritanernes by.
6. Men gå heller til de tapte fårene av
Israels hus!
7. Gå, rop ut og si: At himmelens rike er
kommet nær.

8. Helbrede syke, rens spedalske, vekk
opp døde, og driv ut demoner. Gratis fikk
dere det, så gi det gratis.
9. Skaff dere ikke gull, sølv, eller kobber,
i beltene deres,
10. ikke veske på veien, eller to kjortler,
eller sandaler, eller stav, for arbeideren er
nemlig verd sin mat.
11. Når dere da kommer til den byen
eller landsbyen, så spør i den om hvem
som er verdig, og bli der inntil dere går ut.
12. Men når dere kommer i huset, så
hils det.
13. Og hvis da huset er verdig, så skal
da freden komme over det. Men hvor det
ikke er verdig freden deres, skal den
vende tilbake til dere.
14. Og den som ikke vil ta imot dere og
ikke høre ordene deres, skal dere gå ut av
huset fra eller fra den byen, og rist støvet
av føttene deres.
15. Sannelig sier jeg dere: Lettere skal
det bli for Sodomas land og Gomorra på
dommens dag, enn for denne by.
16. Se, jeg sender dere som sauer i
mellom ulver. Vær da kloke som slangene
og uskyldige som duene.
Vokt dere for menneskene
17. Men pass dere for menneskene. De
vil nemlig forråde dere til domstolene, og i
synagogene vil de piske dere.
18. Og dere skal føres frem for landshøvdinger og konger for min skyld, til et
vitnesbyrd for dem, og for hedningene.
19. Men når de forråder dere, ha da ikke
bekymring for hvordan eller hva dere skal
si. Det skal nemlig gis dere i samme stund
hva dere skal tale.
20. For det er nemlig ikke dere som
taler, men det er deres Faders Ånd som
taler i dere.
21. Og bror skal forråde bror til døden,
og en far sitt barn. Barn skal reise seg mot
foreldrene, og de vil drepe dem.
22. Og dere vil bli hatet av alle på grunn
av navnet mitt. Men den som dog holder
ut til enden, han skal bli befridd.
23. Men når de forfølger dere i denne
by, fly til den andre. Og hvis den andre
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også forfølger dere, så fly til den neste.
Sannelig jeg sier dere nemlig: At dere skal
slett ikke ha blitt ferdig i byene, i Israel, før
menneskesønnen kommer.
24. En lærling er ikke over sin mester,
og en slave er ikke over sin herre.
25. Nok er det for lærlingen at han blir
som læreren sin, og slaven som sin herre.
Hvis de kalte husbonden Be'elsebul, hvor
mye mer ikke da husfolkene hans.
Frykt ikke for dem
26. Frykt altså ikke for dem, for nemlig
ingenting er så skjult at det ikke skal
åpenbares, og så gjemt at det ikke skal bli
kjent.
27. Det som jeg sier til dere i mørket,
skal dere si i lyset. Og det som dere hører
i øret, rop det ut fra takene.
28. Frykt ikke for dem som dreper
kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt
heller for ham som kan ødelegge både
sjel og kropp i helvete.
29. Selges ikke to spurver for en
assarion (0,45g sølv)? Og ikke en av dem
skal falle til jorden uten at Faderen deres
vil så.
30. Endog hårene på deres hode er
telte.
31. Altså, frykt ikke, for dere er mere
verdt en mange spurver.
Å holde seg til kristus
32. Hver den som da bekjenner seg til
meg for menneskene, ham skal også jeg
kjennes ved for min Fader i himmelen.
33. Men den som vil fornekte meg for
menneskene, ham skal også jeg fornekte
for Faderen min i himmelen.
34. Tenk ikke at jeg er kommet for å
kaste harmoni på jorden, men sverd.
35. Jeg kom nemlig for å skille et
menneske fra faren hans, en datter fra
moren hennes, og en svigerdatter fra
svigermoren hennes.
36. Hans egne husfolk skal bli fiender av
mennesket.
37. Den som elsker sin far eller mor mer
enn meg, er meg ikke verd. Og den som
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elsker sin sønn eller datter mere enn meg
er meg ikke verd.
38. Den som ikke tar sitt kors og følger
etter meg, er meg ikke verd.
39. Den som har funnet sitt sjelsliv, skal
miste det. Og den som har mistet sjelslivet
på grunn av meg, skal finne det.
Den som tar imot dere, tar imot meg
40. Den som tar imot dere, mottar meg.
Og den som mottar meg, mottar også han
som sendte meg.
41. Den som mottar en profet, i en
profets navn, skal få lønn som en profet.
Den som mottar en rettferdig mann, i en
rettferdig manns navn, skal få lønn som
en rettferdig.
42. Og den som skjenker en av disse
små et beger kalt vann, selv i navn av en
lærling, sannelig sier jeg dere, han skal
slett ikke miste sin lønn.
KAP. 11
Budskapet fra døperen Johannes
1. Og det skjedde da Jesus var ferdig
med å gi påbud til de tolv lærlingene sine
at han gikk derfra for å undervise og preke
i byene deres.
2. Men Johannes hadde hørt om Kristi
gjerninger i fengselet og sendte to av
lærlingene sine,
3. og sa til ham: Er du den som skal
komme, eller skal vi vente en annen?
4. Jesus svarte og sa til dem: Gå og
fortell Johannes det som dere ser og
hører.
5. Blinde ser, og lamme går omkring.
Spedalske blir renset, døve hører, døde
står opp, og fattige får høre gode nyheter.
6. Og salig er den som ikke tar
frastøtelse av meg.
7. Da de var gått, begynte Jesus å tale
til folkemengden om Johannes: Hva gikk
dere ut i ørkenen for å se? Et siv som
beveget seg i vinden?
8. Hva gikk dere ut for å se? Et
menneske i myke klær? Se! De, som
bærer myke klær, er i kongens hus.
9. Men hva gikk dere ut for å se? En
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profet? Ja, jeg sier dere: Og det mere enn
en profet.
10. Det er denne det nemlig er skrevet
om: Se, jeg sender min budbringer foran
ditt ansikt, og han skal rydde veien foran
deg.
11. Sannelig jeg sier dere: Ikke er det
oppreist blant dem, som er født av
kvinner, en som er større enn Johannes.
Men den minste i himmelens rike er større
enn ham.
12. For fra døperen Johannes' dager og
til nå stormes himlenes rike, og erobrerne
plyndrer det.
13. For alle profetene, og loven,
profeterte inntil Johannes.
14. Og om dere vil ta imot det: Han er
den Elia som skulle komme.
15. Den som har ører å høre med, han
høre.
16. Men hvem skal jeg sammenligne
denne slekten med? Den er lik små barn
som sitter på torgene og roper til de andre
av dem, til vennene, og sier:
17. Vi spilte fløyte for dere, og dere
danset ikke. Vi sang klagesang til dere, og
dere klaget ikke.
18. Da nemlig Johannes kom, og ikke åt
og ikke drakk, da sa dere: Han har en
demon.
19. Men når menneskesønnen kom og
eter og drikker, så sier dere: Se, for en
storeter og vindrikker, tollmenns og
synderes venn.
Jesus bebreider byene
20. Da begynte Jesus å bebreide byene,
i hvilke de fleste av hans gjerninger hadde
skjedd, fordi de ikke vendte om.
21. Stakkars deg, Korasin! Stakkars
deg, Bet-Saida! For hvis disse gjerninger
var skjedd i Tyrus og Sidon, da hadde de
forlengst vendt om i sekk og aske.
22. Dog sier jeg dere: For Tyrus og
Sidon skal det bli lettere på dommens dag
enn for dere.
23. Og du, Kapernaum, som er blitt
løftet opp like til himmelen, til dødsriket
skal du støtes ned. For om disse
gjerninger var skjedd i Sodoma, som er

skjedd i deg, hadde det forblitt inntil i dag.
24. Dog sier jeg dere: At det skal bli
lettere for Sodomas land på dommens
dag enn for deg.
Kom til meg å få hvile
25. På denne tiden svarte Jesus og sa:
Jeg priser deg Fader, himmelens og
Jordens Herre, forat du skjulte dette for de
vise og forstandige, men åpenbarte det for
de barnlige.
26. Ja, Fader, for slik ble det
velbehagelige til for deg.
27. Alt er gitt til meg av min Fader! Og
ingen kjenner sønnen uten Faderen.
Heller ikke kjenner noen Faderen uten
sønnen, og den hvem sønnen vil
åpenbare det for.
28. Kom til meg, alle dere som sliter og
bærer tungt, og jeg skal gi dere hvile.
29. Ta mitt åk på dere og lær av meg,
for jeg er ydmyk av hjertet, og dere skal
finne hvile for sjelene deres.
30. For åket mitt og byrden min er
nemlig lett.
KAP. 12
Spørsmål om sabbaten
1. På denne tiden gikk Jesus på
sabbaten gjennom kornåkrene, og
lærlingene hans var sultne, så de begynte
å plukke aks og ete.
2. Men fariseerne så dette og sa til ham:
Se, lærlingene dine gjør det som ikke er
tillatt å gjøre på en sabbat.
3. Da sa han til dem: Har dere ikke lest
hva David gjorde, da han var sulten, og de
som var med ham.
4. Hvordan han gikk inn i Guds hus og
åt utstillings-brødene, de som det ikke var
tillatt for ham å ete, eller for dem som var
med ham, men bare for prestene?
5. Eller har dere ikke lest i loven at
prestene i det hellige bryter sabbaten og
dog er skyldfri?
6. Jeg sier dere: Her er det som er
større enn tempelet.
7. Om dere hadde visst hva det betyr:
"Barmhjertighet vil jeg ha, ikke offer", da
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hadde dere ikke fordømt de uskyldige.
8. Menneskesønnen er nemlig Herre
over sabbaten også.
Mannen med en innskrumpet hånd
9. Da han var gått derfra, kom han til
synagogen deres.
10. Og se, der var et menneske med en
innskrumpet hånd. Og de spurte ham og
sa: "Er det lovlig å helbrede på sabbaten",
forat de kunne anklage ham.
11. Men han sa til dem: Hvilket
menneske av dere vil det være, som har
en sau, og den faller i en grøft på
sabbaten, og ikke tar og drar den opp?
12. Hvor mye mere da et menneske,
enn en sau? Så det er lovlig å gjøre godt
på sabbaten.
13. Så sier han til mannen: Strekk ut din
hånd. Og han strakte den ut, og den ble
igjen like frisk som den andre.
14. Men fariseerne planla å gripe ham
og få fjernet ham.
15. Men Jesus visste dette og gikk bort
derfra. Og folkemengder fulgte ham, og
han helbredet dem alle.
Guds utvalgte tjener
16. Han advarte dem i at de ikke skulle
gjøre ham kjent.
17. Slik skulle det oppfylles det Jesaja
talte, der profeten sier:
18. Se, mitt barn som jeg har valgt ut,
den, min elskede, i hvem min sjel fant
behag i. Jeg vil legge Ånden min på ham,
og rette dommer skal han forkynne for
folkene.
19. Han skal ikke krangle og ikke bråke,
og ikke skal noen høre hans stemme på
gatene.
20. Et knekket siv skal han ikke knuse,
og en rykende veike skal han ikke slukke,
inntil han fører retten frem til seier.
21. Og på navnet hans skal folk sette sitt
håp.
Jesus og Be'elsebul
22. Da ble det brakt til ham en blind og
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døv demonbesatt. Og han helbredet ham
slik at den blinde og døve både kunne tale
og se.
23. Og alle ble forbauset, og folkemengden sa: Mon tro om han ikke er
Davids sønn?
24. Men da fariseerne hadde hørt det,
sa de: Denne driver ikke ut demonene
uten ved hjelp av Be'elsebul, demonenes
fyrste.
25. Men da Jesus fikk vite tankene
deres, sa han til dem: Ethvert rike som er i
strid med seg selv, legges øde. Og enhver
by eller hus som er i strid med seg selv, vil
ikke bli stående.
26. Dersom Satan driver ut Satan, er
han kommet i strid med seg selv. Hvordan
kan da hans rike bli stående?
27. Hvis jeg ved Be'elsebul driver ut
demonene, hvem er det da deres barn
driver dem ut ved? Derfor skal de være
deres dommere.
28. Men hvis jeg driver dem ut ved Guds
Ånd, da har dere jo gått glipp av Guds
rike.
29. Eller hvordan kan noen gå inn i den
sterkes hus og plyndre eiendelene hans,
uten at han først binder den sterke?
30. Den som ikke er med meg, er imot
meg. Og den som ikke samler med meg,
han sprer.
31. Derfor sier jeg dere: Enhver synd og
e n h ve r b lasf em i sk al b li t ilg it t
menneskene. Men blasfemi med Ånden,
skal ikke tilgis menneskene.
32. Den som sier et ord mot
menneskesønnen, ham skal det tilgis.
Men den som taler mot Den Hellige Ånd,
ham skal de på ingen måte tilgis verken i
denne tidsalder eller i den kommende.
La deres frukt være god
33. Enten er treet godt og dets frukt god,
eller så er treet dårlig og dets frukt dårlig.
Av frukten skal treet nemlig kjennes.
34. Ormeyngel, hvordan kan dere tale
om gode ting, dere som er onde? For det
nemlig hjertet flyter over av, taler munnen.
35. Det gode mennesket bærer frem av
hjertets gode lager. Og det onde
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mennesket kaster ut onde ting fra hjertets
onde lager.
36. Men jeg sier dere at hvert ord som
menneskene taler meningsløst, skal de
avgi regnskap for på dommens dag.
37. For nemlig ut fra dine ord skal du
rettferdiggjøres, og ut fra dine ord skal du
domfelles.
Denne vrange slekt skal ikke få noe
tegn
38. Da svarte de ham noen av de
skriftlærde og fariseerne, og sa: Mester, vi
vil se et tegn fra deg.
39. Men han svarte dem og sa: En ond
og utro slekt krever tegn, og det skal ikke
gis dem noe tegn uten profeten Jonas
tegn.
40. For akkurat som nemlig Jona var i
sjøuhyrets mage i 3 dager og 3 netter, slik
skal menneskesønnen være i Jordens
hjerte i 3 dager og 3 netter.
41. Menn fra Ninive skal stå opp i
dommen sammen med denne slekt, og de
skal dømme den, for de vendte om etter
Jonas forkynnelse. Og se, her er mere en
Jona.
42. Dronningen fra Syden (Saba) skal
stå opp i dommen sammen med denne
slekt, og dømme den, for hun kom fra
Jordens ende for å høre på Salomos
visdom. Og se, her er mere enn Salomo.
Når en ond ånd går ut av et
menneske
43. Men når den skitne ånd er gått ut av
et menneske, går den gjennom et tørt
område og søker hvile, men finner det
ikke.
44. Da sier den: Jeg vil snu og vende
tilbake til huset mitt, der hvor jeg gikk ut.
Og kommer han tilbake og finner det tomt,
feiet, og ordnet,
45. da går den og tar med seg sju andre
ånder ondere enn seg selv. Og når de
kommer og bor der, så blir de siste verre
for dette mennesket, enn det første. Slik
skal det bli for denne onde slekten.

Jesu familie
46. Mens han ennå talte til folkemengdene, se, da sto moren og brødrene
hans utenfor, og spurte om å få tale med
ham.
47. De sa da til ham: Se, moren og
brødrene dine står utenfor og spør om å
få tale med deg.
48. Han svarte da og sa til den som
snakket med ham: Hvem er moren min?
Og hvem er brødrene mine?
49. Han strakte ut hånden sin mot
lærlingene sine og sa: Se, her er moren
min og brødrene mine.
50. For den som nemlig vil gjøre min
Faders vilje, han som er i himmelen, de er
min bror, søster, og mor.
KAP. 13
Sammenligningen med såmannen
1. På denne dag, da Jesus var gått ut
fra huset, satt han ved sjøen.
2. Og da det samlet seg mange folkemengder om ham, slik at han gikk om
bord i båten og satte seg, mens hele
mengden sto på stranden.
3. Han talte til dem i mange liknelser og
sa: Se, en såmann gikk ut for å så.
4. Mens han sådde, falt noe på veien,
og da kom fuglene og åt det opp.
5. Noe annet falt på steingrus der de
ikke hadde mye jord. Og det skjøt straks
opp fordi det ikke var noen dybde i jorden.
6. Men da solen var gått opp, ble det
svidd av. Og på grunn av at det ikke
hadde noen rot, så visnet det.
7. Noe falt blant torner. Og da tornene
vokste opp, kvalte de dem.
8. Andre frø falt i den gode jord og gav
frukt, noen i hundre foll, noen seksti, og
noen tretti.
9. Den som har ører til å høre, han høre.
Hensikten med liknelsen
10. Da lærlingene hans var kommet, sa
de til ham: Hvorfor taler du i liknelser til
dem?
11. Da svarte han og sa til dem: Fordi
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det er gitt til dere å kjenne himlenes rikes
hemmeligheter, men til dem er det ikke
gitt.
12. For den som nemlig har, ham skal
det gis i overflod. Men den som ikke har,
ham skal det også tas i fra det han har.
13. Derfor taler jeg i liknelser til dem,
fordi de er seende, men ikke ser, og
hørende, men ikke hører, eller forstår.
14. Og det blir oppfylt på dem det der
profeten Jesaja sier: Det som høres skal
de høre, men slett ikke skjønne. Og det
som sees skal de se, men slett ikke forstå.
15. For dette folks hjerte er nemlig blitt
sløvt. Med ørene sine hører de tungt, og
sine øyne lukker de til, så de ikke skal se
med øynene, høre med ørene, og forstå
med hjertet, og kan vende om, så jeg kan
få lege dem.
16. Men salige er deres øyne, fordi dere
ser med øynene deres, og fordi dere
hører.
17. I SANNHET sier jeg dere: At mange
profeter og rettferdige ønsket å se det
dere ser, men så det ikke, og høre det
dere hører, men fikk ikke høre det.
Forklaringen på liknelsen
18. Dere hørte altså liknelsen om
såmannen:
19. Enhver som hører rikets ord og ikke
forstår, da kommer den onde og røver det
som ble sådd i hjertet hans. Det er dette
som ble sådd på veien.
20. Men det som ble sådd på steingrus.
Det er han som hører ordet og straks tar
imot det med glede,
21. men han har ingen rot i seg og blir
bare midlertidig. Når det skjer trengsel
eller forfølgelse på grunn av ordet, tar han
straks frastøt.
22. Den som ble sådd blant tornene, er
denne som hører ordet og tidens
bekymringer, og rikdoms bedrageri, kveler
ordet, så det blir uten frukt.
23. Men den som ble sådd i den gode
jord, han er den som hører ordet og
forstår. Og han bærer frukt, og den ene
gjør hundre foll, den andre gjør seksti, og
en tretti.
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Liknelsen med kornet og ugresset
24. En annen liknelse satte han frem til
dem og sa: Himmelens rike er lik et
menneske som sådde gode frø i åkeren
sin.
25. Men mens de menneskene sov, kom
hans fiende og sådde over ugress blant
hveten, og gikk bort.
26. Men da det spiret og stråene bar
frukt, da kom også ugresset frem.
27. Da kom husbondens slaver og sa til
ham: Herre, sådde du ikke gode frø i din
åker? Hvor kommer det ugresset fra?
28. Men han svarte dem: En fiende av
mennesket gjorde dette. Men slavene sa
til ham: Vil du da vi skal gå bort og luke
det bort?
29. Men han sa: Nei, forat ikke dere skal
rykke opp hveten når dere samler inn
ugresset.
30. La begge vokse sammen inntil
høsten. Og i høstetiden vil jeg si til
høstfolkene: Samle først ugresset, og bind
dem i bunter for å brenne dem, men
samle hveten i låven min.
Liknelsen med sennepsfrøet
31. En annen liknelse satte han frem for
dem og sa: Himlenes rike er lik et
sennepsfrø som et menneske tok å sådde
i åkeren sin.
32. Det er jo mindre enn alle andre frø.
Men når det har vokst, så blir det større
enn andre hagevekster. Og det blir et tre
som fuglene kan komme og bygge reir i
greinene på.
Liknelsen med surdeigen
33. Han fortalte dem en annen liknelse.
Himmelens rike er likt en surdeig som en
kvinne tok og skjulte i tre skjepper (39L)
mjøl inntil alt var gjennomsyret.
Jesu bruk av liknelser
34. Alle diss ting talte Jesus i liknelser til
folkemengden, og uten liknelser talte han
ikke til dem,
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35. så det skulle oppfylles det profeten
Jesaja talte: Jeg vil åpne min munn og si
frem liknelser, om det skjulte, fra verdens
grunnleggelse.
Forklaringen på liknelsen om
ugresset og kornet
36. Så gikk han fra folkemengdene og
kom til huset sitt. Og lærlingene kom til
ham og sa: Forklar oss liknelsen om
ugresset i åkeren.
37. Men han svarte og sa til dem: Den
som sår de gode frø er menneskesønnen,
38. men åkeren er verden. De gode
frøene er rikets barn, og ugresset de onde
barna.
39. Men fienden som sådde dem er
Djevelen. Høsten er verdens ende, og
høstfolkene er englene.
40. Akkurat som når ugresset samles
inn og brennes opp med ild, slik skal det
være ved verdens ende.
41. Menneskesønnen skal sende ut
englene sine og samle ut av riket alle de
som er frastøtende og gjør urett,
42. og kaste dem i ildovnen. Der skal det
være gråt og tenners gnissing.
43. Da skal de rettferdige skinne som
solen i sin Faders rike. Den som har ører
å høre med, han høre.
Liknelsen med skatten i åkeren
44. Igjen er himmelens rike likt en skatt
gjemt i åkeren som et menneske fant og
gjemte. Og glad over det, går han, og
selger alle ting han har, og kjøper denne
åkeren.
Liknelsen med perlen
45. Igjen er himmelens rike likt et
menneske, en handelsmann, som søkte
vakre perler.
46. Og da han hadde funnet en verdifull
perle, gikk han bort og solgte alle ting, så
mange som han hadde, for å kjøpe den.
Liknelsen med fisken

47. Igjen er himlenes rike likt ei not som
ble kastet i havet, og samlet alle slags
fisk.
48. Den var full da den ble dratt opp på
stranden. Og da de satte seg, samlet de
de gode fiskene i et kar, men de dårlige
kastet de ut igjen.
49. Slik skal det være ved verdens
ende. Englene skal gå ut og skille de onde
fra de rettferdiges samfunn.
50. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der
skal det være gråt og tenners gnissing.
En skriftlærd i himlenes rike
51. Jesus sier til dem: Forstod dere alle
disse ting? De sier til ham: Ja?
52. Men han sier til dem: På grunn av
dette er enhver skriftlærd i himlenes rike
lik et menneske, en husbond, som henter
ut av sitt lager nye og gamle ting.
Jesus avvist på sitt hjemsted
53. Og det skjedde da Jesus var ferdig
med disse liknelsene, at han drog derfra.
54. Da han kom til hjembyen sin, lærte
han i synagogen deres, slik at de ble
oppbrakte og sa: Hvorfra er det denne
mannen har sine kraftgjerninger?
55. Er det ikke tømmermannens sønn?
Er det ikke moren hans, hun som heter
Maria, og brødrene hans Jakob, Joses,
Simon, og Judas?
56. Er de ikke alle søstrene hans hos
oss her?
57. Og de tok frastøtelse av ham. Men
Jesus sa til dem: En profet blir ikke
foraktet uten i sin hjembygd og i sitt hus.
58. Og han gjorde ikke mange
kraftgjerninger der på grunn av vantroen
deres.
KAP. 14
Døperen Johannes' død
1. På denne tiden hørte regionsfyrsten
Herodes ryktet om Jesus.
2. Og han sa til sine barn: Dette er
døperen Johannes. Han har stått opp fra
de døde og derfor virker disse krefter i
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ham.
3. For Herodes hadde grepet Johannes,
bundet ham, og satt ham i fengsel, på
grunn av Herodias, kona til broren hans,
Filip.
4. Johannes sa nemlig til ham: Det er
deg ikke tillatt å ha henne.
5. Han ville drepe ham, men han fryktet
for folkemengden som holdt ham for å
være en profet.
6. Da de feiret Herodias' fødselsdag,
danset datteren til Herodias for selskapet,
og det likte Herodes.
7. Derfor lovet han med ed å gi henne
det som hun ville be om.
8. Da ble hun overtalt av moren sin og
sier: Gi meg døperen Johannes' hode her
på et fat.
9. Og landsfyrsten ble lei seg på grunn
av eden overfor dem som lå til bords, så
han bød det å gis henne.
10. Og sendte beskjed, og halshugget
ham i fengselet.
11. De brakte hodet hans på et fat, og
den ble gitt til jenta, som bar det til sin
mor.
12. Og lærlingene hans kom og tok
kroppen og begravde den.
Jesus metter de mange tusen
13. Da Jesus hørte det, drog han derfra
avsides i en båt til et øde sted. Og da
folkemengden hørte det, fulgte de ham til
fots fra byene.
14. Da Jesus gikk ut så han en stor
folkemengde og syntes inderlig synd på
dem, og helbredet de kraftløse blant dem.
15. Da det ble seint, kom lærlingene hans
til ham og sier: Stedet er øde og dagen er
alt gått. Send bort mengden, så de kan gå
inn i landsbyene for å kjøpe seg mat.
16. Men Jesus sa til dem: De har ikke
behov for å gå bort. Dere skal gi dem å
ete.
17. Men de sier til ham: Vi har ikke noe
her uten fem brød og to fisker.
18. Men han sa til dem: Bring dem hit til
meg.
19. Etter å ha bedt folkemengden om å
sette seg i gresset, tok han de fem brød
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og to fisker, så opp mot himmelen,
velsignet det, brøt dem, og gav brødene til
lærlingene, og lærlingene til folkemengden.
20. Og de åt og ble mette. Og de tok det
som var til overs av smulene, og fikk tolv
korger fulle.
21. Men de som åt, var omkring fem
tusen menn, foruten kvinner og barn.
Jesus går på vannet
22. Straks overtalte Jesus lærlingene
sine å gå i båten, til å gå over til den andre
siden, mens han sendte bort folkemengden.
23. Da han hadde sendt bort folkemengdene, gikk han opp på et fjell for seg
selv, for å be. Det var blitt seint da han var
der alene.
24. Båten var allerede midt ute på sjøen
og i hard behandling av bølgene, for
vinden var nemlig imot.
25. I den fjerde vakt på natten kom
Jesus gående til dem på sjøen.
26. Men da lærlingene så ham komme
gående på sjøen, ble de skrekkslagne og
sa: Det er et spøkelse. Og de skrek av
redsel.
27. Men Jesus talte straks til dem og sa:
Vær tillitsfulle, det er jeg. Frykt ikke!
28. Peter svarte ham og sa: Herre, hvis
det er du, så byd meg å komme til deg på
vannet.
29. Og han sa: Kom! Da Peter var gått
ned fra båten, gikk han på vannet, for å gå
til Jesus.
30. Men da han så den sterke vinden ble
han redd, og begynte å synke. Og han
ropte og sa: Herre, frels meg!
31. Men Jesus rakte straks ut hånden
og grep ham, og sier til ham: Du svake
troende, hvorfor tvilte du?
32. Da de hadde gått opp i båten roet
vinden seg.
33. Men de som var i båten, kom og
tilbad ham og sa: Sannelig, du er Guds
sønn.
Jesus helbreder ved Gennesaret
34. Og da de var kommet over, så kom
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de til Gennesarets landområde.
35. Og da stedets menn hadde gjenkjent
ham, sendte de beskjed til hele dette
landområde, og de førte til ham alle de
som hadde det vondt.
36. De bad ham om de bare kunne få
røre ved kanten av kappen hans. Og så
mange som rørte ved den, ble befridd.
KAP. 15
Menneskers tradisjoner
1. Da kommer de skriftlærde til Jesus fra
Jerusalem og sier:
2. Hvorfor overtrer lærlingene dine de
gamles tradisjoner? De vasker nemlig ikke
hendene sine når de eter brød.
3. Men han svarte og sa til dem: Hvorfor
overtrer dere Guds bud på grunn av deres
tradisjoner?
4. For Gud påbød og sa: Ære din far og
din mor, og den som taler ille om far eller
mor, skal dø ved dødsstraff.
5. Men dere sier: Den som vil si til sin far
eller mor: "Du får en gave av meg
istedenfor det som du skulle hatt til hjelp."
og behøver dermed ikke å ære sin far og
sin mor.
6. Dere setter Guds bud ut av kraft på
grunn av deres tradisjoner.
7. Skuespillere, riktig profeterte Jesaja
om dere og sa:
8. Dette folket er nær meg med sin
munn, og de ærer meg med leppene, men
deres hjerte er lagt borte fra meg.
9. De dyrker meg meningsløst, og
u n d e r vi s e r læ r d o m m e r s o m e r
menneskers påbud.
Det som gjør en person skitten
10. Da han hadde kalt til seg folkemengden sa han til dem: Hør og forstå!
11. Det er ikke det som går inn i munnen
som gjør et menneske skittent, men det
som kommer ut av munnen. Dette gjør
mennesket skittent.
12. Da kom lærlingene hans og de sa til
ham: Vet du at fariseerne tok frastøtelse
etter å ha hørt dette ord?
13. Men han svarte og sa: Enhver plante

som ikke er plantet av min himmelske
Fader, skal rykkes opp.
14. La dem fare. De er de blindes blinde
veivisere. Men hvis en blind leder en blind,
så faller de begge i grøfta.
15. Men Peter svarte og sa til ham:
Forklar oss denne liknelse.
16. Men Jesus sa: Er dere altså ennå
uforstandige?
17. Forstår dere ikke at alt som er gått
inn i munnen, går i magen og kommer ut i
do?
18. Men de ting som går ut av munnen,
kommer fra hjertet, og disse ting gjør
mennesket skittent.
19. For fra hjertet kommer de onde
tanker ut: Mord, hor, utukt, tyveri, falsk
vitnesbyrd, blasfemi.
20. Disse ting er det som gjør
mennesket skittent. Men det å ete med
uvaskede hender, gjør ikke mennesket
skittent.
Den Kana'aneiske kvinnes tro
21. Da Jesus var gått bort derfra, gikk
han ut til bygdene ved Tyrus og Sidon.
22. Og se, en Kana'aneisk kvinne fra
disse områdene kom ut og ropte ut til ham
og sa: Herre, Davids sønn, forbarm deg
over meg. Datteren min er ille
demonplaget.
23. Men han svarte henne ikke et ord.
Og lærlingene hans bad ham og sa: Send
henne bort, for hun roper etter oss.
24. Han svarte og sa: Jeg er ikke
utsendt til andre enn de fortapte sauer av
Israels hus.
25. Men hun kom bedene og sier til
ham: Herre, hjelp meg.
26. Han svarte henne og sa: Det er ikke
riktig å ta brødet fra barna og kaste det til
de små hunder.
27. Men hun sa: Ja, Herre, men de små
hunder eter jo også smulene som faller fra
deres herres bord.
28. Da svarte Jesus og sa til henne:
Kvinne din tro(stole på) er stor. Det skal bli
for deg som du ønsker. Og datteren
hennes ble helbredet fra denne stund.
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Jesus helbreder mange mennesker
29. Da Jesus var gått derfra, gikk han til
Galileas sjø, og gikk opp i fjellet der for å
sette seg der.
30. Og mange folkemengder kom til
ham, og hadde med seg lamme, blinde,
døve, krøplinger, og mange andre. Og de
la dem ned for Jesu føtter og han
helbredet dem
31. slik at folkemengden ble forbauset
da de så stumme tale, krøplinger friske,
lamme gående omkring, og blinde
seende.
Jesus metter fire tusen menn
32. Men Jesus tilkalte lærlingene sine og
sa: Jeg synes inderlig synd på mengden,
for de har alt hvert her hos meg i 3 dager,
og de har ikke noe å ete.
33. Og lærlingene sier til ham: Hvorfra
skal vi få oss så mange brød i en ørken at
vi kan mette en så stor folkemengde?
34. Og Jesus sier til dem: Hvor mange
brød har dere? Men de sa: Sju og noen
småfisker.
35. Og han bød folkemengden å legge
seg ned på bakken.
36. Han tok de sju brødene og fiskene,
takket, brøt det, og gav det til lærlingene
sine. Og lærlingene gav til folkemengden.
37. De åt alle og ble mette. Og de tok
opp det som var til overs av smulene og
fikk sju korger fulle.
38. Men de som åt, var fire tusen menn,
foruten kvinner og barn.
39. Og da han hadde sendt bort folkemengden, gikk han opp i båten og kom til
områdene ved Magadan.
KAP. 16
Den onde slekt krever tegn
1. Fariseerne og sadukeerne var kommet og de spurte, for å prøve ham, om
han kunne vise dem et tegn fra himmelen.
2. Men han svarte og sa til dem: Da det
er blitt seint, sier dere: "Godvær, for
himmelen rødmer nemlig."
3. Og om morgenen: "Idag blir det uvær,
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for himmelen rødmer og mørkner."
Skuespillere! Himmelens utseende forstår
dere å tyde, men denne tidens tegn er
dere ikke i stand til å tyde.
4. En ond og utro slekt krever tegn, men
tegn skal ikke gies dem, uten profeten
Jonas tegn. Dermed gikk han bort og
forlot dem.
Ta dere i vare for deres lære
5. Da de kom over til den andre siden,
hadde de glemt å ta med brød.
6. Og Jesus sa til dem: Pass på, og ta
dere i vare for fariseernes og sadukeernes
surdeig.
7. Men de tenkte med seg selv og sa:
Det er fordi vi ikke tok med brød.
8. Jesus merket det og sa til dem:
Hvorfor tenker dere med dere selv, dere
svake troende: "Det er fordi dere ikke tok
med brød"?
9. Skjønner dere ikke eller husker dere
ikke de fem brød til de fem tusen, og hvor
mange korger dere samlet opp?
10. Eller de sju brød til de fire tusen, og
hvor mange korger dere samlet opp?
11. Hvorfor kan dere ikke tenke dere at
det ikke var om brød jeg sa til dere: Ta
dere i vare for fariseernes og sadukeernes
surdeig.
12. Da skjønte de at han ikke sa: "Ta
dere i vare for surdeigen i brødene.", men
for fariseernes og sadukeernes lære.
Peters bekjennelse om Messias
13. Men da Jesus var kommet til
områdene ved Cesarea Fillippi, spurte han
lærlingene sine og sa: Hvem sier
menneskene meg, menneskesønnen, å
være?
14. De sa: Noen døperen Johannes,
noen Elia, men andre Jeremia eller en av
profetene.
15. Han sier til dem: Hvem sier da dere
meg å være?
16. Da svarte Simon, Peter, og sa: Du er
Messias, den levende Guds sønn.
17. Og da svarte Jesus ham og sa til
ham: Salig er du, Simon, Jonas sønn, for
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dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for
deg, men min Fader, han som er i
himlene.
18. Og nå sier jeg deg at du er Peter (en
klippe), og på denne klippe vil jeg bygge
min menighet, og dødsrikets porter skal
ikke få makt over den.
19. Jeg vil gi deg nøklene til himlenes
rike. Og det som du binder på Jorden, skal
være bundet i himlene. Og det som du
løser på Jorden, skal være løst i himlene.
20. Da bød han strengt lærlingene sine
at de ikke skulle si at han var Kristus.
Jesus taler om sin død og
oppstandelse
21. Fra da av begynte Jesus å
tilkjennegi til lærlingene sine at han måtte
gå til Jerusalem og lide mange ting av de
eldste, ypperst ep rest en e, o g de
skriftlærde, og bli drept, og stå opp igjen
på den 3.dag.
22. Da tok Peter ham for seg og begynte
å irettesette ham, og sier: Trøst deg,
Herre, for dette skal på ingen måte skje
deg.
23. Men han snudde seg og sa til Peter:
Gå bort fra meg Satan (motstander), for
en frastøtelse er du for meg. For du tenker
ikke på det som er Guds, men det som
tilhører menneskene.
24. Da sa Jesus til lærlingene sine: Om
noen vil komme å følge etter meg, må han
fornekte seg selv, ta opp sitt kors, og følge
meg.
25. For den som nemlig vil redde sin
sjel, skal miste den. Men den som mister
sitt sjelsliv for min skyld, skal finne det.
26. For hva gagner det nemlig et
menneske om det vinner hele verden,
men forliser sin sjel? Eller hva kan et
menneske gi til erstatning for sitt sjelsliv?
27. Når nemlig menneskesønnen skal
komme i sin Faders herlighet med sine
engler, da skal han gi enhver igjen etter
sine gjerninger.
28. Sannelig sier jeg dere at noen av de
som står her, skal slett ikke smake døden
før de har sett menneskesønnen komme
til sitt rike.

KAP. 17
Jesus møter Moses og Elia
1. Og 6 dager etter tar Jesus Peter,
Jakob, og Johannes, hans bror, og fører
dem opp på et høyt fjell, bare de alene.
2. Og han forandres fremfor dem, og
ansiktet hans lyste som solen, og klærne
hans ble hvite som lyset.
3. Og se, da viste seg for dem Moses og
Elia, og de samtalte med ham.
4. Men Peter svarte og sa til Jesus:
Herre, det er godt at vi er her. Om du vil
så kan vi gjøre tre hytter, en til deg, en til
Moses, og en til Elia.
5. Mens han ennå talte, se, en lysende
sky overskygget dem. Og se, en stemme
fra skyen sa: Denne er min elskede sønn,
i hvem jeg har velbehag. Hør ham!
6. Og da lærlingene hørte dette falt de
på sitt ansikt og fryktet voldsomt.
7. Men da Jesus var kommet til dem,
rørte han ved dem og sa: Stå opp og frykt
ikke!
8. Og da de løftet sine øyne, så de
ingen annen en Jesus alene.
9. Og da de gikk ned fra fjellet, bød han
dem og sa: Si ikke synet til noen før
menneskesønnen er stått opp fra de
døde.
10. De spurte ham, lærlingene hans, og
sa: Hvorfor sier da de skriftlærde at Elia
må komme først?
11. Men Jesus svarte og sa til dem: Elia
må komme først og gjenopprette alt.
12. Og jeg sier til dere at Elia alt er
kommet, men de kjente ham ikke. Og de
gjorde med ham som de ville. Slik skal
også menneskesønnen lide under dem.
13. Da skjønte lærlingene at det var
døperen Johannes han snakket til dem
om.
Jesus helbreder fra epilepsi
14. Da de kom til folkemengden, kom et
menneske knelende frem for ham
15. og sa: Herre, forbarm deg over min
sønn, for han har epilepsi og lider ille. Ofte
faller han i ilden og ofte i vannet.
16. Jeg brakte ham til lærlingene dine,
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men de kunne ikke helbrede ham.
17. Jesus svarte og sa til ham: Å, du
vantro og forvrengte slekt, hvor lenge må
jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg
bære over med dere? Før ham hit til meg.
18. Og Jesus talte autoritært, og
demonen gikk ut av ham, og gutten var
helbredet fra denne stund.
19. Da lærlingene og Jesus var kommet
for seg selv, sa de: Hvorfor kunne ikke vi
kaste den ut?
20. Men Jesus sa til dem: På grunn av
vantroen deres. I sannhet sier jeg dere:
Hvis dere har tro(overbevisning) som et
sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet:
Flytt deg herfra og dit, og det skal flytte
seg, og ingenting skal være umulig for dere.
21. Men dette slaget går ikke ut uten
ved bønn og faste.
Jesus taler om sin død igjen
22. Men mens de gikk omkring i Galilea
sa Jesus til dem: Menneskesønnen skal
forrådes til menneskenes hender.
23. Og de skal drepe ham, men på den
3. dag skal han stå opp. Og de sørget
meget.
Tempelskatten
24. Men da de kom til Kapernaum, kom
de som tok inn tempelskatten til Peter, og
sa: Betaler ikke mesteren deres
tempelskatten?
25. Han sier: Jo. Og da han var kommet
inn i huset, kom Jesus ham i forkjøpet og
sa: Hva synes du, Simon? Hvem er det
Jordens konger tar skatt fra? Fra barna
sine eller de fremmede?
26. Han sier til ham: Av de fremmede.
Så sa Jesus til ham: Så går altså barna fri.
27. Men forat vi ikke skal frastøte dem,
så gå ned til sjøen og kast ut en fiskekrok,
og ta den første fisken og åpne dens
munn, så skal du finne en stater (28,8g
sølv). Ta den og gi den fra deg og meg.
KAP. 18
Hvem er den største
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1. Ved denne tiden kom lærlingene til
Jesus og sa: Hvem er da den største i
himlenes rike.
2. Og da Jesus hadde kalt til seg et lite
barn, stilte han det blant dem
3. og sa: I sannhet sier jeg dere: Om
dere ikke vender om og blir som små
barn, skal dere på ingen måte komme inn
i himlenes rike.
4. Den som vil fornedre seg selv som
dette barn, han er den største i himlenes
rike.
5. Og den som tar imot et sådant barn i
mitt navn, mottar meg.
6. Men den som frastøter en av disse
små som tror på meg, gagner det bedre at
det hengtes en kvernstein rundt halsen,
og at han ble senket i havets dyp.
Forfølgelse og synd
7 . S t ak k ars verden for d eres
forfølgelser. Det er jo nødvendig at det
kommer frastøtelse, men stakkars det
menneske ved hvem frastøtelsen kommer
fra.
8. Men om din hånd eller din fot frastøter
deg, da hugg den av og kast den fra deg.
For det er godt for deg å gå inn til levende
livet vanfør eller halt enn å ha to hender,
eller to føtter, og kastes i den evige ild.
9. Og om øyet ditt støter deg fra, så riv
det ut og kast det fra deg. For det er godt
for deg å gå inn enøyd til levende livet enn
å ha to øyne og kastes i helvetes ild.
Faderen vil ikke at noen skal gå
fortapt
10. Se til at dere ikke forakter en av
disse små, for jeg sier dere nemlig at
deres engler i himlene ser alltid min
himmelske Faders åsyn.
11. Menneskesønnen kom nemlig for å
befri de fortapte.
12. Hva synes dere? Hvis det for et
menneske som har hundre sauer er så at
en av dem er gått vill, forlater han ikke da
de nittini på fjellet og går og søker det som
har forvillet seg?
13. Og om det skjer at han finner den, i
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sannhet sier jeg dere at han gleder seg
mere over den, enn de nittini som ikke for
vill.
14. På samme måte er det heller ikke
deres himmelske Faders vilje at et av
disse små skal gå fortapt.
En bror som synder
15. Men hvis din bror synder mot deg,
så gå bort og irettesett ham, han og deg
imellom alene.
16. Men hvis han ikke adlyder, så ta
med deg en eller to til ham, forat ved to
eller tre vitners utsagn skal enhver sak
stå.
17. Men hvis han ikke hører på dem, da
si det til menigheten. Men hvis han også
ikke hører på menigheten, så la han være
for deg som en hedning og toller.
18. I sannhet sier jeg dere: Alt det som
dere binder på Jorden, skal være bundet i
himmelen. Og det dere løser på Jorden,
skal være løst i himmelen.
19. I sannhet sier jeg dere: At hvis to av
dere enes på Jorden om enhver ting som
dere vil be om, da skal det hende dere fra
min Fader i himmelen.
20. For hvor nemlig to eller tre er samlet
i mitt navn, der er jeg iblant dem.
21. Da kom Peter til ham og sa: Herre,
hvor ofte skal min bror synde mot meg og
jeg tilgi ham? Inntil sju ganger?
22. Men Jesus sier til ham: Ikke sier jeg
deg sju ganger, men inntil sytti ganger sju.
Liknelsen med den utilgivende tjener
23. Derfor er himlenes rike likt en
kongelig person som ville holde oppgjør
med sine slaver.
24. Men da han begynte oppgjøret,
førtes en til ham som skyldte ham ti tusen
talenter (432 tonn sølv).
25. Men da han ikke hadde noe å betale
med, bød hans herre at han skulle selges,
han, kona, barna, og alt han hadde, og
betale.
26. Salven falt da ned for ham og
bønnfalt og sa: Herre, vær tålmodig med
meg, så skal jeg betale deg alt.

27. Da fikk denne herre medynk med
ham, og ettergav ham gjelden hans.
28. Men da slaven var gått ut fant han
en av sine medslaver, som skyldte ham
hundre denarer (0,72kg sølv). Og han tok
kvelertak på ham og sa: Betal meg det du
skylder.
29. Da falt medslaven hans ned for
føttene hans og bad ham og sa: Vær
tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.
30. Men han ville ikke. Og han gikk bort
og kastet ham i fengsel, inntil han hadde
betalt det han skyldte.
31. Men da hans medslaver så det som
skjedde, sørget de mye. Og da de kom
inn for sin herre, fortalte de herren sin alt
det som skjedde.
32. Da tilkalte herren hans ham og sa til
ham: Du onde slave! All gjelden ettergav
jeg deg, fordi du bad meg.
33. Burde ikke du da også forbarme deg
over din medslave, som også jeg
forbarmet meg over deg?
34. Og herren hans var blitt harm og
overgav ham til dem som plager, inntil han
betalte alt det han skyldte ham.
35. Slik skal også den himmelske Fader
gjøre med dere om ikke, enhver av dere,
tilgir sin bror, av hjertet, hans overtramp.
KAP. 19

Lære om skilsmisse

1. Og det skjedde da Jesus hadde endt
disse ordene at han drog bort fra Galilea
og kom til områdene omkring Juda på
andre siden av Jordan.
2. Mange folkemengder fulgte ham, og
han helbredet dem der.
3. Da ankom noen av fariseerne til ham
for å prøve ham, og sa til ham: Er det
tillatt for et menneske å sende bort sin
kone etter enhver årsak?
4. Men han svarte dem og sa: Leste
dere ikke at han som skapte dem fra
begynnelsen gjorde dem til mann og
kvinne.
5. Og han sa: For denne skyld skal
mennesket forlate sin far og sin mor, og
holde seg til sin kone, og de to skal ha en
natur.
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6. Slik er de ikke lenger to, men en
person. Det Gud har sammenføyet, skal
ikke mennesker skille.
7. De sier til ham: Hvorfor har da Moses
påbudt å gi skilsmissebrev, og sende
henne bort?
8. Han sier til dem: At av hensyn til
deres harde hjerter, tillot Moses dere å
sende bort hustruene deres. Men fra
begynnelsen var det ikke slik.
9. Men jeg sier dere at den som sender
bort sin hustru, og det ikke er for hors
skyld, og ekter en annen, driver hor. Og
den som ekter en bortsendt, driver hor.
10. Lærlingene sier da til ham: Hvis det
er slik mannens sak er overfor hustruen,
så gagner det ikke å gifte seg.
11. Men han sa til dem: Ikke alle gir rom
til disse ord, men bare til hvem det er gitt.
12. Det er nemlig kastrerte som ble født
slik fra mors liv, og det er også kastrerte
som ble kastrert av menneskene, og det
er kastrerte som gjør seg kastrert for
himlenes rikes skyld. Men den som er i
stand til å ta imot det, la han motta det.
Jesus velsigner barna
13. Da ble de små barn brakt til ham,
forat han skulle legge hendene på dem og
be. Men lærlingene formante dem.
14. Men Jesus sa til dem: Tillat de små
barna og hindre dem ikke i å komme til
meg, for det er slike himlenes rike er for.
15. Og da han hadde lagt hendene på
dem, drog han derfra.
Den unge rike mannen
16. Og se, en var kommet til ham og sa:
Gode mester, hva godt skal jeg gjøre for å
få evig levende liv?
17. Men han sa til ham: Hvorfor sier du
god til meg? Ingen er god uten en, Gud.
Men hvis du vil gå inn til det levende livet,
så hold budene.
18. Og han sier til ham: Hvilke? Men
Jesus sa: Du skal ikke slå i hjel, du skal
ikke drive hor, ikke stjele, ikke vitne falskt,
19. ære din far og mor, og du skal elske
din neste som deg selv.
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20. Han sier til ham, den unge mann: Alt
dette har jeg holdt fra min ungdom av.
Hva mangler da?
21. Så sier Jesus til ham: Hvis du vil
være fullkommen, så gå og selg
eiendelene dine og gi dem til de fattige, og
så vil du få en skatt i himmelen. Kom så
og følg meg.
22. Men da den unge mann hørte dette
ordet, gikk han sorgfull bort, for han hadde
nemlig mange eiendeler.
23. Og Jesus sa til lærlingene sine: I
sannhet sier jeg dere at en rik kommer
vanskelig inn i himlenes rike.
24. Igjen sier jeg til dere: Det er lettere
for en kamel å gå gjennom nåløyet enn for
en rik å gå inn i Guds rike.
25. Men da lærlingene hans hadde hørt
dette, ble de meget forskrekket og sa:
Hvem kan da bli frelst?
26. Men Jesus så på dem og sa: For et
menneske er dette umulig, men for Gud er
alt mulig.
27. Da svarte Peter og sa til ham: Se, vi
forlot alt og fulgte deg, hva vil det da være
for oss?
28. Men Jesus sa til dem: I sannhet sier
jeg dere at dere som har fulgt meg, skal i
gjenfødelsen, når menneskesønnen skal
sette seg på sin trones herlighetsglans,
også sette dere på tolv troner, og dømme
de tolv Israels stammer.
29. Og enhver som forlot hus, eller
brødre, eller søstre, eller far, eller mor,
eller hustru, eller barn, eller åker, for mitt
navns skyld, skal få motta i hundre foll og
arve evig levende liv.
30. Men mange som er først, blir de
siste, og de siste de første.
KAP. 20
Arbeiderne på vingården
1. Himlenes rike er nemlig likt med et
menneske, en husbond som gikk ut ved
daggry for å leie arbeidere til vingården
sin.
2. Etterat han var kommet overens med
arbeiderene om en denar (7,2g sølv) for
dagen, sendte han dem til vinhagen sin.
3. Så gikk han ut på den 3. time (kl 9.ºº)
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og så andre som sto ledige på torget, og
leide dem.
4. Også til dem sa han: Gå dere også til
vingården, og det som er rettferdig vil jeg
gi dere.
5. Og de gikk. Men igjen gikk han ut,
omkring ved den 6. time (kl 12.ºº) og 9.
time (kl 15.ºº), og gjorde likedan.
6. Men da han gikk ut ved den 11. timen
(kl 17.ºº), fant han andre stående ledige.
Og han sier til dem: Hvorfor står dere her
hele dagen?
7. De sier til ham: Fordi ingen har leid
oss. Han sier til dem: Gå dere også til
vinhagen min, og dere skal få det som er
rettferdig.
8. Men da det var blitt seint på kvelden
sier vingårdens herre til forvalteren sin:
Rop på arbeiderne, og gi dem lønnen fra
de som har begynt sist inntil de første.
9. Men de, som var kommet omkring
ved den 11. time (kl 17.ºº), fikk én denar
(7,2g sølv).
10. Og de, som var kommet først,
tenkte at de skulle få mere, men de fikk
også én denar (7,2g sølv) hver.
11. Men da knurret de mot husbonden
12. og sa: Disse siste har bare arbeidet
1 time og du gjorde likedan med dem som
med oss, vi som har båret dagens byrde
og hete.
13. Men han svarte og sa til dem: Venn,
jeg gjør ikke urett mot deg. Var det ikke én
denar(7,2g sølv) vi ble enige om?
14. Ta ditt og gå! Men til denne siste vil
jeg også gi som deg.
15. Eller er det ikke tillatt for meg å gjøre
det jeg vil med mine penger? Eller er ditt
øye ondt fordi jeg er god?
16. Slik skal de siste bli først, og de
første sist. Mange er nemlig kalt, men få
valgt ut.
Jesus tilkjennegir sin død
17. Mens Jesus går opp til Jerusalem,
tok han de tolv lærlingene sine til side på
veien og sier til dem:
18. Se, vi går opp til Jerusalem og
menneskesønnen skal overgis til
yppersteprestene og de skriftlærde. Og de

skal dømme ham til døden.
19. Og de skal overgi ham til
hedningene for å hånes, piskes, og
korsfestes, men på den 3. dag skal han
stå opp.
Sebedeeus-sønnenes mor og
hennesbegjæring
20. Da ankom Sebedeeus-sønnenes
mor til ham med sine sønner og falt ned
for ham og ville be om noe fra ham.
21. Men han sa til henne: Hva vil du?
Hun sier til ham: Si at disse to sønnene
mine skal sette seg, en på den høyre side
og en på din venstre, i ditt rike.
22. Men Jesus svarte og sa: Dere vet
ikke hva dere ber om. Kan dere drikke av
det samme beger som jeg skal drikke av?
Kan dere senkes ned i den samme
neddykkelse som jeg dykkes ned med?
De sier til ham: Vi kan.
23. Og han sier til dem: Mitt beger skal
dere nok få drikke, og den neddykkelse
som jeg senkes ned med, skal dere få
dykkes ned med. Men det å sitte på min
høyre og venstre side, er ikke min sak å
gi. Det er bare for dem som er forberedt
av min Fader.
24. Og da de hadde hørt dette, ble de ti
andre harme over de to brødrene.
25. Men Jesus tilkalte dem og sa: Dere
vet at folkenes fyrster hersker over dem,
de store har makt over dem.
26. Men slik skal det ikke være blant
dere. Men den som vil være stor blant
dere, han skal være deres tjener.
27. Og den som vil være først blant
dere, han skal være deres slave.
28. Slik kom menneskesønnen ikke for å
tjenes, men for å betjene og gi sin sjel til
løsepenge for mange.
Jesus helbreder to blinde menn
29. Da de gikk ut fra Jeriko, fulgte en
stor mengde ham.
30. Og se, to blinde satt ved veien. Og
da de hadde hørt at Jesus gikk forbi,
skrek de og sa: Forbarm deg over oss,
Herre, du Davids sønn.
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31. Men folkemengden truet dem, forat
de skulle tie, men da ropte de bare mere
og sa: Ha medynk med oss, Herre, du
Davids sønn.
32. Jesus stanset og han kalte på dem
og sa: Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?
33. De sier til ham: Herre, at våre øyne
må åpnes.
34. Grepet av medynk rørte Jesus ved
øynene deres, og straks fikk de synet sitt i
øynene sine. Og de fulgte ham.
KAP. 21
Jesu opptog inn i Jerusalem
1. Da de nærmet seg Jerusalem og kom
til Bet-Fage, til Oljeberget, sendte Jesus to
lærlinger
2. og sa til dem: Gå til landsbyen rett
imot dere, og straks skal dere finne et esel
bundet, med en fole. Løs dem og før dem
til meg.
3. Og hvis noen sier noe til dere, skal
dere si at Herren har bruk for dem. Og
han sendte dem da straks avsted.
4. Men alt dette skjedde forat det skulle
oppfylles det profeten talte, der han sier:
5. Si til Sions datter: Se, din konge
kommer til deg, ydmyk og ankommende
på et esel, på en fole, en unge av et
trekkdyr.
6. Men da lærlingene hadde gått og gjort
det som var dem pålagt,
7. kom de med eslet og folen til Jesus.
De la klærne sine på den og han satte seg
på dem.
8. Den store folkemengden strødde ut
klærne sine på veien, men andre hugget
greiner av trærne og strødde dem på
veien.
9. Og folkemengden som gikk foran og
de som fulgte etter, ropte og sa: Nå
kommer Frelseren, Davids sønn!
Velsignet være han som kommer i
Herrens navn. Frelseren fra det høyeste.
10. Og da han kom til Jerusalem, ble
hele byen rystet og sa: Hvem er dette?
11. Og folkemengden sa: Han er
profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.
Jesus rydder opp i templet
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12. Og Jesus gikk inn i Guds tempel og
kastet ut alle de som kjøpte og solgte der.
Han veltet pengevekslernes bord og
benkene til dem som solgte duene,
13. og sa til dem: Det er skrevet: "Huset
mitt skal kalles et bønnens hus.", men
dere har gjort det til en røverhule.
14. Og blinde og vanføre kom til ham i
tempelet, og han helbredet dem.
15. Men da yppersteprestene og de
skriftlærde så de forbausende ting som
han gjorde, og barna som ropte i tempelet
og sa: "Frelseren, Davids sønn.", ble de
harme
16. og sa til ham: Hører du ikke hva
disse sier. Men Jesus sa: Jo. Har dere
aldri lest at ved barnlige og brystammende
har du beredt lovprisning?
17. Og da han hadde forlatt dem, gikk
han utenfor byen til Bet-Anien og
overnattet der.
Jesus forbanner fikentreet
18. Men da han var på vei tilbake til
byen tidlig på morgenen, ble han sulten.
19. Da han fikk se et fikentre på veien,
gikk han bort til det, og fant ingenting på
det uten bare blad. Og han sier til det:
Aldri i evighet skal det bli mer frukt på deg.
Og straks visnet fikentreet.
20. Da lærlingene så det, undret de seg
og sa: Hvordan kunne fikentreet visne så
plutselig?
21. Men Jesus svarte og sa til dem:
Sannelig sier jeg dere: Hvis dere har
tro(overbevisning) og ikke tviler, da skal
dere ikke bare gjøre dette med fikentreet.
Men om dere også sier til dette fjellet: "Løft
deg opp og bli kastet i havet!", så skal det skje.
22. Og alt som dere måtte be, troende
om, i bønnene deres, skal dere få.
Hvorfra er din myndighet
23. Da han var kommet til tempelet, kom
de mens han lærte, yppersteprestene og
folkets eldste, og sier: Med hvilken
myndighet gjør du dette? Og hvem gav
deg denne myndighet?
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24. Men Jesus svarte, og han sa til dem:
Jeg vil også spørre dere om en sak. Hvis
dere sier meg det, så skal jeg også si med
hvilken myndighet jeg gjør dette.
25. Johannes dåpen, hvor var den fra?
Fra himmelen, eller fra mennesker? Men
de tenkte med seg selv og sa: Hvis vi sier:
"Fra himmelen.", vil han si til oss: "Hvorfor
trodde dere ikke på ham."
26. Men hvis vi sier: "Fra mennesker.",
da kan vi frykte folkemengden. Alle holder
Johannes for en profet.
27. Og de svarte til Jesus og sa: Vi vet
ikke. Da sa han også til dem: Da sier
heller ikke jeg med hvilken myndighet jeg
gjør dette.
Liknelsen om de to sønner
28. Men hva synes dere? Et menneske
hadde to sønner, og han kom til den første
og sa: Sønn, gå og arbeid i vingården i
dag.
29. Men han svarte og sa: "Jeg vil ikke.",
men senere angret han seg og gikk.
30. Men så kom han til den andre og sa
likedan til han. Men han svarte og sa: "Ja,
herre.", og han gikk ikke.
31. Hvem av de to gjorde sin fars vilje?
De sier til ham: Den første. Jesus sier til
dem: Sannelig sier jeg til dere: Tollmennene og de prostituerte kommer før
inn i Guds rike enn dere.
32. Johannes kom nemlig til dere på
rettferdighetens vei, og dere trodde ham
ikke. Men tollmennene og horene trodde
på ham. Dere så det, og angret ikke, og
kom ikke til tro på ham til slutt.
Vingårdsmannen og hans vingård
33. Hør en annen liknelse om et
menneske. Det var en husbond som
plantet en vingård og satte gjerde for den
rundt omkring. Han gravde ut en
vinpresse, bygde et tårn, og leiet den ut til
forpaktere og drog utenlands.
34. Men da det nærmet seg frukttiden,
sendte han sine slaver til forpakterne for å
ta imot fruktene hans.
35. Og forpakterne tok tjenerne hans, en

slo de, en drepte de, og en steinet de.
36. Igjen sendte han andre slaver flere
enn de første, og de gjorde på samme
måten med dem.
37. Til slutt sendte han til dem sin sønn,
og sa: De spakner vel for min sønn.
38. Men da forpakterne så sønnen, sa
de med seg selv: Dette er arvingen. Kom
la oss drepe ham, så vi får overta arven
hans.
39. Og de tok ham, kastet ham utenfor
vingården, og slo ham i hjel.
40. Når nå vingårdens herre kommer,
hva skal han gjøre med disse forpaktere?
41. De sier til ham: Ille skal han
tilintetgjøre de onde folk, og vingården
skal han leie ut til andre forpaktere, som
vil gi ham fruktene i deres tid.
42. Jesus sier til dem: Leste dere aldri i
skriften: Den stein, som bygningsmennene vraket, er blitt til hjørnestein.
Dette skjedde fra Herren og det er
underfullt i våre øyne.
43. Derfor sier jeg dere at Guds rike skal
taes fra dere, og gis til et folk som bærer
dets frukter.
44. Og den som faller på steinen, skal
slås ned. Men den steinen faller på, skal
knuses.
45. Da yppersteprestene og folkets
eldste hadde hørt liknelsene hans, visste
de at det var dem han talte om.
46. Og de søkte å gripe ham, men de
fryktet for folkemengden, ettersom de da
holdt ham for å være en profet.
KAP. 22
Liknelsen om bryllupsfesten
1. Igjen tok Jesus til orde og talte til dem
i liknelser og sier:
2. Himlenes rike er likt et menneske, en
konge som gjorde et bryllup for sin sønn.
3. Og han sendte ut sine slaver for å
kalle de innbudte til bryllupet, men de ville
ikke komme.
4. Igjen sendte han andre slaver og sa:
Si til de innbudte: "Se, måltidet mitt har jeg
gjort ferdig. Oksene mine og den fòrede
kalven er slaktet, og alt er ferdig. Kom til
bryllupet.
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5. Men de var likegyldige og gikk bort,
den ene til sin åker, og en til sin forretning.
6. Og andre grep hans tjenere,
mishandlet dem, og drepte dem.
7. Men da kongen hørte dette, ble han
harm og sendte ut sin hær, drepte disse
mordere, og tente fyr på byen deres.
8. Da sier han til slavene sine:
Bryllupsfesten er jo ferdig, men de
innbudte var ikke verdige.
9. Gå ut til veikryssene og kall inn så
mange som dere finner til bryllupet.
10. Og disse slavene gikk da ut på
veiene og samlet så mange som de fant,
onde og gode, og bryllups salen fyltes av
gjester.
11. Men da kongen kom inn for å se, så
han et menneske som ikke hadde
bryllupsklær på.
12. Og han sier til ham: Venn, hvordan
kom du inn hit uten å ha bryllupsklær på?
Men han tiet.
13. Da sa kongen til tjenerne: Bind hans
føtter og hender, og ta og kast ham ut i
mørket utenfor. Der skal det være gråt og
tenners gnissing.
14. Mange er nemlig kalt, men få ble
valgt ut.
Er det riktig å betale skatt til keiseren
15. Da fariseerne var gått for å
planlegge hvordan de kunne fange ham i
ord,
16. sender de lærlingene sine, sammen
med herodianerne, og sier: Mester, vi vet
at du er pålitelig, og at du lærer Guds vei i
sannhet. Og ikke tar hensyn til noen andre
meninger, for du ser nemlig ikke til
menneskenes utseende.
17. Si oss altså hva du synes: Er det
tillatt å gi skatt til keiseren eller ikke?
18. Men da Jesus fikk vite deres
ondskap, sa han: Hvorfor forsøker dere
dere på meg, skuespillere?
19. Vis meg skattens mynt! De brakte
ham en denar (7,2g sølv).
20. Og han sier til dem: Hvis bilde er
dette og denne påskrift?
21. De sier til ham: Keiserens. Da sier
han til dem: Gi da Keiseren hva Keiserens
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er, og Gud hva Guds er.
22. Da de hadde hørt det, undret de
seg. Og de forlot ham og gikk bort.
De dødes oppstandelse
23. På denne dagen kom sadukeerne til
ham, dem som sier at det ikke er noen
oppstandelse, og de spurte ham
24. og sa: Mester, Moses sa: "Hvis noen
dør og ikke har barn, så skal broren reise
opp en slekt for ham med hans hustru."
25. Nå var det sju brødre. Og den første
som giftet seg døde og hadde ikke barn,
og han etterlot sin hustru til sin bror.
26. Og likedan også den andre, og så
den tredje, og liketil den sjuende.
27. Men sist av alle så døde hustruen
også.
28. Og nå i oppstandelsen, hvem av de
sju skal hun være hustru til? Alle hadde jo
henne.
29. Men Jesus svarte og sa til dem:
Dere farer vill fordi dere ikke kjenner
skriftene, og ikke Guds kraft.
30. For nemlig i oppstandelsen verken
gifter de seg eller bortgiftes de, men de er
som Guds engler i himmelen.
31. Men om de dødes oppstandelse, har
dere ikke lest det som Gud har talt til dere
der han sier:
32. Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud,
og Jakobs Gud. Gud er ikke de dødes
Gud, men de levendes.
33. Og da folkemengden hadde hørt det,
ble de forundret over hans lære.
Det største bud i loven
34. Men da fariseerne hadde hørt at han
hadde stoppet munnen på sadukeerne,
samlet de seg om ham.
35. Og en lovlærd spurte og forsøkte
seg på ham og sa:
36. Mester, hvilket bud er det største i
loven?
37. Men Jesus sa til ham: Du skal elske
Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele
din sjel, og av hele din oppfatning.
38. Dette er det første og det største
budet.
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39. Men det andre er likt dette: Du skal
elske din neste som deg selv.
40. I disse to budene henger hele loven
og profetene.
Jesus spør fariseerne om Messias
41. Men da fariseerne var samlet, spurte
Jesus dem,
42. og sa: Hva synes dere om Kristus?
Hvems sønn er han? De sier til ham:
Davids.
43. Han sier til dem: Hvordan kan David
i ånden kalle ham Herre, og si:
44. Herren sa til min Herre: Sett deg ved
min høyre hånd inntil jag har lagt dine
fiender som en fotskammel under dine
føtter.
45. Når nå David kaller ham Herre,
hvordan kan han da være hans sønn?
46. Og ingen kunne svare ham et ord.
Heller ikke våget noen fra den dagen av å
spørre ham mere.
KAP. 23
Jesus advarer mot de skriftlærde og
fariseerne
1. Da talte Jesus til folkemengdene og
lærlingene sine
2. og sa: I Mose-sete hviler de
skriftlærde og fariseerne.
3. Alt som de derfor sier til dere å holde,
skal dere holde og utføre, men gjør ikke
etter deres gjerninger. For de sier det
nemlig og gjør det ikke.
4. De binder jo tunge og trykkende
byrder, og legger dem på menneskenes
skuldre, men vil ikke hjelpe dem med en
finger selv.
5. Men alle sine gjerninger gjør de for å
sees av menneskene. Brede gjør de
nemlig bønnelistene sine og store gjør de
duskene på klærne sine.
6. De elsker også hedersplassen i
selskapene og de fremste plassene i
synagogen,
7. og de hilser på hedningene på
torgene, for å kalles mester av
menneskene.
8. Men dere skal ikke bli kalt mester, for

mesteren deres er nemlig Kristus, og alle
dere er brødre.
9. Og dere skal ikke kalle noen på
Jorden for Fader, for en er nemlig
Faderen deres, han i himlene.
10. Heller ikke skal dere bli kalt lærere,
for en er nemlig læreren deres, Kristus.
11. Men den største av dere skal være
deres tjener.
12. Men den som opphøyer seg selv,
skal fornedres. Og den som fornedrer seg
selv, skal opphøyes.
13. Men stakkars dere, skriftlærde og
fariseere, skuespillere, for dere stenger
himlenes rike for menneskene. Dere går jo
ikke inn, og de som går inn tillater dere
ikke å gå inn.
14. Men stakkars dere, skriftlærde og
fariseere, skuespillere, for dere eter opp
enkenes huser og ber lenge for syns
skyld. Derfor skal dere få så mye
strengere dom.
15. Stakkars dere, skriftlærde og
fariseere, skuespillere, for dere reiser hav
og land rundt for å gjøre en tilhenger. Og
når han er blitt det, gjør dere ham til et
helvetes barn to ganger verre enn dere.
16. Stakkars dere, blinde veiledere, som
sier: Den som sverger ved tempelet, er
det ikke noe med. Men den som sverger
ved gullet i tempelet, blir skyldig.
17. Treginger og blinde. Hva er nemlig
større, gullet eller tempelet som helliggjør
gullet?
18. Og den som sverger ved alteret, er
det ikke noe med. Men den som sverger
ved gaven på det, er bundet.
19. Sløvinger og blinde. Hva er nemlig
større, gaven eller alteret som helliggjør
gaven?
20. Den som da sverger ved alteret,
sverger ved det og alt som på det er.
21. Og den som sverger ved tempelet,
sverger ved det og den som bor i det.
22. Og den som sverger ved himmelen,
sverger ved Guds trone og ved ham som
sitter på den.
23. Stakkars dere, skriftlærde og
fariseere, skuespillere, for dere gir tiende
av mynte, anis, og karven. Det tyngre i
loven lar dere ligge, rettferdigheten,
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barmhjertigheten, og troen(overbevisning).
Dette burde dere gjøre, og ikke unnlate det
andre.
24. Blinde veiledere, som siler myggen
og sluker kamelen.
25. Stakkars dere, skriftlærde og
fariseere, skuespillere, for dere renser det
utvendige av begeret og skåla, men innvendig er dere fulle av ran og skittenhet.
26. Du blinde fariseer, rens først begeret
og skåla innvendig, forat da kan også det
utvendige av dem bli reint.
27. Stakkars dere, skriftlærde og
fariseere, skuespillere, for dere er lik
hvitgjorte graver som utvendig vil synes
vakre, men innvendig er fulle av
dødningers bein og all slags skittenhet.
28. Slik synes dere også bra utvendig og
rettferdige for menneskene, men innvendig
er dere fulle av falskspill og urett.
29. Stakkars dere, skriftlærde og
fariseere, skuespillere, for dere bygger
profetenes graver og pynter de
rettferdiges graver,
30. og dere sier: Om vi hadde vært i
våre fedres dager, da ville vi ikke være
sammen med dem i profetenes blod.
31. Slik vitner dere mot dere selv at dere
er barn av dem som drepte profetene.
32. Og dere, fyll opp deres fedres mål.
33. Ormeyngel, hvordan kan slanger
som dere fly fra helvetes dom?
34. Derfor, se, jeg sender dere profeter,
kloke menn, og skriftlærde. Noen av dem
vil dere drepe og korsfeste, og noen av
dem vil dere piske i synagogene deres, og
forfølge fra by til by.
35. Så skal det komme over dere alt det
rettferdige blod, som er utøst på Jorden,
fra den rettferdige Abel til blodet på
Sakarja, Berekjas sønn, som dere drepte
mellom tempelet og alteret.
36. Sannelig sier jeg dere: Alt dette skal
komme over denne slekten.
Guds ømhet for Jerusalem
37. JERUSALEM, du som dreper
profetene og steiner de som ble sendt ut
til henne, hvor ofte ville jeg ikke samle
dine barn, på den måte som en høne
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samler kyllingene sine under sine vinger,
men dere ville ikke.
38. Se, derfor skal huset deres bli øde.
39. Jeg sier dere nemlig: Nå skal dere
slett ikke få se meg inntil dere sier:
Velsignet var han som kom i Herrens
navn.
KAP. 24
Templets ødeleggelse
1. Og da Jesus var gått ut, drog han bort
fra templet. Og lærlingene kom til ham for
å vise ham templets bygning.
2. Men Jesus svarte og sa til dem: Ser
dere ikke alt dette? I sannhet sier jeg
dere: Det skal slett ikke etterlates stein på
stein som ikke skal brytes ned.
Forfølgelse og trengsel i ettertiden
3. Men da han satt på Oljeberget, kom
hans lærlinger til ham og sa: Si oss! Når
skal dette være? Og hva er tegnet på ditt
komme, og på verdens ende?
4. Og Jesus svarte og sa til dem: Se til
at ikke noen fører dere vill.
5. Mange skal nemlig komme i mitt navn
og si: Jeg er Kristus. Og de skal lure
mange.
6. Men dere vil få høre kriger og rykter
om kriger. Se til at dere ikke frykter, for alt
dette må nemlig skje, men ennå er det
ikke slutten.
7. Folk skal nemlig reise seg mot folk og
rike mot rike. Og det skal bli hunger, pest,
og jordskjelv, på mange steder.
8. Alt dette er bare begynnelsen på
fødsels-smertene.
9. Da skal de overgi dere til trengsel og
drepe dere, og dere skal bli hatet av alle
hedningefolkene på grunn av mitt navn.
10. Og da skal mange ta frastøtelse, og
de skal forråde hverandre og hate
hverandre.
11. Og mange som profeterer falskt skal
oppstå, og forføre mange.
12. Og på grunn av dette fullføres
lovløsheten, og kjærligheten skal kjølne
hos mange.
13. Men den som holder ut til enden,
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skal bli forløst.
14. Og dette rikes nyheter skal
forkynnes i hele verden til vitnemål for alle
folkene.
Israels ødeleggelse
15. Når dere ser den tilintetgjørende
vederstyggelighet, den som profeten
Daniel omtalte, stående på hellig sted,
den som gjenkjenner dette forstår det,
16. da må de som er i Juda fly til
fjellene.
17. Han som er på taket må ikke stige
ned for å ta med seg noe fra hans hus.
18. Og den som er på åkeren må ikke
snu og gå tilbake for å ta med klesplagget
sitt.
19. Stakkars dem som er med barn i
magen, og den som gir bryst i disse
dager.
20. Men be at ikke flukten deres må skje
om vinteren, eller på en sabbat.
21. Da skal det nemlig være en så stor
trengsel som det ikke har vært fra verdens
begynnelse og inntil nå, og heller ikke skal
bli.
22. Om ikke disse dagene ble forkortet,
da ville ikke noe menneske bli frelst. Men
for de utvalgtes skyld, skal disse dagene
forkortes.
Ende-tiden
23. Hvis noen da sier til dere: "Se her er
Messias", eller "Der er han", så ikke tro
det.
24. For det skal nemlig oppstå falske
kristuser og falske profeter, og de skal gi
store tegn og under, for om mulig å føre
vill også de utvalgte.
25. Se, jeg har forutsagt det til dere.
26. Altså hvis de sier til dere: "Se, han er
i ørkenen, så gå ikke ut. Se, i rommet, så
ikke tro det.
27. For nemlig akkurat som lynet går ut i
øst og lyser like til vest, slik skal også
menneskesønnens ankomst være.
28. For hvor nemlig de døde er, skal
ørnene samles.
29. Men straks etter disse trengsels

dager skal solen formørkes og månen ikke
gi sitt skinn. Stjerner skal falle ned fra
himmelen og himlenes krefter skal rystes.
30. Og da skal menneskesønnens tegn
vise seg på himmelen. Og da skal alle
Jordens folkegrupper jamre seg, og de
skal se menneskesønnen komme på
skyene med himmelens kraft og stor
herlighetsglans.
31. Og han skal med en kraftig basunlyd
sende englene sine ut, og samle sammen
de utvalgte fra de fire vindretningene, fra
den ene ende av himmelen til den andre
ende av den.
32. Lær en sammenligning av fikentreet:
Alt når dets grein blir saftig og bladene
spretter, vet dere at sommeren er nær.
33. Slik vet dere også, når dere ser alt
dette, at han er nær for døren.
34. I sannhet sier jeg dere: Denne
slekten skal slett ikke bli borte før alt dette
har skjedd.
35. Himmelen og Jorden skal forgå, men
mine ord skal på ingen måte forgå.
36. Men om denne dag og time vet
ingen, ikke engang himlenes engler, eller
sønnen, uten bare min Fader.
37. Men som i Noahs dager, slik skal det
være ved menneskesønnens ankomst.
38. Som de nemlig var i de dagene før
vannflommen, der de spiste og drakk,
giftet seg og giftet bort, inntil den dagen
da Noah gikk inn i arken,
39. og de ikke viste noe før
vannflommen kom og tok dem alle, slik
skal det være ved menneskesønnens
ankomst.
40. Da skal to være på åkeren, den ene
blir tatt med og den andre blir latt tilbake.
41. To skal male på en kvern, en skal
taes med og en bli latt tilbake.
42. Våk derfor, for dere vet ikke i hvilken
time Herren deres kommer.
43. Men dette vet dere at hvis
husbonden hadde visst i hvilken nattevakt
tyven kommer, så hadde han nok våket og
ikke tillatt han å bryte seg inn i huset hans.
44. Derfor, vær dere også forberedte, for
den time vet dere ikke når menneskesønnen kommer.
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Hvem er en trofast tjener
45. Hvem er da den trofaste og kloke
slave, som hans herre satte over hele sitt
hustjenerskap, for å gi dem mat i tide?
46. Salig blir den slaven som hans herre
finner i å gjøre så.
47. Sannelig sier jeg dere, at han skal
sette ham over alle hans eiendeler.
48. Men hvis den onde slaven sier i sitt
hjerte: Det drøyer til min Herre kommer,
49. og han begynner å slå sine
medslaver, og drikker og eter sammen
med drikkebrødre,
50. da skal denne slaves herre komme
på en dag, hvilket han ikke venter, og i en
time som han ikke vet.
51. Og han skal hugge ham ned og gi
ham del med skuespillere. Og der skal
være gråt og tenners gnissing.
KAP. 25

De ti jomfruer

1. Himlenes rike skal være likt ti jomfruer
som hadde tatt sine lamper og gikk ut for
å møte brudgommen.
2. Men fem av dem var kloke, og fem av
dem var dårlige.
3. Og de som var dårlige tok lampene
sine, og de tok ikke med seg olje.
4. Men de kloke tok olje med på
kannene sine.
5. Men da brudgommen drøyde, ble de
alle søvnige og sovnet.
6. Men midt på natten kom et rop: Se,
brudgommen kommer, gå ut til et møte
med ham.
7. Da våknet alle disse jomfruene og
gjorde i stand lampene sine.
8. Men de dårlig sa til de kloke: Gi oss
av deres olje, for lampene våre slokner.
9. Men de kloke svarte og sa: Nei, det
rekker ikke til for oss og dere, men gå
heller bort og kjøp til dere selv.
10. Men da de gikk bort for å kjøpe, kom
brudgommen. Og de klargjorte gikk inn
med ham til bryllupsfesten, og døren ble
låst.
11. Men seinere kom også de andre
jomfruene og sa: HERRE, lukk opp for
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oss.
12. Men han svarte og sa: I sahhnet jeg
sier dere: Jeg kjenner dere ikke.
13. Våk derfor, for dere vet ikke i hvilken
dag eller time menneskesønnen kommer.
Liknelsen med de tre tjenere
14. Det er nemlig akkurat som med et
menneske som skulle reise utenlands. Og
kalte til seg sine slaver, og overgav dem
sin formue.
15. Og da gav han til en fem talenter
(216kg sølv), og to (86,4kg sølv) til en, og
én (43,2kg sølv) til en, til å brukes etter
enhvers evne, og så fór han utenlands.
16. Da han var gått bort, tok han som
hadde fått fem talenter (216kg sølv) og
handlet med dem, og tjente andre fem
talenter (216kg sølv).
17. Slik tjente han med to talenter
(86,4kg sølv) også to (86,4kg sølv) andre.
18. Men han som hadde fått den ene
talent (43,2kg sølv), gikk bort og grov den
ned i jorden, og gjemte bort sin herres
penge.
19. Men etter en lang tid kommer disse
slavers herre, og han holder regnskap
med dem.
20. Da kom han som hadde fått de fem
talentene (216kg sølv). Han hadde fått
med seg andre fem talenter (216kg sølv)
og sa: Herre, du gav meg fem talenter
(216kg sølv). Se, her er fem andre
talenter (216kg sølv).
21. Men da sa hans herre til ham: Bra,
du gode og trofaste slave, du var tro over
lite, og jeg vil sette deg over mange ting.
22. Men den som hadde fått de to
talentene (86,4kg sølv) kom også til ham
og sa: Herre, du gav meg to talenter
(86,4kg sølv). Se, her er to andre talenter
(86,4kg sølv).
23. Så sa hans herre til ham: Bra, du
gode og trofaste slave. Du var tro over lite
og jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din
Herres glede.
24. Men den som hadde fått den ene
talenten (43,6kg sølv) kom også og han
sa: Herre, jeg visste at du er et hardt
menneske som høster der du ikke sådde,
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og samler derfra du ikke strødde.
25. Så jeg gikk bort og gjemte talenten
(43,2kg sølv) din i jorden. Se, her har du
ditt.
26. Men hans herre svarte og sa til ham:
Du onde og trege slave. Du visste at jeg
høster hvor jeg ikke sådde, og samler
derfra jeg ikke strødde.
27. Da burde du ha satt ut pengene
mine til pengelånerene til jeg kom igjen,
så jeg da fikk mitt med rente.
28. Ta da fra ham talenten (43,2kg sølv)
og gi den til den som hadde de ti talentene
(432kg sølv).
29. For til enhver som hadde noe skal
det gis, og han skal få overflod. Men fra
den som ikke hadde noe, skal det også
taes ifra ham det han har.
30. Og kast den unyttige slaven ut i
mørket utenfor. Der skal det være gråt og
tenners gnissing.
Menneskesønnen skal skille geitene
fra fårene
31. Men når menneskesønnen kommer i
sin herlighetsglans, og alle englene er
med ham, da skal han sitte på sin
herlighets trone.
32. Og han skal samle alle folkene
fremfor seg, og skille dem fra hverandre,
akkurat som hyrden skiller fårene fra
geitene.
33. Og han skal stille sauene på sin
høyre side, men geitene på venstre.
34. Da skal kongen si til dem på sin
høyre side: Kom dere som er velsignet til
min Faders arv, det rike som er forberedt
for dere fra verdens grunnleggelse.
35. For jeg nemlig sultet, og dere gav
meg å ete. Jeg tørstet, og dere skjenket
meg. Fremmed var jeg, og dere tok imot
meg.
36. Jeg var naken, og dere kledde meg.
Jeg var syk, og dere så til meg. I fengsel
var jeg, og dere kom til meg.
37. Da skal de svare ham, de
rettferdige, og si: Herre, når så vi deg
sulten og gav deg føde, eller tørstende og
gav deg å drikke.
38. Men når så vi deg fremmed, og tok

imot deg? Eller naken, og kledde deg?
39. Men når så vi deg syk, eller i
fengsel, og kom til deg?
40. Og kongen skal svare og si til dem: I
sannhet sier jeg til dere: Etter det som
dere gjorde mot en av disse mine minste
brødre, det gjorde dere mot meg.
41. Da skal han også si til dem på
venstre side: Gå fra meg dere forbannede,
til den evige ild som er forberedt for
Djevelen og englene hans.
42. Jeg sultet nemlig, og dere gav meg
ikke å ete. Jeg tørstet, og dere gav meg
ikke å drikke.
43. Fremmed var jeg, og dere tok ikke
imot meg. Naken var jeg, og dere kledde
meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og
dere så ikke til meg.
44. Da skal de også svare ham, og de
skal si: Herre, når så vi deg sulten, eller
tørstende, eller fremmed, eller naken, eller
i fengsel, og ikke tjente deg?
45. Da skal han svare dem og si: I
sannhet sier jeg dere: I samsvar med alt
som dere ikke gjorde mot en av disse
mine minste, har dere heller ikke gjort mot
meg.
46. Og disse, de skal gå bort til evig
straff, men de rettferdige til et evig
levende liv.
KAP. 26
Jesus talte om sin korsfestelse
1. Og det skjedde da Jesus var ferdig
med alle disse ordene, at han sa til
lærlingene sine:
2. Dere vet at det er påske om 2 dager,
og menneskesønnen skal overgis til å
korsfestes.
3. Da samlet yppersteprestene, de
skriftlærde, og folkets eldste, seg, i
gårdsrommet, hos ypperstepresten som
ble kalt Kaifas.
4. Og de planla, forat de kunne gripe
Jesus med svik og drepe ham.
5. Men de sa: Ikke i høytiden, forat det
ikke skal bli uroligheter i folket.
Jesus blir salvet i Simons hus
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6. Men da Jesus var i Bet-Ania i den
spedalske Simons hus,
7. kom en kvinne til ham med en
alabasterkrukke som hadde en meget
verdifull myrra. Og den helte hun ut over
hans hode der han lå.
8. Men da lærlingene så det, ble de
harme og sa: Til hva sløsing er dette?
9. Denne myrraen kunne jo selges for
mange penger og gis til de fattige.
10. Men da Jesus merket dette, sa han
til dem: Hvorfor gjør dere det vanskelig for
kvinnen? Hun gjorde nemlig en god
gjerning mot meg.
11. De fattige har dere jo alltid hos dere,
men meg har dere ikke alltid.
12. Hun helte nemlig denne myrraen
over min kropp og gjorde meg ferdig til
min gravferd.
13. I sannhet sier jeg dere: Hvor som
helst dette evangelium blir forkynt i hele
verden, skal også det hun gjorde omtales
til minne om henne.
Judas inngår avtale om å forråde
Jesus
14. Da gikk en av de tolv bort, han som
kaltes Judas Iskariot, til yppersteprestene
15. og sa: Hva vil dere gi meg, så jeg
overgir ham til dere? Men de ble enige om
tretti sølvpenger.
16. Og fra da av søkte han en anledning
så han kunne forråde ham.
Jesu siste måltid med de tolv
17. Men på den 1.ugjærede dagen kom
lærlingene til Jesus og sa til ham: Hvor vil
du vi skal forberede for deg å ete i påsken?
18. Men han sa: Gå til byen, til ham dere
vet, og si til ham at mesteren sier: Tiden
min er nær. Hos deg vil jeg holde påsken
sammen med lærlingene mine.
19. Og lærlingene gjorde som Jesus bød
dem, og de forberedte påsken.
20. Men da det var blitt seint, la han seg
ned sammen med de tolv.
21. Og da de åt sa han: I sannhet sier
jeg dere, at en av dere skal forråde meg.
22. Og bedrøvet begynte de å si til ham
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enhver av dem: Det er vel ikke meg,
Herre?
23. Men han svarte og sa: Den som
dypper hånden i fatet med meg, han skal
forråde meg.
24. Men menneskesønnen går bort, som
det skrevet er om ham, men stakkars det
menneske, det, ved hvem menneskesønnen blir forrådt. Det hadde vært godt
for dette menneske om han ikke hadde
vært født.
25. Men Judas som forrådte ham svarte
og sa: Det er vel ikke jeg, rabbi? Han sier
til ham: Du sa det selv.
26. Men da de åt tok Jesus brødet og
velsignet det. Og han brøt det og gav det
til sine lærlinger og sa: Ta og et! Dette er
min kropp.
27. Og da han tok begeret, takket han
og gav til dem, og sa: Drikk alle av det!
28. Dette er nemlig mitt blod, det til den
nye pakt, det som øses ut til syndenes
forlatelse.
29. Men jeg sier dere: At aldri mere, fra
nå av, drikker jeg av denne vintreets frukt
før den dagen da jeg drikker den på ny
med dere i min Faders rike.
30. Og da de hadde sunget gikk de ut til
oljeberget.
Jesus forteller om deres fornektelse
av ham
31. Da sier Jesus til dem: Dere skal alle
ta frastøtelse av meg i denne natt. Det er
nemlig skrevet: "Jeg vil slå hyrden, og
spre flokkens får."
32. Men etterat jeg har stått opp, skal
jeg gå foran dere til Galilea.
33. Men Peter svarte og sa til ham: Om
så alle vil ta frastøtelse av deg, så vil aldri
jeg ta frastøtelse.
34. Jesus sa til ham: I sannhet sier jeg
deg: At i denne natt, før hanen galer, skal
du fornekte meg tre ganger.
35. Peter sier til ham: Om det så må
være at jeg må dø med deg, så skal jeg
aldri fornekte. På samme måten talte også
de andre lærlingene hans.
Jesus i Getsemane
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36. Da kommer Jesus med dem til et
sted kalt Getsemane, og han sier til
lærlingene sine: Sett dere her, mens jeg
går bort for å be der.
37. Han tok med seg Peter og de to
sønnene av Sebedeus, og han begynte å
sørge og grue seg.
38. Da sier Jesus til dem: Min sjel er
sorgfull til døden. Bli her og våk med meg.
39. Og da han var gått frem et lite
stykke, falt han på sitt ansikt bedene og
sa: Fader, om det er mulig, så la dette
beger gå fra meg. Dog ikke som jeg vil,
men som du vil.
40. Og han går til lærlingene sine og
finner dem sovende, og han sier til Peter:
Altså maktet dere ikke å våke en time med
meg?
41. Våk og be, forat dere ikke kommer i
fristelse. Vel er ånden villig, men kjødet er
elendig.
42. Igjen for andre gang gikk han bort og
bad og sa: Min Fader, om ikke dette beger
kan gå meg forbi uten at jeg må drikke
det, så la din vilje skje.
43. Og da han var kommet, finner han
dem igjen sovende, for øynene deres var
tunge av søvn.
44. Han forlot dem og gikk bort igjen, og
han bad for tredje gang og sa den samme
bønnen.
45. Da kommer han til lærlingene sine
og sier til dem: Dere sover videre, og
hviler! Se, stunden er kommet nær da
m en n esk esø n n en skal overg is i
syndernes hender.
46. Stå opp, og la oss gå. Se, nær er
han som forråder meg.
Jesus blir arrestert
47. Og mens han ennå talte, se, da kom
Judas, en av de tolv, og med ham var en
stor mengde med sverd og stokker fra
yppersteprestene og folkets eldste.
48. Men forræderen hans gav dem et
tegn og sa: Den som jeg skal kysse, han
er det. Grip ham.
49. Og straks han kom til Jesus, sa han:
"Vær hilset, rabbi.", og kysset ham

ordentlig.
50. Men Jesus sa til ham: Venn, hvorfor
gjør du det her? Da kom de å la sine
hender på Jesus, og grep ham.
51. Og se, en av dem, som var sammen
med Jesus, hadde strakt ut sin hånd og
d r a t t s i t t s verd . O g h a n s l o
yppersteprestens slave og hugg av ham
øret hans.
52. Da sier Jesus til ham: Stikk sverdet
ditt på plassen sin, for alle som griper til
sverd, skal omkomme ved sverd.
53. Eller mener du ikke at jeg kan be
min Fader, og han vil gi meg mere enn
tolv legioner (72000) av engler?
54. Hvordan skulle da skriftene kunne
fullføres hvis at dette ikke bør skje?
55. I denne stund sa Jesus til folkemengden: Som mot en røver gikk dere ut
med sverd og stokker for å fange meg.
Daglig satt jeg hos dere og lærte i templet
og dere grep meg ikke.
56. Men dette skjedde forat profetenes
skrifter skulle oppfylles. Da forlot alle
lærlingene ham og rømte.
Jesu rettergang
57. Men de som grep Jesus, førte ham
til ypperstepresten Kaifas, der de skriftlærde og de eldste var samlet.
58. Men Peter fulgte etter ham på
avstand til yppersteprestens hus, og gikk
inn og satte seg sammen med tjenerne for
å se enden.
59. Men yppersteprestene, de eldste, og
hele rådet, søkte falskt vitnemål mot
Jesus, forat de kunne drepe ham.
60. Men de fant ikke noe enda mange
falske vitner kom frem.
61. Men til slutt kom det frem to falske
vitner og de sa: Denne sa: Jeg kan rive
ned Guds tempel og bygge det opp igjen
på 3 dager.
62. Og da ypperstepresten hadde reist
seg, sa han til ham: Svarer du ingenting?
Hva er det disse vitner mot deg?
63. Men Jesus tiet. Og ypperstepresten
svarte og sa til ham: Jeg tar deg i ed ved
den levende Gud at du sier oss om du er
Messias, Guds sønn.
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64. Jesus sier til ham: Du sa det. Og
dog sier jeg dere: At fra nå av skal dere se
menneskesønnen sitte ved maktens høyre
side og komme på himmelens skyer.
65. Da rev ypperstepresten i stykker
klærne sine og sa: Han har spottet Gud.
Hva har vi bruk for vitner? Se, nå hørte
dere bespottelsen hans.
66. Hva synes dere? Men de svarte og
sa: Skyldig til døden er han.
67. Da spyttet de ham i ansiktet hans og
gav ham en ørefik. Og de slo ham med
stokker
68. og sa: Profeter nå for oss, Messias:
"Hvem var det som slo deg?"
Peter fornekter Jesus
69. Men da Peter satt utenfor på
gårdsplassen, kom det ei tjenestejente til
ham og sa: Også du var sammen med
Galileeren Jesus.
70. Men han nektet fremfor alle og sa:
Jeg vet ikke hva du snakker om.
71. Men da Peter var gått til porten, så
en annen kvinne ham og sier til dem som
var der: Også denne var med Nasareeren
Jesus.
72. Og igjen nektet han med ed at "Jeg
kjenner ikke mennesket."
73. Men etter en kort tid kom en av de
som stod der og sa til Peter: I sannhet, du
er også en av dem. Dialekten din avslører
deg også.
74. Da begynte han å forbanne og
sverge på at "Jeg kj enner ikke
mennesket." Og straks gol en hane.
75. Og da husket Peter det ord som
Jesus hadde sagt til ham, at før en hane
galer, skal du ha fornektet meg tre ganger.
Og han gikk ut utenfor og gråt bittert.
KAP. 27
Jesus blir ført frem for Pilatus
1. Men da det var blitt morgen, holdt
yppersteprestene og folkets eldste
rådsmøte imot Jesus, forat de kunne
drepe ham.
2. Og da de hadde bunnet ham, førte de
ham bort og overgav ham til Pontius

Pilatus, landshøvdingen.
Judas' død
3. Da Judas, forræderen, hadde sett at
han ble dømt, angret han og leverte de
tretti sølvpengene (0,864kg sølv) tilbake til
yppersteprestene og de eldste
4. og sa: Jeg syndet og forrådte uskyldig
blod. Men de sa: Hva vedkommer det
oss? Det er ditt problem.
5. Og da han hadde kastet pengene inn i
templet, gikk han bort. Og han gikk å
hengte seg.
6. Men yppersteprestene tok pengene
og sa: Det er ikke tillatt å legge dem i
tempelkisten, ettersom de er aktet for
blodige.
7. Men etterat de hadde rådslått, kjøpte
de pottemakerens åker for dem til
gravsted for fremmede.
8. Derfor ble denne åkeren kalt
blodåkeren like til denne dag.
9. Da ble det oppfylt det Jeremia talte,
der profeten sier: Og de tok de tretti
sølvpengene (0,864kg sølv), prisen på
den verdsatte, han som Israels sønner
verdsatte.
10. Og de gav dem for pottemakerens
åker, slik som Herren påla meg.
Pilatus forsøker å få Jesus fri
11. Men da Jesus stod fremfor
landshøvdingen, spurte landshøvdingen
ham og sa: Er du Jødenes konge? Men
Jesus sa til ham: Du, sier det.
12. Og mens han ble anklaget av
yppersteprestene og de eldste, svarte han
ingenting.
13. Da sier Pilatus til ham: Hører du ikke
hvor mye de anklager deg?
14. Og han svarte ham ikke et ord på
det, så at landshøvdingen undret seg
meget.
15. I samsvar med høytiden var det
vane for landshøvdingen å løslate en
fange til folkemengden, den som de ville.
16. Og da hadde de en beryktet fange,
kalt Barabbas.
17. Da de nå var samlet sa Pilatus til
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dem: Hvem vil dere jeg skal løslate til
dere? Barabbas eller Jesus som kalles
Kristus?
18. For han visste nemlig at det var på
grunn av misunnelse at de overgav ham.
19. Men mens han satt på sitt
dommersete, sendte hans kone beskjed til
ham og sa: La det ikke være noe mellom
deg og denne rettferdige, for jeg led
nemlig i drømme idag for hans skyld.
20. Men yppersteprestene og de eldste
overtalte folkemengden til at de skulle be
om Barabbas, og at de skulle drepe
Jesus.
21. Men landshøvdingen svarte og han
sa til dem: Hvem av de to vil dere jeg skal
løslate for dere? Men de sa: Barabbas!
22. Men Pilatus sier til dem: Hva vil dere
da jeg skal gjøre med Jesus, som kalles
Kristus? Da sier de alle til ham: Korsfest
ham!
23. Men landshøvdingen sa: Hva ondt
gjorde han? Men de ropte enda mere og
sa: Korsfest ham!
24. Men da Pilatus så at det ingenting
nyttet, men at det ble større uroligheter,
tok han vann og vasket hendene sine
fremfor folkemengden og sa: Uskyldig er
jeg i denne rettferdiges blod. Dette er
deres problem.
25. Og hele folket svarte og sa: La hans
blod komme over oss og barna våre.
26. Da løslot han Barabbas til dem, men
Jesus pisket de og overgav ham til å
korsfestes.
Soldatene hånliggjorde Jesus
27. Da soldatene hadde tatt Jesus ut av
landshøvdingens borg, samlet de hele
vaktstyrken om ham.
28. Og da de hadde avkledd ham, la de
om han en purpurrød kappe.
29. Og de flettet en krans av torner og
satte den på hans hode, og gav et rør i
hans høyre hånd. Og de bøyde kne for
ham, og de spottet ham og sa: Vær hilset,
Jødenes konge.
30. Og da de hadde spyttet på ham, tok
de røret og slo ham i hodet hans.
31. Og da de hadde hånet ham, tok de

av ham kappen og iførte ham hans egne
klær.
Jesu korsfestelse
32. Men da de kom ut, fant de et
menneske, en Kyrèner ved navn Simon.
Han tvang de til å bære korset hans.
33. Og så kom de til det sted som heter
Golgata, som er kalt hodeskallens sted.
34. De gav ham eddik blandet med galle
å drikke. Og da han smakte det, ville han
ikke drikke.
35. Men da de hadde korsfestet ham,
delte de klærne hans, og kastet lodd om
dem, forat det skulle oppfylles det som var
talt av profeten: De delte mine klær
imellom seg, og de kastet lodd om min
kappe.
36. Og de satte seg og holdt vakt over
ham der.
37. Og de satte hans anklage mot ham
over hans hode med denne tekst: Denne
er Jesus, Jødenes konge.
38. Da ble to røvere korsfestet, en på
høyre side og en på venstre.
39. Men de som gikk forbi, hånet ham
og ristet på hodene sine,
40. og sa: Du som river ned templet og
bygger det opp igjen på 3 dager, befri deg
selv. Hvis du er Guds sønn, så gå ned av
korset.
41. Og likedan spottet også yppersteprestene ham sam m en med de
skriftlærde, og de eldste, og sa:
42. Andre forløste han, men seg selv
kan han ikke befri. Hvis han er Israels
konge, så la han gå ned fra korset, så skal
vi tro på ham.
43. Han stolte på Gud. La han befri
ham, om han vil ha ham. For han sa jo
nemlig at jeg er Guds sønn.
44. Det samme hånte også røverene
ham med, de som var korsfestet sammen
med ham.
Jesu død
45. Men fra den 6. time (kl 12.ºº) ble det
et mørke over hele landet inntil den 9.
time (kl 15.ºº).
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46. Omkring den 9. time (kl 15.ºº) ropte
Jesus ut med høy røst og sa: "ELI lama
sabachthani." Det betyr: MIN GUD,
hvorfor har du forlatt meg?
47. Men noen av de som stod der hørte
det og sa at han roper på Elia.
48. Og en sprang straks til ham med en
svamp fylt med eddik, satte den på et rør,
og gav ham å drikke.
49. Men andre sa: La ham være. La oss
se om Elia kommer for å befri ham.
50. Men Jesus ropte igjen med høy røst
og oppgav ånden.
51. Og se, forhenget i templet revnet i to
fra øverst til nederst. Og jorden skalv og
klippene sprakk.
52. Og gravene ble åpnet og mange av
de helliges kropper, som var gravlagt, stod
opp.
53. Og de gikk ut av gravene etter hans
oppstandelse, og inn i den hellige by og
viste seg for mange.
54. Men da hundremannsoffiseren og de
som holdt vakt ved Jesus så skjelvet og
alt det som skjedde, fryktet de kraftig og
sa: I sannhet, denne var Guds sønn.
55. Men der var mange kvinner som så
fra lang avstand, de som fulgte Jesus fra
Galilea for å tjene ham.
56. Blant dem var Maria Magdalena,
Maria som var Jakobs og Joses' mor, og
moren til Sebedeus' sønnene.
Jesus blir gravlagt
57. Men da det var blitt kveld, kom et rikt
menneske fra Arimantea ved navn Josef,
som også var blitt lærling av Jesus.
58. Denne var kommet til Pilatus og bad
om Jesu kropp. Da bød Pilatus at kroppen
skulle gis dem.
59. Og da Josef hadde tatt kroppen,
svøpte han det inn i reint lintøy.
60. Og han la det i den nye graven sin,
som han hadde hugget ut i fjellet. Og da
han hadde veltet en stor stein foran
graven, gikk han bort.
61. Og Maria Magdalena og den andre
Maria, satt der midt imot graven.
Vaktholdet ved Jesu grav
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62. På den morgendagen som er etter
forberedelsesdagen, samlet yppersteprestene og fariseerne seg hos Pilatus,
63. og sa: Herre, vi husker at denne
forføreren sa mens han ennå levde: "Etter
3 dager står jeg opp."
64. Byd da å vokte graven inntil 3. dag,
så ikke lærlingene hans kommer om
natten for å stjele ham og si til folket: "Han
er stått opp fra de døde.", for da vil den
siste forførelsen bli verre enn den første.
65. Men Pilatus sa til dem: Her har dere
en vaktstyrke. Gå og sikre graven så godt
dere vet.
66. Da gikk de bort og sikret graven og
satte segl på steinen sammen med
vaktstyrken.
KAP. 28

Jesu oppstandelse

1. Mot enden av sabbaten i grålysningen
av den 1. dag i uka, kom Maria
Magdalena og den andre Maria for å se til
graven.
2. Og se, det skjedde et stort jordskjelv.
En Herrens Engel hadde nemlig kommet
ned fra himmelen, og kom og veltet bort
steinen fra døren og satte seg på den.
3. Utseende hans var som et lyn å se til,
og klærne hans hvite som snø.
4. De som holdt vakt skalv av frykt for
ham, og ble som døde.
5. Men engelen svarte og sa til
kvinnene: Frykt ikke dere. Jeg vet nemlig
at det er den korsfestede Jesus dere
søker.
6. Han er ikke her. Han har nemlig stått
opp som han sa. Kom og se stedet hvor
han lå.
7. Og skynd dere å gå avsted til lærlingene
hans og si at han er stått opp fra de døde.
Og se, han går foran dere til Galilea. Der
skal dere se ham, og se det jeg sa til dere.
8. Og de gikk fort bort fra graven med
respekt og stor glede. Og de løp for å
fortelle dette til lærlingene hans.
9. Men som de gikk for å fortelle dette til
lærlingene, og se, Jesus møtte dem og
sa: Vær hilset! Men da kom de og grep
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om føttene hans og tilbad ham.
10. Da sier Jesus til dem: Frykt ikke! Gå
og si det til mine brødre at de skal gå til
Galilea, og der skal de la meg se.
Vaktene ble betalt for å lyve
11. Og så gikk de. Og se, da kom noen
av vaktstyrken inn i byen, og de meldte fra
til yppersteprestene alt det som hadde
hendt.
12. Og de eldste samlet seg til
rådslagning, og de gav tilstrekkelig med
sølvpenger til soldatene,
13. og sa: "Si at lærlingene hans kom
om natten og stjal ham mens dere sov."
14. Og om landshøvdingen får høre
dette, så skal vi overtale ham og gjøre
dere bekymringsløse.
15. Da de hadde fått sølvpengene,

gjorde de som de var lært. Og spredte
dette ordet blant Jødene inntil denne dag.
Jesu siste befalinger til lærlingene før
opprykkelsen
16. Men de elleve lærlingene drog til
Galilea, til fjellet der Jesus hadde talt med
dem.
17. Og da de så ham, tilbad de ham,
men noen tvilte.
18. Og da Jesus var kommet, talte han
til dem og sa: Det ble gitt meg all autoritet
i himmelen og på Jorden.
19. Gå da ut og gjør lærlinger av alle
folkene, og døp dem i Faderens,
Sønnens, og Den Hellige Ånds, navn.
20. Og lær dem å holde alt som jeg har
befalt dere. Og se, jeg er med dere alle
dager inntil verdens ende!
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16 Kapitler
KAP.1

Døperen Johannes

1. Begynnelsen til Jesu Kristi, Guds
sønns, gledesbudskap.
2. Som skrevet står hos profeten Jesaja:
Se, jeg sender min budbærer foran ditt
åsyn, og han skal rydde veien din foran
deg.
3. En røst roper i ørkenen: Sett i stand
Herrens vei. Gjør hans stier rette.
4. Døperen Johannes var i ørkenen og
forkynte omvendelses dåp til syndenes
forlatelse.
5. Og hele Judas landområde og
Jerusalem gikk ut til ham, og ble alle døpt
i elven Jordan av ham, da de bekjente
sine synder.
6. Men Johannes var iført kamelhårs
kappe med belte av skinn om hoftene

sine, og han åt gresshopper og vill
honning.
7. Og han ropte ut og sa: Det kommer
en som er mektigere enn jeg etter meg, en
hvis jeg ikke duger til å bøye meg å løse
sandalreimene hans.
8. Jeg døper dere jo med vann, men han
døper dere i den hellige Ånd.
Jesu dåp og den himmelske røst
9. Og det skjedde i disse dager at Jesus
kom fra Nasaret i Galilea for å døpes av
Johannes i Jordan.
10. Og straks Jesus gikk opp av vannet,
så han himmelen dele seg, og Ånden
komme ned, så som en due til ham.
11. Og en røst kom fra himlene: Du er
min sønn, den elskede, i hvem jeg fant
velbehag i.
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Jesus i ørkenen
12. Og straks drev Ånden han ut i
ørkenen.
13. Og der var han i 40 dager og 40
netter, og ble fristet av Satan. Og han var
hos villdyrene. Og englene tjente ham.
Jesus forkynner gledes-budskapet og
kaller fire fiskere
14. Men etter at Johannes var blitt
utlevert, kom Jesus til Galilea og forkynte
Gudsrikes gode nyheter,
15. og sa at tiden er fullendt, og at Guds
rike er kommet nær, så omvend dere og
tro på gledesbudskapet.
16. Mens han vandret videre langs
Galileas sjø, så han Simon og Andreas,
hans bror, kaste ut et stort garn i sjøen.
De var nemlig fiskere.
17. Og Jesus sa til dem: Følg etter meg,
og jeg vil gjøre dere til å bli fiskere av
mennesker.
18. Og straks forlot de sine garn og
fulgte ham.
19. Og da de hadde gått et stykke
derfra, så han Jakob, Sebedeus' sønn, og
Johannes, hans bror. De var i båten og
reparerte garnene.
20. Og straks han kalte dem, forlot de
sin far, Sebedeus, i båten sammen med
leiefolkene og gikk bort baketter ham.
En mann med en ond ånd
21. De gikk inn i Kapernaum. Og straks
det ble sabbat, gikk han inn i synagogen
og lærte.
22. Og de undret seg over undervisningen hans, for han lærte dem som en
som hadde autoritet, og ikke som deres
skriftlærde.
23. Og straks var det i synagogen deres
et menneske som hadde en skitten ånd.
Og han skrek
24. og sa: Å! Hva er det mellom oss og
deg, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for
å tilintetgjøre oss? Jeg vet hvem du er!
Den Guds hellige!
25. Jesus talte autoritært til den og sa:
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Ti still, og gå ut av ham.
26. Og den skitne ånd rev og slet i ham,
skrek med en mektig røst, og gikk ut av
ham.
27. Og alle ble forskrekket og undersøkte med hverandre og sa: Hva er dette?
Hva er dette for en ny lære: At han byder
med autoritet og endog de skitne åndene
adlyder ham?
28. Ryktet hans gikk da straks ut i hele
Galileas område.
Jesus helbreder Peters svigermor og
mange andre
29. Og straks han var gått ut av
synagogen, gikk de inn i Simon og Andreas
hus sammen med Jakob og Johannes.
30. Men Simons svigermor lå i feber, og
de sier det straks til ham.
31. Da han kom inn, grep han hennes
hånd og reiste henne opp. Feberen forlot
henne straks, og hun betjente dem.
32. Men da det var blitt seint og solen
var gått ned, bar de til ham alle de som
hadde det vondt, og de besatte.
33. Og hele byen var samlet der ved
døren.
34. Og han helbredet mange som hadde
vondt, av mange slags sykdommer, og
han drev ut mange demoner. Han tillot
ikke demonene å tale, fordi de kjente ham.
Jesus forkynner i Galilea
35. Og meget tidlig i grålysningen, stod
han opp og gikk ut. Han gikk ut til et øde
sted og bad der.
36. Simon og de andre som var med
ham, fulgte etter ham.
37. Og da de hadde funnet ham, sier de
til ham: Alle leter etter deg.
38. Og han sier til dem: La oss gå til
nabo-landsbyene, forat jeg også kan
forkynne der. For til det er jeg nemlig
kommet.
39. Så var han omkring og forkynte i
synagogene deres i hele Galilea, og drev
ut demonene.
Jesus helbreder en spedalsk
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40. En spedalsk kommer bedene til
ham, kneler for ham, og sier: At hvis du
vil, så kan du rense meg.
41. Men Jesus fikk inderlig medlidenhet,
rakte ut sin hånd og rørte ved ham, og
sier: Jeg vil. Bli rein!
42. Og da han hadde sagt dette, gikk
straks spedalskheten fra ham og han ble
rein.
43. Og Jesus talte straks strengt til ham
før han sendte ham bort.
44. Og han sa til ham: Se til at du sier
det til ingen. Men gå bort og vis deg selv
for presten, og bær frem din renselse, det
som Moses påla, til vitnesbyrd for dem.
45. Men da han gikk ut, begynte han å
fortelle mye om det, og bre ut sin
beretning slik at han ikke lenger kunne gå
inn åpenlyst i en by. Så han var ute på
øde steder, og de kom til ham fra alle
kanter.
KAP. 2
Jesus helbreder den lamme
1. Og igjen gikk han inn i Kapernaum
etter noen dager. Og da det hørtes at han
var kommet hjem,
2. samlet straks mange seg, slik at det
ikke engang var plass ved døren. Og han
talte ordet til dem.
3. Da kommer de bærende til ham med
en lam, båret av fire menn.
4. Og da de ikke kunne komme nær til
ham på grunn av mengden, brøt de opp
taket der han var. Og da de hadde revet
det opp, firte de ned sengen på hvilken
den lamme lå.
5 . M e n d a J esu s s å d e r e s
tro(overbevisning), sier han til den lamme:
Sønn, dine synder tilgis deg.
6. Men det var noen av de skriftlærde
som satt der og tenkte i hjertene sine:
7 . H vo r f o r t a l e r d e n n e slik e
bespottelser? Hvem kan tilgi synder,
utenom én, Gud?
8. Og straks merket Jesus det i sin ånd
at de tenkte slik med seg selv, og han sier
til dem: Hvorfor tenker dere slike tanker i
hjertene deres?

9. Hva er lettest å si til den lamme: Dine
synder tilgis deg, eller: Stå opp, ta sengen
din og vandre bort.
10. Men forat dere skal skjønne at
menneskesønnen har autoritet til å forlate
synder på Jorden: Så sier han til dem
lamme:
11. Til deg sier jeg: Stå opp, ta din seng
og før den til ditt hus.
12. Og straks stod han opp, tok sengen
sin, og gikk ut fremfor alle, slik at de ble
sjokkert og priste Gud, og sa: At aldri har
vi sett slikt.
Jesus kaller Levi
13. Og Jesus gikk ut igjen til sjøen. Hele
folkemengden kom til ham, og han
underviste dem.
14. Da Jesus gikk videre, så han Levi,
Alfeus sønn, sittende i tollbua. Og han sier
til ham: Følg meg! Og da han hadde reist
seg, fulgte han ham.
15. Og det skjedde mens de lå til bords i
huset hans, at mange tollere og syndere
lå til sammen med Jesus og lærlingene
hans. Det var nemlig mange som fulgte ham.
16. Og da de skriftlærde og fariseerne
så at han åt sammen med tollere og
syndere, sa de til lærlingene hans: Hvorfor
eter og drikker han sammen med tollere
og syndere?
17. Og da Jesus hørte det, sa han til
dem: De friske har ikke behov for lege,
men de som har det vondt. Jeg er ikke
kommet for å kalle rettferdige, men
syndere.
Spørsmål om faste
18. Lærlingene til Johannes og fariseerne
fastet. Og nå kom de og sier til ham:
Hvorfor fastet lærlingene til Johannes og
fariseerne, men dine lærlinger faster ikke?
19. Og Jesus sa til dem: Ikke kan vel
b ryllup sh u set s b arn f ast e m en s
brudgommen er hos dem? Så lang tid
som de har brudgommen hos seg, kan de
ikke faste.
20. Men dager skal komme da
brudgommen blir tatt fra dem, og da skal
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de faste på de dagene.
21. Og ingen syr en lapp av et ukrympet
tøy på et gammelt klesplagg. Det nye tar
bevegeligheten fra det gamle, og det blir
en verre rift.
22. Og ingen tar ny vin på gamle
skinnsekker, for ellers sprenger den nye
vinen skinnsekken. Da lekker vinen ut og
sekkene ødelegges. Men ny vin skal
helles i nye skinnsekker.
Spørsmål om sabbaten
23. Og det skjedde at han gikk igjennom
kornåkeren på sabbaten, og da begynte
lærlingene hans og gå å plukke aks langs
veien.
24. Og fariseerne sa til ham: Se, hvorfor
gjør dere det på sabbaten som ikke er
tillatt?
25. Og han sier til dem: Leste dere aldri
hva David gjorde da han var i nød og var
sulten, og de som var med ham?
26. Hvordan han gikk inn i Guds hus da
Abj atar var yppersteprest og åt
utstillingsbrødene, som ikke var tillatt å ete
uten for prestene. Og han gav også til
dem som var sammen med ham.
27. Og han sa til dem: Sabbaten ble til
for menneskets skyld, og ikke mennesket
for sabbatens skyld.
28. Så da er menneskesønnen også
herre over sabbaten.
KAP. 3
Mannen med den innskrumpne
hånden
1. Og han gikk inn i en synagoge igjen,
og der var det en mann med en
innskrumpet hånd.
2. Og de voktet på ham for å se om han
ville helbrede på sabbaten, forat de kunne
anklage ham.
3. Og han sier til mannen som hadde
den innskrumpne hånden: Stå opp og kom
frem i midten!
4. Og han sier til dem: Er det tillatt å
gjøre godt på sabbaten, eller å gjøre ondt,
å befri en sjel, eller å drepe? Men de tiet.
5. Og da han hadde sett omkring på
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dem med harme, var han sorgfull over
hardheten i deres hjerte. Og han sier til
mannen: Rekk ut hånden din! Og han
rakte den ut, og hånden hans ble like frisk
som den andre.
6. Men fariseerne gikk straks ut og
planla sammen med herodianerne mot
ham, forat de kunne drepe ham.
Folkemengden ved sjøen
7. Og Jesus drog bort med lærlingene
sine til sjøen. Og en stor mengde fulgte
etter ham fra Galilea. Både fra
8. Juda, fra Jerusalem, fra Idumea, og
andre siden av Jordan, de fra omkring
Tyrus og Sidon, i store mengder, hadde
hørt om alt det han gjorde, og kom til ham.
9. Og han sa til lærlingene sine at en
liten båt skulle holdes klar for ham på
grunn av folkemengden, forat de ikke
skulle presse på ham.
10. Han helbredet nemlig mange, slik at
de presset seg over mot ham, forat de
kunne røre ved ham, alle de som hadde
lidelser.
11. Og de med skitne ånder falt ned for
ham da de så ham, og skrek og sa: Du er
Guds sønn.
12. Og han talte autoritært til dem, forat
de ikke skulle gjøre ham kjent.
Jesus velger ut de tolv
13. Og han går opp i fjellet, og tilkaller
dem som han selv ville, og de gikk til ham.
14. Og han tok ut tolv, forat de skulle
være med ham, og forat han skulle sende
dem ut å forkynne,
15. og ha autoritet til å helbrede sykdommer og drive ut demoner.
16. Og han tok ut disse tolv: Simon, som
han gav navnet Peter,
17. og Jakob, Sebedeus sønn, og
Johannes, Jakobs bror, som han gav
navnene Boanerges, det er tordensønner,
18. og Andreas, Filip, Bartolomeus,
Matteus, Tomas, Jakob, Alfeus' sønn,
Taddeus, Simon Kana'anitten,
19. og Judas Iskariot, han som også
forrådte ham.

Side 988

Markus' Evangelium

Jesus og Be'elsebul
20. Og da han kom hjem, kommer folkemengden sammen igjen, så at de ikke
engang fikk brød å ete.
21. Og da de som var hans nærmeste
hadde hørt det, gikk de ut for å gripe ham.
De sa nemlig at han er helt ute av seg.
22. Og de skriftlærde, de fra Jerusalem,
var kommet ned og sa at han har
Be'elsebul. Og at det er ved demonenes
fyrste han driver ut demonene.
23. Da tilkalte han dem og sa til dem i
liknelser: Hvordan kan Satan drive ut
Satan?
24. Hvis et rike er kommet i strid mot
seg selv, kan ikke dette riket bestå.
25. Og om et hus strider mot seg selv,
kan ikke dette hus bestå.
26. Og om Satan reiste seg mot seg
selv og kom i strid, kan han ikke bli
stående, men får en ende.
27. Ingen kan gå inn i den sterkes hus
og plyndre hans gods, uten at han først
binder den sterke og da plyndret huset
hans.
28. I Sannhet sier jeg dere at alle synder
skal tilgis menneskenes barn, og blasfemi,
så mye som de måtte ha hånet.
29. Men den som vil håne mot Den
Hellige Ånd, får ikke tilgivelse i evighet,
men skal være skyldig til en evig dom.
30. Dette fordi de sa: Han har en skitten
ånd.
Jesu mor og brødre
31. Nå kom hans brødre, og hans mor,
og stod utenfor. De sendte bud og kalte
på ham.
32. Og den flokk som satt omkring ham,
sa til ham: Se, moren din, og brødrene
dine, søker deg utenfor.
33. Og han svarte dem og sa: Hvem er
min mor og mine brødre?
34. Etter å ha sett på dem som satt
rundt omkring, sa han: Se, her er moren
min og brødrene mine.
35. Den som nemlig gjør det Gud
ønsker, den er min bror, min søster, og
min mor.

KAP. 4

Liknelsen om såmannen

1. Igjen begynte han å undervise ved
sjøen, og en stor folkemengde samlet seg
til ham, slik at han måtte gå om bord i en
båt. Og han satt på sjøen, mens
folkemengden var ved sjøkanten.
2. Og han lærte dem i mange liknelser,
og sa til dem i sin undervisning:
3. Hør! Se, en såmann gikk ut for å så.
4. Og det skjedde mens han sådde at
noe falt ved veien og himmelens fugler
kom og åt det opp.
5. Men noe annet falt på steingrus, der
det ikke hadde mye jord. Og det kom
straks opp, fordi det ikke hadde jorddybde.
6. Men solen gikk opp og det ble
avsvidd, og det visnet fordi det ikke hadde
noen rot.
7. Og noe annet falt blant tornene. Og
tornene vokste opp og kvalte det, så det
ikke gav frukt.
8. Og noe annet falt i den gode jord og
det gav frukt. Det vokste opp og bar noe i
tretti foll, noe i seksti, og noe i hundre foll.
9. Og han sa til dem: Den som har ører
å høre med, han høre.
Hensikten med å tale i liknelse
10. Men da han var alene, spurte de
ham, de som var omkring ham sammen
med de tolv om liknelsen.
11. Og han sa til dem: Til dere er det gitt
å vite Guds rikes hemmeligheter. Men til
den andre som er utenfor, skjer alt i
liknelser.
12. Forat de seende ikke skal se, og
ikke oppfatte, og de hørende ikke skal
høre, og kople sammen, så de omvender
seg og syndene forlates dem.
Forklaringen på liknelsen om
såmannen
13. Og han sier til dem: Oppfatter dere
ikke denne liknelsen? Hvordan kan dere
da forstå alle andre liknelser?
14. Såmannen sår ordet.
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15. Men disse som er falt ved veien,
såes ordet i, når de hører, så kommer
Satan og tar det sådde ordet i hjertene
deres.
16. Og disse er likedan, de som ble
sådd på steingrus, de som når de hører
ordet, straks, med glede, tar imot det.
17. Og da det ikke har rot i seg, så blir
de bare en tid. Da det blir trengsel eller
forfølgelse for ordets skyld, tar de straks
frastøtelse.
18. Og disse andre som ble sådd blant
tornene, disse er de som hører ordet.
19. Og denne verdens bekymringer,
rikdommens forførelse, og lysten etter
andre ting, kommer inn og kveler ordet, og
det blir ufruktbart.
20. Og disse som blir sådd i den gode
jord, det er de som hører ordet og mottar
det, og bærer frukt, noe i tretti foll, noe i
seksti foll, og noe i hundre foll.
Akt på hva dere hører
21. Og han sa til dem: Man kommer ikke
med lyset for å sette det under ei bøtte,
eller sette det under ei seng? Er det ikke
forat det skal settes i lysestaken?
22. For nemlig ikke noe er skjult, som
ikke skal åpenbares. Heller ikke har noe
skjedd uten at det kommer frem i det
åpenbare.
23. Om noen har ører til å høre, han
høre.
24. Og han sa til dem: Se til hva dere
hører. Med det mål dere måler, skal det
måles til dere, og det skal gis tillegg til
dere som hører.
25. Den som nemlig har, til ham skal det
gis. Og den som ikke har, skal det han
også har taes fra ham.
Liknelsen om frøene som kastes i
jorden
26. Og han sa: Slik er Guds rike: Som
når et menneske kaster frøene i jorden,
27. sover, og står opp, natt og dag.
Frøene spirer. Og hvordan det vokser vet
han ikke.
28. For av seg selv bærer nemlig jorden
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sin avling, først strå, så aks, så fullt korn i
akset.
29. Men når den bærer frem frukten,
sender han straks sigden, for høsten er
kommet.
Liknelsen om sennepskornet
30. Og han sa: Med hva skal jeg
sammenligne Guds rike? Eller med
hvilken liknelse skal vi likne det med?
31. Som med et sennepskorn. Når det
blir sådd i jorden, er det mindre enn alle
andre frø på Jorden.
32. Og når det er sådd, vokser det opp
og blir større enn alle hagevekstene. Og
det gjør greiner så store at himmelens
fugler kan bygge reir under skyggen av det.
33. Og med slike liknelser talte han
ordet til dem, så mye de kunne høre.
34. Men uten i liknelser, talte han ikke til
dem. Men avsides med lærlingene sine
forklarte han alt.
Jesus stiller stormen
35. Og han sier til dem på den dag da
det var blitt kveld: La oss gå over til den
andre siden.
36. Og da de forlot folkemengden, tok
de ham med seg i båten som han var i.
Og mange andre småbåter ble med ham.
37. Og det blir en kraftig storm og
bølgene slo inn over båten, slik at den
fyltes.
38. Og han selv lå sovende på
hodeputen i bakdelen. Og de vekker ham
og sier til ham: Mester, bryr du deg ikke
om at vi går under?
39. Da stod han opp og formante
stormen, og han sa til sjøen: Ti, vær stille.
Og vinden la seg, og det ble helt stille.
40. Og han sa til dem: Hvorfor er dere
redde for slikt? Hvorfor har dere ikke
tro(overbevisning)?
41. Og de gripes med stor respekt, og
sa til hverandre: Hvem er dog denne, som
endog vind og sjø adlyder ham?
KAP. 5
Jesus befrir mannen fra gravhulene
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1. Og de kom til den andre siden av
sjøen, til Gaderenes landområde.
2. Da han gikk ut av båten, møtte straks
et menneske ham fra gravene med en
skitten ånd,
3. som hadde bosted blant gravene. Og
ingen kunne binde ham, ikke engang med
lenker.
4. For han var ofte bundet med fotjern
og lenker, men han rev i stykker lenkene
og sprengte fotjernene, og ingen kunne
temme ham.
5. Og stadig var han i fjellene og blant
gravene, og skrek og slo seg selv med
steiner.
6. Men da han så Jesus på avstand, løp
han og falt ned for ham.
7. Og han ropte med høy røst og sa:
Hva er det mellom meg og deg, Jesus, du
den høyeste Guds sønn? Jeg besverger
deg ved Gud at du ikke skal plage meg.
8. Han hadde nemlig sagt til ham: Gå ut
av mennesket du skitne ånd.
9. Og han spurte ham: Hva for et navn
har du? Og han svarte og sa: Legion er
navnet for meg, for vi er mange.
10. Og han bad ham intenst at han ikke
skulle sende dem ut av bygden.
11. Men der var ved fjellet en stor flokk
med svin på beite.
12. Og alle demonene bad ham og sa:
Send oss inn i svinene, så vi kan gå inn i
dem.
13. Og han tillot dem det. Og straks for
de skitne åndene ut og de gikk inn i
svinene. Og hele flokken styrtet utfor
stupet og ned i sjøen.
14. Men de som passet svinene rømte
og fortalte det i byen og på landsbygdene.
Og de gikk ut for å se hva som var skjedd.
15. Og de kommer til Jesus og ser den
demonbesatte sittende påkledd ved sans
og samling, han som hadde Legionen. Og
de ble fryktsomme.
16. Og de som hadde sett dette, fortalte
h vo rd an d et sk j ed d e m ed d en
demonbesatte, og om svinene.
17. Og de begynte å anmode ham om å
gå bort fra bygdene deres.
18. Og da Jesus gikk om bord i båten,

bad han, den demonbesatte, om å få
være med ham.
19. Men Jesus tillot ham ikke og sier til
ham: Gå hjem til dine og fortell dem hvor
mye Herren gjorde for deg og forbarmet
seg over deg.
20. Og han gikk bort og forkynte i
Dekapolis hvor mye Jesus hadde gjort for
ham. Og alle ble forbauset.
Jairus' datter og kvinnen med
blødninger
21. Og da Jesus kom over med båten
igjen til den andre siden, samlet det seg
en stor folkemengde om ham ved sjøen.
22. Og se, da kommer en
synagogeleder til ham ved navn Jairus.
Og da han så ham, falt han ned ved
føttene hans
23. og bad ham inderlig og sa: Datteren
min holder seg på det siste. Kan du
komme å legge hendene på henne, forat
hun skal bli befridd og leve.
24. Og han gikk med ham. En stor
mengde fulgte ham og de presset innpå
ham.
25. Og der var en kvinne som hadde
hatt blødninger i 12 år.
26. Og hun hadde lidt mye av mange
leger, og de hadde brukt alt det som var
hos henne, og ingenting hadde nyttet,
men det var heller blitt verre for hun.
27. Hun hadde hørt at Jesus var
kommet, og i flokken bakfra rørte hun ved
klærne hans.
28. For hun sa nemlig at om jeg bare får
røre ved klærne hans, så vil jeg bli befridd.
29. Og straks tørket blod-lekkasjen
hennes, og hun gjenkjente i kroppen at
hun var blitt legt fra sin plage.
30. Og straks visste Jesus med seg selv
om den kraft som gikk ut av ham, og
snudde seg i folkemengden, og han sa:
Hvem rørte ved klærne mine?
31. Og lærlingene hans sa til ham: Du
ser at folkemengden presser på deg, og
så sier du: Hvem rørte ved meg?
32. Og han så omkring for å se henne
som hadde gjort dette.
33. Men kvinnen var både engstelig og
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skjelvende da hun visste hva som var
skjedd med henne. Og hun kom og falt
ned for ham, og fortalte ham hele
sannheten.
34. Men Jesus sa til henne: Datter
troen(stole på) din har befridd deg. Gå
bort i fred og vær frisk fra din plage.
35. Men ennå mens han talte kom, det
noen fra synagogelederens hus og sa at
datteren din er død. Hvorfor bryr du ennå
mesteren?
36. Men Jesus oppfattet straks ordet
som ble talt og sier til synagogelederen:
Frykt ikke! Bare tro!
37. Og han tillot ikke noen å følge med
seg unntagen Peter, Jakob, og Johannes,
Jakobs bror.
38. Da han kommer inn i huset til
synagogelederen, ser han alt oppstyret og
de som gråt og skrek mye.
39. Da han kom inn, sa han til dem:
Hvorfor bråker og gråter dere? Barnet er
ikke dødt, men det sover.
40. Og de lo ham ut. Men da han hadde
kastet ut alle, tok han med seg barnets far
og mor, og de som var med ham, og gikk
inn hvor barnet lå.
41. Og han grep barnet i hånden, og han
sier til henne: Talitha kumi! Det betyr:
Ungjente, jeg sier deg: Stå opp!
42. Og straks stod jenta opp og gikk
omkring. Hun var nemlig 12 år. Og de ble
forbauset og undret voldsomt.
43. Og han bød dem mye at ingen skulle
få vite dette. Og han sa dem å gi henne
noe å ete.
KAP. 6
Jesus blir foraktet hjemme i Nasaret
1. Og han gikk ut derfra og kom til
hjembygda si. Og lærlingene følger med
ham.
2. Og da det var blitt sabbat, begynte
han å undervise i synagogen. Og mange
som hørte det ble forundret og sa: Hvor
har han dette fra? Og hvilken visdom er
gitt ham, så endog slike kraftgjerninger
skjer ved hendene hans?
3. Er ikke dette tømmermannen, sønn
av Maria, og Jakobs, Joses, Judas, og
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Simons, bror? Og er ikke søstrene hans
her hos oss? Og de tok frastøt av ham.
4. Men Jesus sa til dem at en profet blir
ikke foraktet, unntagen på sitt hjemsted og
blant sine slektninger i sitt hus.
5. Og han kunne ikke gjøre noen
kraftgjerning der, unntagen noen få syke
som han la hendene på og helbredet dem.
6. Og han undret seg over deres vantro.
Og han gikk omkring i landsbyene
deromkring og underviste.
Jesus sender ut de tolv
7. Og han kaller på de tolv, og begynte å
sende dem ut to og to. Og han gav dem
autoritet over de skitne ånder.
8. Og han bød dem at de ikke skulle ta
noe med på veien, unntagen bare en stav.
Ikke veske, ikke brød. og ikke penger i
beltet,
9. men ha påbunnet sandaler. Og ta
dere ikke to kjortler.
10. Og han sa til dem: Hvor så dere
kommer inn i et hus, bli der inntil dere går
ut derfra.
11. Og så mange som ikke mottar dere,
og ikke hører på dere, gå ut derfra og rist
støvet av føttene deres til vitnemål mot
dem. I sannhet sier jeg dere: Lettere skal
det være for Sodoma og Gomorra på
dommens dag, enn for denne byen.
12. Og da de var gått ut forkynte de at
de skulle vende om.
13. Og de drev ut mange demoner, og
salvet mange sjuke med olje og helbredet
dem.
Døperen Johannes' død
14. Og kong Herodes hørte om ham, for
navnet hans var nemlig blitt kjent. Og han
sa at det var døperen Johannes som
hadde stått opp fra de døde, og det var
derfor at disse kraftgjerninger virker ved
ham.
15. Andre sa at det er Elia, og andre
igjen sa et det er en profet, som en av
profetene.
16. Men da Herodes hørte det, sa han at
ham som jeg halshugget, Johannes, ham
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er det. Han er stått opp fra de døde.
17. Herodes hadde nemlig selv sendt
folk og grepet Johannes, og bundet ham i
fengselet på grunn av Hesodias, hustruen
til Filip, broren hans. Fordi han ektet
henne,
18. sa nemlig Johannes til Herodes at
det ikke er deg tillatt å ha hustruen til din
bror.
19. Så Herodes ble sint på ham, og
ønsket å drepe ham. Og han kunne ikke,
20. for Herodes hadde respekt for
Johannes, da han visste at han var en
rettferdig og innvidd mann, så han voktet
ham. Når han hørte ham ble han i meget
ulage, men han hørte ham gjerne.
21. Og ved en passende anledning en
dag, på Herodes fødselsdag, gjorde han
et selskap for mektige menn og tusenmannsoffiserene, og de utlyste det i
Galilea.
22. Da kom datteren til Herodias og
danset. Og hun behaget Herodes og de
som lå til bords med ham, så at
landsfyrsten sa til ungjenta: Be meg om
hva du vil, og jeg vil gi deg det.
23. Og han sverget til henne at hva du
meg ber om, så skal jeg gi deg det, inntil
halvparten av mitt rike.
24. Men hun gikk ut og sa til moren sin:
Hva skal jeg be om? Men hun sa: Hodet til
døperen Johannes.
25. Og hun gikk straks ivrig inn til
landsfyrsten og sa hva hun syntes om:
Jeg vil at du straks gir meg hodet til
døperen Johannes på et fat.
26. Og landsfyrsten ble meget bedrøvet
på grunn av svergingen overfor bordgjestene, og han ville ikke avvise henne.
27. Så landsfyrsten sendte straks en av
livvakten, og befalte ham at hodet hans
skulle bringes på et fat.
28. Og han gikk og halshugget ham i
fengselet, og brakte hodet hans på et fat
og gav det til ungjenta. Og den unge jenta
gav det til sin mor.
29. Og da lærlingene hans hørte dette,
kom de og tok liket hans og la det i en
grav.
Jesus metter fem tusen menn

30. Og apostlene samlet seg hos Jesus
og fortalte ham alt, både det de gjorde og
det de lærte.
31. Og han sier til dem: Kom dere selv
avsides til et øde sted og hvil ut litt. For
det var mange som nemlig kom og gikk,
og de fikk ikke engang tid til å ete.
32. Og de gikk til et øde og avsides sted
med båten.
33. Og folkemengden så dem gå bort,
og de kjente ham igjen. Mange gikk da til
fots fra alle byene og de løp sammen dit i
forveien for dem.
34. Og da Jesus kom, så han en stor
folkemengde. Og han syntes inderlig synd
på dem, for de var som får som ikke
hadde hyrde. Og han begynte å undervise
dem mye.
35. Og dagen var alt blitt lang da
lærlingene hans kom til ham, og sier:
Stedet er øde og det er seint på dagen.
36. Send dem bort forat de kan gå rundt
omkring i byene og landsbygdene for å
kjøpe seg brød.
37. Men han svarte og sa til dem: Gi
dem dere å ete. Og de sier til ham: Skal vi
gå og kjøpe for to hundre denarer (1,44kg
sølv) og gi dem å ete?
38. Men han sier til dem: Hvor mange
brød har dere? Gå og se. Og da de hadde
kjent etter, sier de: Fem, og to fisker.
39. Og han bød dem alle å sitte ned i
bord-grupper i det grønne gresset.
40. Og de satte seg, flokk ved flokk,
noen på hundre og noen på femti.
41. Etter å ha tatt de fem brødene og de
to fiskene, så han opp mot himmelen,
velsignet, brøt brødene, og han gav til
lærlingene sine forat de skulle gi til dem.
42. Og de åt alle og ble mette.
43. Og de samlet opp restene i tolv fulle
korger, og av fiskene.
44. Og de som åt brødene var omkring
fem tusen mann.
Jesus går på vannet
45. Og straks nødde han lærlingene sine
å gå om bord i båten og reise foran ham til
den andre siden, mot Bet-Saida, mens
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han sendte fra seg folkemengden.
46. Og da han hadde tatt avskjed med
dem, gikk han opp i fjellet for å be.
47. Og da det var blitt kveld, var båten
alene midt ute på sjøen, og selv var han
på land.
48. Han så dem i hardt slit under
seilingen, for vinden var nemlig imot dem.
Og det var i omkring den fjerde vakt om
natten da han kom til dem, gående på
sjøen, og han ville gå forbi dem.
49. Men da de så ham gående på sjøen,
trodde de at det var et spøkelse, og de
skrek.
50. Alle så ham nemlig og ble redde.
Men straks talte han med dem, og sier til
dem: Vær tillitsfulle. Det er meg, så frykt
ikke.
51. Og han steg opp til dem i båten, og
da la vinden seg. Og de var meget
sjokkert og overmåte forundret.
52. For de forsto nemlig ikke på grunn
av brødene, for hjertene deres var nemlig
forherdet.
53. Og da de hadde satt over, kom de til
Genesarets landområde, og fortøyde der.
Jesus helbreder de syke ved
Genesaret
54. Og straks de gikk ut av båten,
gjenkjente de ham.
55. De løp rundt i hele bygden og de
begynte å bære til ham, på bårer, de som
hadde vondt, og bringe dem dit hvor de
hørte at han var.
56. Og hvor han enn dro inn i landsbyer
eller i byer, eller bygder, satte de syke
frem på torgene. Og de bad ham om å
bare måtte kunne røre ved dusken av
hans kappe. Og så mange som rørte ved
ham ble befridd.
KAP. 7
Tradisjoner som setter Guds ord ut
av kraft
1. Fariseerene og noen av de
skriftlærde, var kommet til Jerusalem.
2. Og de så noen, av lærlingene hans, åt
med vanhellige hender, det vil si uvaskede
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hender, og de bebreidet det.
3. For fariseerne, og alle Jødene, eter
ikke uten å ha vasket hendene, og holder
fast på de gamles tradisjoner.
4. Og det som kommer fra torget eter de
ikke uten å ha vasket. Og mange andre
ting holder de som de har mottatt, vasking
av beger, kar, kopperkjeler.
5. Deretter spør de ham, fariseerne og
de skriftlærde: Hvorfor vandrer ikke
lærlingene dine etter de gamles tradisjoner,
men eter brødet med uvaskede hender?
6. Men han svarte og sa til dem: Rett
profeterte Jesaja om dere skuespillere,
med det som er skrevet: Dette folket ærer
meg med leppene, men hjertet deres er
langt borte fra meg.
7. Forgjeves dyrker de meg og
underviser menneskers lære og bud.
8. De forlater nemlig Guds bud ved å
holde fast på menneskers tradisjoner.
9. Og han sa til dem: På en tilpyntet
måte setter dere Guds bud til side, forat
dere han holde tradisjonene.
10. Moses sa nemlig: Ær din far og din
mor. Og den som baktaler far eller mor
skal dø ved dødsstraff.
11. Men dere sier: Hvis et menneske
sier til sin far og mor: En korban, det vil si:
En tempelgave, skal det som du har til
gode av meg være.
12. Og da behøver han ikke lenger gjøre
noe for sin far og mor.
13. Dermed ugyldiggjør dere Guds ord
ved deres tradisjoner, som dere gir videre.
Og mange slike liknende ting gjør dere.
Det som gjør et menneske skittent
14. Og da han hadde kalt til seg hele
folkemengden, sa han til dem: Hør på
meg, alle, og forstå.
15. Ingenting av det som er utenfor og
går inn i et menneske, kan vanhellige
ham. Men det er det som går ut av et
menneske som skitner til mennesket.
16. Hvis noen har ører å høre med, han
høre.
17. Og da han gikk inn i huset fra
folkemengden, spurte lærlingene ham om
liknelsen hans.
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18. Og han sier til dem: Er dere også
uforstående i dette? Skjønner dere ikke at
alt det som går inn i et menneske ikke kan
skitne ham til?
19. Fordi det går ham ikke til hjertet,
men i magen og går ut i do.
20. Men han sa at det som går ut fra
mennesket, det vanhelliger mennesket.
21. For innenfra, nemlig fra hjertet,
kommer menneskenes onde tanker, som
hor, utukt, mord,
22. tyveri, eiesyke, ondskap, svik,
utskeielser, onde øyne, spott, hovmod,
vettløshet.
23. Alt dette onde, som går ut innenfra,
vanhelliger mennesket.
En kvinnes tro
24. Og da han reiste seg derfra, gikk
han ut til bygdene ved Tyrus og Sidon. Og
han var gått inn i et hus, for han ønsket at
ingen skulle vite det, så han kunne være
ubemerket.
25. Men ei kvinne hadde nemlig hørt om
ham, ei hvis datter hadde en skitten ånd.
Og hun kom og falt ned ved føttene hans.
26. Men kvinnen var av Fønisk slekt fra
Syria, og hun bad ham at han skulle drive
ut ånden av datteren hennes.
27. Men Jesus sa til henne: La først
barna bli mette. For det er ikke godt å ta
barnas brød og kaste det til valpene.
28. Men hun svarte og sa til ham: Ja,
Herre, men valpene eter jo smulene etter
barna under bordet.
29. Og han sa til henne: For dette ords
skyld kan du gå bort. For demonen er gått
ut av datteren din.
30. Og da hun var gått bort til huset, fant
hun demonen utgått og datteren lå på
sengen.
Jesus helbreder den døve med
talevansker
31. Og Jesus gikk bort igjen fra bygdene
ved Tyrus og Sidon, og han kom til
Galileas sjø midt gjennom bygdene ved
Dekapolis.
32. Og de fører til ham en døv med

talevansker, og de ber ham om at han
skal legge sin hånd på ham.
33. Og da han hadde tatt ham til side fra
folkemengden, stakk han fingrene i ørene
hans, spyttet, og rørte ved tungen hans.
34. Og han så opp mot himmelen og
sukket, og sier til ham: Effata!, det betyr:
Åpnes!
35. Og straks ble hans ører åpnet og
tungen hans løsnet, så han talte reint.
36. Og han bød dem å ikke si det til
noen. Men jo mere han påbød dette, jo
mere fortalte de det.
37. Og de var overmåte forbauset og sa:
Det er bra alt han har gjort. Både de døve
gjør han hørende og de stumme gjør han
talende.
KAP. 8
Jesus metter fire tusen menn
1. I disse dagene hendte det at de
hadde en stor folkemengde som ikke
hadde kunnet ete, og da kalte Jesus
lærlingene sine til seg, og sa til dem:
2. Jeg synes inderlig synd på mengden,
for alt i 3 dager ventet de hos meg, og de
har ikke hatt noe de har kunnet ete.
3. Og hvis jeg sender dem fastende
hjem, vil de gå under på veien. Noen av
dem er jo kommet langveis fra.
4. Og lærlingene hans svarte ham:
Hvorfra skulle noen kunne finne brød og
mette dem med i ørkenen?
5. Og han spurte dem: Hvor mange brød
har dere? Men de sa: Sju.
6. Og han bød mengden å sitte ned på
bakken. Da han hadde tatt de sju
brødene, takket han og brøt dem, og gav
det til lærlingene sine, forat de skulle gi
dem. Og de satte det frem for folkemengden.
7. Og de hadde noen få småfisker som
han også hadde velsignet og sa til dem å
sette dem frem.
8. Men de åt og ble mette. Og de tok de
rester som var til over, og fikk sju korger.
9. Men de som åt var omkring fire tusen.
Og han sendte dem fra seg.
10. Og straks gikk han om bord i båten
med lærlingene sine, og han kom til
bygdene ved Dalmanuta.
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Fariseerne spør etter et tegn
11. Da kom fariseerne ut og begynte å
diskutere med ham, og søkte et tegn fra
himmelen av ham for å teste ham.
12. Og han sukket tungt i sin ånd og
sier: Hvorfor krever denne slekt et tegn? I
sannhet sier jeg dere: Det skal ikke gis
denne slekt noe tegn.
13. Så forlot han dem og gikk om bord i
båten igjen, og fór over til andre siden.
Fariseernes og Herodes' lære
14. Og de glemte å ta med brød. Og
bortsett fra et brød så hadde de ikke tatt
med seg noe i båten.
15. Og han bød dem og sa: Se til at
dere tar dere i akt for fariseernes og
Herodes surdeig.
16. Da samtalte de med hverandre og
sa: Det er fordi vi ikke har tatt med brød.
17. Og Jesus merket det og sa til dem:
Hvorfor tenker dere at det var fordi dere
ikke har brød? Forstår eller skjønner dere
ennå ikke? Er hjertene deres ennå
forherdet?
18. Har dere øyne og ikke ser? Og har
dere ører og ikke hører? Og husker dere
ikke?
19. Da jeg brøt de fem brødene til de
fem tusen, hvor mange korger fikk dere
fulle av rester som dere tok opp? De sier
til ham: Tolv.
20. Men de sju da, til de fire tusen, hvor
mange fulle korger tok dere opp av rester?
De sa: Sju.
21. Og han sa til dem: Hvordan kan dere
ennå ikke skjønne?
Jesus helbreder en blind mann i
Bet-Saida
22. Og han kommer til Bet-Saida. Og de
fører til ham en blind, og ber om at han
rører ved ham.
23. Han grep den blindes hånd og leide
han ut av landsbyen. Og han spyttet ham i
øynene hans, la hendene på ham, og
spurte om han så noe.
24. Og da han så opp, sa han: Jeg ser
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menneskene gående omkring som trær.
25. Deretter la han hendene på øynene
hans, og han kunne se opp og var
helbredet. Og han så klart på avstand.
26. Og han sendte ham hjem og sa: Du
skal verken gå inn i landsbyen eller si det
til noen av bygdene.
Peters bekjennelse om at Jesus var
Messias
27. Og Jesus og lærlingene hans drog ut
til landsbyene ved Cæsarea Filippi. Og på
veien spurte han lærlingene sine og sa til
dem: Hvem sier menneskene meg å
være?
28. Men de svarte ham og sa: Døperen
Johannes, og andre Elia. Andre sier at av
profetene.
29. Og han sier til dem: Men hvem sier
dere meg å være? Peter svarte og sa til
ham: Du er Messias.
30. Og han sa strengt til dem at de ikke
skulle si det til noen.
Jesus taler om sin lidelse og død
31. Og han begynte å lære dem at det
er nødvendig at menneskesønnen må lide
mye og forkastes av de eldste, yppersteprestene, og de skriftlærde, og drepes,
men stå opp igjen etter 3 dager.
32. Og han talte dette ord åpent. Da tok
Peter ham for seg og begynte å irettesette
ham.
33. Men han snudde seg og så på
lærlingene sine, og formante Peter og sa:
Gå fra meg Satan, for du tenker ikke på
det som er Guds, men bare på det som er
menneskets.
34. Og da han kalte til seg folkemengden, sammen med lærlingene sine,
og sa til dem: Den som vil følge etter meg,
han må fornekte seg selv og ta sitt kors,
og følge meg.
35. Den som nemlig vil redde sin sjel,
skal miste den. Men den som mister
sjelen sin for min skyld og gledesbudskapet, han skal berge den.
36. Hva gagner det nemlig et menneske
om han vinner hele verden og mister sin
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sjel?
37. Eller hva kan et menneske gi til
vederlag for sin sjel?
38. Den som skammer seg for meg og
mine ord i denne troløse og syndige slekt,
skal også menneskesønnen skammes
over når han kommer i sin Faders
herlighet med sine hellige engler.
KAP. 9
Jesus møter Moses og Elia
1. Og han sa til dem: I sannhet sier jeg
dere: At det er noen at dem som står her
som slett ikke skal smake døden før de
ser Guds rike komme i kraft.
2. Og 6 dager etter tar Jesus med seg
Peter, Jakob, og Johannes, og fører dem
avsides opp på et høyt fjell alene.
3. Og klærne hans ble skinnende hvite
som snø, så mye hvitere enn de som
bleiker klær på Jorden kan få dem.
4. Og Moses og Elia viste seg for dem,
og de samtalte med Jesus.
5. Og Peter svarte og sa til Jesus:
Rabbi, det er godt at vi er her. La oss
gjøre tre hytter til deg, en til deg, en til
Moses, og en til Elia.
6. Han visste ikke hva han skulle si, for
de var vettskremte.
7. Og det kom en sky og skygget over
dem. Og det kom en røst fra skyen som
sa: Dette er min sønn den elskede, hør
ham.
8. Og plutselig når de så seg omkring,
så de ikke lenger noen uten Jesus og bare
dem selv.
9. Men da de gikk ned fra fjellet, befalte
ham dem at de ikke skulle fortelle det de
så til noen, unntagen når menneskesønnen var stått opp fra de døde.
10. Og dette ordet holdt de fast på hos
seg selv og grunnet på hva det var å stå
opp fra de døde.
11. Og de spurte ham og sa: Hvorfor
sier fariseerne og de skriftlærde at Elia må
komme først?
12. Men han svarer og sier til dem: Elia
må komme først og gjenopprette alle ting.
Men hva er skrevet om menneskesønnen:
At han skal lide og foraktes.

13. Men jeg sier dere: At Elia også er
kommet, og de gjorde med ham som de
ville, som skrevet er om ham.
Jesus befrir en demonbesatt gutt
14. Da de kom til lærlingene, så han en
stor mengde omkring dem, og noen
skriftlærde diskuterte med dem.
15. Og straks hele folkemengden hadde
sett ham, ble de forskrekket og løp til for å
hilse på ham.
16. Og han spurte de skriftlærde: Hva er
det dere diskuterer med hverandre?
17. Og da svarte en av folkemengden
ham og sa: Mester, jeg har brakt min sønn
til deg, for han har en stum ånd.
18. Og hvor enn den griper ham, så
sliter den i ham, og han fråder, skjærer
sine tenner, og blir helt stiv. Og jeg sa til
lærlingene dine at de skulle drive den ut,
men de kunne det ikke.
19. Men han svarte dem og sa: Du
vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos
dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med
dere? Før ham til meg!
20. Og de førte han til ham. Og straks
ånden så ham, ristet han og falt til jorden,
og vred seg og frådet.
21. Og han spurte faren hans: Hvor lang
tid har det vært med ham som dette? Og
han sa: Fra barndommen.
22. Og ofte kastet den ham i ilden og
den kastet ham i vann for å kvele ham.
Men hvis du kan, så hjelp oss. Ha medynk
med oss.
23. Men Jesus sa til ham: Det er om du
kan tro? Alle ting er mulige for den som
tror.
24. Og straks ropte faren til barnet og
sa: Jeg tror, Herre, hjelp min vantro.
25. Da Jesus så folket komme sammen,
befalte han den skitne ånden og sa til den:
Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg:
Gå ut av gutten, og gå ikke mere inn i
ham.
26. Og han skrek mange ganger, ristet i
ham, og fór ut. Og han ble liggende som
død, slik at mange sa at han var død.
27. Men Jesus grep ham ved hånden og
reiste ham opp. Og han stod opp.
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28. Og da han gikk inn i huset, spurte
lærlingene ham i enerom hvorfor de ikke
kunne drive den ut?
29. Og han sa til dem: Dette slaget går
ikke ut ved noen ting uten ved bønn og
faste.
Jesus taler igjen om sin død
30. Og derfra gikk de videre gjennom
Galilea. Og han ville ikke at noen skulle
vite det.
31. Han underviste nemlig lærlingene
sine og sa til dem at menneskesønnen
skal overgis i menneskenes hender, og de
skal drepe ham. Men da han er drept skal
han stå opp igjen på den 3. dag.
32. Men de skjønte ikke denne tale, og
de fryktet for å spørre ham.
Hvem er den største
33. Og de kom til Kapernaum, og i huset
spurte han dem: Hva var det dere
samtalte om på veien med hverandre?
34. Men de tiet, for de diskuterte med
hverandre på veien om hvem som var den
største.
35. Da han satte seg, kalte han på de
tolv og sier til dem: Hvis noen vil være den
første, så skal han være sist og alles
tjener.
36. Og han tok et lite barn og satte det
blant dem, tok armene om det og sa til
dem:
37. Den som mottar en, så som disse
små barn, i mitt navn, mottar meg. Og den
som tar imot meg, mottar ikke meg, men
han som har sendt meg.
Den som ikke er imot oss, er med oss
38. Men Johannes svarte ham og sa:
Mester, vi så en drive ut demoner i ditt
navn, en som ikke følger oss. Og vi forbød
ham det, fordi han ikke følger oss.
39. Men Jesus sa: Ikke forby ham: Det
er jo ingen som gjør en kraftgjerning i mitt
navn, og så snart kan baktale meg.
40. Den som nemlig ikke er imot dere, er
for dere.
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41. Den som gir dere et glass vann å
drikke i mitt navn, fordi dere tilhører
kristus, i sannhet sier jeg dere at han skal
slett ikke miste sin lønn.
Motstå fristelsen til å velge synden
42. Og den som frastøter èn av disse
små som tror på meg, bedre var det for
ham om de hang en kvernstein om hans
hals og han var blitt kastet i havet.
43. Og hvis hånden fører deg til
frastøtelse, så hugg den av. For bedre er
det for deg å gå handikappet inn til et
levende liv, enn å ha begge hendene og
gå til helvete, til den uslokkelige ilden,
44. hvor ormen aldri stopper og ilden
ikke slukkes.
45. Og om din fot fører deg til
frastøtelse, så hugg den av. For bedre er
det for deg å gå halt inn til det levende
livet, enn å ha begge føttene og kastes i
helvete, i den uslokkelige ilden,
46. hvor ormen aldri stopper og ilden
ikke slukkes.
47. Og om ditt øye fører deg til
frastøtelse, så riv det ut. For bedre er det
for deg å gå enøyd inn i Guds rike, enn å
ha begge øynene og kastes i helvete, i
ilden,
48. hvor ormen deres ikke stopper og
ilden ikke slukkes.
49. For enhver skal nemlig saltes med
ild, og ethvert offer skal saltes med salt.
50. Og saltet er bra, men hvis saltet blir
kraftløst, hva vil dere da krydre med? Ha
salt i dere selv, og hold fred med
hverandre.
KAP. 10
Jesu lære om skilsmisse
1. Og da han hadde reist seg derfra, går
han til områdene i Juda på andre siden av
Jordan. Og igjen kommer folkemengden til
ham, og han lærte dem som han brukte å
gjøre.
2. Og noen av fariseerne var kommet til
ham og spurte ham om det var tillatt for en
mann og sende fra seg sin kone, for å
prøve ham.
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3. Men han svarte og sa til dem: Hva
bød Moses dere?
4. Men de sa: Moses tillot å skrive et
skilsmissebrev og sende henne bort.
5. Og Jesus svarte og sa til dem: Av
hensyn til deres harde hjerter skrev han
denne forskrift,
6. men fra begynnelsen skapte Gud dem
til mann og kvinne.
7. Og derfor skal en mann forlate sin far
og mor, og forene seg med sin hustru.
8. Og de to skal ha èn natur. Slik at de
ikke mere er to, men èn person.
9. Det som Gud da forente, skal ikke et
menneske atskille.
10. Og i huset spurte hans lærlinger
ham om det samme.
11. Og han sier til dem: Den som sender
bort sin kone og ekter en annen, driver hor
mot henne.
12. Og hvis en kvinne skiller seg fra
mannen sin og blir gift med en annen,
driver hun hor.
Jesus velsigner barna
13. Og de førte til ham små barn, forat
han skulle røre ved dem. Men lærlingene
avviste bestemt dem som bar dem.
14. Men da Jesus så det, ble han harm
og sa til dem: La de små barna komme til
meg, og hindre dem ikke, for det er slike
Guds rike er for.
15. I sannhet sier jeg dere: Den som
ikke tar imot Guds rike som et lite barn,
skal på ingen måte komme inn i det.
16. Og han tok dem i armene og la
hendene på dem, og velsignet dem.
Den rike mannen
17. Og da Jesus gikk videre på veien,
kom en løpende og knelte for ham, og
spurte ham: Gode mester, hva skal jeg
gjøre for å arve et evig levende liv?
18. Men Jesus sa til ham: Hvorfor sier
du at jeg er god? Ingen er god uten èn,
Gud.
19. Budene vet du: Du skal ikke drive
hor. Du skal ikke slå i hjel. Du skal ikke
stjele. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du

skal ikke bedra noen. Ær din far og mor.
20. Men han svarte og sa til ham: Lærer,
alt dette har jeg holdt fra min ungdom av.
21. Men da Jesus hadde sett ham, fikk
han godhet for ham og sa til ham: Ett
mangler deg: Gå bort og selg alt du har og
gi det til de fattige, og du skal få en skatt i
himmelen. Og kom og følg meg.
22. Men han ble lei over dette ord, og
gikk sørgende bort.
23. Og da Jesus hadde sett omkring, sa
han til lærlingene sine: Hvor vanskelig det
er for dem som har stor formue å komme
inn i Guds rike.
24. Men lærlingene ble sjokkert over
ordene hans. Men Jesus svarer da igjen
og sier til dem: Barn, hvor vanskelig det er
for dem, som setter sin lit til rikdommen, å
komme inn i Guds rike.
25. Det er lettere for en kamel å komme
gjennom nåløyet enn for en rik å gå inn i
Guds rike.
26. Men da ble de overmåte forskrekket
og sa med seg selv: Hvem kan da bli
frelst?
27. Men da Jesus hadde sett på dem,
sier han: For mennesker er dette umulig,
men ikke for Gud.
28. Og Peter begynte å si til ham: Se, vi
forlot alt og fulgte deg.
29. Men Jesus svarte og sa: I sannhet
sier jeg dere: Det er ingen som har forlatt
hus, eller brødre, eller søstre, eller far,
eller mor, eller kone, eller barn, eller åker,
for min og gledesbudskapets skyld,
30. som ikke skal få hundre foll igjen nå i
denne tiden, hus, brødre, søstre, mødre,
barn, og åker, gjennom forfølgelser; og i
den kommende verden, et evig levende
liv.
31. Men mange av de første skal bli sist,
og de siste først.
Jesus taler igjen om sin død
32. Men de var gående på vei opp til
Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. Og
de som fulgte var skremt og fryktet. Og
igjen tok han de tolv til side og han
begynte å si til dem hva som skulle hende
med ham.
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33. For se, vi går opp til Jerusalem, og
menneskesønnen skal overgis til
yppersteprestene og de skriftlærde. De
skal dømme ham til døden, og overgi ham
til hedningene.
34. Og de skal håne ham, piske ham,
spytte på ham, og drepe ham. Og på den
3. dagen skal han stå opp.
Jakob og Johannes' begjæring
35. Og Jakob og Johannes, Sebedeus'
sønner, kommer til ham og sier: Mester, vi
vil at du skal gjøre for oss det som vi ber
om.
36. Men han sa til dem: Hva vil dere at
jeg skal gjøre for dere?
37. Men de sa til ham: Gi oss at èn må
sitte på din høyre side og èn på din
venstre i din herlighet.
38. Men Jesus sa til dem: Dere vet ikke
hva dere ber om. Kan dere drikke av det
beger som jeg drikker, eller neddykkes
med den renselse jeg senkes ned i?
39. Men de sa til ham: Vi kan. Men
Jesus sa til dem: Ja, det beger som jeg
drikker, skal dere få drikke. Og den
neddykkelse som jeg renses med, skal
dere dyppes med.
40. Men det å sitte ved min høyre eller
venstre side, er ikke min sak å gi, men
bare dem det er forberedt for.
41. Og da de ti andre hørte dette,
begynte de å harmes over Jakob og
Johannes.
42. Men Jesus kalte dem til seg og sier
til dem: Dere vet at de som mener seg å
være folkenes fyrster undertvinger dem.
Og deres stormenn hersker over dem.
43. Og slik skal det ikke være blant
dere. Men den som vil bli stor blant dere,
skal være alles tjener.
44. Og den som vil være fremst blant
dere, skal være alles slave.
45. For også menneskesønnen kom ikke
for å la seg tjene, men for å tjene og gi sin
sjel til løsepenge for mange.
Jesus helbreder blinde Bartimeus
46. Og de kommer til Jeriko. Og da han
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gikk ut fra Jeriko sammen med lærlingene
hans og en stor folkemengde, satt
Bartimeus, Timeus' sønn, den blinde ved
veien og tigget.
47. Og da han hørte at det var
Nasareeren Jesus, begynte han å rope og
si: Jesus, du Davids sønn, forbarm deg
over meg!
48. Og de mange truet ham, så at han
skulle tie. Men han ropte enda mere: Du
Davids sønn, forbarm deg over meg.
49. Jesus stanset og han sa: Rop på
ham! Og de ropte på den blinde og sa til
ham: Vær ved godt mot og reis deg opp,
han roper på deg.
50. Men han kastet av seg kappen sin
og reiste seg, og kom til Jesus.
51. Og Jesus svarte og sa til ham: Hva
vil du jeg skal gjøre for deg? Men den
blinde sa til ham: Mester, at jeg kan se.
52. Men Jesus sa til ham: Gå bort, din
tro(stole på) har forløst deg. Og straks fikk
han synet, og han fulgte Jesus på veien.
KAP. 11
Jesu opptog inn i Jerusalem
1. Og de nærmet seg Jerusalem og kom
til Bet-Fage, til Bet-Ania, og til Oljeberget.
Da sendte han to av lærlingene sine,
2. og sier til dem: Gå bort til landsbyen
midt imot dere. Og straks dere går inn i
den, skal dere finne et føll bundet, på
hvilken ingen mennesker har sittet. Løs
den og lei den hit.
3. Og dersom noen sier til dere: Hvorfor
gjør dere dette? Da si: "Fordi Herren har
bruk for den." Og straks skal han sende
den med hit.
4. Men de gikk inn og fant et føll bundet
ved en dør utenfor på gaten, og løser det.
5. Og noen av dem som stod der sa til
dem: Hva gjør dere? Dere løser føllet.
6. Men de sa til dem som Jesus bød
dem, og de tillot dem det.
7. Og de leide føllet til Jesus. De la
klærne sine på, og han satte seg på det.
8. Men mange strødde klærne sine på
veien, mens andre hugg greiner av trærne
og strødde dem på veien.
9. Og de som gikk foran, og de som gikk
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etter, ropte og sa: Nå kommer Frelseren.
Velsignet være han som kommer i
Herrens navn.
10. Velsignet være det kommende rike i
Herrens navn, og vår far Davids Frelser
fra det Høyeste.
11. Og Jesus gikk inn i Jerusalem, og
inn i tempelet. Og da han hadde sett alt,
var det blitt seint på dagen, så han gikk ut
til Bet-Ania med de tolv.
Jesus forbanner fikentreet
12. Og dagen etter da de gikk ut fra BetAnia ble han sulten.
13. Og han så et fikentre på avstand
som hadde blad, og han gikk for å se om
han skulle finne noe på det. Og da han
kom til det, fant han ikke noe annet uten
blader, for det var ikke tiden for fikener.
14. Og han tok til orde og sa til det: Aldri
mer i evighet skal noen ete frukt fra deg.
Og lærlingene hans hørte dette.
Jesus driver ut selgerne av templet
15. Og de kommer til Jerusalem. Og da
Jesus var gått inn i templet, begynte han å
drive ut de som solgte og kjøpte i templet.
Og bordene til pengevekslerne, og
benkene til de som solgte duene, veltet
han.
16. Og han tillot ikke at noen bar noen
ting gjennom templet.
17. Og han lærte og sa til dem: Er det
ikke skrevet at mitt hus skal være et
bønnehus for alle folkene? Men dere har
gjort det til en røverhule.
18. Og da de skriftlærde og yppersteprestene, hørte dette, søkte de hvordan
de kunne tilintetgjøre ham. Men de fryktet
nemlig ham, fordi hele folkemengden var
så overrasket over undervisningen hans.
19. Og da det var blitt seint, gikk de ut
av byen.
En leksjon i tro
20. Og da de gikk forbi tidlig neste dag,
så de at fikentreet var tørket ut fra røttene.
21. Og da sier de til ham: Rabbi, se,

fikentreet som du forbannet har tørket ut.
22. Og Jesus svarte og sa til dem: Ha
tro(overbevisning) på Gud.
23. Sannelig, jeg sier nemlig til dere, at
den som sier til dette fjellet: Løft deg og bli
kastet i havet. Og han ikke tviler i sitt
hjerte, men tror at det som han sier skjer,
det skal skje ham.
24. Derfor sier jeg dere: Alt det som
dere enn ber om og ønsker dere, tro at
dere har grepet det, og det skal skje dere.
25. Og når dere står bedene, så tilgi,
hvis dere har noe imot noen, forat også
Faderen deres, han i himlene, må tilgi
dere deres overtramp.
26. Men hvis dere ikke tilgir, så vil heller
ikke Faderen deres, han som er i himlene,
tilgi deres overtramp.
Spørsmål om Jesu autoritet
27. Og de kommer igjen til Jerusalem.
Og mens han gikk omkring i templet,
kommer yppersteprestene, de skriftlærde,
og de eldste, til ham,
28. og de sier til ham: Med hvilken
autoritet gjør du dette? Og hvem gav deg
denne myndighet så at du gjør disse ting?
29. Men Jesus svarte og sa til dem: Jeg
vil spørre dere jeg også om en ting. Og
svar meg, så skal jeg si dere med hvilken
autoritet jeg gjør dette.
30. Var dåpen av Johannes fra
himmelen eller fra mennesker? Svar meg!
31. Og de tenkte med seg selv og sa:
Hvis vi sier: "Fra himmelen. Vil han si:
Hvorfor trodde dere ikke på ham?"
32. Men hvis vi sier: "Fra mennesker. Da
kan vi frykte folket. For alle holder nemlig
Johannes for at han virkelig var en profet."
33. Og de svarte og sa til Jesus: Vi vet
ikke. Og Jesus svarte og sier til dem: Da
sier heller ikke jeg med hvilken autoritet
jeg gjør dette?
KAP. 12
Liknelsen om mannen som plantet en
vingård
1. Og han begynte å si til dem i liknelser:
Et menneske plantet en vingård og satte
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et gjerde omkring den, gravde ut en
vinpresse, og bygget et tårn, leide den ut
til forpaktere, og drog utenlands.
2. Og han sendte en slave til forpakterne
etter en tid, forat han skulle få, av
forpakterne, fruktene av vingården.
3. Men de tok og slo ham, og sendte
ham tomhendt tilbake.
4. Og igjen sendte han dem en annen
slave. Også ham slo de i hodet og sendte
ham tilbake da de hadde hånet ham.
5. Og han sendte igjen en annen, og
ham drepte de. Og han sendte mange
andre. Noen slo de, og noen drepte de.
6. Men ennå hadde han sin elskede
sønn, og han sendte han til dem, til slutt, og
tenkte at de ville vel blyges for min sønn.
7. Men disse forpaktere sa til hverandre
at dette er arvingen. Kom, la oss drepe
ham, så arven kan bli vår.
8. Og de grep ham og drepte ham, og
kastet ham utenfor vinhagen.
9. Hva skal vingårdens herre gjøre? Han
skal komme og tilintetgjøre forpakterne og
gi vinhagen til andre.
10. Men leste dere ikke i skriften om
dette? Den stein som bygningsfolkene
forkastet, den ble til hjørnestein.
11. Dette skjedde av Herren, og det er
underfullt i våre øyne.
12. Og de søkte å gripe ham, men de
fryktet folkemengden. De visste nemlig at
denne liknelsen var om dem. Og de forlot
ham og gikk bort.
Er det tillatt å betale skatt
13. Og de sender til ham noen av
fariseerne og herodianerne, forat de skulle
fange ham i ord.
14. Men da de var kommet, sier de til
ham: Mester, vi vet at du er sannferdig og
tar ikke hensyn til noen. For du ser ikke til
menneskers utseende, men lærer i
sannhet Guds vei. Er det tillatt å gi skatt til
Keiseren eller ikke?
15. Skal vi betale eller ikke betale? Men
han merket deres skuespill og sa til dem:
Hvorfor setter dere meg på prøve? Gi meg
en denar (7,2g sølv), så jeg kan se på
den.
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16. Og de gav ham en. Og han sier til
dem: Hvis bilde og påskrift er dette? Men
de sa til ham: Keiserens.
17. Og Jesus svarte og sa til dem: Gi
keiseren hva keiserens er, og det Guds er
til Gud. Og de undret seg over ham.
Spørsmål om oppstandelsen fra de
døde
18. Og saddukeerne kommer til ham. De
som sier at det ikke er noen oppstandelse.
Og de spurte ham og sa:
19. Mester, Moses skrev til oss at hvis
noens bror dør og etterlater en kone og
ikke etterlater barn, så skal broren ta hans
kone og reise opp sin bror etterkommere.
20. Nå var det sju brødre. Den første tok
ei kone og døde uten å etterlate seg
avkom.
21. Og den andre tok henne og døde, og
heller ikke han etterlot seg avkom. Og den
tredje likedan.
22. Og de tok henne alle sju uten at de
etterlot seg avkom. Til slutt døde også
kvinnen.
23. Når de står opp i oppstandelsen,
hvem av dem skal hun da være kone til?
For de hadde henne alle sju til kone.
24. Og Jesus svarte og sa til dem: Er
det ikke derfor dere har faret vill, fordi dere
ikke kj enner skriftene eller Guds
kraftgjerninger?
25. Når nemlig de døde står opp, så
verken gifter de seg eller bortgiftes, men
de er som englene i himlene.
26. Men angående at de døde står opp.
Leste dere ikke i boken av Moses på
stedet om tornebusken, og hvordan Gud
talte til ham og sa: Jeg er Abrahams Gud,
Isaks Gud, og Jakobs Gud?
27. Han er ikke Gud for de døde, men
han er Gud for de levende. Dere farer
meget vill.
Det største bud av alle
28. Og èn av de skriftlærde som var
kommet, og hadde hørt dem samtale,
visste at han hadde svart dem godt. Og
han spurte ham: Hvilket er fremst av alle
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bud?
29. Men Jesus svarte ham og sa: At
fremst av alle bud er: Hør Israel! Herren er
vår Gud, Herren er èn.
30. Du skal elske Herren din Gud av
hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele din
forståelse, og av all din kraft. Dette er det
fremste bud.
31. Og et annet som er likt det: Du skal
elske din neste som deg selv. Større enn
disse, finnes ikke noe annet bud.
32. Og den skriftlærde sa til ham: Bra,
mester, i sannhet sa du at Gud er èn, og
et det ikke er noen annen foruten ham.
33. Og det å elske ham av hele hjertet,
av all forståelse, av hele sjelen, og av all
kraft, og det å elske sin neste som seg
selv, er mere enn alle brennoffer og
røykoffer.
34. Og da Jesus så at han svarte
fornuftig, sa han til ham: Du er ikke langt
fra Guds rike. Og ingen våget mer å
spørre ham ut.
Spørsmål om Messias
35. Og Jesus svarte og sa mens han
lærte i templet: Hvordan kan de
skriftlærde si at Messias er Davids sønn?
36. Selv sier jo David i den hellige Ånd:
Herren sa til min Herre: Sett deg ved min
høyre hånd inntil jeg legger fiendene som
en fotskammel under føttene dine.
37. Altså kaller David selv ham for
Herre, men hvordan er han da sønn av
ham?
Jesus advarer mot de lovlærde
38. Og han sa til dem i undervisningen
sin: Se opp for de skriftlærde, som ønsker
å gå omkring i side kapper, motta
hilsninger på torgene,
39. tar de første setene i synagogene,
og de fremste setene i selskapene.
40. De som eter opp enkers huser, og
ber lenge for syns skyld. De skal få så
hardere dom.
Den fattiges offer

41. Og da Jesus hadde satt seg midt
imot tempelkisten, så han hvordan
folkemengden kastet penger i tempelkisten. Og mange rike kastet mye.
42. Og så kom det en fattig enke, og
hun kastet to småmynter, det er en
kodrant (0,1125g sølv).
43. Og etter å ha tilkalt lærlingene sine,
sier han til dem: I sannhet sier jeg dere, at
denne fattige enke kastet mere enn alle
de som kastet i tempelkisten.
44. For alle kastet nemlig av sin
overflod, men hun kastet i sin mangel på
alt, hele livsgrunnlaget sitt.
KAP. 13
Templet skal rives ned
1. Og da han gikk ut av templet, sier en
av lærlingene hans til ham: Mester, se, for
noen steiner og for noen bygninger.
2. Og Jesus svarte og sa til ham: Ser du
disse store bygningene? Det skal ikke
etterlates stein på stein her som ikke skal
brytes ned.
Forfølgelse og trengsel
3. Og mens han satt på Oljeberget midt
imot templet, spurte de ham alene, Peter,
Jakob, Johannes, og Andreas:
4. Si oss når dette skal skje. Og hva er
tegnet når alt dette skal fullføres?
5. Men Jesus svarte og begynte å si: Se
til at ikke noen fører dere vill.
6. For mange skal komme i mitt navn og
si at det er meg, og de skal føre mange
vill.
7. Men når dere får høre krigen og ryktet
om krig, så vær ikke redde. Dette må
nemlig skje, men ennå er det ikke slutten.
8. Folk skal nemlig reise seg mot folk,
og rike mot rike. Og det skal være
jordskjelv flere steder, og hungersnød.
Men disse ting er bare begynnelsen til
fødsel-smertene.
9. Men se til dere selv. De skal overgi
dere til domstolene og til synagogene, og
dere skal bli pisket. For landshøvdinger og
konger skal dere stilles frem for min skyld
til vitnesbyrd for dem.
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10. Og gledesbudskapet må først
forkynnes til alle folkene.
11. Men når de vil føre dere frem og
overgi dere, så skal dere ikke bekymre
dere om hva dere skal si, men det skal bli
gitt dere i samme stund det dere skal tale.
For det er ikke dere som taler, men den
hellige Ånd.
12. Men bror skal overgi bror til døden,
og en far sitt barn. Og barn skal reise seg
mot foreldrene og de skal drepe dem.
13. Og dere skal bli hatet av alle for mitt
navns skyld, men den som holder ut til
enden, skal bli forløst.
Den ødeleggende styggedom
14. Men når dere ser den ødeleggende
vederstyggelighet, som er omtalt av
profeten Daniel, at den står hvor den ikke
bør, -den som gjenkjenner dette, han
forstår det-, da må de som er i Juda flykte
til fjellene.
15. Og den som er på taket må ikke
stige ned for å gå inn og ta noe med fra
sitt hus.
16. Og den som er på åkeren, må ikke
vende tilbake for å ta kappen sin.
17. Men stakkars de som har barn i
magen og de som gir bryst i de dagene.
18. Men be om at ikke det skjer om
vinteren,
19. for det skal i disse dager være en
trengsel så stor at det ikke har vært noe
slikt fra skapningens begynnelse og inntil
nå, og heller ikke skal bli.
20. Og hvis ikke Herren forkortet
dagene, ville ikke noen person bli frelst
Men for de utvalgtes skyld, de som han
valgte ut, forkortet han dagene.
21. Og da hvis noen sier til dere: "Se,
her er Messias, eller se der." skal dere
ikke tro det.
22. For det skal nemlig oppstå falske
Messiaser og falske profeter, og de skal
gjøre tegn og under til å forføre om mulig
endog de utvalgte,
23. så pass dere. Jeg sier dere alt dette
på forhånd.
Jesu gjenkomst
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24. Men i disse dager etter denne
trengsel, skal solen formørkes og månen
skal ikke gi sitt skinn.
25. Og himmelens stjerner skal falle
ned, og de kreftene i himlene skal rystes.
26. Og da skal de se menneskesønnen
komme i skyer med kraft og stor
herlighetsglans.
27. Og da skal han sende englene og
samle de utvalgte fra de fire vindretninger,
fra Jordens ende til himmelens ende.
Lær en liknelse av fikentreet
28. Men lær en liknelse av fikentreet:
Når det blir sevje i dets greiner og bladene
springer ut, så vet dere at sommeren er
nær.
29. Slik skal dere også, når dere ser
dette skje, vite at det er nær for døren.
30. I sannhet sier jeg dere: At denne
slekten skal ikke forgå, før alt dette har
skjedd.
31. Himmel og Jord skal forgå, men
mine ord skal ikke forgå.
32. Men den dag og den time vet ingen,
heller ikke englene i himmelen, og heller
ikke Sønnen, uten bare Faderen.
33. Se til at dere våker og ber, for dere
vet nemlig ikke når tiden er.
En liknelse om å våke
34. Som et menneske som reiste
utenlands, og etterlot sitt hus. Og han
overgav styringen til sine slaver, og
enhver til hans arbeid, og han befalte
dørvokteren at han skulle våke.
35. Altså, våk, for dere vet nemlig ikke
når husets herre kommer, om det er seint,
eller ved midnatt, eller ved hanegal, eller
om morgenen.
36. Forat han ikke skal komme brått og
finne dere sovende.
37. Men til dere sier jeg også, og jeg sier
det til alle: Våk!
KAP. 14
De planla å gripe Jesus
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1. Men påsken og det ugjærede brøds
høytid var om 2 dager. Og yppersteprestene, og de skriftlærde, søkte om
hvordan de kunne få grepet ham med list,
så de kunne drepe ham.
2. Men de sa: Ikke på høytiden, forat det
ikke skulle bli uroligheter i folket.
Jesus blir salvet til sin død
3. Og han var i Bet-Ania, i Simon, den
spedalskes hus. Da de la seg til bords,
kom en kvinne med en alabasterkrukke
med en salve av ekte verdifull nardus. Og
hun brøt opp alabasterkrukken og helte
den på hans hode.
4. Men noen ble harme og sa seg
imellom: Hvorfor skjer denne sløsingen
med salven?
5. Denne salven kunne jo ha vært solgt
for over tre hundre denarer (2,16kg sølv),
og vært gitt til de fattige. Og de knurret
mot henne.
6. Men Jesus sa: La henne være!
Hvorfor gjør dere henne besvær? Hun
gjorde en god gjerning mot meg.
7. De fattige har dere jo alltid hos dere.
Og når dere vil, kan dere ta imot dem og
gjøre vel. Men meg har dere ikke alltid.
8. Hun gjorde det som hun kunne. Hun
tok seg fore å salve min kropp til
begravelsen.
9. I sannhet sier jeg dere: Hvor enn
dette gledesbudskap forkynnes i hele
verden, så skal det som hun gjorde
omtales til minne om henne.
Judas inngikk avtale om å forråde
Jesus
10. Og Judas Iskariot, som var en av de
tolv, gikk bort til yppersteprestene, forat
han kunne forråde ham til dem.
11. Men da de hørte det, gledet de seg
og lovte å gi ham penger. Og han søkte
hvordan han kunne, i et gunstig øyeblikk,
overgi ham.
Påskemåltidet
12. Og på den 1. dagen av den

ugjærede brøds høytid, da de slaktet
påskelammet, sier lærlingene hans til ham:
Hvor vil du at vi skal gå bort og forberede,
for at du skal kunne ete påskemåltidet?
13. Og han sender to av lærlingene sine
og sier til dem: Gå inn i byen! Og der skal
dere møte et menneske som bærer en
krukke med vann, og følg etter ham.
14. Og der, hvor han enn går inn, skal
dere si til husets herre: At mesteren sier:
Hvor er rommet hvor jeg kan ete
påskemåltidet sammen med lærlingene
mine?
15. Og han skal vise dere et stort rom
ovenpå ferdig møblert. Der skal dere gjøre
i stand til oss.
16. Og lærlingene hans gikk ut og kom
inn i byen, og de fant det som han sa til dem.
Og de gjorde i stand til påskemåltidet.
17. Da det var blitt seint, kom han med
de tolv.
18. Og da de hadde lagt seg for å ete,
sa Jesus: I sannhet sier jeg dere at èn av
dere skal forråde meg, en som eter med
meg.
19. Da begynte de å bli bedrøvet og sa
til ham den ene etter den andre: Det er vel
ikke jeg?
20. Men han svarte og sa til dem: En av
de tolv, som dyppet hånden i fatet
sammen med meg.
21. For vel går menneskesønnen bort,
som det skrevet er om ham, men stakkars
det menneske ved hvem sønnen overgis.
Det hadde vært godt for ham om han ikke
var født.
Herrens nye pakt
22. Mens de åt tok Jesus et brød og
velsignet det. Han brøt det og gav dem og
sa: Ta og et! Dette er min kropp.
23. Og så tok han begeret, takket, og
gav til dem. Og de drakk av den alle.
24. Og han sa til dem: Dette er mitt blod,
den nye pakt, som utøses for mange.
25. I sannhet sier jeg dere at jeg ikke
mere skal drikke at vintreets frukt før den
dagen da jeg drikker den på ny i Guds
rike.
26. Og da de hadde sunget gikk de ut til
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Oljeberget.
Jesus forutsier Peters fornektelse
27. Og Jesus sier til dem at alle skal ta
frastøtelse. For det er skrevet: Jeg vil slå
hyrden så fårene blir spredt.
28. Men etter å være stått opp, skal jeg
gå foran dere til Galilea.
29. Men Peter sa til ham: Om så alle tar
frastøtelse, så dog ikke jeg.
30. Og Jesus sier til ham: I sannhet sier
jeg deg: At i dag, i denne natt, enn før
hanen galer to ganger, så skal du ha
fornektet meg tre ganger.
31. Men han forsikret og sa videre: Om
jeg så må dø med deg, vil jeg på ingen
måte fornekte deg. Og på den måten sa
også alle de andre.
Jesu bønn i Getsemane
32. Og de kommer til en plass hvis navn
er Getsemane, og han sier til lærlingene
sine: Sett dere her, mens jeg skal be.
33. Og han tar med seg Peter, Jakob,
og Johannes, og han begynte å engstes
og bedrøves.
34. Og han sier til dem: Min sjel er
meget bedrøvet, inntil døden. Bli her og
våk med meg.
35. Og han gikk litt lenger og falt ned til
jorden, og bad: At hvis det er mulig, så må
denne stund gå meg forbi.
36. Og han sa: FAR!, alt er mulig for
deg. Ta dette beger bort fra meg. Men
ikke hva jeg vil, men hva du vil.
37. Og han kommer og finner dem
sovende, og han sier til Peter: Simon,
sover du? Orket du ikke å våke en time?
38. Våk og be, forat ikke dere skal
komme i fristelse. Ånden er nok villig, men
kjøttet er dårlig.
39. Og igjen gikk han bort og bad de
samme ordene som han sa.
40. Men da han vendte tilbake, fant han
dem igjen sovende, for deres øyne var
nemlig tunge av søvn. Og de visste ikke
hva de skulle svare ham:
41. Og han kommer tredje gangen og
sier til dem: Sover og hviler dere
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fremdeles? Det er slutt nå, timen er
kommet. Se, menneskesønnen skal bli
overgitt i syndenes hender.
42. Stå opp og la oss gå. Se, han som
forråder meg er nær.
Jesus blir arrestert
43. Og straks mens han ennå talte,
ankommer Judas Iskariot, en av de tolv,
og med ham en stor flokk med sverd og
stokker fra yppersteprestene, de
skriftlærde, og de eldste.
44. Men forræderen hadde nemlig gitt et
tegn til dem og sa: Den som jeg vil kysse,
han er det. Grip ham, og før han trygt bort.
45. Og straks de var kommet, sier han til
ham: Mester, og kysset ham.
46. Og de la hendene sine på ham og
grep ham.
47. Men en av dem som var stående
der, hadde trukket sitt sverd, og slo
yppersteprestens slave, og hugg av øret
hans.
48. Og Jesus svarte og sa til dem: Som
mot en røver gikk dere ut med sverd og
stokker for å gripe meg.
49. Daglig var jeg hos dere i templet og
underviste, og dere grep meg ikke. Men
slik gjorde dere, forat skriftene skulle
oppfylles.
50. Da forlot de ham alle og rømte.
51. Og en bestemt ung mann som fulgte
ham, hadde bare kastet et linklede over
sin nakne kropp. Og en av de unge
mennene grep ham,
52. men han kastet fra seg linkledet og
rømte naken fra dem.
Jesu rettssak
53. Og de førte Jesus til yppersteprestene, de eldste, og de skriftlærde.
54. Og Peter fulgte ham på lang avstand
til inn på yppersteprestens gårdsplass. Og
han satte seg sammen det med tjenerne
og varmet seg ved bålet.
55. Men yppersteprestene og hele rådet
søkte etter vitnesbyrd mot Jesus, så de
kunne henrette ham, men de fant ikke
noe.

Side 1006

Markus' Evangelium

56. Mange vitnet nemlig løgnaktig mot
ham, men vitnesbyrdene stemte ikke
overens.
57. Og noen reiste seg og vitnet
løgnaktig mot ham og sa:
58. At vi har hørt denne si: "At jeg skal
rive ned dette håndgjorte tempel, og
bygge opp igjen på 3 dager et annet som
ikke er håndgjort.
59. Men heller ikke dette vitnemål
samsvarte.
60. Da reiste ypperstepresten seg blant
dem og han spør Jesus og sier: Svarer du
ikke noe på disse som vitner imot deg?
61. Men han tiet, og svarte ingenting.
Igjen spurte ypperstepresten ham, og sier
til ham: Er du Messias, sønn av den
velsignende?
62. Men Jesus sa: Det er jeg. Og dere
skal få se menneskesønnen sitte på
kraftens høyre side og komme på
himmelens skyer.
63. Da sønderrev ypperstepresten sine
klær og sa: Hva mere har vi bruk for
vitner?
64. Dere hørte Gudsblasfemien. Hva
synes dere? Men de dømte ham alle
skyldig til dødsstraff.
65. Og noen begynte å spytte på ham,
dekket til hans ansikt, gav ham ørefiker,
og sa til ham: Profeter. Og tjenerne slo
ham i ansiktet.
66. Og mens Peter var på gårdsplassen
nedenfor, kommer en av yppersteprestens
tjenestejenter
67. og ser Peter varme seg. Da hun
hadde sett på ham sier hun: Du var også
med Nasareeren Jesus.
68. Men han nektet og sa: Jeg verken
vet eller forstår hva du sier. Og han gikk ut
i portrommet, og hanen gol.
69. Og tjenestejenta så ham og begynte
igjen å si til dem som stod der at denne er
en av dem.
70. Men han nektet igjen. Og etter litt sa
noen igjen av de som stod der til Peter: I
sannhet, du er også av dem, du er jo
Galileer, og dialekten din ligner.
71. Men han begynte å banne og
sverge: Jeg kjenner ikke dette mennesket
som dere taler om.

72. Og hanen gol for andre gang. Og da
husket Peter det ordet som Jesus sa til
ham: "At før hanen galer to ganger, skal
du fornekte meg tre ganger. Og han satte i
å gråte.
KAP. 15
Jesus blir ført frem for Pilatus
1. Og straks det ble morgen gjorde
yppersteprestene en beslutning med de
eldste, de skriftlærde, og hele rådet. Da
bandt de Jesus og førte ham bort, og
overgav ham til Pilatus.
2. Og Pilatus spurte ham: Du er
Jødenes konge? Men han svarte og sa til
ham: Du, sier det.
3. Og yppersteprestene anklaget ham
for mange ting.
4. Men Pilatus spurte ham igjen og sa:
Svarer du ikke noe? Se, hvor alvorlig de
anklager deg.
5. Men Jesus svarte ikke mere slik at
Pilatus undret seg.
Jesu dødsdom
6. Men nå var det etter vane på høytiden
å gi dem løs en fange, hvem de ønsket.
7. Men en som kaltes Barabbas, var
lenket fast, en av de sammensvorne
opprørere, de som under opptøyene
hadde begått et mord.
8. Og folkemengden ropte ut og begynte
å be ham om å gjøre som han alltid gjorde
for dem.
9. Men Pilatus svarte dem og sa: Vil
dere at jeg skal løslate dere Jødenes
konge?
10. For han visste nemlig at det var på
grunn av misunnelse at yppersteprestene
hadde overgitt ham.
11. Men yppersteprestene opphisset
folkemengden, forat han skulle løslate
dem Barabbas.
12. Men Pilatus svarte igjen og sa til
dem: Hva vil dere jeg skal gjøre med ham
som dere kaller Jødenes konge?
13. Men de ropte igjen: Korsfest ham.
14. Men Pilatus sa til dem: Hva ondt
gjorde han? Men de ropte enda mere:
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Korsfest ham.
15. Men Pilatus ønsket å gjøre
folkemengden til behag, så han løslot dem
Barabbas og overgav Jesus til pisking,
forat de skulle korsfeste ham.
Soldatene hånliggjorde Jesus
16. Men soldatene førte ham bort, inn
på gårdsplassen som er i palassets borg,
og kalte sammen hele vaktstyrken.
17. De tar på ham purpur, og setter en
krans av torner som de har flettet.
18. Og de begynte å hilse ham: Vær
hilset, du Jødenes konge.
19. Og de slo ham i hodet med et rør,
spyttet på ham, og bøyde sine knær og
tilbad ham.
20. Og da de hadde hånet ham, tok de
av ham purpuret og iførte ham hans egne
klær. Og de førte ham ut forat de kunne
korsfeste ham.
Jesus blir korsfestet
21. Og de tvinger en forbipasserende,
en Simon fra Kyrene, far til Aleksander og
Rufus, til å bære hans kors.
22. Og de fører ham til Golgata, et sted
som har betydningen hodeskallestedet.
23. Og de gav ham myrrablandet vin,
men han tok den ikke.
24. Da de hadde korsfestet ham, delte
de klærne hans og kastet lodd om hvem
som skulle ha dem.
25. Det var ved den 3. time (kl 9.ºº) de
korsfestet ham.
26. Og innskriften på hans skyld var
skrevet på: Jødenes konge.
27. Og sammen med ham korsfestet de
to røvere, en på høyre side og en på
venstre.
28. Og da ble skriften oppfylt, som sier:
Han ble regnet sammen med lovløse.
29. Og de forbipasserende spottet ham,
ristet på hodene sine, og sa: Nå, du som
river ned templet og bygger det opp på 3
dager,
30. befri deg selv og stig ned fra korset.
31. Og likedan hånliggjorde også
yppersteprestene ham seg imellom

sammen med de skriftlærde og sa: Andre
har han befridd, men seg selv kan han
ikke frelse.
32. Messias, Israels konge, la han gå
ned fra korset, så vi kan se og tro. Også
de som var korsfestet sammen med ham,
hånet ham.
Jesus dør
33. Men da det ble den 6. time (kl 12.ºº),
kom det et mørke over hele landet inntil
den 9. time (kl 15.ºº).
34. Og i den 9. time (kl 15.ºº) ropte
Jesus med høy røst og sa: ELOI, lamma
sabaktani? Det betyr oversatt: MIN GUD,
hvorfor har du forlatt meg?
35. Og noen av de som stod der, hørte
det og sa: Se, han roper på Elia.
36. Men en kom løpende med en svamp
fylt med eddik og festet den på et rør, og
bød ham å drikke. Men de sa: La være! La
oss se om Elia kommer for å ta ham ned.
37. Men Jesus ropte med høy røst og
utåndet.
38. Og forhenget i templet revnet i to fra
oventil og ned.
39. Men da offiseren som stod der midt
imot så hvordan han utåndet, sa han:
Sannelig, dette mennesket var Guds
sønn.
40. Men det var nemlig også noen
kvinner der som så på avstand, og blant
dem var også Maria Magdalena, Maria
mor til den yngre Jakob og Joses, og
Salome.
41. De var også i Galilea, og fulgte ham
og tjente ham, og mange andre som var
gått opp sammen med ham til Jerusalem.
Jesu begravelse
42. Og da det alt var blitt seint, etter som
det var forberedelsesdagen, det betyr
kvelden før sabbat,
43. kom Josef, han fra Arimatea, en
velaktet rådsherre, som også selv ventet
på Guds rike. Han tok mot til seg og gikk
inn til Pilatus og bad om Jesu kropp.
44. Men Pilatus undret seg over at han
alt var død. Og han tilkalte offiseren og
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spurte ham om det var lenge siden han
døde.
45. Og etter å ha fått vite det av
offiseren, gav han kroppen til Josef.
46. Han kjøpte et linklede og tok med til
ham, svøpte ham i linkledet, og la ham
ned i en grav som var hugget ut av fjellet.
Og han rullet en stein foran gravens dør.
47. Men Maria Magdalena, og Maria mor
til Joses, så hvor han ble lagt.
KAP. 16

Oppstandelsen

1. Og da sabbaten var forbi, kjøpte
Maria Magdalena og Maria, mor til Jakob,
og Salome velduftende krydderier og kom
for å salve ham.
2. Og meget tidlig den 1. dagen i uka, da
solen var gått opp, kom de til graven.
3. Og de sa til hverandre: Hvem skal
velte bort steinen for oss fra gravens dør?
4. Og da de så opp, så de at steinen var
veltet bort. Og den var nemlig meget stor.
5. Og da de gikk inn i graven, så de en
ung mann sittende på den høyre side
ikledd en hvit kjortel, og de ble sjokkert.
6. Men han sier til dem: Vær ikke redde!
Dere søker Jesus, han, den korsfestede
Nasareeren, men han stod opp og han er
ikke her. Se stedet hvor de la ham.
7. Men gå og si til lærlingene hans, og til
Peter, at han går foran dem til Galilea. Der
skal dere se ham, akkurat som han sa
dere.
8. Og de skyndte seg og gikk ut, og
rømte bort fra graven.
Jesus møter Maria Magdalena
9. Men etter at han hadde stått opp tidlig
den 1. dagen i uka, viste han seg først for
Maria Magdalena, som han hadde drevet
ut sju demoner av.

10. Hun gikk og fortalte dem som hadde
vært med ham, og som sørget og gråt.
11. Og da de hadde hørt at han levde og
var sett av henne, så trodde de det ikke.
Jesus møter to av lærlingene
12. Men etter dette viste han seg for to
av dem i en annen skikkelse mens de
spaserte ut til landsbygden.
13. Og de gikk og fortalte det til de
andre, men de trodde heller ikke dem.
Jesus møter de elleve
14. Men til sist, når de lå til bords, viste
han seg for de elleve, og han refset dem
for deres vantro og deres harde hjerte,
fordi de ikke trodde på dem som hadde
sett ham oppstanden.
15. Og han sa til dem: Gå ut i hele
verden og rop ut gledesbudskapet for hele
skapningen.
16. Den som tror og blir døpt, skal bli
frelst. Men den som ikke tror, skal bli
fordømt.
17. Men disse tegn skal følge de
troende: I mitt navn skal de drive ut
demoner, og de skal tale i nye språk.
18. De skal ta slanger i hendene. Og om
de drikker noe dødelig, skal det slett ikke
skade dem. På de syke skal de legge sine
hender, og de skal bli bra.
Jesus opprykkes til himmelen
19. Og allikevel, nå, etter at Herren
hadde talt til dem, ble han tatt opp til
himmelen og satte seg ved Guds høyre
side.
20. Men de andre gikk derfra og forkynte
overalt. Og Herren virket med og
stadfestet ordet med tegn som fulgte med.
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24 Kapitler
KAP. 1

Innledning

1. Ettersom mange gikk i gang med å
sette sammen en fortelling om de ting som
er blitt fullført blant oss,
2. slik som de overgav det til oss, de
som var øyenvitner fra begynnelsen og
var blitt ordets tjenere,
3. så har også jeg besluttet å etterforske
alle ting nøye fra begynnelsen, for å
kunne skrive en sammenheng til deg,
mektige Teofilus,
4. forat du kan forstå undervisningens
sikkerhet, med hensyn til det du er
opplært i.
Døperen Johannes' tilblivelse
5. Det var i Herodes dager, Judas
landsfyrste, en viss prest ved navn
Sakarja, av Abias ukeskifte. Hans hustru
var av døtrene til Aron og navnet hennes
var Elisabet.
6. Og de var begge rettferdige for Gud
og vandret ulastelig i alle Herrens bud og
forskrifter.
7. Men de kunne ikke få barn, ettersom
Elisabet var ufruktbar, og begge eldes av
sine dager.
8. Men det skjedde under prestetjenesten at turen kom til hans ukeskifte,
for å komme frem for Gud.
9. Etter prestetjenestens skikk falt det på
ham å brenne røkelse, så han gikk inn i
Herrens tempel.
10. Og hele mengden av folket var
bedene utenfor i røkofferets stund.
11. Men en Herrens engel viste seg for
ham, stående på høyre side av
røkofferalteret.
12. Og Sakarja ble sjokkert, da han

hadde sett det, og falt ned av frykt for
ham.
13. Men engelen sa til ham: Frykt ikke,
Sakarja, for din bønn er hørt. Din hustru
skal føde en sønn til deg, og du skal kalle
navnet hans Johannes.
14. Og han skal være til glede og fryd
for deg, og mange skal glede seg over
fødselen hans.
15. Han skal nemlig være stor for
Herren. Og vin og sterk drikk skal han slett
ikke drikke, og han skal fylles med Den
Hellige Ånd like fra hans mors liv.
16. Mange av Israels barn skal han
omvende til Herren deres Gud.
17. Og han skal gå fremfor Ham i Elias
ånd og kraft, og omvende fedrenes hjerter
til barn, og de ulydige til rettferdiges
visdom. Han skal forberede et vel
istandsatt folk for Herren.
18. Og da sa Sakarja til engelen: Etter
hva skal jeg gjenkjenne dette? Jeg er jo
gammel, og min hustru har eldes i sine
dager.
19. Og engelen svarte og sa til ham: Jeg
er engelen Gabriel som står for Gud, og er
sendt for å tale med deg og forkynne deg
dette.
20. Og se, du skal bli stum og ikke
kunne tale inntil den dagen dette skjer,
fordi du ikke trodde mine ord som skal
oppfylles i sin tid.
21. Og folket ventet på Sakarja. Og de
undret seg over drøyingen hans i templet.
22. Men da han kom ut, kunne han ikke
tale til dem, og de skjønte at han hadde
sett et syn i templet. Og han gjorde tegn til
dem, og forble stum.
23. Og det skjedde da han hadde fullført
dagene for prestetjenesten at han gikk
hjem.
24. Men etter disse dagene ble Elisabet,
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hans kone, gravid, og hun gjemte seg i 5
måneder og sa:
25. At slik har Herren gjort med meg i
disse dager, i hvilke han så til meg for å ta
bort min fornedrelse blant mennesker.
Jesu kristi tilblivelse
26. Men i den 6. måned ble engelen
Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea
ved navn Nasaret,
27. til en jomfru som var forlovet med en
mann ved navn Josef, en av Davids hus.
Og jomfruens navn var Maria.
28. Og da engelen var kommet inn til
henne, sa han: Vær hilset, du som er tatt
opp i nåde, Herren er med deg.
29. Men hun ble forferdet på grunn av
hans tale, og grunnet på hva slags hilsen
dette var.
30. Og engelen sa til henne: Frykt ikke,
Maria. Du har funnet nåde hos Gud.
31. Og se, du skal bli gravid i din mage
og føde en sønn, og du skal kalle navnet
hans Jesus.
32. Han skal være stor, og kalles den
Høyestes sønn. Og Herren Gud skal gi
ham hans fars Davids trone.
33. Og han skal regjere over Jakobs hus
i evighet, og hans rike skal det ikke bli
noen ende på.
34. Men Maria sa til engelen: Hvordan
skal dette skje, da jeg ikke har hatt
samleie med noen mann.
35. Og engelen svarte og sa til henne:
Den Hellige Ånd skal komme over deg og
Den Høyestes kraftgjerninger skal
overdekke deg. Derfor skal også det
hellige som fødes, kalles Guds sønn.
36. Og se, Elisabet, din slektning, også
hun er gravid med en sønn i sin alderdom.
Og det er alt den 6. måned for henne som
ble kalt ufruktbar.
37. For det er ikke umulig for Gud å
gjøre enhver ting.
38. Men Maria sa: Se, jeg er Herrens
slavinne, det skje meg etter ditt ord. Og
engelen gikk bort fra henne.
Maria besøker Elisabet

39. Men i disse dager brøt Maria opp og
drog til fjellområdene i hast, til en by i
Juda,
40. og hun ankom til Sakarjas hus og
hilste på Elisabet
41. Og det skjedde da Elisabet hørte
Marias hilsen, at fosteret spratt i hennes
liv, og hun ble fylt med Den Hellige Ånd.
42. Og hun ropte med høy røst og sa:
Velsignet være du blant kvinner, og
velsignet være frukten fra ditt liv.
43. Fra hvor kommer dette til meg, at
min Herres mor kommer til meg.
44. Se, for da nemlig lyden av din hilsen
nådde mine ører, sparket fosteret av fryd i
mitt liv.
45. Velsignet være hun som trodde, for
det skal bli til fullførelse av det som ble talt
til henne av Herren.
Maria lovpriser Herren
46. Og Maria sa: Min sjel opphøyer
Herren.
47. Og min ånd fryder seg over min
Gud, min Frelser.
48. For han så til sin ubetydelige
slavinne. Se, for nemlig fra dette skal alle
folk velsigne meg.
49. For han gjorde store ting for meg,
Den Mektige, og hellig er hans navn.
50. Og hans godhet er fra slekt til slekt
for de som har respekt for ham.
51. Han gjorde veldige gjerninger med
sin arm, og spredte de som var selvstore i
sitt hjertes tanker.
52. Han fratok de storaktige sine troner,
og opphøyet de ubetydelige.
53. Hungrende fylte han med gode ting,
og rike sendte han tomhendte bort.
54. Han tok seg av Israel, sin tjener, for
å komme sin godhet i hu,
55. slik som han talte til våre fedre,
Abraham og hans ætt, til evighet.
56. Men Maria ble hos henne omkring 3
måneder, og så vendte hun tilbake til sitt
hjem.
Døperen Johannes' fødsel
57. Men for Elisabet fullendte tiden, så
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hun skulle føde, og hun fødte en sønn.
58. Da hennes naboer og slektninger
hørte at Herren hadde gjort en stor godhet
mot henne, gledet de seg sammen med
henne.
59. Og det skjedde på den 8. dagen at
de kom for å omskjære barnet. Da ville de
oppkalle ham etter navnet på hans far,
Sakarja.
60. Og moren hans svarte, og hun sa:
Nei, men han skal kalles Johannes.
61. Og de sa til henne at det er ingen i
denne slekten din som er kalt med dette
navnet.
62. Men de gjorde tegn til hans far for å
se hva han ville kalle ham.
63. Og da han hadde bedt om en tavle,
skrev han og sa: Johannes er hans navn.
Og de undret seg alle.
64. Men straks ble hans munn og hans
tunge åpnet, så han talte lovprisende til
Gud.
65. Og det kom respekt over alle dem
som bodde omkring dem. Og i hele
fjellområdet i Juda taltes det om disse
hendelsene.
66. Og alle som hørte det, la det på sitt
hjerte, og sa: Mon tro hva dette barnet
skal bli? Og Herrens hånd var over ham.
Sakarjas lovprisning og profetisk tale
67. Og Sakarja, hans far, fyltes med den
Hellige Ånd, talte profetisk og sa:
68. Lovet være Herren, Israels Gud,
fordi han så til, og gjorde en forløsning, for
folket sitt.
69. Og han oppreiste et befriende horn
for oss i sin tjener Davids hus,
70. som han talte gjennom de helliges
munn, de profetene sine fra gammel tid,
71. om å befri fra våre fiender og fra
alles hånd som hatet oss,
72. for å gjøre godhet mot våre fedre, og
for å komme i hu sin hellige pakt,
73. den ed som han sverget til vår far
Abraham, om å gi oss
74. fryktløst ut av fiendens hånd, forløst
til å tjene ham
75. i hellighet og rettferd for hans åsyn
alle dagene i vårt levende liv.

76. Og du, vesle barn, skal kalles den
Høyestes profet. For du skal nemlig gå
frem for Herrens åsyn for å forberede
hans veier,
77. for å gi kunnskap om forløsning for
hans folk ved forlatelse for deres synder.
78. Inderlig er vår Guds godhet, i hvilken
han gjestet oss med soloppgang fra det
høye,
79. for å skinne for dem som sitter i
mørke og dødsskygge, og for å styre
føttene våre på fredens vei.
80. Og veslebarnet vokste opp og ble
sterk i ånden, og var i ødemarkene inntil
den dag kom for hans fremtreden i Israel.
KAP. 2
Jesu fødsel
1. Men det skjedde i disse dager at det
gikk ut en befaling fra keiser Augustus at
hele verden skulle innregistreres.
2. Denne innskrivning var den første
mens Quirinius var landshøvding i Syria.
3. Og alle gikk for å bli registrert, hver til
sin egen by.
4. Men Josef gikk også opp fra Galilea,
fra byen Nasaret, til Juda, til Davids by
som kalles Bet-Lehem, på grunn av at han
var av Davids hus og ætt,
5. for å innskrives sammen med Maria
som var forlovet med ham, og hun var
med barn.
6. Men det skjedde mens de var der at
tiden ble fullendt til da hun skulle føde.
7. Og hun fødte sønnen sin, den
førstefødte, svøpte ham, og la ham i ei
krybbe, fordi det ikke var rom for dem i
herberget.
Hyrdene som så englene
8. Og det var noen hyrder på denne
marken som holdt til i det fri og voktet over
sin flokk i nattens vakttider.
9. Og se, en Herrens engel stod hos
dem og Herrens herlighet lyste omkring
dem. Og de ble full av respekt og stor
frykt.
10. Og engelen sa til dem: Frykt ikke!
Se, jeg bærer nemlig et gledelig budskap
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til dere, om en stor glede, som skal bli for
alt folk.
11. For det ble født, for dere i dag, en
frelser, som er Messias, en Herre i Davids
hus.
12. Og dette er tegnet for dere: Dere
skal finne et spedbarn, svøpt, og liggende
i ei krybbe.
13. Og plutselig var det sammen med
engelen en mengde av himmelens hær
som lovet Gud og sa:
14. Ære i høyeste til Gud, og fred på
Jorden i menneskers velbehag.
15. Og det skjedde da englene gikk fra
dem til himmelen, at hyrdene talte med
hverandre: La oss gå, og dog helt til BetLehem, for å se denne hendelse som er
skjedd, det som Herren kunngjorde for
oss.
16. Og de gikk i hast og fant Maria og
Josef, og spedbarnet liggende i krybben.
17. Men da de så det, fortalte de om de
ord som var talt til dem om dette barn.
18. Og alle som hørte det, undret seg
over det som hyrdene talte til dem.
19. Men Maria tok vare på alle disse ord
og grunnet på dem i hjertet sitt.
20. Og hyrdene vendte tilbake og priste
Gud for alle de ting som de hørte og så,
slik som var blitt talt til dem.
Jesus blir omskåret
21. Og da 8 dager var gått til å
omskjære barnet, ble hans navn kalt
Jesus, som engelen hadde sagt før han
ble til i mors liv.
22. Og da disse dagene til deres
renselse var fullført etter Mose lov, førte
de ham til Jerusalem for å fremstille ham
for Herren,
23. som skrevet er i Herrens lov, at alt
mannkjønn som åpner mors liv skal kalles
hellig for Herren.
24. Og de skulle gi et offer etter det som
var skrevet i Herrens lov, et par turtelduer
eller to unger av duer.
25. Og se, det var et menneske i
Jerusalem ved navn Simeon. Og dette
menneske som var rettferdig og gudfryktig
ventet på Israels trøst, og Den Hellige Ånd

var over ham.
26. Og det var varslet ham av Den
Hellige Ånd at han ikke skulle se døden
før han så Herrens salvede.
27. Og han kom ved Ånden til templet.
Jesu foreldre førte inn spedbarnet for å
gjøre etter lovens skikk med ham.
28. Og han tok det barnet i armene sine,
lovet Gud, og sa:
29. Nå kan du la din slave fare, Herre,
etter ditt ord, i fred.
30. For mine øyne har sett din frelse,
31. som du har forberedt for alle folks
åsyn.
32. Et lys til åpenbaring for hedningene
og til ære for ditt folk Israel.
33. Og hans far og mor undret seg over
det som ble talt om ham.
34. Og Simeon velsignet dem og sa til
Maria, hans mor: Se, denne er satt til
manges fall og oppreisning i Israel.
35. Men gjennom din egen sjel skal et
sverd gjennombore, forat tankene skal
åpenbares i manges hjerter.
36. Og der var en profetinne, Anna,
Fanuels datter, av Asjers stamme. Hun
var eldes av mange dager, og hadde bare
levd 7 år med en mann fra sin jomfrutid.
37. Og hun hadde levd som enke inntil
84 år. Hun fjernet seg ikke fra templet,
men arbeidet for Gud i faste og bønn natt
og dag.
38. I den samme stund stod hun frem og
lovet Herren, og talte om ham til alle som
ventet på Frelseren i Jerusalem.
Tilbake i Nasaret
39. Og da de var ferdig med alle ting
etter Herrens lov, vendte de tilbake til
Galilea.
40. Men spedbarnet vokste opp og ble
sterk i sin ånd og fylt med visdom, og
Guds nåde var over ham.
Jesus som tolvåring i templet
41. Og foreldrene hans gikk årlig til
Jerusalem i påskens høytid.
42. Og da han var 12 år, gikk de opp til
Jerusalem etter høytidens skikk.
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43. Og da dagene var fullført, idet de
vendte tilbake, ble Jesus i Jerusalem uten
at hans foreldre visste om det.
44. Men de tenkte at han var i
reisefølget, så de gikk en dagsreise, før
de lette etter ham blant kjente og
slektningene.
45. Og da de ikke fant ham, vendte de
tilbake til Jerusalem, for å oppsøke ham.
46. Og det skjedde etter 3 dager at de
fant ham i templet, sittende blant lærerne,
og både hørte på dem og stilte spørsmål.
47. Men alle som hørte ham, ble
forbauset over hans forstand og hans
svar.
48. Og da de så ham, ble de sjokkert, og
hans mor sa til ham: Barn, hvorfor gjorde
du slik mot oss? Se, din far og jeg lette
engstelig etter deg.
49. Og han sa til dem: Hvorfor lette dere
etter meg? Visste dere ikke dette at jeg
burde være i min Fars hus?
50. Og de forstod ikke det ord som han
talte til dem.
51. Og han gikk med dem og kom til
Nasaret, og underordnet seg dem. Og
moren hans bevarte alle ordene hans i sitt
hjerte.
52. Og Jesus gikk frem i visdom og
alder, og i nåde hos Gud og mennesker.
KAP. 3
Døperen Johannes står frem
1. I det 15. år av keiser Tiberius
regjering var Pontius Pilatus landshøvding
i Juda, og Herodes var fyrste over Galilea.
Hans bror, Filip, var fyrste over Iturea og
det Trakonitiske land, og Lysanias var
Abilenes fyrste,
2. mens Annas og Kaifas var
yppersteprester. Da kom Guds ord til
Johannes, Sakarjas sønn, i ørkenen.
3. Og han gikk til hele Jordans område
og forkynte omvendelses dåp til forlatelse
av syndene.
4. Som skrevet i en bok av Jesaja der
profeten sier: En røst roper i ørkenen:
Forbered Herrens vei og gjør hans stier
rette.
5. Enhver dal skal fylles opp og hvert
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fjell eller høyde skal senkes, det krokete
skal bli rett og det ujevne skal bli til jevne
veier.
6. Og alle personer skal se Guds frelse.
7. Han sa til de folkemengdene som
kom ut for å døpes av ham: Ormeyngel,
hvem lærte dere å fly fra den kommende
vrede?
8. Gjør da frukter som er omvendelsen
verdige, og begynn ikke å si til dere selv:
En far har vi, Abraham. For jeg sier dere
at Gud kan vekke opp barn for Abraham
av disse steinene.
9. Men øksen ligger også ved trærnes
rot. Altså ethvert tre som ikke gjør god
frukt, blir hugget av og kastet på ilden.
10. Og folkemengdene spurte ham og
sa: Hva skal vi da gjøre?
11. Men han svarte og sier til dem: Den
som har to kjortler, han skal dele med den
som ikke har. Og den som har mat, la
ham gjøre likedan.
12. Men også tollerne kom for å døpes
og de sa til ham: Mester, hva skal vi
gjøre?
13. Men han sa til dem: Ta ikke mere
utover det som er pålagt dere.
14. Men soldater kom også og spurte
ham og sa: Og vi, hva skal vi gjøre? Og
han sa til dem: Ikke press noen og lur
heller ikke ut noe, men vær fornøyd med
lønningene deres.
15. Men folket var i forventning og
grunnet over alle ting i hjertene sine
angående Johannes, om ikke han skulle
være Messias.
16. Men Johannes svarte alle og sa: Jeg
døper dere med vann til omvendelse, men
etter meg kommer den som er sterkere
enn jeg, hvis jeg ikke er verdig til å løse
reimene av sandalene hans. Han skal
døpe dere med Hellig Ånd og ild.
17. Han hvis kasteskuffen er i hånden
hans til å gjennomrense sin treskeplass.
Hveten skal han samle på sin låve, men
agnene skal han brenne opp med en
uslukkbar ild.
18. Nå formante han også mye annet og
forkynte et gledelig budskap for folket.
19. Men fyrst Herodes ble irettesatt av
ham på grunn av Herodias, hustruen til
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hans bror Filip, og for alle de andre onde
ting han gjorde.
20. Herodes gjorde også noe i tillegg til
alt dette: Han stengte inne Johannes i
fengsel.
Jesus blir døpt av Johannes
21. Men det skjedde idet alt folket kom
for å la seg døpe, at Jesus ble døpt. Og
da han bad, åpnet himmelen seg.
22. Og den Hellige Ånd steg ned i
kroppslig skikkelse, som en due kom ned
over ham, og en stemme fra himmelen
kom og sa: Du er min sønn den elskede, i
deg fant jeg velbehag.
23. Og Jesus var omkring 30 år gammel
da han begynte.
Jesu stamtavle
Han var, som man trodde, sønn av
Josef, av Eli,
24. av Mattat, av Levi, av Melki, av
Janna, av Josef,
25. av Mattatja, av Amos, av Nahum, av
Esli, av Naggai,
26. av Ma'at, av Mattatja, av Simei, av
Josef, av av Juda,
27. av Johannan, av Resa, av
Serubabel, av Sealtiel, av Neri,
28. av Melki, av Addi, av Kosam, av
Elmodam, av Er,
29. av Joses, av Elieser, av Jorim, av
Mattat, av Levi,
30. av Simeon, av Juda, av Josef, av
Jonan, av Eljakim,
31. av Melea, av Maina, av Mattata, av
Natan, av David,
32. av Isai, av Obed, av Boas, av
Salmon, Nahson,
33. av Aminadab, av Aram, av Hesron,
av Peres, av Juda,
34. av Jakob, av Isak, av Abraham, av
Tarah, av Nakor,
35. av Serug, av Ragav, av Peleg, av
Eber, av Salah,
36. av Kenan, av Arpaksad, av Sem, av
Noah, av Lamek,
37. av Metusalah, av Enok, av Jared, av
Mahalael, av Kenan,

38. av Enos, av Set, av Adam, av Gud.
KAP. 4
Jesus testes av Djevelen
1. Men Jesus vendte tilbake fra Jordan,
full av den Hellige Ånd, og ble ført, av
Ånden, ut i ørkenen.
2. I 40 dager ble han fristet av Djevelen,
og han åt ikke noe i disse dagene. Og da
disse var fullført, ble han til slutt sulten.
3. Og Djevelen sa til ham: Hvis du er
Guds sønn, da si til denne stein at den blir
til brød.
4. Og Jesus svarte og sa til ham: Det er
skrevet at et menneske ikke bare skal leve
av brød, men av hvert Guds ord.
5. Og Djevelen førte ham til et høyt fjell,
og viste ham alle verdens riker i et
øyeblikk av tid.
6. Og Djevelen sa til ham: Til deg vil jeg
gi hele denne makten og deres herlighet,
for til meg er det gitt. Og til hvem jeg enn
vil, gir jeg det.
7. Derfor, om du vil falle ned for meg,
skal alt være ditt.
8. Og Jesus svarte ham og sa: Vik bak
meg, Satan! Det er nemlig skrevet: Du
skal tilbe for Herren, din Gud, og ham
alene skal du arbeide for.
9. Og han førte ham til Jerusalem, og
satte ham på templets topp, og sa til ham:
Hvis du er Guds sønn, så kast deg ned
herfra.
10. Det er nemlig skrevet at han skal
befale englene sine å vokte om deg.
11. Og at på hender skal de bære deg,
så du ikke støter foten din mot noen stein.
12. Og Jesus svarte og sa til ham at det
er sagt: Du skal ikke sette Herren din Gud
på prøve.
13. Og da han hadde fullført hele testen,
gikk Djevelen fra ham for en tid.
Jesus begynner sin virksomhet
14. Og Jesus vendte tilbake i Åndens
kraft til Galilea, og et rykte gikk ut i hele
området om ham.
15. Og han underviste i synagogene
deres, og ble lovprist av alle.
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Han blir forkastet i Nasaret
16. Og han kom til Nasaret hvor han var
oppfostret. Og han gikk inn i synagogen,
etter det som var en vane for ham, på
sabbatsdagen, og reiste seg for å lese.
17. Og det ble gitt ham profeten Jesajas
bok. Og da han hadde åpnet den opp, fant
han stedet hvor det var skrevet:
18. Herrens Ånd er over meg, fordi at
han har salvet meg til å forkynne et
gledesbudskap til de fattige. Han sendte
meg for å helbrede de nedbrutte i hjertet,
for å kunngjøre frihet for fanger, for blinde
å få sitt syn igjen, for å sende bort
undertrykte i frihet,
19. og for å kunngjøre et nådeår fra
Herren.
20. Og han la sammen boken, gav den
til tjeneren og han satte seg, og alles øyne
i synagogen stirret på ham.
21. Men han begynte å si til dem at idag
er dette skriftordet oppfylt i ørene deres.
22. Og alle vitnet om ham, og undret
seg over de nådefulle ord som kom ut av
munnen hans, og de sa: Er ikke denne
Josefs sønn?
23. Og han sa til dem: Dere vil sikkert si
dette ordtak til meg: Lege, helbred deg
selv. Alt det som vi hørte er skjedd i
Kapernaum, gjør det også her på ditt
hjemsted.
24. Men han sa: I sannhet sier jeg til
dere at ingen profet er verdsatt på sitt eget
hjemsted.
25. Men i sannhet sier jeg dere at det
var mange enker i Elias dager i Israel, da
himmelen ble stengt i 3 år og 6 måneder,
slik at det ble stor hunger i hele landet.
26. Og Elia ble ikke sendt til noen av
dem, uten til Sarepta i Sidons land til en
kvinne som var enke.
27. Og det var mange spedalske på den
tiden Elisja var profet i Israel, men ingen
av dem ble renset uten Syreren Na'aman.
28. Og alle ble fylt med harme i
synagogen da de hørte dette.
29. Og de reiste seg og drev ham
utenfor byen, og førte ham til fjellets stup,
på hvilket deres by var bygget, for å styrte
ham utfor.
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30. Men han gikk bort midt igjennom
dem.
Mannen med den skitne ånd
31. Og han gikk ned til Kapernaum, en
by i Galilea. Og han lærte dem på
sabbaten.
32. Og de var sjokkert over hans lære,
for hans tale var med autoritet.
33. I synagogen var det en mann som
hadde en demon, en skitten ånd, og den
ropte med høy røst
34. og sa: Ai, hva er det mellom oss og
deg, Jesus fra Nasaret? Kom du for å
tilintetgjøre oss? Jeg vet hvem du er, du
Guds hellige.
35. Men Jesus talte strengt til den og sa:
Ti still, og far ut av ham. Og ånden slengte
ham overende og for ut av ham uten at
noe skadet ham.
36. Og det kom forferdelse over dem
alle, og de samtalte med hverandre og sa:
Hva tale er dette? For med autoritet og
kraft befaler han de skitne ånder og de
farer ut.
37. Og ryktet om ham gikk ut til ethvert
sted i området.
Peters svigermor og mange andre blir
helbredet
38. Men han reiste seg og gikk ut av
synagogen og kom til Simons hus. Men
Simons svigermor led av høy feber, og de
spurte ham for henne.
39. Og han gikk bort overfor henne og
talte strengt til feberen, og den forlot
henne straks. Og da hun var stått opp,
tjente hun dem.
40. Men da solen gikk ned, kom alle
som hadde syke som led av mange slags
sykdommer og førte dem til ham.
41. Men mange demoner fór også ut
mens de ropte og sa: Du er Guds sønn.
Og han lot dem, strengt, ikke få tale, fordi
de visste at han var Messias.
Han reiste rundt og forkynte
42. Men da dagen var gått, drog han ut
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til et øde sted. Og folkemengden søkte
ham. Og de kom til ham, og de holdt på
ham, så at han ikke skulle gå fra dem.
43. Men han sa til dem: Jeg bør også
forkynne gledesbudskapet om Guds rike i
de andre byene. For til dette er jeg sendt.
44. Og han forkynte i synagogene, i
Galilea.
KAP. 5
Jesus kaller noen til lærlinger
1. Men det skjedde at folkemengden
presset seg sammen om ham for å høre
Guds ord. Og han stod ved Genesarets
sjø.
2. Og han så to små båter liggende ved
sjøen. Fiskerne var gått ut av dem og
vasket garnene.
3. Og han gikk om bord i en av båtene
som var Simons, og bad ham om å legge
ut fra land litt. Og han satte seg og
underviste folkemengden fra båten.
4. Men da han sluttet å tale sa han til
Simon: Legg ut på dypet og kast garnene
deres til fangst.
5. Og Simon svarte og sa til ham:
Mester, gjennom hele natten har vi strevet
og ingenting fått, men på ditt ord skal jeg
kaste ut garnet.
6. Og da de hadde gjort dette, ble de
innestengt av en stor mengde fisk, så
garnet deres holdt på å sprenges.
7. Og de gav tegn til kameratene, som
var i den andre båten, at de skulle komme
og ta i med dem. Og de kom, og de fylte
begge båtene slik at de holdt på å synke.
8. Men da Simon så dette, falt han ned
på knærne for Jesus og sa: Gå bort fra
meg, for jeg er en syndig mann, Herre.
9. For skrekkslagenhet hadde nemlig
grepet dem og alle de som var sammen
med ham, på grunn av den fangsten av
fisk som de fikk.
10. Men likedan gjorde også Jakob og
Johannes, Sebedeus sønner, som var
arbeidskolleger med Simon. Og Jesus sa
til Simon: Frykt ikke! Fra nå av skal du
være menneskefanger.
11. Og de førte båtene til lands, forlot
alt, og fulgte ham.

En spedalsk blir helbredet
12. Og det skjedde mens han var i en av
byene, og se, en mann kom full av
spedalskhet. Og da han så Jesus, falt han
på sitt ansikt, bad ham og sa: Herre, om
du vil, kan du rense meg.
13. Og han rakte ut hånden, rørte ved
ham, og sa: Jeg vil. Bli rein! Og
spedalskheten gikk straks bort fra ham.
14. Han befalte ham å ikke si det til
noen, men at han skulle gå og vise seg for
presten, og bære frem for hans renselse
det som Moses påla, til vitnesbyrd for
dem.
15. Men ordet om ham kom enda mere
ut, og mange folkemengder kom sammen
for å høre og bli helbredet fra
sykdommene sine.
16. Men han trakk seg tilbake i
ødemarkene og bad.
En lam blir helbredet
17. Og det skjedde på en av dagene,
mens han satt og underviste, at fariseerne
og de skriftlærde var kommet sammen fra
enhver landsby i Galilea, Juda, og
Jerusalem. Og Herrens kraftgjerninger var
der for å helbrede.
18. Og se, noen menn kom bærende på
en båre med en mann som var lam, og de
forsøkte å bære ham inn, for å sette han
fremfor ham.
19. Og da de ikke fant ut hvordan de
kunne føre ham inn på grunn av
mengden, gikk de opp på taket og firte
ham ned mellom taksteinene, sammen
med båren, midt foran Jesus.
20. Og da han hadde sett deres
tro(overbevisning), sa han: Menneske,
syndene dine er deg tilgitt.
21. Og de skriftlærde og fariseerne
begynte å diskutere og sa: Hvem er denne
som taler slike bespottelser? Hvem kan
tilgi synder uten bare Gud?
22. Men Jesus merket tankene deres og
han sa til dem: Hva er det dere tenker i
hjertene deres?
23. Hva er lettere å si: Dine synder er
deg tilgitt. Eller å si: Stå opp og gå
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omkring?
24. Men for at dere skal skjønne at
menneskesønnen har denne myndighet
på Jorden, til å tilgi synder. Så sa han til
den lamme: Jeg sier til deg: Stå opp, ta
din seng, og gå hjem til ditt hus.
25. Og straks stod han opp fremfor dem,
tok opp det han lå på, og han gikk hjem til
sitt hus, mens han priste Gud.
26. Og forbauselse grep alle. De priste
Gud og ble fylt med respekt og sa: At vi
fikk se utrolige ting idag.
Jesus kaller Levi
27. Og etter dette gikk han ut. Og han
så en toller ved navn Levi, som satt på
tollbua, og sa til ham: Følg meg!
28. Og han forlot alt, reiste seg, og
fulgte ham.
29. Og Levi gjorde et stort selskap for
ham i huset sitt. Det var en stor mengde
tollere og av andre som lå til bords
sammen med dem.
30. Og de skriftlærde og deres fariseere
knurret overfor lærlingene hans og sa:
Hvorfor eter og drikker dere sammen med
tollere og syndere?
31. Og Jesus svarte og sa til dem: Ikke
har de friske bruk for lege, men de som
har det vondt.
32. Ikke er jeg kommet for å kalle
rettferdige, men syndere, til omvendelse.
Spørsmål om faste
33. Men de sa til ham: Hvorfor faster
lærlingene til Johannes og gjør bønnebegjær, og likedan også fariseernes,
mens dine eter og drikker?
34. Men han sa til dem: Kan vel bryllupshusets sønner gjøre faste i den tiden
mens brudgommen er hos dem?
35. Men dager skal komme da
brudgommen skal taes fra dem, da skal
de faste i de dager.
36. Men han sa også en liknelse til dem:
Ingen setter en lapp fra et nytt klede på et
gammelt. For ellers vil det nye lage revner
igjen i det gamle, på grunn av at
bevegeligheten ikke passer med en lapp
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fra det nye.
37. Og ingen tømmer ny vin i gamle
skinnsekker. Ellers vil den nye vinen
sprenge skinnsekkene, og selv går den til
spille mens vinsekkene ødelegges.
38. Men ny vin skal helles i nye
skinnsekker, og begge deler blir berget.
39. Og ingen som har drukket en
gammel, ønsker en ny. Han sier nemlig:
Den gamle er bedre.
KAP. 6

Jesus og sabbaten

1. Men det skjedde, på en sabbat, at
han gikk gjennom en kornåker. Og
lærlingene hans plukket aks og åt.
2. Men noen fariseere sa til dem:
Hvorfor gjør dere det som ikke er tillatt å
gjøre på sabbaten?
3. Og Jesus svarte og sa til dem: Leste
dere heller ikke dette, det som David
gjorde da han ble sulten, og de som var
med ham?
4. Hvordan han gikk inn i Guds hus og tok
utstillingsbrødene, og åt. Og han gav også
til dem som var med ham, dem som det
ikke er tillatt å ete, unntagen for prestene?
5. Og han sa til dem: Menneskesønnen
er Herre over sabbaten også.
Mannen med den forkrøplede hånd
6. Men det skjedde en annen sabbat at
han gikk inn i synagogen for å undervise.
Og der var det en mann hvor den høyre
hånd var forkrøplet.
7. Men de skriftlærde og fariseerne
voktet på ham om han ville helbrede på
sabbaten, forat de kunne få en anklage på
ham.
8. Men han merket tankene deres og sa
til mannen som hadde den forkrøplede
hånden: Reis deg, og stå frem. Og han
reiste seg og stod frem.
9. Da sa Jesus til dem: Jeg vil spørre
dere om det er tillatt å gjøre godt på
sabbaten, eller å gjøre ondt? Å befri et
sjelsliv eller å ødelegge?
10. Etter å ha sett seg omkring på dem
alle, sa han til mannen: Strekk ut hånden
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din. Men han gjorde så og hånden hans
var restaurert.
11. Men de fyltes med hissighet og
diskuterte med hverandre hva de skulle
gjøre med Jesus.
Jesus velger ut de tolv
12. Men det skjedde i disse dagene at
han gikk opp i fjellet for å be. Og han var
der over natten i bønn til Gud.
13. Og da det ble dag, tilkalte han
lærlingene sine. Og han valgte ut tolv av
dem som han også kalte apostler. Han
valgte:
14. Simon, som han også kalte Peter,
og Andreas, hans bror, og Jakob,
Johannes, Filip, Bartolomeus,
15. Matteus, Tommas, og Jakob, Alfeus
sønn, og Simon som ble kalt Seloten,
16. og Judas, Jakobs bror, og Judas
Iskariot, som også ble forræder.
Mange blir helbredet
17. Da han hadde gått ned med dem,
stod han på et flatt sted. Og der kom
mange av lærlingene hans og en stor
mengde av folket fra hele Juda,
Jerusalem, og sjøbygdene ved Tyrus og
Sidon, som kom for å høre ham, og
helbredes fra sykdommene sine.
18. Og de som var plaget av skitne
ånder, de ble betjent.
19. Hele folkemengden forsøkte å
berøre ham, for en kraft gikk ut fra ham og
helbredet alle.
Jesu tale fra fjellet
20. Og han løftet sine øyne mot
lærlingene sine, og sa: Velsignet er de
fattige, for Guds rike er deres.
21. Velsignet være dere som nå sulter,
for dere skal mettes. Velsignet være dere
som nå gråter, for dere skal le.
22. Velsignet er dere når menneskene
hater dere, når de frastøter dere, håner,
og kaster fra seg navnet deres som noe
ondt, på grunn av menneskesønnen.
23. Gled dere på den dagen med

frydehopp. Se, lønnen deres er nemlig
stor i himmelen.
24. Men stakkars dere rike, for dere har
fått trøsten deres.
25. Stakkars dere som nå har fullt opp,
for dere skal sulte. Stakkars dere som nå
ler, for dere skal sørge og gråte.
26. Stakkars dere når alle menneskene
snakker vel om dere. Etter samme vis
gjorde nemlig fedrene deres med de
falske profeter.
Elsk deres fiender
27. Men til dere sier jeg, dere som
hører: Elsk fiendene deres, og gjør godt
mot dem som hater dere.
28. velsign dem som forbanner dere og
be for dem som stakkarsliggjør dere.
29. Til den som slår deg på kinnet, vend
også det andre til. Og den som tar kappen
fra deg, nekt ham heller ikke skjorten.
30. Til enhver som ber deg, gi. Og den
som tar fra deg det som er ditt, krev det
ikke tilbake.
31. Og som dere vil at menneskene skal
gjøre mot dere, slik skal dere også gjøre
mot dem.
32. Og om dere elsker dem som elsker
dere, hva nåde får dere for det? For
nemlig også synderne elsker de som
elsker dem.
33. Og dersom dere gjør vel mot dem
som gjør vel mot dere, hva nåde får dere
for det? Også synderne gjør det samme.
34. Og dersom dere låner bort til hvem
dere stoler på å få igjen av. Hva nåde får
dere av det? Også syndere låner ut til
syndere som de venter å få likt igjen av.
35. Men elsk fiendene deres og gjør
godt. Lån ut uten håp om gjengjeldelse.
Og lønnen deres skal bli stor, og dere skal
være barn av den Høyeste. For han er
god mot de utakknemlige og onde.
36. Vær derfor barmhjertige, som deres
Far er barmhjertig.
Fordøm ikke
37. Og ikke døm, så skal dere ikke bli
dømt. Ikke fordøm, så skal dere ikke bli
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fordømt. Ettergi, så skal det ettergis dere.
38. Gi, så skal det gis dere. Et godt mål,
stappet og ristet og overfylt, skal det gis
dere i fanget. For nemlig med samme mål
hvorved dere har målt, skal det måles
igjen til dere.
39. Men han sa også en liknelse til dem:
Kan vel en blind lede en blind? Ville ikke
begge falle i grøften?
40. En lærling er ikke over sin mester.
Men når han er utlært, vil enhver bli som
sin mester.
41. Men hvorfor ser du flisen i øyet til din
bror, men bjelken i ditt eget øye merker du
ikke.
42. Eller hvordan kan du si til din bror:
Bror, la meg dra ut flisen av øyet ditt, men
ikke ser bjelken i ditt eget øye?
På frukten skal treet kjennes
43. For et godt tre gjør nemlig ikke dårlig
frukt, heller ikke gjør et dårlig tre god frukt.
44. Ethvert tre skal nemlig kjennes av
sin egen frukt. For man samler nemlig ikke
fikener av tistler, heller ikke høster de
vindruer av en tornebusk.
45. Det gode mennesket bærer frem av
sitt hjertes gode lager, og det onde
mennesket bærer frem av sitt hjertes onde
lager. For av det hjertet flyter over med,
taler hans munn.
Huset på fjell og huset på sand
46. Men hvorfor kaller dere meg
HERRE, og ikke gjør hva jeg sier?
47. Enhver som kommer til meg og
hører mine ord, og gjør dem, ham skal jeg
vise dere hvem han er lik.
48. Han er lik et menneske som bygde
et hus. Han gravde dypt og la en grunnvoll
på fjell. Men det ble en flom og floden slo
mot dette huset, og det kunne ikke rokke
det. Det var nemlig grunnfestet på fjell.
49. Men den som har hørt og ikke gjør,
er lik et menneske som hadde bygget et
hus på bakken uten grunnmur. Floden slo
mot det og det falt straks, og dette husets
fall ble stort.

Side 1019

KAP. 7
Offiseren i Kapernaum
1. Og da han hadde fullendt sin tale for
folkets ører, gikk han inn i Kapernaum.
2. Men en hundremannsoffiser hadde en
slave som hadde vondt og holdt på å dø,
han som var ham meget avholdt.
3. Men da han hadde hørt om Jesus,
sendte han Jødenes eldste til ham og bad
om at han måtte komme og helbrede
slaven hans.
4. Og da de kom til Jesus, tilkalte de
ham inntrengende og sa at han var verdig
at du gjør dette for ham.
5. Han elsker nemlig folket vårt og han
har bygget synagogen for oss.
6. Og Jesus gikk med dem. Men da de
ikke var langt borte fra huset, sendte
hundremannsoffiseren noen venner og sa
til ham: Herre, ikke bry deg. Jeg er nemlig
ikke verdig til at du skulle gå inn under mitt
tak.
7. Derfor aktet jeg heller ikke meg selv
verdig til å komme til deg. Men tal bare et
ord, så min tjenestegutt blir helbredet.
8. For jeg er også nemlig et menneske
satt under kommando, og har soldater
under meg. Og sier jeg til denne: Gå! så
går han. Og til en annen: Kom! så kommer
han. Og til min slave: Gjør dette! så gjør
han det.
9. Men da Jesus hørte dette, undret han
seg over ham. Og han snudde seg til den
folkemengde som fulgte ham, og han sa:
Jeg sier dere: Heller ikke i Israel fant jeg
så stor en tro(overbevisning).
10. Og da utsendingene kom tilbake til
huset, fant de den slaven frisk.
Enkens sønn i Nain
11. Og det skjedde den følgende dag at
han gikk til en by kalt Nain. Mange av
lærlingene hans, og en stor folkemengde,
gikk sammen med ham.
12. Da han nærmet seg byens port, og
se, en som var død ble båret ut,
enebarnet til sin mor, og hun var enke.
13. Og da Herren så henne, ynkedes
han over henne, og sa til henne: Ikke gråt.
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14. Og han trådde til og rørte ved båren,
og de bærende stanset. Og han sa: Unge
mann, jeg sier til deg: Stå opp.
15. Og den døde satte seg opp og
begynte å tale, og han gav ham til hans
mor.
16. Men respekt tok dem alle, og de
priste Gud og sa at en stor profet er
oppreist iblant oss, og at Gud har gjestet
sitt folk.
17. Og denne omtale om ham kom ut i
hele Juda, og i hele landområdet omkring.
Jesus forteller om døperen Johannes
18. Alle disse ting ble fortalt til Johannes
av lærlingene hans.
19. Og han kalte til seg to av lærlingene
sine og han sendte dem til Jesus og sa: Er
du den som skal komme? Eller skal vi
vente en annen?
20. Men da de var kommet til ham, sa
de: Døperen Johannes har sendt oss til
deg og sier: Er du den som skal komme,
eller skal vi vente en annen?
21. I den samme stund betjente han
mange med sykdommer, lidelser, onde
ånder, og til blinde gav han syn.
22. Og han svarte og sa til dem: Gå og
fortell Johannes det som dere så og hørte:
Blinde får sitt syn igjen, lamme går
omkring, spedalske renses, døve hører,
døde står opp, fattige får gledesbudskapet,
23. og velsignet er den som ikke tar
frastøtelse av meg.
24. Men da budbringerne fra Johannes
var gått, begynte Jesus å tale til
folkemengden om Johannes. Hva gikk
dere ut i ørkenen for å se? Et siv som
svaier i vinden?
25. Men hva gikk dere ut for å se? Et
menneske kledd i myke klær? Se, de i
prektige klær, og de som lever storslått, er
i palassene.
26. Men hva gikk dere ut for å se? En
profet? Ja, jeg sier dere, endog mere enn
en profet.
27. Han er det om hvem det er skrevet:
Se, jeg sender min budbærer foran ditt
åsyn. Han skal rydde veien foran deg.

28. Jeg sier til dere: Blant fødte av
kvinner, er der ingen større enn Johannes.
Men den minste i Guds rike, er større enn
han.
29. Hele folket hørte ham, endog
tollerne gav Gud rett og lot seg neddykke
med Johannes dåp.
30. Men fariseerne og de lovlærde
avviste Guds beslutning for seg selv og lot
seg ikke døpe av ham.
31. Men Herren sa: Hva skal jeg
sammenligne denne generasj onen
mennesker med? Og hva er de lik?
32. De er lik barn som sitter på torgene
og roper til hverandre og sier: Vi spilte
fløyte for dere, og dere danset ikke. Vi
sang sørgesanger, og dere gråt ikke.
33. For døperen Johannes er nemlig
kommet og han verken åt brød eller drakk
vin, og dere sier: Han har en demon.
34. Nå er menneskesønnen kommet og
han eter og drikker, og dere sier: Se, for
en storeter og vindrikker, tollere og
synderes venn.
35. Og visdommen fikk rett av alle sine
barn.
Kvinnen i fariseeren Simons hus
36. Men en av fariseerne spurte ham om
han ville ete hos ham. Og da de var
kommet inn i fariseerens hus, la de seg til
bords.
37. Og se, det var en syndig kvinne i
byen som hadde fått vite at de lå til bords i
fariseerens hus, og brakte med en
alabasterkrukke med myrra.
38. Og da hun stod bak ved føttene
hans, begynte hun å gråte og væte
føttene hans med tårene. Hun tørket det
med håret fra sitt hode og kysset føttene
hans, og salvet med myrraen.
39. Men da fariseeren, som hadde bedt
ham, så dette, tenkte han med seg selv og
sa: Hvis denne var en profet, visste han
dog hvem, og hva slags kvinne, som
berører ham, at hun er syndig.
40. Og Jesus svarte og sa til ham:
Simon, jeg har noe å si. Og han sier:
Mester, tal!
41. To skyldnere var for en viss
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pengeutlåner. Den ene skylte fem hundre
denarer (3,6kg sølv), men den andre
skylte femti (0,36kg sølv).
42. Men de da de ikke hadde noe å
tilbake betale med, så ettergav han dem
begge. Si meg nå hvem av dem som ville
elske ham mest?
43. Simon svarte og sa til ham: Jeg går
ut fra at det var den han ettergav mest.
Men han sa til ham: Du dømte rett.
44. Og han snudde seg til kvinnen og sa
til Simon: Du ser denne kvinne? Jeg kom
inn i ditt hus. Vann til føttene mine gav du
meg ikke, men hun vætte føttene mine
med tårene og tørket dem med håret
hennes.
45. Et kyss gav du meg ikke, men fra
den stund jeg kom inn har hun ikke
opphørt med å kysse mine føtter.
46. Du salvet ikke mitt hode med olje,
men hun salvet føttene mine med myrra.
47. For dettes skyld, sier jeg deg at
hennes mange synder er tilgitt, for hun
elsket mye. Men den som forlates lite,
elsker lite.
48. Og han sa til henne: Tilgitt er
syndene dine.
49. Og da begynte de som lå sammen
med ham å si til seg selv: Hvem er denne
som endog forlater synder?
50. Men han sa til kvinnen: Din tro(stole
på) har forløst deg. Gå bort i fred.
KAP. 8
De kvinner som fulgte Jesus
1. Og følgende hendte det på den tid at
han vandret fra by til by, og fra landsby til
landsby, og forkynte gledesbudskapet om
Guds rike. Og de tolv var med ham.
2. Og noen kvinner som var betjent fri
fra onde ånder og sykdommer, Maria som
kalles Magdalena, fra hvem sju demoner
var gått ut,
3. og Johanna, hustru til Kusa, en
husholder hos Herodes, og Susanna, og
mange andre, disse tjente ham med det
de eide.
Liknelsen om såmannen
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4. Men en stor folkemengde kom
sammen og også fra alle byene strømmet
de til ham. Og han talte gjennom en
liknelse:
5. En såmann gikk ut for å så sine frø.
Og idet han sådde, falt noe langs veien.
Det ble tråkket ned, og himmelens fugler
kom og åt det opp.
6. Og noe annet falt i steingrus. Da de
begynte å spire, visnet det, fordi det ikke
hadde fuktighet.
7. Og noe annet falt midt i tornebuskene
og vokste sammen med dem. Det kvalte
tornebuskene.
8. Noe annet falt i den gode jord. Og da
det vokste, gjorde det frukt i hundre foll.
Forklaringen på liknelsen
9. Men lærlingene hans spurte ham og
sa: Hva må denne liknelse være?
10. Men han sa: Til dere er det gitt å
kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til
de andre i liknelser, forat de seende ikke
skal se, og de hørende ikke forstå.
11. Men dette er liknelsen: Såkornet er
Guds ord.
12. Men de langs veien, er de som hører
det og Djevelen kommer og tar det bort fra
hjertene deres, forat de ikke skal komme
til tro og bli forløst.
13. Men de på steingrus, de som når de
får høre, mottar ordet med glede. Men de
har ingen rot og tror bare til en tid, og i
prøvelens tid faller de fra.
14. Men disse som falt blant tornebuskene, er disse som hørte, og på grunn
av bekymring, rikdom, og livets nytelser,
vandret frem og kvelte dem så de ikke ble
modne.
15. Men de som falt i den gode jord,
disse er de som i et vakkert og godt hjerte
hørte ordet, og tok vare på det, og bar
frukt i utholdenhet.
Lyset skal skinne for alle
16. Men ingen tenner et lys og gjemmer
det under et kar, eller setter det under en
seng, men setter det opp i lysestaken,
forat de som kommer inn skal se lyset.
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17. For det er nemlig ikke noe som er
skjult som ikke skal bli åpenbart, og heller
ikke er noe gjemt som ikke skal bli kjent
og komme for dagen.
18. Se til hvordan dere hører. Den som
nemlig har, der skal det gis til ham. Og
den som ikke har, skal også det hans
synes å ha taes ifra ham.
Jesu familie
19. Men hans mor og hans brødre kom
til ham, og de kunne ikke treffe ham på
grunn av folkemengden.
20. Og det ble meldt til ham at moren og
brødrene dine står utenfor, og ønsket å se
deg.
21. Men han svarte og sa til dem: Min
mor og mine brødre er disse som hører
Guds ord og gjør det.
Jesus stiller stormen
22. Og det skjedde på en av dagene at
han og lærlingene hans gikk om bord i en
båt. Og han sa til dem: La oss sette over
til andre siden av sjøen. Og de seilte
avsted.
23. Mens de seilte, sovnet han. Og en
stormvind slo ned på sjøen, og de tok til å
fylles. Og de kom i fare.
24. Men de gikk og vekket ham, og sa:
MESTER, vi går under. Men han reiste
seg og talte strengt til vinden og bølgene
på vannet, og de stilnet og ble blikk stille.
25. Men han sa til dem: Hvor er
troen(stole på) deres? Men full av respekt
undret de seg og sa til hverandre: Hvem
er da denne, for endog vindene og vannet
befaler han over, og de adlyder ham.
26. Og de seilte til Gaderenes land, som
er midt imot Galilea.
Den besatte fra gravhulene
27. Men da de steg i land, møtte han en
viss mann fra byen, som hadde hatt
demoner i nokså lang tid. Han var ikke
iført klær og han oppholdt seg ikke i hus,
men i gravene.
28. Men da han så Jesus, ropte han ut

og falt ned for ham. Og med høy røst sa
han: Hva er det mellom meg og deg,
Jesus, den høyeste Guds sønn? Jeg ber
deg at du ikke skal plage meg?
29. Han hadde nemlig befalt den skitne
ånd å fare ut av mannen. I lang tid hadde
han nemlig hatt tak på ham. Han ble
bundet med lenker og fotjern, og bevoktet,
men han sprengte lenkene og ble drevet
av demonen ut i ørkenen.
30. Men Jesus spurte ham: Hva er
navnet for deg? Men han sa: Legion, for
mange demoner gikk inn i ham.
31. Og han bad ham at han ikke skulle
by dem å fare bort til avgrunnen.
32. Men der var en flokk med nokså
mange svin der på beite i fjellet. Og de
bad ham at han skulle la dem gå inn i
disse. Og han tillot dem det.
33. Men da demonene var gått ut av
mannen og inn i svinene, styrtet hele
flokken utfor stupet og ned i sjøen, og
druknet.
34. Men da hyrdene så det som skjedde,
rømte de og fortalte det i byen og i
bygdene.
35. Og de gikk ut for å se det som
hadde skjedd, og kom til Jesus. Og de
fant mannen, fra hvem demonene var
faret ut av, sittende påkledd og normal
ved Jesu føtter, og de ble fylt med
respekt.
36. Og de fortalte til dem hvordan de
hadde sett den demonbesatte ble befridd.
37. Og hele flokken av Gaderenes
område bad ham om å dra bort fra dem,
for de var grepet av stor frykt. Og han gikk
om bord i båten for å vende tilbake.
38. Men mannen, fra hvem demonene
var faret ut av, bad om å få være med
ham. Men Jesus sendte ham bort og sa:
39. Vend tilbake til ditt hus og fortell alt
som Gud gjorde for deg. Og han gikk bort
og forkynte i hele byen alt det som Jesus
gjorde for ham.
Jairus' datter og kvinnen med
blødninger
40. Men det skjedde idet Jesus vendte
tilbake at hele folkemengden tok imot
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ham. For alle ventet nemlig på ham.
41. Og se, det kom en mann, for hvem
navn var Jairus, og han var leder i
synagogen. Og han falt ned for Jesu føtter
og bad ham om å gå med ham hjem.
42. For han hadde en eneste datter,
som var omkring 12 år, og hun var
døende. Men idet han gikk med ham,
presset folkemengden innpå ham.
43. Og der var en kvinne som hadde
hatt blødninger i 12 år, som hadde brukt
hele sitt livsopphold til leger uten at noen
kunne helbrede henne.
44. Hun kom bakfra og rørte ved dusken
på kappen hans, og straks stanset
blødningene hennes.
45. Og Jesus sa: Hvem var den som
rørte ved meg? Men da alle nektet, sa
Peter og de som var med ham: Mester,
folkemengden presser deg og trenger seg
på, og du sier: Hvem er den som rørte ved
meg?
46. Men Jesus sa: Noen rørte ved meg,
for jeg kjente nemlig en kraft som gikk ut
fra meg.
47. Men da kvinnen hadde sett at det
ikke ble skjult, kom hun skjelvende frem
og falt ned for ham. Og hun fortalte av
hvilken grunn hun rørte ved ham fremfor
hele folket, og hvordan hun straks ble
helbredet.
48. Men han sa til henne: Vær ved godt
mot, datter, din tro(stole på) har forløst
deg, gå bort i fred.
49. Mens han ennå talte kom en fra
synagogelederens hus og sier til ham: Din
datter er død. Bry ikke mesteren mere.
50. Men Jesus hørte det og svarte ham:
Frykt ikke! Bare tro, og hun skal bli forløst.
51. Men da han var kommet inn i huset,
lot han ikke noen gå inn, uten Peter,
Jakob, og Johannes, og barnets mor og
far.
52. Alle jamret og gråt over henne, men
han sa: Gråt ikke! For hun døde ikke, men
hun sover.
53. Og de lo av ham da de visste at hun
døde.
54. Men da Jesus hadde drevet alle ut,
grep han hånden hennes, ropte og sa:
Barn, stå opp!
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55. Og hennes ånd vendte tilbake, og
hun reiste seg straks. Og han påla dem å
gi henne noe å ete.
56. Og hennes foreldre var sjokkert,
men han bød dem å ikke fortelle til noen
det som skjedde.
KAP. 9

De tolv blir sendt ut

1. Men da han hadde kalt sammen de
tolv lærlingene sine, gav han dem kraft og
autoritet over alle demonene, og til å
helbrede sykdommer.
2. Og han sendte dem ut for å forkynne
Guds rike og helbrede de syke.
3. Og han sa til dem: Ta ingenting med
på veien, verken staver, eller veske, brød,
eller sølv, eller å ha to kjortler.
4. Og i hvilket hus dere går inn, så bli
der, og gå derfra bort.
5. Og hvor mange ikke vil ta imot dere, gå
ut fra denne by, og støvet skal dere riste
av føttene deres til vitnesbyrd mot dem.
6. Men de gikk ut og forkynte gledesbudskapet fra landsby til landsby og
helbredet folk over alt.
Herodes i villrede
7. Men da fyrsten Herodes hørte alt det
som skjedde, ble han forvirret fordi det ble
sagt av noen at Johannes er oppstått fra
de døde.
8. Men noen sa at Elia var kommet og
vist seg. Men andre sa at en av de gamle
profetene var stått opp.
9. Men Herodes sa: Jeg halshugget
Johannes. Men hvem er denne? Og om
hvem hører jeg slike ting? Og han
forsøkte å treffe ham.
De fem tusen menn blir mettet
10. Og da apostlene hadde vendt
tilbake, fortalte de ham alt som de gjorde.
Og han tok dem med seg og gikk bort for
seg selv til et øde sted i en by kalt BetSaida.
11. Men folkemengdene fikk vite det, og
fulgte etter ham. Og da han hadde tatt
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imot dem, fortalte han dem om Guds rike.
Og dem som hadde behov for behandling,
helbredet han.
12. Men dagen begynte å helle, og de
tolv kom og sa til ham: Send folkemengden bort, forat de kan gå bort til de
omkringliggende landsbyer og bygder, så
de kan ta inn og finne mat. For her er vi på
et øde sted.
13. Men han sa til dem: Gi dere dem å
ete. Men de sa: Det er ikke mere for oss
en fem brød og to fisker, hvis vi ikke skal
gå bort og kjøpe føde til hele dette folket.
14. De var nemlig omtrent fem tusen
menn. Men han sa til lærlingene sine:
Plasser dem i flokker, hver på femti.
15. Og de gjorde så, og de satte ned alle
sammen.
16. Og han tok de fem brødene og de to
fiskene, så opp mot himmelen, velsignet
dem, brøt dem, og gav dem til lærlingene
sine for å sette dem frem for
folkemengden.
17. Og de åt, og ble alle mette. Og de
tok opp tolv korger av de smuler som ble
til overs.
Peters bekjennelse av Messias
18. Og det skjedde mens han bad alene,
og bare var sammen med lærlingene sine,
at han spurte dem og sa: Hvem sier
folkemengden meg å være?
19. Men de svarte og sa: "Døperen
Johannes. Men andre sa: Elia. Men andre
at en av de gamle profeter var oppstått."
20. Men han sa til dem: Men hvem sier
dere meg å være? Men Peter svarte og
sa: Guds Messias.
21. Og han talte strengt, og påla dem å
ikke si dette til noen.
22. Og han sa videre at det er
nødvendig for menneskesønnen å lide
mye, og forkastes av de eldste,
yppersteprestene, og de skriftlærde, og bli
drept, og stå opp på den 3. dagen.
Den som vil berge sin sjel, skal miste
den
23. Men han sa til alle: Om noen vil

komme etter meg, må han fornekte seg
selv og ta daglig opp sitt kors, og følge
meg.
24. For den som nemlig vil berge sitt
sjelsliv, skal miste det. Men den som
mister sjelslivet sitt for min skyld, han skal
berge det.
25. For hva gagner det nemlig et
menneske om det vinner hele verden,
men blir tilintetgjort og fortapt.
26. Den som nemlig skammer seg ved
meg og mine ord, ham skal menneskesønnen skamme seg over når han
kommer i sin, sin Faders, og sine hellige
englers, herlighetsglans.
27. Men jeg sier dere for sant: Det er
noen av de som står her, som slett ikke
skal smake døden før de får se Guds rike.
Jesus møter Moses og Elia
28. Men det skjedde omkring 8 dager
etter denne tale at han tok Peter,
Johannes, og Jakob, med seg og gikk opp
i fjellet for å be.
29. Og det skjedde idet de bad at
utseende i ansiktet hans ble annerledes,
og klærne hans ble skinnende hvite.
30. Og se, to menn samtalte med ham.
Det var Moses og Elia.
31. De viste seg i herlighetsglans og
talte om hans utgang som han skulle
fullføre i Jerusalem.
32. Peter og de som var med ham var
tynget av søvn, men de våknet og så hans
herlighetsglans, og de to mennene som
var sammen med ham.
33. Og det skjedde idet de skulle skilles
fra ham at Peter sa til Jesus: Mester! Det
er godt at vi er her. La oss gjøre tre hytter,
en til deg, en til Moses, og en til Elia, for
han visste ikke hva han sa.
34. Men da han sa dette, kom det en
sky og dekket over dem, og de ble fylt
med respekt idet de gikk inn i skyen.
35. Og en røst kom fra skyen og sa:
Denne er min sønn, den elskede. Hør
ham!
36. Og idet røsten hadde kommet,
fantes bare Jesus alene. Og de tidde, og
fortalte ingen hva de hadde sett for noe i
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disse dagene.
En besatt gutt blir befridd
37. Men det skjedde den følgende
dagen, da de gikk ned fra fjellet, at en stor
folkemengde møtte ham.
38. Og se, en mann fra folkemengden
ropte ut og sa: Mester, jeg ber deg, se til
min sønn, for han er den eneste for meg.
39. Og se, en ånd griper ham, og brått
skriker han. Den river i ham med fråde, og
går vanskelig fra ham uten at han er
sønderbrutt.
40. Og jeg bad lærlingene dine, at de
skulle drive den ut, men de maktet det
ikke.
41. Men Jesus svarte og sa: Å dere
vantro og vrange, hvor lenge skal jeg
måtte være hos dere og tåle dere? Før
sønnen din hit!
42. Ennå mens han leide ham frem rev
og slet demonen i ham. Men Jesus talte
strengt til den skitne ånden, helbredet
barnet, og gav det tilbake til hans far.
43. Men alle var forbauset over Guds
storhet, og alle undret seg over alt det
som Jesus gjorde.
Jesus forutsier sin død
44. Legg disse ordene inn i ørene deres:
For menneskesønnen skal overgis i
menneskenes hender.
45. Men de skjønte ikke denne tale. Og
det var skjult for dem, forat de ikke skulle
skjønne det.
Hvem som er den største
46. Men det kom inn en diskusjon blant
dem, nemlig om hvem som var den
største av dem.
47. Men da Jesus så deres hjertes
tanker, tok han et lite barn og satte det
foran seg.
48. Og han sa til dem: Den som mottar
dette barn i mitt navn, mottar meg. Og den
som mottar meg, mottar den som har
sendt meg. Den som nemlig er minst blant
dere, han er stor.
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Den som ikke er imot dere, er for
49. Men Johannes svarte og sa: Mester,
vi så en drive ut demoner i ditt navn, og vi
forbød ham, fordi han ikke var i følge med
oss.
50. Men Jesus sa til ham: Hindre ikke,
for den som nemlig ikke er imot oss, er for
dere.
Samaria avviser Jesus
51. Men det skjedde at tiden tok til å
fullendes for hans opprykkelse, og han
rettet sitt ansikt for å dra til Jerusalem.
52. Og han sendte noen budbringere
foran sitt åsyn. Og de gikk inn i en av
Samarias landsbyer for å gjøre i stand til
ham.
53. Men de tok ikke imot ham, fordi han,
gående, hadde sitt åsyn vendt mot
Jerusalem.
54. Men da lærlingene, Jakob og
Johannes, så dette, sa de: Herre, vil du vi
skal byde ild å komme ned fra himmelen
og fortære dem?
55. Men Jesus snudde seg og talte
strengt til dem, og sa: Dere vet ikke hva
slags ånd dere har.
56. For menneskesønnen kom ikke for å
ødelegge menneskers sjeler, men for å
frelse. Og de gikk bort til en annen
landsby.
Noen som ville følge Jesus
57. Men det skjedde mens de gikk
videre på veien at en sa til ham: Jeg vil
følge deg hvor du enn går.
58. Og Jesus sa til ham: Revene har
huler, og himmelens fugler reir, men
menneskesønnen har ikke noe han kan
legge sitt hode på.
59. Men han sa til en annen: Følg meg!
Men han sa: La meg først gå bort å
begrave min far.
60. Men han sa til ham: La de døde
begrave sine egne døde. Men gå du bort
og forkynn Guds rike.
61. Men også en annen sa: Jeg vil følge
deg, Herre, men først må jeg ta farvel
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med dem hjemme.
62. Men Jesus sa til ham: Ingen som har
lagt hånden sin på plogen og ser bak seg,
er skikket for Guds rike.
KAP. 10

De sytti blir sendt ut

1. Men etter dette utpekte Herren sytti
andre foran sitt åsyn og sendte dem ut to
og to til enhver by og sted dit han selv ville
gå.
2. Men han sa til dem: Jo, høsten er
stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens
Herre om at han driver arbeidere ut til sin
høst.
3. Gå! Se, jeg sender dere som lam midt
iblant ulver.
4. Bær ikke pung eller veske, og heller
ikke sko, og hils ikke på noen langs veien.
5. I hvilket hus dere enn går inn i, så si
først: Fred være med dette hus.
6. Og hvis der er fredelige barn, skal
freden deres hvile over ham. Men hvis
ikke, skal den komme tilbake over dere.
7. Men bli i det hus og et og drikk det
dere får fra dem, for arbeideren er nemlig
sin lønn verdt. Gå ikke over fra hus til hus.
8. Og i hva enn by dere går inn i, og de
tar imot dere, så et det som blir satt frem
for dere.
9. Betjen de syke i den, og si til dem:
Guds rike har kommet nær til dere.
10. Og i hvilken som helst by dere går
inn i, og de ikke tar imot dere, så gå ut på
gatene deres og si:
11. Endog støvet som henger fast ved
oss fra deres by, børster vi av mot dere.
Dog vit at Guds rike var kommet dere
nær.
12. Jeg sier til dere at for Sodoma skal
det bli mere utholdelig enn for denne by
på den bestemte dagen.
De byer som ikke vendte om
13. Stakkars deg, Korasin. Og stakkars
deg, Bet-Saida. For hvis slike kraftgjerninger, som er skjedd i dere, skjedde i
Tyrus og Sidon, så ville de forlengst ha
sittet i sekk og aske, og omvendt seg.

14. Dog skal det bli mere utholdelig for
Tyrus og Sidon i dommen enn for dere.
15. Og du, Kapernaum, som til
himmelen er opphøyd, til dødsriket skal du
støtes ned.
16. Den som hører dere, hører meg. Og
den som avviser dere, avviser meg.
De sytti kommer tilbake
17. Men de sytti vendte tilbake med
glede, og sa: Herre, også demonene
adlyder oss i ditt navn.
18. Men han sa til dem: Jeg så Satan
falle ned, som et lyn, fra himmelen.
19. Se, jeg gir dere handlingsfrihet til å
trå på slanger og skorpioner, og over all
fiendens kraft. Og det skal ikke skade
dere på noe vis.
20. Dog, være ikke glade over dette at
åndene adlyder dere, men vær heller
glade fordi navnene deres er blitt skrevet i
himlene.
Jesu lovprisning
21. I den samme stund frydet han seg i
ånden og sa: Jeg priser deg Fader,
himmelens og Jordens Herre, fordi du
skjulte dette for de selvkloke og
utspekulerte, og åpenbarte det for
barnlige. Ja, Fader, for slik skjedde din
velvilje ved deg.
22. Og han snudde seg til lærlingene og
sa: Alle ting ble overgitt til meg av min
Fader. Og ingen føler hvem sønnen er
uten Faderen, og hvem Faderen er uten
sønnen, og for hvem sønnen enn vil
åpenbare det for.
23. Og han snudde seg til elvene sine,
han og de alene, og sa: Salig er de øyne
som ser det dere ser.
24. Jeg sier dere nemlig at mange
profeter og konger ønsket å se det som
dere ser, og så det ikke; og høre det som
dere hører, og hørte det ikke.
Den barmhjertige Samritan
25. Og se, en lovlærd stod frem for å
prøve ham, og sa: Lærer, hva skal jeg
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gjøre for å arve evig levende liv?
26. Men han sa til ham: Hva er skrevet i
loven? Og hvordan leser du?
27. Men han svarte og sa: Du skal elske
Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele
dine sjel, av hele din styrke, og av hele din
forståelse, og din neste som deg selv.
28. Men han sa til ham: Rett svarte du.
Gjør dette, og du skal leve.
29. Men han ville rettferdiggjøre seg selv
og sa til Jesus: Hvem er min neste?
30. Jesus tok opp dette og sa: Et
bestemt menneske gikk ned fra Jerusalem
til Jeriko og han falt blant røvere. De både
kledde av ham og gav ham sår, og etterpå
gikk de bort og etterlot ham halvdød.
31. Ved en tilfeldighet gikk en bestemt
prest ned denne veien, og så ham, vek til
side, og gikk forbi.
32. Men likedan kom også en Levitt frem
til stedet, så, vek til side og gikk forbi.
33. Men en bestemt Samritan, som var
på reise, kom til ham, så, og fikk medynk.
34. Han trådde til og forbant sårene
hans, og helte olje og vin på dem. Men
han satte ham opp på sitt eget dyr og
førte ham til et herberge, og stelte ham.
35. Og dagen etter tok han frem to
denarer (14,4g sølv) og gav til verten, og
sa til ham: Stell ham. Og det du mere
måtte legge ut til jeg kommer tilbake, skal
jeg tilbakebetale.
36. Hvem av disse tre synes deg å ha
vært som en neste for ham som falt blant
røvere?
37. Men han sa: Han som gjorde
barmhjertighet mot ham. Da sa Jesus til
ham: Gå bort og gjør likedan.
På besøk hos Marta og Maria
38. Men det skjedde idet de gikk videre
at de kom inn i en bestemt landsby, og en
kvinne ved navn Marta mottok ham i sitt
hus.
39. Hun hadde også en søster kalt Maria
som satte seg ned ved Jesu føtter og
lyttet til hans ord.
40. Men Marta var travelt opptatt med
stort husstell, så hun trådde til og sa:
Herre, bryr du deg ikke om at søsteren
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min lot meg tjene alene? Si da til henne at
hun skal hjelpe.
41. Men Jesus svarte og sa til henne:
MARTA, du stresser og har omtanke med
mange ting.
42. Men ett er nødvendig, og Maria har
valgt den beste delen som ikke skal fratas
henne.
KAP. 11

Jesu lære om bønn

1. Og det skjedde idet han var på et sted
for å be. Og da han sluttet, sa lærlingene
hans til ham: Herre, Lær oss å be akkurat
som også Johannes lærte lærlingene sine.
2. Men han sa til dem: Når dere ber, så
si: Vår Fader, som er i himlene, hellighold
ditt navn, og komme ditt rike. Må din vilje
skje også på Jorden som i himmelen.
3. Gi oss idag vårt daglige brød.
4. Og forlat oss våre synder, for også vi
forlater nemlig enhver som står i skyld til
oss. Og før oss ikke inn i prøvelse, men fri
oss ut fra det onde.
5. Og han sa til dem: Hvem av dere som
har en venn, og han kommer til deg ved
midnatt, og han sier til deg: Venn, lån meg
tre brød,
6. ettersom min venn kom fra en reise til
meg, for jeg har ikke noe å sette frem for
ham.
7. Og han innenfra skulle svare og si:
Skaff meg ikke besvær. Døren er allerede
lukket, og barna mine er i seng med meg.
Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe.
8. Jeg sier dere: Om han ikke ville stå
opp og gi ham noe, så ville han gi ham det
fordi han er påtrengende.
9. Og jeg sier til dere: Begjær, og det
skal gis dere. Let, og dere skal finne. Bank
på, og det skal åpnes for dere.
10. For hver den som nemlig begjærer,
får. Og den som leter, finner. Og den som
banker på, lukkes det opp for.
11. Men hvem far av dere vil, når
sønnen begjærer å få brød, gi ham en
stein? Eller hvis også en fisk, dog vil
isteden for en fisk gi ham en orm?
12. Eller også når han ber om et egg, og
dog vil gi ham en skorpion?
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13. Hvis da dere som er onde vet å gi
barna deres gode gaver, hvor mye mere
skal ikke Faderen, han fra himmelen, gi
den Hellige Ånd til dem som begjærer av
ham?
Jesus og Be'elsebul
14. Og han drev ut en demon, og den
var stum. Men det skjedde da demonen
var gått ut at den stumme talte, og
folkemengden undret seg.
15. Men noen av dem sa: Det er ved
Be'elsebul, fyrsten over demonene, at han
driver demonene ut.
16. Andre fristet ham med å søke et
tegn fra himmelen av ham.
17. Men han forstod deres tanker og sa
til dem: Ethvert rike som er delt med seg
selv, ødelegges. Og hjem på hjem faller.
18. Men hvis Satan er delt og er mot seg
selv, hvordan kan hans rike da bestå?
Fordi dere sier: Det er ved Be'elsebul jeg
driver ut demonene.
19. Men hvis det er ved Be'elsebul jeg
driver ut demonene, med hvem er det
barna deres driver dem ut? Derfor skal de
være deres dommere.
20. Men hvis det er med Guds hånd jeg
driver ut demonene, da har altså Guds
rike kommet til dere.
21. Når den sterke vokter sin egen gård
bevæpnet, er eiendommene hans i fred.
22. Men så snart den som er sterkere
enn han kommer over ham og beseirer
ham, og tar rustningen hans som han
stolte på, da kan han fordele sin fangst.
23. Den som ikke er med meg, er mot
meg. Og den som ikke samler med meg,
sprer.
Den skitne ånden vender tilbake
24. Når den skitne ånden går ut av et
menneske, går den gjennom tørre steder
og søker hvile. Og da den ikke finner det,
sier han: Jeg vil dra tilbake til huset mitt
hvor jeg gikk ut fra.
25. Og når den kommer, finner den det
feiet og ryddet.
26. Da går den bort og tar med seg sju

andre ånder verre enn den selv. Og den
går inn og bor der. Og det siste, for dette
mennesket, blir verre enn det første.
Heldig er den som tar vare på Guds
ord
27. Men det skjedde mens han talte
dette at en kvinne løftet sin røst og sa til
ham: Salig er det liv som har båret deg og
de bryster som gav deg die.
28. Men han sa: Nei, salige er de som
hører Guds ord og våker over det.
De krevde et tegn av ham
29. Men da folkemengden presset seg
sammen, begynte han å si: Denne slekt er
ond. Tegn søker den etter, men tegn skal
ikke gis dem uten profeten Jonas tegn.
30. For akkurat som Jona nemlig var et
tegn for dem i Ninive, slik skal også
menneskesønnen være et tegn for denne
slekt.
31. Dronningen fra syd (Saba) skal stå
opp i dommen sammen med denne
slektens menn, og fordømme dem. For
hun kom fra Jordens ende for å høre på
Salomos visdom. Og se, her er mere enn
Salomo.
32. Menn fra Ninive skal stå opp i
dommen sammen med denne slekten, og
de skal fordømme den. For de omvendte
seg ved Jonas forkynnelse. Og se, her er
mere enn Jona.
Kroppens utstråling
33. Ingen tenner et lys og setter det
bortgjemt, eller under et kar, men i
lysestaken, forat de som kommer inn kan
se i lyset.
34. Kroppens lys er øyet. Når da ditt øye
er oppriktig, da er hele kroppen din
utstrålende. Men dersom det er ondt, blir
også hele kroppen din mørk.
35. Altså, se til at ikke lyset i deg er
mørke.
36. Hvis altså hele din kropp er
utstrålende og ikke har noen mørk del, så
vil det være så helt utstrålende som når
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lyset av et lyn skinner på deg.
Jesu uttalelse om hyklere
37. Men idet han talte, spurte en fariseer
ham om han ville spise frokost hos ham.
Men da de var kommet inn, la de seg til
bords.
38. Men da fariseeren så det, undret han
seg over at de ikke først vasket seg før
måltidet.
39. Men Herren sa til ham: Nå, dere
fariseere, dere renser kropp og fat
utvendig. Men det innvendige er fullt av
ran og ondskap.
40. Sløvinger, gjorde ikke han som
gjorde det utvendige også det innvendige?
41. Men gi heller det innvendige som
barmhjertighets-gave. Og se, da er alle
ting rene for dere.
42. Men stakkars dere fariseere, for
dere gir tiende av mynte, rute, og alle
m at vekster, o g d ere f o rsø m m er
rettferdigheten og Guds kjærlighet. Disse
ting burde dere gjøre, og ikke la være de
andre.
43. Stakkars dere fariseere, for dere
elsker de fremste sitteplassene i
synagogene og hilsningene på torget.
44. Stakkars dere skriftlærde og
fariseere, skuespillere, for dere er ei grav
for uskyldige mennesker som går over og
ikke vet om det.
45. Men en av de to lovlærde sier til
ham: Mester, da du sier dette, fornærmer
du oss.
46. Men han sa: Stakkars dere også,
d ere lovlærd e, f o r d ere t yn g er
menneskene ned med tunge byrder, og
selv rører dere ikke byrdene med en
finger.
47. Stakkars dere, fordi dere bygger
profetenes gravsteder, men det var deres
fedre som drepte dem.
48. Altså vitner dere og samtykker i
deres fedres gjerninger. For de drepte
dem, men dere bygger gravstedene.
49. Derfor var det også Guds visdom sa:
Jeg vil sende apostler og profeter til dem.
Noen av dem skal de forfølge og drepe,
50. forat blodet på alle profetene som er
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utøst fra verdens grunnleggelse, skal
kunne kreves av denne generasjonen,
51. fra blodet på den uskyldige Abel til
blodet på Sakarja, som ble drept mellom
alteret og templet. Ja, jeg sier dere:
Kreves skal det fra denne generasjon.
52. Stakkars dere, dere lovlærde, for
dere tok kunnskapens nøkkel og selv gikk
dere ikke inn. Og de som gikk inn, hindret
dere.
53. Mens han talte disse ting til dem,
begynte de skriftlærde og fariseerne å
kritisere ham, og spørre ham ut om
mange ting.
54. Og de lurte på ham, for å fange opp
noe fra hans munn, så de kunne anklage
ham.
KAP. 12
Jesus advarer mot hykleri
1. Under denne hendelse samlet det seg
titusener av folkemengden, slik at de holdt
på å trå hverandre ned, og han begynte å
tale til lærlingene sine først: Ta dere i vare
for fariseernes surdeig, som er skuespill.
2. Men ingenting er tildekket som ikke
skal avsløres, og skjult som ikke skal bli
kjent.
3. Derfor alt som dere sier i mørket, skal
høres i lyset. Og det som dere talte til øret
i soverommet, skal ropes ut på takene.
4. Men jeg sier dere, mine venner: Frykt
ikke for dem som dreper kroppen og ikke
kan gjøre noe ytterlig mere etter dette.
5. Men jeg skal vise dere hvem dere
skal ha respekt for: Ha respekt for ham
som til slutt har handlingsfrihet til å kaste i
Helvete. Ja, jeg sier dere: Han skal dere
ha respekt for.
6. Selges ikke fem spurver for to
assarion (0,9g sølv). Og ikke en av dem er
glemt hos Gud.
7. Men endog hårene på deres hode er
telte, så frykt ikke. Dere er mere enn
mange spurver.
Å fornekte eller å bekjenne Jesus
8. Men jeg sier dere: Hver den som
kjennes ved meg for menneskene, ham
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skal også menneskesønnen kjennes ved
for Guds engler.
9. Men den som har fornektet meg for
menneskene, skal bli fornektet for Guds
engler.
10. Og hver den som taler et ord mot
menneskesønnen, skal det tilgis ham.
Men hver den som blasfimerer med den
Hellige Ånd, skal ikke tilgis.
11. Men når de fører dere frem for
synagogene, øvrigheten, og myndighetene, skal dere ikke bekymre dere med
hvordan dere skal forsvare dere, eller hva
dere skal si.
12. For nemlig den Hellige Ånd skal lære
dere i samme stund hva som er riktig å si.
Liknelsen om den rike bonden
13. Men en av folkemengden sa til ham:
Mester, si til min bror at han deler arven
med meg.
14. Men han sa til ham: Menneske,
hvem satte meg til å være dommer eller
fordeler over dere?
15. Men han sa til dem: Se til at dere
vokter dere for eiesyke. For det er ikke i
eiendommene hans at overflod av levende
liv kommer.
16. Men han sa en liknelse til dem, og
sa: Et rikt menneskes jord bar godt.
17. Og han tenkte med seg selv og sa:
Hva skal jeg gjøre? For jeg har ikke noe
hvor jeg kan samle fruktene mine?
18. Og han sa: Dette vil jeg gjøre: Jeg vil
rive ned mine lager og bygge større. Og
der vil jeg samle avlingen min og alt mitt
gode.
19. Og jeg vil si til min sjel: Sjel, du har
mye godt liggende for mange år. Slapp av,
et, drikk, og være glad.
20. Men Gud sa til ham: Du sløving, i
denne natt krever de din sjel av deg. Men
det du har lagret opp, for hvem skal det
være?
21. Slik er den som samler skatter for
seg selv og ikke er rik i Gud.
Vær ikke bekymret
22. Men han sa til lærlingene: Av denne

grunn sier jeg: Ikke bekymre dere for
sjelen deres, for hva dere skal nyte, eller
for kroppen, for hva dere skal kle dere
med.
23. For sjelen er mere enn næringen, og
kroppen mere enn klærne.
24. Legg merke til ravnene. De som
verken sår eller høster, og for hvem det
ikke er matlager eller oppbevaringsplass,
de gir Gud føde. Hvor mye mere ikke dere
enn fuglene?
25. Men hvem av dere kan legge en
alen (~0,45m) til sin livslengde?
26. Hvis dere altså ikke kan gjøre noe så
ubetydelig, hvorfor skal dere være
bekymret om de andre tingene?
27. Legg merke til liljene, hvordan de
vokser. De arbeider ikke, og heller ikke
spinner de. Men jeg sier dere at enn ikke
Salomo i all sin herlighet var kledd som en
av dem.
28. Men hvis Gud kler gresset, som er
på marken i dag og kastes i ovnen i
morgen, slik, hvor mye mere ikke da dere,
dere lite troende?
29. Og dere, ikke søk hva dere skal ete
eller drikke, og vær ikke urolige.
30. For disse ting søker nemlig alle
folkene i verden etter. Men deres Fader
vet at dere behøver disse tingene.
31. Men søk Guds rike, og disse tingene
skal tillegges dere.
32. Frykt ikke, du lille flokk, for det er
deres Faders velvilje å gi dere riket.
33. Selg eiendelene deres, og gi
barmhjertighetsgaver. Gjør dere ikke
punger som eldes, men heller en
uforgjengelig skatt i himmelen, hvor
verken tyver kommer til eller møll fortærer.
34. For hvor nemlig deres skatt er, der
vil også deres hjerte være.
De trofaste og de dårlige
35. La hoftene være omspendte og
lampene brennende.
36. Og vær lik et menneske som venter
på sin herre, når han vender hjem fra
bryllupet, forat når han kommer og har
banket på, at det straks skal åpnes for
ham.
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37. Salige er disse slavene som deres
herre finner våkene når han kommer
hjem. I sannhet jeg sier dere: Han skal
binne om seg, la dem legge seg til bords,
gå forbi og betjene dem.
38. Og om han kommer i den andre
nattevakt, eller om han kommer i den
tredje, og han fant disse slavene slik,
salige er disse slavene.
39. Men vit dette, at om husbonden
visste i hvilken time tyven kom, da lot han
ikke noen bryte seg inn i sitt hus.
40. Vær derfor dere også klar, for
menneskesønnen kommer i den stund
dere ikke mener han gjør.
41. Men Peter sa: Herre, sier du denne
lignelsen til oss, eller også til alle?
42. Men Herren sa: Hvem er da den
trofaste og kloke forvalter, som herren
satte over sitt hushold, for å gi
matporsjonen i rett tid.
43. Salig er denne slave som hans herre
finner gjørende så når han kommer.
44. I sannhet sier jeg dere at han skal
sette ham over alle eiendelene sine.
45. Men hvis denne slave sier i sitt
hjerte: "Det drøyer til min Herre kommer."
Og han begynner å slå tjenerne og
tjenestekvinnene, og både ete, drikke, og
fylle seg,
46. da skal denne slaves herre komme
på en tid som han ikke forventer, og i en
time som han ikke vet. Og han skal hugge
ham i deler, og gi ham del sammen med
de vantro.
47. Men den slave som vet sin herres
vilje og ikke gjorde seg klar, eller gjorde
etter hans vilje, han skal piskes mange
ganger.
48. Men den som ikke visste det, men
gjorde det som var verdt slag, skal piskes
få ganger. Men til enhver hvem det ble gitt
mye, skal mye begjæres av ham. Og til
hvem de overgav mye, jo mere skal de
kreve av ham.
Jeg er ikke kommet for fred, men
strid
49. Ild kom jeg for å kaste på Jorden, å
hvor jeg ønsker at den alt var tent!
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50. Men jeg har en dåp å neddykkes
med, å hvor jeg gruer meg inntil det er
fullendt.
51. Tror dere at jeg ankom for å gi
Jorden fred? Nei, sier jeg til dere, men
heller splittelse.
52. Det skal fra nå av nemlig være
splittelse i et hus med fem, tre mot to og
to mot tre.
53. Det skal splittes, far mot sønn og
sønn mot far, mor mot datter og datter
mot mor, og svigermor mot svigerdatter og
svigerdatter mot svigermor.
Kan dere ikke tyde tiden
54. Men han sa også til folkemengden:
Når dere ser en sky stige opp fra
solnedgangen, sier dere straks at det
kommer regn. Og det skjer så.
55. Og når en sønnavind blåser, sier
dere at det blir hett.
56. Skuespillere, himmelen og Jordens
utseende kan dere utforske, men hvorfor
kan dere ikke utforske denne tid?
Kom overens med din motstander
57. Og hvorfor dømmer dere ikke selv
hva som rett er?
58. Som når du nemlig går med din
motstander innfor retten, arbeid for å
frigjøres fra ham, forat han ikke skal dra
deg for dommen, og dommeren overgi
deg til vokteren, og vokteren kaste deg i
fengsel.
59. Jeg sier deg: Du skal slett ikke
komme ut derfra før du endog har betalt
din siste øre.
KAP. 13
Om dere ikke vender om, skal dere
omkomme
1. Men noen som var til stede på den
tiden, fortalte ham om noen Galilere, hvis
blod Pilatus blandet med deres offere.
2. Og han svarte og sa til dem: Tror dere
at disse Galilerne var mere syndere
fremfor alle andre Galilere, fordi de led på
denne måte?
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3. Nei, jeg sier dere: Men om ikke noen
av dere omvender dere, skal dere alle
forgå på lignende måte.
4. Eller disse atten, over hvem tårnet i
Siloa falt over og drepte, tror dere at disse
var mere skyldige fremfor alle mennesker
som bodde i Jerusalem.
5. Nei, sier jeg dere: Men om dere ikke
omvender dere, skal dere alle forgå
likedan.
En liknelse om et tre som ikke bar
frukt
6. Men han sa denne liknelsen: En
hadde plantet et fikentre i sin vinhage. Og
han kom for å søke etter frukt på det, men
fant ikke noe.
7. Men han sa til gartneren: Se, i 3 år
har jeg kommet og søkt etter frukt på
dette fikentreet, og jeg finner ikke noe.
Hugg det ned. Hvorfor skal det stå og
suge ut av jorden.
8. Men han svarte og sa til ham: Herre,
la det også få stå dette året. Jeg skal
grave omkring inntil det og kaste gjødsel
på.
9. Kanskje da det gjør frukt. Men hvis
ikke noe kommer til neste år, da kan du
hugge det ned.
Jesus helbreder på sabbaten
10. Men han lærte i en av synagogene
på sabbaten.
11. Og se, der var en kvinne som hadde
hatt en sykdoms ånd i 18 år og hun var
helt sammenbøyd og kunne ikke rette seg
opp.
12. Men da Jesus så henne, kalte han
på henne og sa: Kvinne du er løst fra din
Sykdom.
13. Og han la hendene på henne. Og
straks rettet hun seg opp og priste Gud.
14. Men synagogelederen ble harm over
at Jesus helbredet på sabbaten og sa til
folkemengden: Det er 6 dager i hvilke man
kan arbeide på. På disse dagene kan dere
komme og bli helbredet, og ikke på
sabbatsdagen.
15. Men Herren svarte ham og sa: Din

skuespiller, løser ikke enhver av dere
oksen på sabbaten eller sitt esel fra
krybben, leier det bort, og lar det få vann?
16. Men denne Abrahams datter som
Satan har bunnet, se, i 18 år, skulle ikke
hun kunne løses fra dette på sabbatsdagen?
17. Og da han sa dette, gjorde han til
skamme alle de som sto imot ham. Og
hele folkemengden gledet seg over alle de
herlige ting som skjedde ved ham.
Liknelsen om sennepsfrøet og
surdeigen
18. Men han sa: Hva er Guds rike likt?
19. Det er likt et sennepsfrø som et
menneske tok og kastet i hagen sin. Og
det vokste og ble til et tre. Og himmelens
fugler bygget.
20. Og igjen sa han: Med hva skal jeg
sammenligne Guds rike?
21. Det er likt en surdeig som en kvinne
tok og gjemte i tre hulmål mjøl inntil alt var
gjennomsyret.
Den trange port går til himmelen
22. Og han gikk gjennom byer og
landsbyer og lærte, mens han gjorde sin
reise til Jerusalem.
23. Men de sa til ham: Herre, om de er
få som blir frelst? Men han sa til dem:
24. Kjemp for å komme inn gjennom den
trange port, for mange, sier jeg dere, skal
søke å komme inn, og ikke makte det.
25. Men fra da husbonden har reist seg
og låst døren, og dere begynner å stå
utenfor og banke på og si: "HERRE, lukk
opp for oss.", da skal han svare og si til
dere: Jeg vet ikke hvor dere er fra.
26. Da skal dere begynne å si: Vi åt og
drakk for ditt åsyn, og du lærte på gatene
våre.
27. Og han skal si: Jeg sier dere, jeg vet
ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg alle
urettferdighetens arbeidere.
28. Der skal være gråt og tenners
gnissing når dere ser Abraham, Israk, og
Jakob, og alle profetene, i Guds rike, men
dere selv blir kastet utenfor.
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29. Og de skal komme fra soloppgangen
og solnedgangen, fra nord og fra sør, og
legge seg til bords i Guds rike.
30. Og se, det er noen siste som skal bli
først, og det er noen første som skal bli
sist.
Jesus sørger over Jerusalem
31. På den samme dag kom noen
fariseere frem og sa til ham: Gå ut og reis
herfra, for Herodes vil drepe deg.
32. Og han sa til dem: Gå og si til den
reven: Se, jeg driver ut demoner og
fullfører helbredelser i dag og i morgen.
Og på den tredje, er jeg ferdig.
33. Men det er nødvendig at jeg i dag, i
morgen, og den følgende dag, gjør meg
ferdig, og går videre, for det passer seg
ikke at en profet drepes utenfor
Jerusalem.
34. JERUSALEM, du som slår profetene
i hjel, og steiner dem som sendes ut til
henne. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine
barn på den måte som ei høne har
kyllingene under sine vinger, og dere ville
ikke.
35. Se, derfor skal huset deres forlates.
Men i sannhet jeg sier dere: Dere skal
slett ikke se meg før den tid er til stede da
dere sier: Velsignet være han som
kommer i Herrens navn.
KAP. 14
Jesus helbreder en mann med
vatersott
1. Og det skjedde da han kom til huset
til en av fariseernes ledere for å ete brød
på en sabbat. Og de voktet på ham.
2. Og se, et bestemt menneske med
vattersotting var foran ham.
3. Og Jesus svarte og sa til de lovlærde
og fariseerne: Er det tillatt å helbrede på
sabbaten?
4. Men de tiet. Og han tok på ham,
helbredet ham, og lot ham gå.
5. Og han sa til dem: Hvis noen blant
dere har et esel eller en okse, og det faller
i brønnen, drar dere det ikke straks opp
om det er på sabbatsdagen?
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6. Og de kunne ikke motsi ham på dette.
Vis ydmykhet i andres selskap
7. Men han sa en liknelse til de innbudte
da han la merke til hvordan de valgte ut
de beste sitteplassene:
8. Når du er innbudt av en til bryllup, så
legg deg ikke på den fremste plassen,
forat ikke noen som er mer betydningsfull
enn du skulle være bedt av ham,
9. så han skal komme, han som innbød
dere, og si til deg: Gi plass til denne. Og
da må du som var fremst, med skam innta
det nederste setet.
10. Men når du er bedt, så legg deg på
den nederste plassen når du kommer,
forat når han kommer som har innbudt
deg, skal si: Venn, stig høyere opp. Da vil
det bli deg til ære fremfor alle de som
ligger sammen med deg.
11. For hver den som opphøyer seg
selv, skal fornedres. Og den som
fornedrer seg selv, skal opphøyes.
12. Men han sa også til ham som hadde
innbudt ham: Når du gjør middagsselskap
eller aftenselskap, skal du ikke innby
vennene dine, eller brødrene dine, eller
slektningene dine, eller dine rike naboer,
forat de skal innby deg igjen og at du skal
få gjengjeld.
13. Men når du gjør i stand et selskap,
skal du innby fattige, krøplinger, lamme,
blinde.
14. Og da skal du være salig, for de kan
ikke gi igjen til deg, men det skal nemlig
komme tilbake til deg i de rettferdiges
oppstandelse.
Liknelsen om selskapet som de ikke
hadde tid til å komme i
15. Men da en av de som lå til bords
sammen med ham hørte dette, sa han:
Salig er den som får ete brød i Guds rike.
16. Men han sa til ham: Et bestemt
menneske gjorde seg et stort selskap og
innbød mange.
17. Og han sendte sin slave, da tiden for
selskapet kom, for å si til de innbudte:
Kom, nå er alt ferdig.
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18. Og de begynte på samme måte og
unnskylde seg alle. Den første sa til ham:
Jeg kjøpte et jordstykke og jeg er nødt til å
gå ut å se på det. Så jeg ber deg om å ha
meg unnskyldt.
19. Og en annen sa: Jeg kjøpte fem par
okser og jeg går ut for å prøve dem. Så
jeg ber deg om å ha meg unnskyldt.
20. Og en annen sa: Jeg giftet meg, og
kan derfor ikke komme.
21. Og da denne slave var kommet
tilbake, meldte han dette til sin herre. Da
ble husbonden harm og sa til sin slave:
Gå i hast av sted på byens store og små
steder og før de fattige, krøplinger,
lamme, og blinde, hit.
22. Og slaven sa: Herre, det er skjedd
som du befalte, og det er ennå rom.
23. Og herren sa til slaven: Gå ut på
veier og kryss, og nød folk å gå inn, forat
mitt hus kan fylles.
24. Jeg sier dere nemlig at ingen av de
innbudte menn skal få smake mitt måltid.
Hva det koster å være en Jesu lærling
25. Men det var en stor folkemengde
som drog sammen med ham. Og han
snudde seg og sa til dem:
26. Om noen kommer til meg, og han
ikke hater sin far og mor, hustru, barn,
brødre, søstre, ja endog sitt eget sjelsliv,
kan han ikke være min lærling.
27. Og den som ikke bærer sitt kors, og
kommer etter meg, han kan ikke være min
lærling.
28. For nemlig hvem av dere som vil
bygge et tårn, setter seg ikke først ned og
beregner kostnaden for å se om han har
nok til å fullføre det?
29. Forat ikke da han hadde lagt en
grunnvoll ikke skal makte å fullføre det, og
alle som ser det skal begynne å håne
ham,
30. og si: At dette menneske begynte å
bygge, men maktet ikke å fullføre.
31. Eller hvilken konge går ut for å
kjempe mot en annen konge i krig, og ikke
først har satt seg ned for å vurdere om
han er i stand med ti tusen til å møte den
som kommer imot ham med tjue tusen?

32. Men hvis ikke, så sender han, mens
han ennå er langt borte, noen til å be om
fred.
Salt uten kraft
33. Slik er det derfor med enhver av
dere som ikke tar farvel med alle sine
eiendeler, han kan ikke være min lærling.
34. Salt er bra. Men hvis saltet blir
dårlig, hva skal man da krydre med?
35. Det er verken nyttig til jord eller
gjødsel, og de kaster det ut. Den som har
ører og hører, han høre.
KAP. 15
Liknelsen om den bortkomne sauen
1. Men alle tollere og syndere nærmet
seg for å høre ham.
2. Og fariseerne og de skriftlærde
knurret og sa: Denne tar imot syndere og
eter sammen med dem.
3. Men han sa denne liknelse til dem:
4. Hvilket menneske av dere som hadde
hundre sauer, og mistet en av dem, var
det ikke som ville forlate de nittini i
ødemarken og gå etter det som han
hadde mistet inntil han fant det.
5. Og da han finner det, legger han det
på skuldrene sine i fryd.
6. Og da han kommer hjem, kaller han
sammen sine venner og naboer, og sier til
dem: Gled dere sammen med meg, for jeg
fant sauen som jeg mistet.
7. Jeg sier dere: At på samme måte vil
det bli glede i himmelen over en synder
som omvender seg, enn over de nittini
rettferdige som ikke har bruk for
omvendelse.
Liknelsen om mynten som ble funnet
igjen
8. Eller hvilken kvinne som har ti
drakmer (72g sølv), og hvis hun mister en
(7,2g sølv), tenner ikke et lys, feier huset,
og leter nøye til hun finner den?
9. Og da hun har funnet den, kaller hun
sammen venninnene og naboene, og sier:
Gled dere sammen med meg, for jeg fant
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drakmen (7,2g sølv) som jeg mistet?
10. På samme måte, sier jeg dere, er
det glede for Guds engler over enhver
synder som vender om.
Liknelsen om den fortapte sønnen
11. Men han sa: Et bestemt menneske
hadde to sønner.
12. Og den yngre av dem sa til sin far:
Far, gi meg den tilfallende del av
eiendommen. Og han delte formuen
mellom dem.
13. Og ikke mange dager etter samlet
den yngre sønnen alt, og han vandret bort
til et fjernt land. Der sløste han bort hele
sin formue og levde i utskeielser.
14. Men da han hadde brukt opp alt, ble
det stor hungersnød over dette landet, og
han begynte å lide mangel.
15. Og han gikk bort og fikk opphold hos
en av borgerne i dette landet. Og de
sendte han ut på markene for å gjete sine
svin.
16. Og han søkte bare etter å fylle sin
mage med skolmer som svinene åt, for
ingen gav ham noe.
17. Men da han kom til seg selv, sa han:
Hvor mange leiefolk av min far har ikke
overflod av brød, mens jeg forgår av sult?
18. Jeg vil reise meg og gå hjem til min
far og si til ham: Far, jeg har syndet mot
himmelen og for deg.
19. Og jeg er ikke lenger verdig til å
kalles din sønn. Gjør meg til som en av
leiefolkene dine.
20. Og da han hadde reist seg, gikk han
til sin far. Men ennå mens han var langt
borte, så hans far ham og fikk vondt av
ham. Og han løp til, falt ham om halsen,
og kysset ham.
21. Men sønnen sa til ham: Far, jeg har
syndet mot himmelen og for deg, og jeg er
ikke lenger verdig til å kalles din sønn.
22. Men faren sa til en av slavene sine:
Kom med den beste kledning og kle på
ham. Gi en ring på hans hånd, og sko til
føttene.
23. Og hente hit den fòrede kalven til
slakt, så vi kan ete og glede oss.
24. For denne min sønn var død og er
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kommet til live igjen. Han var bortkommet
og er blitt funnet. Og de tok til å glede seg.
25. Men den eldre sønnen hans var på
marken. Og når han kom hjem og nærmet
seg huset, hørte han musikk og dans.
26. Og han kalte til seg en av
tjenesteguttene, og spurte hva dette skulle
være.
27. Men han sa til ham: Din bror er
kommet. Og din far slaktet den fòrede
kalven, fordi han fikk ham frisk tilbake.
28. Men han ble vred og ville ikke gå
inn. Derfor kom hans far ut og bad ham
inderlig.
29. Men han svarte og sa til sin far: Se, i
mange år slavet jeg for deg og aldri
overtrådte noe av dine befalinger, og til
meg gav du aldri et kje forat jeg kunne
glede meg med vennene mine.
30. Men når denne sønnen din, som har
slukt opp hele din formue med
prostituerte, kom, slaktet du den fòrede
kalven for ham.
31. Men han sa til ham: Barn, du er alltid
hos meg, og alt mitt er ditt.
32. Men man må fryde seg og være glad,
fordi denne din bror var død, og er nå livnet
til. Han var bortkommet og ble funnet.
KAP. 16
Liknelsen om den uærlige
husholderen
1. Men han sa også til lærlingene sine:
Et bestemt menneske som var rik, hadde
en husholder. Og denne ble angitt for
ham, at han sløste bort formuen hans.
2. Da han hadde tilkalt ham, sa han til
ham: Hva er det jeg hører om deg? Avgi
regnskapet for ditt hushold, for du skal
nemlig ikke være forvalter lenger.
3. Men husholderen sa til seg selv: Hva
skal jeg gjøre, for min herre tar fra meg
husholdet? Å grave er jeg ikke i stand til,
og jeg skammer meg for å tigge.
4. Jeg vet hva jeg skal gjøre forat de
skal ta imot meg i husene sine når jeg blir
avsatt fra husholdet.
5. Og da han hadde tilkalt seg enhver av
sin herres skyldnere, sa han til den første:
Hvor mye skylder du min herre?
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6. Men han sa: Hundre bat (2200L) olje.
Og han sa til ham: Ta imot ditt gjeldsbrev,
sett deg ned, og skynd deg og skriv femti
(1100L)!
7. Deretter sa han til en annen: Men du,
hvor mye skylder du? Han sa: Hundre kor
(40.000L) hvete. Og han sier til ham: Ta
imot ditt gjeldsbrev og skriv åtti (32.000L).
8. Og herren roste denne urettmessige
husholder, fordi han gjorde så klokt. For
denne verdens barn er klokere enn lysets
barn er mot sin egen slekt.
Dere kan ikke tjene både Gud og
Mammon
9. Og jeg sier dere: Gjør dere venner
med den urettferdige Mammon, forat når
pengene opphører at de kan motta dere i
de evige boliger.
10. Den som er tro i det minste, er også
tro i det store. Og den som er urettferdig i
det minste, er også urettferdig i det store.
11. Hvis dere ikke er tro med den
urettferdige mammon, hvem vil da betro
dere det virkelige?
12. Og hvis dere ikke er tro i det som
tilhører andre, hvem vil levere deres eie til
dere?
13. Ingen hustjener er i stand til å slave
for to herrer. Enten vil han nemlig hate den
ene og elske den andre, eller fastholde på
den ene og forakte den andre. Dere kan
ikke slave for Gud og mammon.
Loven og Gud
14. Men da fariseerne hørte alt dette
gjorde de ansiktsuttrykk til ham fordi de
var pengekjære.
15. Og han sa til dem: Dere er det som
rettferdiggjør dere overfor menneskene,
men Gud kjenner hjertene deres. For det
som er høyt blant mennesker, er en
styggedom for Gud.
16. Loven og profetene var inntil
Johannes. Fra da av forkyntes Guds rike
og enhver presser seg inn i det.
17. Men lettere skal himmel og Jord
forgå, enn at et minste tegn i loven faller
bort.

18. Hver den som sender fra seg sin
hustru og ekter en annen, driver hor. Og
den som ekter en som er fraskilt fra en
mann, driver hor.
Den rike mann og Lasarus
19. Men et bestemt menneske som var
rik, kledde seg i purpur og fint lin og moret
seg daglig i sin glans.
20. Men en bestemt fattig mann ved
navn Lasarus, lå ved porten og fikk sår på
sår.
21. Og han hungret etter å mettes av
smulene av den rikes bord, men endog
hundene kom og slikket av hans sår.
22. Men det skjedde at den fattige døde
og ble båret bort av englene til Abrahams
fang. Men den rike døde også og ble
gravlagt.
23. Og da han åpnet sine øyne i
dødsriket, der han var i pine, så han
Abraham langt borte og Lasarus i hans
fang.
24. Og han ropte og sa: Fader,
Abraham, ha barmhjertighet med meg og
send Lasarus, forat han kan dyppe mine
fingre i vann og kjølne min tunge, for jeg
lider av denne flamme.
25. Men Abraham sa: Barn, husk at du
fikk godene i livet ditt, og Lasarus de onde
tingene. Men nå trøstes han og du pines.
26. Og over alt dette, så er det en stor
åpning som er fast, forat de som ønsker å
gå over til dere, ikke kan det, og heller
ikke kan noen derfra passere over til oss.
27. Men han sa: Jeg ber deg da fader,
at du sender ham til min fars hus,
28. for jeg har nemlig fem brødre, forat
han kan vitne for dem, forat de ikke skal
komme til dette pinens sted.
29. Men Abraham sier: De har Moses og
profetene. De kan høre dem.
30. Men han sa: Nei, fader Abraham,
men hvis noen kommer til dem fra de
døde, vil de omvende seg.
31. Men han sa til ham: Hvis de ikke
hører på Moses og profetene, vil de heller
ikke bli overtalt om noen stod opp fra de
døde.
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KAP. 17
Forfølgelser og irettesettelse
1. Men han sa til lærlingene sine: Det er
umulig at frastøtelser ikke kommer, men
stakkars dem ved hvem de kommer.
2. Det hadde gagnet mere for ham om
den øvre kvernstein ble hengt om hans
hals, og han ble kastet i havet, enn at han
legger opp frastøtelse for en av disse små.
3. Ta dere i vare. Men hvis din bror
skulle synde mot deg, så irettesett ham.
Og hvis han angrer, da tilgi ham.
4. Og hvis han synder sju ganger om
dagen mot deg og vender seg til deg og
sier: "Jeg angrer." skal du tilgi ham.
Styrk vår tro
5. Og apostlene sa til Herren: Øk
troen(overbevisning) for oss.
6. Men Herren sa: Hvis dere hadde
tro(overbevisning) som et lite sennepsfrø
og hvis dere sa til dette morbærtreet:
"Rykk deg opp og plant deg i havet!",
skulle det adlyde dere.
7. Men hvis en av dere hadde en slave
som pløyde eller gjette, og som straks var
kommet hjem fra marken, hvem ville si til
ham: Kom og legg deg til bords?
8. Men ville han ikke si til ham: Gjør i
stand så jeg kan ete, og bind om deg og
betjen meg mens jeg eter og drikker. Og
etter dette kan du ete og drikke?
9. Har han takknemlighet mot sin
slaven fordi han gjorde det som var pålagt
ham?
10. Slik er det også med dere når dere
har gjort alt som er pålagt dere. Si at dere
er uverdige slaver som har bare har gjort
det dere var skyldige å gjøre.
Ti spedalske blir helbredet
11. Og det skjedde idet de skulle gå
videre til Jerusalem at han gikk midt
gjennom Samaria og Galilea.
12. Og da han kom inn i en landsby,
møtte han ti spedalske menn som stod
langt borte.
13. Og de løftet røsten og sa: Jesus,
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mester, forbarm deg over oss.
14. Da han så dem, sa han: Gå bort og
vis dere selv for prestene. Og det skjedde
idet de gikk bort at de ble renset.
15. Men da en av dem så at han var
helbredet, vendte han tilbake og priste
Gud med høy røst.
16. Og han falt på sitt ansikt ved føttene
hans og takket ham. Og han var en
Samritaner.
17. Men Jesus svarte og sa: Var det
ikke ti som ble renset? Hvor er de ni?
18. Fantes det ikke noen som vendte
tilbake for å gi Gud ære uten denne ene
fremmede?
19. Og han sa til ham: Reis deg og gå
bort. Din tro(stole på) har forløst deg.
Guds rikes komme
20. Men da han var blitt spurt av
fariseerne om når Guds rike kommer,
svarte han dem og sa: Guds rike kommer
ikke med beskuelse.
21. Heller ikke skal de si: "Se her!", eller:
"Se der!" Se, Guds rike er nemlig inne i
dere.
22. Men han sa til lærlingene: Dager
skal komme da dere skal lengte etter å se
en av menneskesønnens dager, og dere
skal ikke se den.
23. Og de skal si til dere: "Se her!", eller:
"Se der!" Gå ikke dit og følg ikke etter.
24. For nemlig akkurat som lynet slår
ned i den ene ende av himmelen og lyser
til den andre ende av himmelen, slik skal
det være på menneskesønnens dag.
25. Men først må han lide mye og
forkastes av denne generasjonen.
26. Og akkurat som det var i Noahs
dager, slik skal det også være i
menneskesønnens dager.
27. De åt, drakk, giftet seg, og ble
bortgiftet, inntil den dagen Noah gikk inn i
arken og floden kom og drepte dem alle.
28. Og også akkurat som det var i Lots
dager. De åt, drakk, kjøpte, solgte,
plantet, og bygde.
29. Men på den dagen Lot gikk ut fra
Sodoma regnet det ild og svovel fra
himmelen, og drepte alle.
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30. Etter samme måte skal det også
være på den dagen menneskesønnen
åpenbares.
31. Den som er oppe på taket den
dagen, og har redskapene sine i huset,
må ikke gå ned for å hente dem. Og den
som er ute på marken likedan, han må
ikke vende tilbake.
32. Husk Lots hustru.
33. Den som vil søke å berge sin sjel,
skal miste den. Og den som måtte miste
den, skal bevare den.
34. Jeg sier dere: I den natten skal to
være i en seng. Den ene taes med, og
den andre etterlates.
35. To kvinner skal male på en kvern
sammen. Den ene skal taes med, og den
andre etterlates.
36. To skal være ute på marken. Den
ene taes med, og den andre etterlates.
37. Og de svarte og sa til ham. Hvor,
Herre? Men han svarte og sa til dem: Der
hvor kroppen er, skal ørnene samles.
KAP. 18
Liknelsen om enken og dommeren
1. Men han sa også en liknelse til dem
om at de alltid burde påkalle og ikke bli
trette.
2. Og han sa: Det var en dommer i en
by som ikke hadde respekt for Gud og
ikke tok hensyn til mennesker.
3. Men det var en enke i denne byen, og
hun gikk stadig til ham og sa: Skaff meg
rett mot min motstander.
4. Og for en stund så ville han ikke. Men
etter dette sa han til seg selv: Om jeg ikke
har respekt for Gud og heller ikke tar
hensyn til mennesker,
5. så får jeg dog skaffe meg det bry å
skaffe henne rett, så hun ikke til slutt
kommer og klasker til meg.
6. Men Herren sa: Hør hva denne
urettferdige dommer sier!
7. Men skal mon ikke Gud skaffe rett til
de hans utvalgte som roper til ham dag og
natt, og er han tålmodig når det gjelder
dem?
8. Jeg sier dere at han skal skaffe dem
deres rett i en fart. Men når menneske-

sønnen kommer, skal han da
troen(overbevisning) på Jorden?

finne

Liknelsen om fariseeren og tolleren
9. Men han sa også til noen, som stolte
på seg selv at de var rettferdige og så ned
på de andre, denne liknelsen:
10. To mennesker gikk opp til templet
for å be. Den ene var en fariseer, og den
andre en toller.
11. Fariseeren stod for seg selv og bad
slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er
som de andre menneskene, røvere,
urettferdige, horkarer, eller også som
denne tolleren.
12. Jeg faster to ganger i uken og gir
tiende av alt som jeg tjener.
13. Og tolleren stod langt borte og ville
ikke engang løfte sine øyne til himmelen.
Men han slo seg på brystet sitt og sa: Å
Gud, vær nådig mot en synder som meg.
14. Jeg sier dere: Ned gikk denne
rettferdiggjort til sitt hus istedenfor den
andre. For hver den som opphøyer seg
selv, skal fornedres.
Jesus tar imot barna
15. Men de bar også småbarna til ham
forat han skulle røre ved dem. Men da
lærlingene så det, irettesatte de dem.
16. Men Jesus kalte dem til seg, og sa:
La de små barna komme til meg, og
hindre dem ikke, for Guds rike tilhører
slike.
17. I sannhet sier jeg dere: Den som
ikke tar imot Guds rike som et lite barn,
skal aldeles ikke komme inn i det.
Den rike lederen
18. Og en leder kom til ham: Gode
mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig
levende liv?
19. Men Jesus sa til ham: Hvorfor sier
du at jeg er god? Ingen er god uten en,
Gud.
20. Du kjenner budene: Driv ikke hor!
Ikke slå i hjel! Stjel ikke! Gi ikke falsk
vitnesbyrd! Ær din far og din mor!
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21. Men han sa: Alt dette har jeg passet
på fra min ungdom av.
22. Men da Jesus hadde hørt dette, sa
han til ham: Ennå ett mangler deg. Selg
alt det du har, og del det ut til de fattige,
og du skal få en skatt i himmelen. Og kom
og følg meg.
23. Men da han hadde hørt disse ting,
ble han lei seg, for han var nemlig meget
rik.
24. Men da Jesus så hvor bedrøvet han
ble, sa han: Hvor vanskelig det er for de
som har rikdommer å gå inn i Guds rike.
25. Det er lettere for en kamel å gå
gjennom nåløyet enn for en rik å gå inn i
Guds rike.
26. Men da de hørte det, sa de: Hvem
kan da bli frelst?
27. Men han sa: Det umulige for
mennesker er mulig hos Gud.
28. Men Peter sa: Se, vi forlot alt og
fulgte deg.
29. Men han sa til dem: I sannhet sier
jeg dere: Ingen er det som forlot hus, eller
foreldre, eller brødre, eller hustru, eller
barn, for Guds rikes skyld
30. som ikke skal få mangfoldig igjen i
denne tiden, og i den kommende tid evig
levende liv.
Jesus taler om sin død og
oppstandelse
31. Da han hadde tatt til seg de tolv, sa
han til dem: Se, vi går opp til Jerusalem
og skal fullføre alt det som profetene har
skrevet om menneskesønnen.
32. Han skal nemlig overgis til
hedningene og bli hånet, latterliggjort, og
spyttet på.
33. Og etter å ha pisket ham skal de
drepe ham. Og på den 3. dagen skal han
stå opp.
34. Men de skjønte ikke noe av disse
ting, og denne tale var skjult for dem, så
de kjente ikke det talte.
Tiggeren ved Jeriko som var blind
35. Men det skjedde da de nærmet seg
Jeriko at en viss blind mann satt ved veien
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og tigget.
36. Men da han hørte en folkemengde
gå forbi, spurte han hva dette var.
37. Men de fortalte ham at det er
Nasareeren Jesus som går forbi.
38. Og han ropte og sa: Jesus, Davids
sønn, forbarm deg over meg.
39. Og de som gikk foran irettesatte
ham og sa at han skulle tie. Men han
ropte heller sterkere: Davids sønn,
forbarm deg over meg.
40. Men Jesus stanset og bød at han
skulle føres til ham. Men da han var
kommet nær til ham, spurte han ham
41. og sa: Hva vil du jeg skal gjøre for
deg? Men han sa: Herre, at jeg får se.
42. Og Jesus sa til ham: Få synet, din
tro(stole på) har forløst deg.
43. Og straks fikk han synet og fulgte
ham mens han priste Gud. Og hele folket
så dette og gav sin pris til Gud.
KAP. 19

Jesus og Sakkeus

1. Da de kom inn, gikk han igjennom
Jeriko.
2. Og se, der var en mann ved navn
Sakkeus, og han var overtoller. Og denne
var rik.
3. Han søkte og se hvem Jesus var, og
han kunne ikke for folkemengden, for han
var liten av vekst.
4. Han sprang foran i forveien og gikk
opp i et morbærtre, forat han skulle kunne
se ham, for der ville han passere.
5. Og da han kom til stedet, og hadde
sett opp, sa Jesus til ham: Sakkeus,
skynd deg å gå ned, for idag vil jeg gjerne
bli hos deg i ditt hus.
6. Og han skyndte seg og gikk ned, og
tok imot ham med fryd.
7. Og da alle så det, knurret de og sa at
han gikk inn hos en syndig mann for å
hvile.
8. Men Sakkeus stod frem og han sa til
Herren: Se, det halve av min formue,
Herre, gir jeg til de fattige. Og hvis jeg har
presset ut noe av noen, så gir jeg det
tilbake firedobbelt.
9. Men Jesus sa til ham: At idag er
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frelse kommet til dette hus, ettersom han
også er et Abrahams barn.
10. Menneskesønnen kom nemlig for å
søke å frelse det bortkomne.
Liknelsen om de ti pund
11. Men da de hørte disse ting, og han
hadde lagt seg til bords, sa han en
liknelse, fordi det var nær for ham å være i
Jerusalem og Guds rike snart skulle
komme til syne for dem.
12. Han sa da: Et edelt menneske drog
til et land langt borte, for å ta seg et
kongedømme og vende tilbake.
13. Men han kalte sine ti slavene til seg
og han gav dem ti pund (7,2kg sølv), og
sa til dem: Driv handel inntil jeg kommer.
14. Men hans borgere hatet ham og
sendte eldsterådet etter ham, og sa: Vi vil
ikke at du skal være konge over oss.
15. Og det skjedde idet han kom tilbake
etter å ha fått kongedømmet, at han sa at
slavene skulle tilkalles ham, disse til hvem
han gav sølvet, forat han kunne få hvite
hvem som hadde tjent hva.
16. Men den første kom frem og sa:
Herre, dine pund skaffet ti pund (7,2kg
sølv) ekstra.
17. Og han sa til ham: Godt, du gode
slave. Fordi du var trofast i det som var
lite, skal du få makt over ti byer.
18. Og den andre kom frem og sa:
Herre, dine pund skaffet fem pund (3,6kg
sølv) ekstra.
19. Men også til denne sa han: Også du
skal bli herre over fem byer.
20. Og en annen kom og sa: Se her er
dine pund som jeg hadde lagt bort i et
tørkle.
21. Jeg hadde nemlig respekt for deg,
fordi du er en streng mann. Du tar opp det
som du ikke la ned, og høster det du ikke
sådde.
22. Han sier til ham: Av din egen munn
dømmer jeg deg, du dårlige slave. Du
visste at jeg var et strengt menneske som
tok opp det jeg ikke la ned, og høster der
jeg ikke sådde.
23. Hvorfor gav du ikke mitt sølv til
utlånebordet, så jeg fikk det igjen med

rente da du drev det inn?
24. Og til de som stod omkring, sa han:
Ta fra ham de pund og gi til ham som
hadde ti pund (7,2kg sølv).
25. Og de sa til ham: Herre, han har ti
pund (7,2kg sølv).
26. Jeg sier dere at det skal gis til
enhver som har. Men fra den som ikke
har, skal også det han har taes ifra ham.
27. Men mine fiender, de som ikke ville
ha meg til konge over dem, før dem hit og
hogg dem ned fremfor meg.
Jesu inntog i Jerusalem
28. Og da han hadde sagt disse ting,
gikk han i forveien opp til Jerusalem.
29. Og som han nærmet seg Bet-Fage
og Bet-Ania ved fjellet som kalles
oljeberget, sendte han to av lærlingene
sine
30. og sa: Gå bort til landsbyen som
ligger midt imot oss, i hvilken dere skal
finne en fole bundet når dere går inn, på
hvilken ingen mennesker noen gang har
sittet. Løs den og før den med.
31. Og hvis noen spør dere: "Hvorfor
løser dere den?" skal dere si slik: At
Herren har bruk for den.
32. Men de som var sendt, gikk avsted,
og de fant det som han sa til dem.
33. Men da de løste folen, sa dens herre
til dem: Hvorfor løser dere folen?
34. Men de sa: Herren har bruk for den.
35. Og de leide den til Jesus. De la sine
klær på folen, og Jesus satte seg opp.
36. Mens han gikk frem strødde de
klærne sine på veien.
37. Men da han allerede nærmet seg
nedstigningen fra Oljeberget, begynte hele
mengden med lærlinger å fryde seg og
prise Gud med høy røst, for alle de kraftgjerninger som de hadde sett.
38. Og de sa: Velsignet være kongen i
Herrens navn, til fred i himmelen og
majestet i det høyeste.
39. Og noen av fariseerne fra
folkemengden sa til ham: Mester, irettesett
lærlingene dine.
40. Og han svarte og sa: Jeg sier dere
at hvis disse skulle tie, skal steinene rope.

Lukas' Evangelium
Jesus gråter over Jerusalem
41. Og som han nærmet seg og så
byen, gråt han over den
42. og sa: Om du også visste, endog på
denne dag, det som fører til din fred, men
nå er det skjult for dine øyne.
43. For dager skal komme over deg, og
fiendene dine skal kaste opp en voll
omkring deg. Og de skal omringe deg, og
presse deg fra alle kanter.
44. Og de skal jevne deg, og barna dine
i deg, med jorden, og ikke etterlate stein
på stein i deg, fordi du ikke kjente din
besøkelsestid.
Jesus renser templet
45. Da han hadde gått inn i templet,
begynte han å kaste ut de som solgte og
kjøpte i det,
46. og sier til dem: Det er skrevet: "Mitt
hus skal være et hus for bønn.", men dere
har gjort det til en røverhule.
47. Og han var daglig i templet og lærte.
Men yppersteprestene, de skriftlærde, og
de fremste blant folket, søkte å få ham
utryddet.
48. Og de fant ikke ut hva de skulle
gjøre, for hele folket hang nemlig ved ham
og lyttet.
KAP. 20
Spørsmål om Jesu myndighet
1. Og det skjedde på en av disse
dagene, mens han underviste folket i
templet og forkynte gledesbudskapet, at
yppersteprestene og de skriftlærde trådde
til, sammen med de eldste.
2. Og de snakket til ham og sa: Si oss
med hvilken myndighet du gjør disse
tingene, eller hvem har gitt deg denne
myndigheten?
3. Men han svarte og sa til dem: Jeg vil
også spørre dere om en sak. Si meg:
4. Dåpen av Johannes, var den fra
himmelen eller fra mennesker?
5. Men de samtalte med seg selv og sa:
At hvis vi skulle si: "Fra himmelen.", vil
han si til oss: Hvorfor trodde dere ham
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ikke?
6. Men hvis vi skulle si: "Fra
mennesker.", vil hele folket steine oss. For
det er nemlig overbevist om at Johannes
var en profet.
7. Og de svarte: Vi vet ikke hvor fra.
8. Og Jesus sa til dem: Heller ikke sier
jeg til dere med hvilken myndighet jeg gjør
disse tingene.
Liknelsen om den forpaktede
vingården
9. Men han begynte å si denne liknelse
til folket: Et menneske plantet en vingård
og han leide det bort til noen jordbrukere
og drog utenlands i en lang tid.
10. Og til bestemt tid sendte han en
slave til jordbrukerne, forat de skulle gi
ham f ru kten fra vinhagen. Men
jordbrukerne slo ham, og sendte han
tomhendt bort.
11. Og han fortsatte å sende en annen
slave, men også denne slo de og hånet,
og sendte ham tomhendt bort.
12. Og han tillot å sende en tredje, men
også denne slo de til blods og kastet ut.
13. Men vingårdens herre sa: Hva skal
jeg gjøre? Jeg vil sende min elskede
sønn, kanskje de vil ta hensyn til ham.
14. Men da jordbrukerne så ham, tenkte
de med seg selv og sa: Dette er arvingen.
La oss drepe ham, forat arven kan bli vår.
15. Og de kastet ham utenfor vingården
og drepte ham. Hva skal nå denne
vingårds herre gjøre med dem?
16. Han skal komme og drepe disse
jordbrukerne, og gi vingården til andre.
Men da de hørte dette, sa de: Det må ikke
skje!
17. Men han så på dem og sa: Hva er
da dette som er skrevet: Steinen som
bygningsmennene vraket, den er blitt til
hjørnestein?
18. Hver den som faller på steinen, skal
bli slått ned. Men på hvem den faller, skal
den knuse ham.
Er det tillatt å betale skatt til keiseren
19. Og yppersteprestene og de skrift-
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lærde søkte å legge hånd på ham fra
denne stund, men de hadde respekt for
folket.
20. De voktet på ham og sendte
skuespillere som sa seg selv å være
rettferdige til oppsikt, forat de kunne gripe
ham i ord, forat de kunne overgi ham til de
øverste og til maktinnhavende landshøvding.
21. Og de spurte ham og sa: Mester, vi
vet at du taler og lærer rett, og tar ikke
hensyn til utseende, men lærer Guds vei i
sannhet.
22. Er det tillatt for oss å gi skatt til
keiseren eller ikke?
23. Men han merket seg deres sleiphet,
og han sa til dem: Hvorfor setter dere meg
på prøve?
24. Vis meg en denar (7,2g sølv)! Hvis
bilde og påskrift har den? Men de svarte
og sa: Keiseren.
25. Men han sa til dem: Betal da
keiseren det som keiserens er. Og det
som Guds er, til Gud.
26. Og de maktet ikke å gripe ham i ord
fremfor folket. Og de undret seg over
svaret hans og tidde.
De dødes oppstandelse
27. Men noen av sadduseerne, de som
nektet på at det var noen oppstandelse,
spurte ham
28. og sa: Mester, Moses skrev til oss:
"Hvis noens bror dør som har en kone, og
han dør barnløs, så skal hans bror ta
konen og reise opp etterkommere for sin
bror."
29. Nå var det sju brødre. Og den første
som hadde tatt en hustru, døde barnløs.
30. Den andre tok henne til hustru, men
også denne døde barnløs.
31. Og den tredje tok henne. Og likedan
også alle sju uten at de etterlot seg barn,
og døde.
32. Men til slutt døde også kvinnen.
33. I oppstandelsen, hvem av dem skal
hun da være hustru til? De hadde nemlig
hatt henne til hustru alle sju.
34. Og Jesus svarte og sa til dem:
Denne tidsalders barn gifter seg, og

bortgiftes.
35. Men de som blir verdige til å få del i
den andre tidsalder og oppstandelsen fra
de døde, verken gifter seg, eller bortgiftes.
36. For de kan ikke dø mere. For de er
englene like, idet de er Guds barn, og
oppstandelsens barn.
37. Men at de døde står opp har også
Moses opplyst på stedet om tornebusken,
der han kaller Herren for Abrahams Gud,
Isaks Gud, og Jakobs Gud.
38. Men Gud er ikke de dødes Gud,
men de levendes, for de lever nemlig alle
for ham.
Hvordan kan Messias være Davids
sønn
39. Men noen av de skriftlærde svarte
og sa: Mester, du talte bra.
40. Og de våget ikke å spørre ham ut
om noe mer.
41. Men han sa til dem: Hvordan kan de
si at Messias er Davids sønn?
42. Davids selv sier jo i salmenes bok:
Herren sa til min herre: "Sett deg ved min
høyre side,
43. mens jeg legger fiendene dine som
en fotskammel for dine føtter."
44. David kaller ham altså Herre,
hvordan kan han da være hans sønn?
Jesus advarer mot de skriftlærde
45. Men mens hele folket hørte på, sa
han til lærlingene sine:
46. Se opp for de skriftlærde, de som
ønsker å gå omkring i side kapper, elsker
hilsninger på torgene, de fremste setene i
synagogene, og de fremste setene i
selskapene.
47. De som eter opp enkers huser og
ber lenge for syns skyld. Disse skal få så
mye strengere dom.
KAP. 21

En fattig enkes offer

1. Men da han så opp, så han de rike
som kastet gavene sine i tempelkisten.
2. Men han så også en fattig enke som
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kastet dit to lepta (0,514g sølv).
3. Og han sa: Sannelig sier jeg dere at
denne fattige enke kastet mere enn alle
andre.
4. For alle disse kastet nemlig av sin
overflod i gaver, men denne kastet av sin
fattigdom hele sitt livsopphold.
Jesus forutsier templets ødeleggelse
5. Og da noen talte om templet, at det
var utsmykket med vakre steiner og
innvidde gaver,
6. sa han: Dette som dere ser. Det skal
komme dager i hvilke det ikke skal
etterlates stein på stein som ikke skal
brytes ned.
Forfølgelser og tegn skal komme
7. Men de spurte ham og sa: Mester,
når skal alt dette skje? Og hva er tegnet
når dette skjer?
8. Men han sa: Se til at dere ikke blir ført
vill, for mange skal komme i mitt navn og
si at det er jeg, og tiden er kommet nær.
Gå ikke etter dem.
9. Men når dere hører om krig og
opprør, så bli ikke redde, for disse tingene
må nemlig skje først, men enden kommer
ikke med en gang.
10. Da sa han til dem: Folk skal reise
seg mot folk og rike mot rike.
11. Store jordskjelv på flere steder,
hungersnød, og pest, skal det være. Store
dramatiske tegn fra himmelen skal det
også være.
12. Men før alle disse tingene skjer, skal
de legge hånd på dere, forfølge dere, og
overgi dere til synagogene og fengsler, og
føre dere bort for konger og ledere for mitt
navns skyld.
13. Det skal føre til et vitnesbyrd for
dere.
14. Legg det derfor på hjertene deres så
dere ikke skal beklage dere på forhånd
om hvordan dere skal forsvare dere.
15. Jeg skal nemlig gi dere visdom i
munnen mot hvilket de ikke kan motsi,
eller motstå, de som står dere imot.
16. Men dere skal også overgis av
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foreldre, brødre, slektninger, og venner,
og de skal drepe noen av dere.
17. Og dere skal bli hatet av alle for mitt
navns skyld.
18. Og dere skal slett ikke miste et hår
på deres hode.
19. Ved deres tålmodighet skal dere
vinne deres sjeler.
Jerusalems ødeleggelse
20. Men når dere ser Jerusalem omgitt
av hærer, da vit at hennes ødeleggelse er
kommet nær.
21. Da må de i Juda fly til fjellene. Og de
som bor midt i henne, må gå ut. Og de
som er på marken, må ikke gå inn i
henne.
22. For dette er dager med dom, for å
fullføre alle de ting som er skrevet.
23. Stakkars de mange som gir bryst i
de dager, for det skal nemlig bli en stor
nød på Jorden, og vrede over dette folk.
24. De skal falle for sverdets munn, og
de skal føres i fangenskap til alle
hedningefolk. Og Jerusalem skal bli trådd
ned av hedninger inntil hedningenes tid er
oppfylt.
Når menneskesønnen kommer
25. Og det skal skje tegn i sol, måne,
stjerner, og på Jorden, og folk blir
skrekkslagne og rådløse når hav og
brenninger bruser.
26. Mennesker skal besvime av frykt og
redsel på det som kommer over Jorden,
for himmelens krefter skal rokkes.
27. Og da skal dere se menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor
majestet.
28. Men før disse tingene begynner å
skje, da rett dere opp og løft deres hoder,
fordi deres forløsning nærmer seg.
Lær en liknelse av fikentreet
29. Og han sa en liknelse til dem: Se på
fikentreet og alle trærne:
30. Når dere ser de spirer, vet dere
allerede med dere selv at sommeren alt er
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nær.
31. Slik skal dere også, når dere ser alt
dette skjer, vite at Guds rike er nær.
32. I sannhet sier jeg dere: At denne
generasjon skal på ingen måte forgå før
enn alt dette har skjedd.
33. Himmel og Jord skal forgå, men
mine ord skal på ingen måte forgå.
Vær på vakt og la dere ikke tynge av
bekymringer
34. Men ta vare på dere selv, forat dere
ikke skal tynge hjertene deres av rus,
drukkenskap, og dagliglivets bekymringer,
så denne dagen plutselig skulle komme
over dere.
35. Som en felle skal den nemlig komme
over alle de som sitter på hele Jordens
overflate.
36. Våk derfor bedene til enhver tid,
forat dere skal aktes verdige til å unnfly alt
dette som skal skje, og til å stå fremfor
menneskesønnen.
37. Han var om dagene i templet og
underviste. Men om nettene gikk han ut
og overnattet på det de kalte Oljeberget.
38. Og hele folket kom grytidlig til ham i
templet for å høre ham.
KAP. 22
Planlegging om å drepe Jesus
1. Men det nærmet seg de usyrede
brøds høytid, som blir kalt påske.
2. Og yppersteprestene og de
skriftlærde søkte hvordan de kunne drepe
ham, men de hadde nemlig respekt for
folket.
3. Og Satan gikk inn i Judas, som også
kaltes Iskariot(den falske), som var
medregnet blant de tolv.
4. Og da han var gått bort, samtalte han
med yppersteprestene og offiserene om
hvordan han kunne overgi ham til dem.
5. De ble glade, og enige om å gi ham
penger.
6. Han godtok det og søkte en anledning
til å overgi ham, til dem, uten oppstyr i
folket.

Påskemåltidet blir gjort i stand
7. Og den usyrede brøds dag kom, på
hvilken påskelammet skulle slaktes.
8. Og han sendte Peter og Johannes, og
sa: Gå bort og gjør påsken i stand for oss,
forat vi kan ete.
9. Men de sa til ham: Hvor vil du vi skal
gjøre i stand for deg?
10. Men han sa til dem: Se, når dere har
kommet inn i byen, skal dere møte et
menneske som bærer en krukke med
vann. Følg etter ham til huset hvor han går
inn.
11. Og si til husets herre: Mesteren sier
til deg: Hvor er rommet hvor jeg kan ete
påskelammet med lærlingene mine?
12. Og han skal vise dere et stort
møblert loftrom. Der skal dere gjøre i
stand.
13. Men de gikk bort og fant det som
han hadde sagt, og de stelte i stand
påskemåltidet.
Nattverden blir opprettet
14. Og da tiden kom, la han seg til
bords, og apostlene med ham.
15. Og han sa til dem: Med lengsel har
jeg sett frem til dette å ete påskemåltidet
med dere før jeg må lide.
16. Jeg sier dere nemlig at jeg på ingen
måte skal ete av det før det er fullført i
Guds rike.
17. Og da han hadde mottatt begeret og
takket, sa han: Ta dette, og del det
mellom dere.
18. Jeg sier dere nemlig at jeg skal på
ingen måte drikke av denne vintreets frukt
før Guds rike kommer.
19. Og han tok et brød, takket, brøt det,
og gav det til dem, og sa: Dette er min
kropp, den som gis for dere. Gjør dette til
minne om meg.
20. Likedan tok han også begeret etter
kveldsmåltidet og sa: Dette beger er den
nye pakt i mitt blod, det som blir utøst for
dere.
21. Men se, hånden av ham som overgir
meg er med meg her ved bordet.
22. Menneskesønnen går riktignok bort
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ifølge det som er fastsatt, men stakkars
det menneske ved hvem han overgis.
23. Og de begynte å samtale med
hverandre om hvem det dog skulle være
av dem som skulle gjøre dette.
Hvem som er den største
24. Men det ble også trette blant dem
om hvem som mente å være størst.
25. Men han sa til dem: Folkenes konger
hersker over dem, og de som utøver makt
kalles velgjørere.
26. Men blant dere er det ikke slik. Men
den som vil være størst bland dere, han
være som den laveste. Og den som vil
være leder, være som en tjener.
27. Hvem er nemlig større, den som
ligger til bords, eller den som tjener? Er
det ikke han som ligger til bords? Men jeg
er midt iblant dere som en tjener.
28. Men dere er de som har holdt ut
sammen med meg i mine prøvelser,
29. og jeg overgir riket til dere som min
Fader overgav til meg,
30. forat dere kan ete og drikke ved mitt
bord i mitt rike, og sitte på troner, der dere
dømmer de tolv Israels stammer.
Jesus forutsier Peters fornektelse
31. SIMON ! Se, Satan har krevd å få
sikte dere som hvete.
32. Men jeg bad for deg forat ikke din
tro(stole på) skal opphøre. Og når du har
omvendt deg, så styrk dine brødre.
33. Men han sa til ham: Herre, med deg
er jeg klar til både å gå i fengsel og å gå i
døden.
34. Men han sa: Jeg sier deg, Peter, at
hanen skal ikke gale idag før enn du har
nektet å kjenne meg tre ganger.
Ta med veske, sverd, og pung
35. Og han sa til dem: Da jeg sendte
dere uten pung, veske, og sandaler,
manglet dere noe? Men de sa: Ingenting.
36. Han sa derfor til dem: Men nå skal
den som har en pung, ta den med; og
likedan også veske. Og den som ikke har,
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han kan selge sin kappe og kjøpe et
sverd.
37. Jeg sier dere nemlig at dette som er
skrevet må oppfylles på meg: "Og han ble
regnet med forbrytere.", forat også det
som er skrevet om meg skal få sin ende.
38. Men de sa: Herre, se, her er to
sverd. Men han sa til dem: Det er nok.
Bønnen i Getsemane
39. Og han gikk ut, som han hadde for
vane, til Oljeberget. Og lærlingene hans
fulgte ham også.
40. Men da han var kommet til stedet,
sa han til dem: Be om at dere ikke må
komme i fristelse.
41. Og han løsrev seg fra dem, gikk
omtrent et steinkast, og falt på sine knær.
Og han bad
42. og sa: Fader, hvis du vil så før dette
beger forbi meg. Men ikke la min, men din
vilje skje.
43. Men en engel viste seg for ham fra
himmelen og styrket ham.
44. Og han kom i en intens kamp mens
han bad, og svetten hans ble som dråper
av blod som falt ned på jorden.
45. Og da han hadde reist seg fra
bønnen, kom han til lærlingene sine og
fant dem sovende i sorgen.
46. Og han sa til dem: Hvorfor sover
dere? Reis dere og be, forat dere ikke må
komme i fristelse.
Jesus blir tatt til fange
47. Ennå mens han talte, se, en
folkemengde, og han som kaltes Judas,
en av de tolv, gikk foran dem. Og han kom
nær Jesus for å kysse ham.
48. Men Jesus sa til ham: Judas,
forråder du menneskesønnen med et
kyss?
49. Men da de som var omkring ham så
det som ville skje, sa de: Herre, skal vi slå
til med sverd?
50. Og en av dem slo yppersteprestens
slave, og hugg av ham hans høyre øre.
51. Men Jesus svarte og sa til ham: La
dem gå til dette skritt. Og han rørte ved
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øret hans og helbredet ham.
52. Men Jesus sa til dem som var
kommet mot ham fra yppersteprestene,
templets ledere, og de eldste: Som mot et
røver er dere gått ut med sverd og
stokker.
53. Daglig var jeg hos dere i templet
uten at dere strakte ut hendene mot meg,
men dette er deres time, og mørkets
makt.
54. Men da de hadde grepet ham, førte
de ham hjem til ypperstepresten. Men
Peter fulgte på lang avstand.
Peter fornekter Jesus
55. Men de tente ild midt ute på gårdsplassen, og Peter satte seg midt iblant
dem.
56. Men ei tjenestejente så ham sittende
i lyset, og etter å ha stirret på ham, sa
hun: Også denne var med ham.
57. Men han fornektet og sa: Kvinne, jeg
kjenner ham ikke.
58. Og en kort tid etter kom en annen
som hadde sett ham og sa: Også du er en
av dem. Men Peter sa: Menneske, jeg er
ikke.
59. Og da det var gått omtrent en time,
forsikret en annen og sa: I sannhet, så var
også denne med ham. Også han er jo
Galileer.
60. Men Peter sa: Menneske, jeg vet
ikke hva du snakker om. Og straks gol
hanen.
61. Og da Herren snudde seg, så han
på Peter. Og Peter kom i hu Herrens ord,
hvordan han sa til ham at før en hane
galer, skal du ha fornektet meg tre ganger.
62. Da gikk han ut utenfor, og han gråt
bittert.
Vaktene håner og slår Jesus
63. Og mennene som holdt Jesus, hånte
og slo ham.
64. De tildekket ham, slo ham i ansiktet,
og spurte ham og sa: Profeter! Hvem er
det som har slått deg?
65. Og mange andre blasfemiske ting sa
de til ham.

Jesus blir fremstilt for Israels
myndighet
66. Og da det ble dag, samlet folkets
eldsteråd seg, yppersteprester og de
skriftlærde, og de førte ham til sin
forsamlingssal og sa:
67. Hvis du er Kristus, så si oss det!
Men han sa til dem: Hvis jeg sier dere det,
så vil dere på ingen måte tro.
68. Men hvis jeg vil spørre, så vil dere
heller ikke svare.
69. Men fra nå, skal menneskesønnen
sitte ved kraftens høyre side av Gud.
70. Men alle sa: Du er altså Guds sønn?
Men han sa til dem: Dere sier at jeg er.
71. Men de sa: Hva behov har vi for
vitneutsagn. Vi har jo selv hørt det fra
hans munn.
KAP. 23
Jesus blir ført frem for Pilatus
1. Og hele flokken av dem reiste seg, og
førte ham til Pilatus.
2. Men de begynte å anklage ham og
sa: Denne har vi funnet som forfører
folket, forbyr å gi skatt til keiseren, og sier
seg selv å være Messias, en konge.
3. Men Pilatus spurte ham og sa: Er du
Jødenes konge? Men han svarte ham og
sa: Du sier det.
4. Men Pilatus sa til yppersteprestene og
folkemengden: Jeg finner ingen skyld hos
dette menneske.
5. Men de presset på og sa at han
oppvigler folket med sin lære over hele
Juda. Han begynte fra Galilea, og er
kommet helt hit.
Jesus for Herodes
6. Men da Pilatus hørte Galilea, spurte
han om mennesket var Galileer.
7. Og da han hadde erkjent at han var
fra Herodes styresmakt, sendte han ham
til Herodes, som også var i Jerusalem
disse dagene.
8. Men da Herodes så Jesus, gledet han
seg mye. Han hadde nemlig for lenge
siden ønsket å se ham, på grunn av det
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han hørte om ham. Og han håpet på å få
se et tegn skje av ham.
9. Han spurte ham med mange ord, men
han svarte ham ingenting.
10. Men yppersteprestene og de
skriftlærde anklaget ham kraftig.
11. Og da også Herodes hadde hånet
ham med troppene sine, spottet, og lagt
om ham en hvit kledning, sendte de ham
tilbake til Pilatus.
12. Men Pilatus og Herodes ble venner
på denne dagen med hverandre. Tidligere
hadde de nemlig ligget i fiendskap med
hverandre.
Jesus blir dømt til døden
13. Men Pilatus kalte sammen yppersteprestene, lederne, og folket.
14. Han sa til dem: Dere førte dette
menneske til meg, som en som forfører
folket. Og se, jeg har forhørt ham fremfor
dere og fant ingenting skyld hos dette
mennesket i det som dere anklager ham
for.
15. Og heller ikke Herodes, for jeg
sendte dere nemlig til ham. Og se, det er
ikke gjort noe av ham som er verdig død.
16. Jeg vil altså piske og løslate ham.
17. Men nå var han nødt til å løslate en
til dem i helgen.
18. Men da skrek hele folkemengden og
sa: Bort med denne og løslat Barabbas for
oss.
19. Han var kastet i fengsel for mord på
grunn av et opprør som var skjedd i byen.
20. Men Pilatus ropte igjen til dem, for
han ønsket å løslate Jesus.
21. Men de ropte og svarte:
KORSFEST!, ham.
22. Men for tredje gang sa han til dem:
Hva ondt har denne gjort? Jeg fant ingen
skyld hos ham. Derfor vil jeg piske og
løslate ham.
23. Men de presset på med sterkere
røst og forlangte ham å korsfestes. Og
røsten deres fikk overhånd.
24. Men Pilatus dømte at deres vilje
skulle skje.
25. Men han løslot dem han, som var
kastet i fengsel på grunn av opprør og
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mord, som de bad om. Men Jesus
overgav ham til deres vilje.
Jesus blir korsfestet
26. Og de som førte ham bort, grep tak i
Simon fra Kyrene, som var kommet fra
landet. Og de la korset på ham, for å bære
det bak Jesus.
27. Men en stor mengde kvinner fulgte
ham som slo seg på brystet og jamret seg
for ham.
28. Men Jesus snudde seg til dem og
han sa: Jerusalems døtre, gråt ikke over
meg, men gråt over dere selv og barna
deres.
29. For se, dager kommer i hvilke de
skal si: Salige er de barnløse, og de liv
som ikke fødte, og de bryster som ikke
gav die.
30. Da skal de begynne å si til fjellene:
"Fall over oss!" og til haugene: Skjul oss.
31. For hvis dere gjør dette med det
grønne tre, hva vil da skje med det tørre?
32. Men de førte også to andre
ugjerningsmenn sammen med ham for å
henrettes.
33. Og da de kom til stedet som kalles
hodeskallen, korsfestet de ham der, og
den ene ugjerningsmann på den
høyreside og den andre på den venstre.
34. Men Jesus sa: Fader, forlat dem. De
vet nemlig ikke hva de gjør. Og de delte
klærne hans med loddkasting.
35. Og folket som stod der og betraktet,
hånte ham. Men også offiserene sa:
Andre har han befridd, så la han befri seg
selv hvis denne er Messias, Guds
utvalgte.
36. Men også soldatene hånte ham og
brakte eddik til ham.
37. Og sa: Hvis du er Jødenes konge,
så befri deg selv.
38. Men også en innskrift var skrevet
over ham: Denne er Jødenes konge.
39. Men en av de ugjerningsmennene
hånliggjorde ham og sa: Hvis du er
Kristus, så befri deg selv og oss.
40. Men den andre svarte og irettesatte
ham: Har du ikke engang respekt for Gud,
du som er under den samme dom?
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41. For vi er jo nemlig med rette verdig
til å motta dette, men denne gjorde
ingenting galt.
42. Og han sa til Jesus: Kom i hu meg,
når du kommer i ditt rike.
43. Og Jesus sa til ham: I sannhet sier
jeg deg: Idag skal du være med meg i
Paradis (Guds hage).
Jesus dør
44. Men omkring den 6. time (kl 12.ºº)
ble det mørkt over hele landet inntil den 9.
time (kl 15.ºº).
45. Solen ble formørket, og forhenget i
templet revnet på midten.
46. Og Jesus ropte med høy røst og han
sa: Fader, i dine hender overgir jeg min
ånd.
47. Men da hundremannsoffiseren så
det som skjedde, priste han Gud og sa:
Sannelig, dette mennesket var rettferdig.
48. Og alle de som var til stede og så
dette synet, og betraktet det som skjedde,
slo seg på brystet og vendte tilbake.
49. Men alle hans bekjente som stod på
avstand, og de kvinner som hadde fulgt
med ham fra Galilea, så disse ting.
Jesus blir gravlagt
50. Og se, en mann ved navn Josef, en
som var rådsherre, en mann som var god
og rettferdig,
51. denne stemte ikke sammen i rådet
og handlingen deres. Han var fra
Arimatea, en av Jødenes byer. Han ventet
også på Guds rike.
52. Denne gikk bort til Pilatus og bad om
Jesus kropp.
53. Etter å ha tatt det ned, svøpte de det
inn i et linklede og la det i en grav, hugget
ut i fjellet, hvor ennå ikke noen var lagt.
54. Det var forberedelses-dagen, og
sabbaten grydde frem.
55. Men baketter fulgte kvinnene som
var kommet med fra Galilea, og de så
graven, og hvordan kroppen hans ble lagt.
56. Og de gjorde seg i stand for å vende
tilbake med velduftende planter og myrra,
men de holdt seg i ro på sabbaten etter

budet.
KAP. 24

Jesu oppstandelse

1. Men på den 1. dag i uken, tidlig i
grålysningen kom de til graven og hadde
med seg velduftende planter, og noen var
sammen med dem.
2. Men de fant steinen veltet bort fra
graven.
3. Og da de var gått inn, fant de ikke
Herren Jesu kropp.
4. Og det skjedde mens de var rådville
angående dette, og se, to menn stod hos
dem i skinnende klær.
5. De ble redde og bøyde sitt åsyn mot
Jorden, men de sa til dem: Hvorfor søker
dere den levende blant de døde?
6. Han er ikke her, men han er stått opp.
Husk hvordan han talte til dere, mens han
ennå var i Galilea,
7. og sa: At menneskesønnen skal
overgis i syndige menneskers hender og
korsfestes, og på den tredje dagen skal
han stå opp.
8. Og de kom i hu ordene hans.
9. Og de vendte tilbake fra graven, og
meldte ifra om alt dette til de elleve og alle
de andre.
10. Men Maria Magdalena, Johanna, og
Maria, Jakobs mor, og de andre som var
med dem, fortalte disse ting til apostlene.
11. Og de tok disse ordene deres for å
være tomt snakk, og de trodde dem ikke.
12. Men Peter reiste seg og sprang til
graven. Og da han bøyde seg, ser han
linklærne liggende for seg. Og han gikk
bort til seg selv, og undret seg over det
som hadde skjedd.
Jesus møtte de som gikk til Emmaus
13. Og se, to av dem var, på den
samme dagen, gående til en landsby, som
ligger seksti stadier (10,8km) fra
Jerusalem, for hvilken navn var Emmaus.
14. Og de samtalte med hverandre om
alle de tingene som hadde inntruffet.
15. Og det skjedde mens de samtalte og
drøftet dette, at Jesus kom nær og gikk
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sammen med dem.
16. Men øynene deres ble igjenholdt, så
de ikke kjente ham.
17. Men han sa til dem: Hva slags tale
er det dere veksler med hverandre, og er
så triste for, mens dere spaserer.
18. Men den ene som hette Kleopas
svarte og sa til ham: Du må være den
eneste fremmede i Jerusalem som ikke
vet om disse tingene som har skjedd i
disse dagene.
19. Og han sa til dem: Hvilke? Men de
sa til ham: Det med Nasareeren Jesus. En
mann som var en mektig profet i gjerning
og i ord for Gud og hele folket.
20. Hvordan yppersteprestene og folkets
ledere overgav ham til dødsdom, og
korsfestet ham.
21. Men vi håpet at han var den som var
i ferd med å befri Israel. Og dog med alle
disse ting, så har 3 dager gått siden dette
skjedde.
22. Men også noen kvinner fra oss har
sjokkert oss. De hadde grytidlig vært ved
graven,
23. og ikke funnet kroppen hans. Da
kom de og fortalte at de endog hadde sett
et syn av engler, som sa at han levde.
24. Og det var noen av dem som var
med oss som gikk til graven og fant det
slik som kvinnene sa, men han så dem
ikke.
25. Og han sa til dem: Å så
uforståelsesfull og trege dere er i hjertet til
å tro på alt som profetene talte.
26. Skulle ikke Kristus lide dette, og gå
inn til sin majestet?
27. Og han begynte fra Moses og fra
alle profetene og la ut for dem i alle
skriftene om ham.
28. Og de nærmet seg landsbyen dit de
var på vei, og han lot som om han skulle
gå videre.
29. Og de overtalte ham og sa: Bli hos
oss, for det går mot kveld og dagen heller.
Og han gikk inn for å bli hos dem.
30. Og det skjedde idet de la seg til
bords med dem at han tok brødet,
velsignet det, brøt det, og gav det til dem.
31. Men da ble deres øyne åpnet og de
gjenkjente ham. Og han ble usynlig for
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dem.
32. Og de sa til hverandre: Var ikke
hjertet vårt brennende i oss da han talte til
oss på veien, og åpnet skriftene for oss?
33. Og de reiste seg i samme stund og
vendte tilbake til Jerusalem. Og de fant
dem samlet og de elleve sammen med
dem.
34. Og de sa: Herren er virkelig oppstått
og er sett av Simon.
35. Og de fortalte om det som hendte på
veien, og hvordan de kjente ham igjen ved
brytingen av brødet.
Jesus viser seg for lærlingene
36. Mens de talte om disse tingene, kom
han selv, Jesus, og stod midt iblant dem,
og sa til dem: Fred være med dere.
37. Men de ble redde og fulle av frykt,
for de trodde de så en ånd.
38. Og han sa til dem: Hvorfor er dere
så oppskremte? Og hvorfor stiger
skepsisen opp i hjertene deres?
39. Se hendene og føttene mine at det
er meg selv. Føl på meg og se, for en ånd
har da ikke kjøtt og bein som dere ser jeg
har.
40. Og da han hadde sagt dette, viste
han dem hendene og føttene.
41. Men ennå var de mistroiske av glede
og undret seg. Og han sa til dem: Har
dere noe spiselig her?
42. Men de gav ham et stykke stekt fisk
og et stykke honningkake.
43. Og han tok det fremfor dem og åt.
44. Men han sa til dem: Disse ord talte
jeg til dere mens jeg enda var hos dere, at
alt måtte oppfylles, det som var skrevet i
Moseloven, profetene, og salmene, om
meg.
45. Da åpnet han deres forståelse så de
skjønte skriftene.
46. Og han sa til dem: At slik står det
skrevet: "Messias skal lide og stå opp fra
de døde på den 3. dag.
47. Og forkynn, i mitt navn, omvendelse
og syndenes forlatelse til alle folk, og
begynn fra Jerusalem.
48. For dere er vitner om disse ting.
49. Og se, jeg sender min Faders løfte
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over dere. Men hvil dere i byen inntil dere
blir ikledd kraft fra det høye.
Jesus blir tatt opp til himmelen
50. Men han førte dem ut til Bet-Ania.
Og han løftet hendene sine, og velsignet
dem.

51. Og det skjedde idet han velsignet
dem, at han skiltes fra dem og ble tatt opp
til himmelen.
52. Og de tilbad ham og vendte tilbake
til Jerusalem med stor glede.
53. Og de var alltid i templet, og
lovpriste og velsignet.

Johannes' Evangelium
21 Kapitler
KAP. 1
Ordet som var fra begynnelsen
1. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var
hos Gud, og Gud var Ordet.
2. Han var i begynnelsen hos Gud.
3. Alle ting ble til ved ham, og uten ham
ble ikke èn ting til som er blitt til.
4. I ham var levende liv, og det levende
liv var menneskenes lys.
5. Og lyset skinner i mørket, og mørket
fikk ikke makt over det.
6. Det kom et menneske utsendt fra
Gud, og navnet hans var Johannes.
7. Men han kom til vitnesbyrd, forat han
skulle vitne om lyset, forat alle skulle tro
ved ham.
8. Han var ikke lyset, men han kom for å
vitne om lyset.
9. Det var det sanne lys, det som
opplyser ethvert menneske, som kom til
verden.
10. Han var i verden, og verden ble til
ved ham, og verden kjente ham ikke.
11. Til sine egne kom han, og hans egne
tok ikke imot ham.
12. Men så mange som tok imot ham,
dem gav ham rett til å bli Guds barn, dem
som trodde på hans navn.
13. De som ikke av blod, og heller ikke
av kjøtts vilje, eller av manns vilje, men av

Gud, ble født.
14. Og Ordet ble kjøtt, og tok bolig iblant
oss. Og vi så hans majestet, en majestet
som en enbåren har fra sin far, full av
nåde og sannhet.
15. Johannes vitner om ham og har ropt
ut: Denne var det om hvem jeg sa: Han
som kommer etter meg, har vært foran
meg, for han var føre meg.
16. Og av hans fylde mottok vi alle,
nåde for nåde.
17. For loven ble gitt ved Moses. Nåden
og sannheten kom ved Jesus Kristus.
18. Ingen har noensinne sett Gud. Men
den enbårene sønn, han som var i
Faderens fang, han har forklart ham.
Døperen Johannes forkynner
19. Og dette er Johannes' vitneutsagn
da Jødene fra Jerusalem sendte prester
og Levitter til ham, forat de skulle spørre
ham: Du, hvem er du?
20. Og han bekjente og nektet ikke. Han
bekjente: At jeg er ikke Kristus.
21. Og de spurte ham: Hva da? Er du
Elia? Og han sier til dem: Det er jeg ikke.
Er du profeten? Og han svarte: Nei.
22. De sa da til ham: Hvem er du? Forat
vi kan gi et svar til dem som har sendt
oss. Hva sier du om deg selv?
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23. Han sa: Jeg er en røst som roper i
ødemarken: "Utjevn veien for Herren!",
som profeten Jesaja sa.
24. Og de utsendte var av fariseere.
25. Og de spurte ham og sa: Hvorfor
døper du, hvis du ikke er Kristus, eller
Elia, eller profeten?
26. Johannes svarte dem og sa: Jeg
døper dere med vann. Men midt blant
dere, står han som dere ikke kjenner.
27. Han er den som kommer etter meg,
hvis jeg ikke er verdig til å løse
sandalreimen hans.
28. Disse tingene skjedde i Bet-Ania på
andre siden av Jordan, hvor Johannes var
og døpte.
Jesus blir døpt av Johannes
29. Dagen etter ser han Jesus komme til
seg, og sier: Se, det Guds lam, som tar
bort verdens synd.
30. Han er det om hvem jeg sa: Etter
meg kommer en mann som har vært foran
meg, fordi han var føre meg.
31. Og jeg kjente ham ikke. Men forat
han skulle åpenbares for Israel, derfor
kom jeg og døpte med vann.
32. Og Johannes vitnet og sa: At jeg har
sett Ånden dalende ned, som en due, fra
himmelen, og han ble over ham.
33. Og jeg kjente ham ikke. Men han
som hadde sendt meg for å døpe med
vann, han sa til meg: På hvem du ser
Ånden dale ned og bli over, han er det
som døper med Hellig Ånd.
34. Og jeg har sett og fått bevitnet at
han er Guds sønn.
Jesu første lærlinger
35. Dagen etter stod Johannes igjen der
med to av lærlingene sine.
36. Og da han så Jesus gå omkring, sier
han: Se Guds lam.
37. De to lærlingene hørte hva han sa
og fulgte etter Jesus.
38. Da Jesus hadde snudd seg og sett
de som fulgte etter, sa han til dem:
39. Hva søker dere? Men de sa til ham:
Rabbi, det betyr oversatt: Lærer, hvor bor
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du?
40. Og han sier til dem: Kom og se! De
kom og så hvor han bodde. Og de forble
hos ham den dagen. Det var omkring den
10. time (kl 16.ºº).
41. Andreas, broren til Simon Peter, var
en av de to som hadde hørt dette hos
Johannes og fulgt ham.
42. Så finner han først sin egen bror,
Simon, og sier til ham: "Vi har funnet
Messias!" Det betyr: "Den salvede."
43. Og han førte ham til Jesus. Men da
Jesus hadde sett ham, sa han: Du er
Simon, Jonas sønn. Du skal kalles Kefas.
Det betyr: "Klippe (Peter)."
Filip og Natanael blir kalt
44. Dagen etter ville Jesus gå videre til
Galilea. Og der finner han Filip og sier til
ham: Følg meg.
45. Men Filip var fra Bet-Saida, fra
Peters og Andreas by.
46. Og Filip finner Natanael og sier til
ham: Vi har funnet han som det er skrevet
om i Moseloven og profetene, Jesus,
Josefs sønn, fra Nasaret.
47. Og Natanael sa til ham: Kan det
komme noe godt fra Nasaret? Filip sier til
ham: Kom og se!
48. Da så Jesus Natanael kommende
mot seg, og han sier om ham: Se, en ekte
Israelitt, i hvem det ikke er svik.
49. Da sier Natanael til ham: Hvorfra
kjenner du meg? Jesus svarte og sa til
ham: Før Filip ropte på deg, da du var
under fikentreet, så jeg deg.
50. Da svarte Natanael og sa til ham:
Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels
konge.
51. Jesus svarte og sa til ham: Fordi jeg
sa deg at jeg så deg under fikentreet, tror
du. Men du skal se større ting enn dette.
52. Og han sa til ham: I SANNHET, sier
jeg dere: Dere skal se himmelen åpnet, og
Guds engler stige opp, og stige ned, over
menneskesønnen.
KAP. 2
Bryllupet i Kana
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1. Og på den 3. dag ble det holdt bryllup
i Kana i Galilea. Og Jesu mor var der.
2. Men Jesus og lærlingene hans var
også innbudt til bryllupet.
3. Og da de var kommet i mangel på vin,
sier Jesu mor til ham: De har ikke vin.
4. Og Jesus sier til henne: Kvinne hva er
det mellom deg og meg? Min time er ennå
ikke kommet.
5. Men moren hans sier til tjenerne: Det
som han sier til dere, gjør det.
6. Men der var seks vannkar av stein
stående, etter Jødenes tradisjon om
vasking, som hver rommet to eller tre
anker (44L-66L).
7. Jesus sier til dem: Fyll disse karene
med vann, og fyll dem helt opp.
8. Og han sier til dem: Øs nå opp og
bær det til kjøkkensjefen. Og de bar det
inn.
9. Men da kjøkkensjefen smakte på
vannet, var det blitt til vin, og han viste
ikke hvor det kom fra. Men tjenerne visste
det, de som hadde øst opp vannet. Da
roper kjøkkensjefen på brudgommen
10. og sier til ham: Ethvert menneske
setter først den gode vinen frem. Og når
de er blitt fulle, så kommer den verre. Men
du har beholdt den gode vinen til nå.
11. Dette var det første tegn Jesus
gjorde i Kana i Galilea før han åpenbarte
sin majestet. Og lærlingene hans trodde
på ham.
12. Etter dette gikk han ned til
Kapernaum, han, moren hans, brødrene
hans, og lærlingene hans, og ble der noen
dager.
Jesus renser templet
13. Jødenes påske var nær, og Jesus
gikk opp til Jerusalem.
14. Og han fant i templet dem som
solgte okser, sauer, og duer, og
pengevekslerene, sittende.
15. Og da han hadde gjort seg en pisk
av tau, drev han alle ut av templet, med
sauene og oksene. Og pengevekslerenes
penger tømte han ut, og bordene veltet
han.
16. Og til dem som solgte duer, sa han:

Ta disse sakene herfra. Gjør ikke min
Faders hus til en røverhule.
17. Men lærlingene hans kom i hu det
som skrevet er: Nidkjærheten for ditt hus
slukte meg.
18. Da svarte Jødene og sa til ham:
Hvilket kjennetegn viser du oss forat du
kan gjøre disse ting?
19. Jesus svarte og sa til dem: Riv ned
dette tempel, og på 3 dager skal jeg
gjenreise det.
20. Da sa Jødene: I 46 år ble dette
templet bygget, og du skal gjenreise det
på 3 dager?
21. Men han talte om sin kropps tempel.
22. Det var da han var oppstått fra de
døde at lærlingene hans kom i hu dette
som han talte til dem, og de trodde
skriften og det ordet som Jesus talte.
Jesus kjente alle
23. Men mens han var i Jerusalem i
påskehøytiden, trodde mange på navnet
hans da de så de tegn han gjorde.
24. Men Jesus selv betrodde seg ikke til
dem, fordi han kjente alle.
25. Og han hadde ikke behov for at
noen fortalte om mennesker, for han
visste nemlig selv hva som var i
mennesket.
KAP. 3
Jesus og Nikodemus
1. Det var et menneske av fariseerne,
Nikodemus var hans navn, en av Jødenes
rådsherrer.
2. Han kom til Jesus om natten, og sa til
ham: Mester, vi vet at du er en lærer som
er kommet fra Gud. For ingen kan nemlig
gjøre disse tegn som du gjør, hvis ikke
Gud er med ham.
3. Jesus svarte og sa til ham: I
SANNHET, sier jeg deg: Hvis ikke noen
blir født på nytt, kan han ikke se Guds
rike.
4. Nikodemus sier til ham: Hvordan kan
et menneske, som er gammelt, fødes?
Han kan ikke komme inn i morens liv for
andre gang og fødes?
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5. Jesus svarte: I SANNHET, sier jeg
deg: Hvis ikke noen blir født av vann og
Ånd, kan han ikke gå inn i Guds rike.
6. Det som er født av kjøtt, er kjøtt. Og
det som er født av Ånden, er ånd.
7. Ikke undre deg over det jeg sa til deg:
Dere må fødes på nytt.
8. Vinden blåser hvor den vil. Dens lyd
hører du, men du vet ikke hvorfra den
kommer, eller hvor den farer. Slik er det
med enhver som er født av Ånden.
9. Nikodemus svarte og sa til ham:
Hvordan kan disse ting skje?
10. Jesus svarte ham: Du er Israels
lærer og skjønner ikke disse tingene?
11. I SANNHET, sier jeg deg: At det vi
vet, taler vi. Og det vi har sett, vitner vi
om. Og dere mottar ikke vårt vitnesbyrd.
12. Hvis dere ikke tror de Jordiske ting
som jeg har sagt dere, hvordan kunne
dere tro hvis jeg sa dere de himmelske?
13. Ingen er steget opp til himmelvelvingen uten han som kom ned fra
himmelen, menneskesønnen, som er i
himmelen.
Frelsesbudskapet
14. Og akkurat som Moses opphøyet
slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen opphøyes,
15. forat hver den som er troende på
ham ikke skal gå fortapt, men ha et evig
levende liv.
16. På denne måte elsket Gud verden,
slik at han gav sin enbårne, forat hver den
som er troende på ham, ikke skal gå
fortapt, men ha et evig levende liv.
17. Gud sendte nemlig ikke sin sønn til
verden for å dømme verden, men forat
verden skulle forløses ved ham.
18. De som er troende på ham, blir ikke
dømt. Men den som ikke er troende, er alt
dømt, fordi han ikke har trodd på den
enbårenes, Guds sønns, navn.
19. Men dette er dommen: At lyset er
kommet til verden, og menneskene elsket
mørket mere enn lyset. Deres gjerninger
var nemlig onde.
20. Enhver som nemlig gjør onde
gjerninger, hater lyset. Og han kommer
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ikke til lyset, forat gjerningene hans skal
irettesettes.
21. Men den som gjør det ekte, kommer
til lyset, forat gjerningene hans kan
åpenbares, for de er utført i Gud.
Jesus og døperen Johannes
22. Etter disse tingene kom Jesus og
lærlingene hans til Juda landområde. Og
der oppholdt han seg med dem og døpte.
23. Men også Johannes var og døpte i
Ainon nær Salim, fordi det var mye vann
der. Og de kom og ble døpt.
24. Johannes var nemlig ennå ikke
kastet i fengsel.
25. Det ble nå en diskusjon mellom
lærlingene til Johannes og noen Jøder om
renselsen.
26. Og de kom til Johannes, og sa til
ham: Lærer, han som var hos deg på andre
siden av Jordan, om hvem du vitnet, se,
han døper, og alle kommer til ham.
27. Johannes svarte og sa: Ikke kan et
menneske ta noe uten det er gitt ham fra
himmelen.
28. Selv dere er vitner for meg at jeg sa:
Ikke er jeg Kristus, men at jeg er utsendt
foran ham.
29. Den som har bruden, er brudgommen. Men brudgommens venn, som
står og hører ham fryde seg, gleder seg
over brudgommens røst. Denne gleden
som er min, er nå blitt oppfylt.
30. Han skal vokse, men jeg forminskes.
Han som kommer fra himmelen
31. Den som kommer ovenfra, er over
alle. Den som er av Jorden, er Jordisk, og
taler Jordisk. Den som kommer fra
himmelen, er over alle.
32. Det som han har sett og hørt, vitner
han om. Og ingen mottar vitnesbyrdet
hans.
33. Men den som tar imot vitnesbyrdet
hans, beviser at Gud er ekte.
34. Den som Gud nemlig sendte, taler
Guds tiltale. Gud gir nemlig ikke Ånden
etter mål.
35. Faderen elsker Sønnen, og alle ting
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har han gitt i hans hånd.
36. Den som er troende på Sønnen, har
et evig levende liv. Men den som er ulydig
mot Sønnen, skal ikke se det levende
livet, men Guds vrede forblir over ham.
KAP. 4
Kvinnen ved Sykars brønn
1. Da Herren visste at fariseerne fikk
høre, at Jesus vant flere lærlinger og
døpte flere enn Johannes,
2. og dog døpte ikke Jesus selv, men
lærlingene hans,
3. forlot han Juda, og gikk igjen til
Galilea.
4. Men da var han nødt til å gå gjennom
Samaria.
5. Han kommer da til en by i Samaria
kalt Sykar, nær det jordstykke som Jakob
gav til sin sønn Josef.
6. Og der var Jakobs brønn. Da Jesus
var sliten etter vandringen, satte han seg
derfor ved brønnen. Det var omkring den
6. time (kl 12.ºº).
7. En kvinne kommer fra Samaria for å
øse opp vann. Jesus sier til henne: Gi
meg å drikke.
8. For lærlingene hans var gått bort til
byen, forat de kunne kjøpe mat.
9. Da sier den Samritanske kvinne til
ham: Hvordan kan du, som er en Jøde, be
meg om å få drikke, som er en Samritansk
kvinne? Jøder omgåes nemlig ikke med
Samritanere.
10. Jesus svarte og sa til henne: Hvis du
visste om Guds gave, og hvem han er,
han som sier til deg: "Gi meg å drikke.",
da bad du ham, og ham gav deg det
levende vann.
11. Hun sier til ham: Herre, du har ikke
øsekar, og brønnen er dyp. Hvorfra har du
det levende vannet?
12. Du er vel ikke større enn vår far
Jakob, som gav oss brønnen og selv
drakk av den; og sønnene hans og kveget
hans?
13. Jesus svarte og sa til henne: Hver
den som drikker av dette vannet, vil tørste
igjen.
14. Men den som drikker av det vann

som jeg vil gi ham, skal på ingen måte
tørste i evighet. Men vannet som jeg vil gi
ham, skal bli i ham en kilde med vann,
som veller frem til evig levende liv.
15. Kvinnen sier til ham: Herre, gi meg
dette vannet, forat jeg ikke skal tørste og
komme hit for å øse.
16. Jesus sier til henne: Gå, og rop på
din mann, og kom hit.
17. Kvinnen svarte og sa til ham: Jeg
har ingen mann. Jesus sier: Sant talte du
om at du ikke har noen mann.
18. For du har hatt fem menn. Og ham
du har nå, er ikke din mann. Der talte du
sant.
19. Kvinnen sier til ham: Herre, jeg ser
at du er en profet.
20. Fedrene våre tilbad på dette fjell. Og
dere sier at Jerusalem er stedet hvor en
skal tilbe.
21. Jesus sier til henne: Kvinne, tro
meg, at den stund kommer da dere skal
tilbe Faderen, verken på dette fjell eller i
Jerusalem.
22. Dere tilber det som dere ikke
kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen
er fra Jødene.
23. Men en stund kommer, og den er
nå, da de ekte tilbedere skal tilbe Faderen
i ånd og sannhet. Faderen søker nemlig
også de som tilber ham.
24. Gud er Ånd. Og den som tilber ham,
må tilbe ham i ånd og sannhet.
25. Kvinnen sier til ham: Jeg vet at
Messias kommer, som kalles Kristus. Når
han kommer, skal han fortelle oss alt.
26. Jesus sier til henne: Det er jeg som
taler med deg.
27. Og under dette kom lærlingene
hans, og undret seg over at han talte med
en kvinne. Dog sa ingen: Hva søker du?
Eller: Hvorfor snakker du med henne?
28. Kvinnen forlot da vannkaret sitt og
gikk avsted til byen. Og hun sier til
menneskene:
29. Kom og se et menneske som sa
meg alt jeg har gjort. Han er vel ikke
Messias?
30. De gikk ut fra byen og kom til ham.
31. I mellomtiden spurte lærlingene ham
og sa: Mester et!

Johannes' Evangelium
32. Men han sa til dem: Jeg har mat å
ete som dere ikke vet om.
33. Lærlingene sa til hverandre: Har
noen båret noe å ete til ham?
34. Jesus sier til dem: Min mat er at jeg
gjør hans vilje som har sendt meg, og at
jeg skal fullføre hans gjerning.
35. Sier dere ikke at det er ennå 4
måneder igjen, og så kommer høsten?
Se, jeg sier dere: Løft deres øyne! Og se,
markene, de er hvite for høst.
36. Den som høster, får lønn og han
samler frukt til et evig levende liv, forat
den som sår, skal glede seg sammen med
den som høster.
37. Dette er nemlig et sant ord: At en er
den som sår, og en annen er den som
høster.
38. Jeg sendte dere for å høste det som
dere ikke har arbeidet med. Andre har
arbeidet, og dere har kommet inn i deres
jobb.
39. Men mange fra denne byen trodde
på ham, av Samritanerne, for denne
kvinnes ord skyld som hun vitnet: At han
sa meg alt jeg har gjort.
40. Da nå Samritanerne kom til ham,
bad de ham å bli hos dem. Og han ble der
i 2 dager.
41. Og mange flere trodde for hans ords
skyld.
42. Men de sa til kvinnen: At nå tror vi
ikke bare for din tale. Nå har vi nemlig selv
hørt, og vet at denne i sannhet er verdens
frelser.
43. Men etter 2 dager, gikk han ut
derfra, og til Galilea.
Hoffmannens sønn blir helbredet
44. Jesus bevitnet nemlig selv at en
profet får ingen aktelse i sin egen
hjembygd.
45. Da nå han kom til Galilea, mottok
Galilerne ham for alle de ting de hadde
sett han gjorde i Jerusalem under
høytiden. For de kom nemlig også til
høytiden.
46. Jesus kom da igjen til Kana i Galilea,
hvor han gjorde vannet til vin. Og det var
en kongelig hoffmann, hvis sønn var syk, i
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Kapernaum.
47. Denne hadde hørt at Jesus var
kommet fra Juda til Galilea. Han gikk bort
til ham for om han kunne komme å
helbrede sønnen hans. Han holdt nemlig
på å dø.
48. Da sa Jesus til ham: Dersom dere
ikke ser tegn og under, så vil dere slett
ikke tro.
49. Kongens mann sier nå til ham:
Herre, kom ned før barnet mitt dør.
50. Jesus sier til ham: Gå, din sønn
lever. Og mannen trodde det ord som
Jesus sa til ham, og gikk bort.
51. Men allerede mens han gikk ned,
møtte hans slaver ham og fortalte ham: At
gutten din lever.
52. Han undersøkte da hos dem i
hvilken stund han ble bedre. Og de sa til
ham: I går ved den 7. time (kl 13.ºº) forlot
feberen ham.
53. Da skjønte faren at det var i den
time i hvilken Jesus sa til ham at din sønn
lever. Og han ble selv en troende, og hele
hans hus.
54. Dette var igjen det andre underet
Jesus gjorde da han kom fra Juda til
Galilea.
KAP. 5
Den syke vet Bet-esda dammen
1. Etter dette var det Jødenes fest, og
han gikk opp til Jerusalem.
2. Men det er i Jerusalem et basseng
ved Fåreporten, som på hebraisk ble kalt
Bet-esda og som hadde fem søyleganger.
3. I disse lå en stor mengde syke,
blinde, lamme, og utmagrede, og ventet
på vannets bevegelse.
4. En engel steg nemlig ned i dammen
ved et tidspunkt og opprørte vannet. Den
som da først steg ned etter at vannet var
opprørt, ble frisk av hvilken som helst
sykdoms plage.
5. Men det var et menneske der som
hadde hatt sin sykdom i 38 år.
6. Da Jesus så denne ligge der, visste
han at han allerede hadde vært der i lang
tid. Han sier til ham: Vil du bli frisk?
7. Den syke svarte ham: Herre, jeg har
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ikke et menneske, som når vannet blir
opprørt, kan kaste meg ut i dammen. Men
idet jeg kommer, går en annen ned før
meg.
8. Jesus sier til ham: Reis deg opp og ta
din seng og vandre omkring.
9. Og straks ble mannen frisk, bar sin
seng, og vandret omkring. Men på den
dagen var det sabbat.
Jødene reagerer, fordi han bar
sengen på en sabbat
10. Jødene sa derfor til den som var
helbredet: Det er sabbat. Det er deg ikke
tillatt å bære sengen.
11. Han svarte dem: Han som gjorde
meg frisk, han sa til meg: Ta din seng og
vandre omkring.
12. De spurte ham derfor: Hvem er det
menneske som har sagt til deg: "Ta din
seng og vandre omkring?"
13. Men den som var helbredet visste
ikke hvem det var. For Jesus hadde dratt
seg unna, fordi det var en stor
folkemengde der på stedet.
14. Etter dette finner Jesus ham i
templet, og han sa til ham: Se, du er blitt
frisk. Synd ikke mere, forat ikke noe verre
skal hende deg.
15. Og mennesket gikk bort og fortalte til
Jødene at det var Jesus som hadde gjort
ham frisk.
16. Og derfor forfulgte Jødene Jesus.
Og de søkte å drepe ham, fordi han gjorde
dette på en sabbat.
Faderen og Sønnen
17. Men Jesus svarte dem: Min Fader
arbeider inntil nå, og jeg arbeider.
18. Etter dette søkte Jødene enda mere
å drepe ham, ikke bare fordi han brøt
sabbaten, men han kalte også Gud sin
egen far og gjorde seg selv lik Gud.
19. Da svarte Jesus og sa til dem: I
SANNHET, sier jeg til dere: Sønnen kan
ikke gjøre noe av seg selv, hvis ikke han
ser noe som Faderen gjør. For det som
han nemlig gjør, det gjør også Sønnen
likedan.

20. For Faderen elsker Sønnen, og viser
ham alle ting som han selv gjør. Og han
skal vise dere større gjerninger enn dette,
forat dere skal undre dere.
21. Akkurat som nemlig Faderen vekker
opp de døde og gir levende liv, så gjør
også Sønnen slik med dem han vil gjøre
levende.
22. Faderen dømmer nemlig heller ikke
noen, men har gitt hele dommen til
Sønnen,
23. forat alle skal ære Sønnen akkurat
som de ærer Faderen. Den som ikke ærer
Sønnen, ærer ikke Faderen som har sendt
ham.
24. I SANNHET, sier jeg dere: At den
som hører mitt ord, og er troende på ham
som har sendt meg, har et evig levende
liv. Og han kommer ikke for dommen, men
er gått over fra det dødlige til det levende
livet.
25. I SANNHET, sier jeg dere: At det
kommer en tid, og den er nå, da de døde
skal høre Guds Sønns røst. Og de som
har hørt, skal leve.
26. For akkurat som Faderen har et
levende liv i seg selv, så gav han også
Sønnen det slik å ha et levende liv i seg
selv.
27. Og han gav ham makt til å gjøre
domfellelser, fordi han er menneskesønn.
28. Undres ikke over dette, for det
kommer en tid i hvilken alle de som er i
gravene, skal høre hans røst.
29. Og de skal gå ut. De som gjorde det
gode, skal oppstå til det levende livet. Men
de som har utført det onde, skal oppstå til
dom.
De som vitner om Jesus
30. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv.
Etter det jeg hører, dømmer jeg, og
dommen min er rettferdig. For jeg søker
ikke min egen vilje, men hans vilje som
har sendt meg.
31. Hvis jeg vitner om meg selv, er mitt
vitnesbyrd ikke sannferdig.
32. Det er en annen som vitner om meg,
og jeg vet at det vitnesbyrd som han vitner
om meg er sant.
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33. Dere ble sendt til Johannes, og han
har vitnet for sannheten.
34. Jeg mottar ikke vitnesbyrd fra et
menneske, men jeg sier dette forat dere
skal kunne bli frelst.
35. Han var lyset som brente og skinte,
men dere ville ikke glede dere, om bare
for en stund, i lyset hans.
36. Men jeg har et vitnesbyrd som er
større enn Johannes. For gjerningene
som Faderen gav meg, forat jeg skulle
fullføre dem, selve gjerningene jeg gjør,
vitner om meg at Faderen sendte meg.
37. Og han som har sendt meg,
Faderen, han har vitnet om meg. Men
dere har verken hørt hans røst, eller sett
hans skikkelse.
38. Og ordet hans har dere ikke blivende
i dere, for ham som han har sendt, tror
dere ikke.
39. Dere gransker skriftene, fordi dere
tror i dem å ha et evig levende liv. Og det
er disse som vitner om meg.
40. Og dere vil ikke komme til meg, forat
dere kan ha et evig levende liv.
41. Jeg mottar ikke ære fra mennesker,
42. men jeg har merket at dere ikke har
Gudskjærligheten i dere.
43. Jeg er kommet i min Faders navn,
og dere tar ikke imot meg. Hvis en annen
kommer i sitt eget navn, ham vil dere ta
imot.
44. Hvordan kan dere tro, dere som tar
anseelse fra hverandre, og ikke søker
anseelse fra den eneste Gud?
45. Tro ikke at jeg vil anklage dere hos
Faderen. Den som anklager dere, er
Moses, på hvem dere har forhåpet.
46. Hvis dere nemlig trodde Moses, da
trodde dere meg. For det var nemlig om
meg han skrev.
47. Men hvis dere ikke tror hans skrifter,
hvordan skal dere da kunne tro min tale?
KAP. 6
De fem tusen menn som ble mettet
1. Etter dette gikk Jesus til andre siden
av Galileas sjø i Tiberia.
2. Og en stor mengde fulgte ham, fordi
de så de tegn som han gjorde på de syke.
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3. Men Jesus gikk opp i fjellet, og han
satte seg der sammen med lærlingene sine.
4. Men påsken, Jødenes høytid, var
nær.
5. Da Jesus hadde løftet øynene og sett
at en stor folkemengde kommer til ham,
sier han til Filip: Hvorfra kan vi kjøpe brød
så disse kan ete?
6. Men dette sa han for å teste ham.
Selv visste han nemlig hva han ville gjøre.
7. Filip svarte ham: Brød for to hundre
denarer (1,44kg sølv) er ikke nok til dem,
så hver av dem kunne få et lite stykke.
8. En av lærlingene hans, Andreas,
Simon Peters bror, sier til ham:
9. Det er en liten gutt her som har fem
byggbrød og to småfisker. Men dette, hva
er det til så mange?
10. Jesus sa: Gjør, så menneskene kan
sette seg. Og det var mye gress på
stedet. Mennene la seg da ned i et antall
på omkring fem tusen.
11. Da tok Jesus brødene, takket, og
gav dem til lærlingene. Og lærlingene gav
til dem som lå der. Likedan fikk de også
av småfiskene så mye som de ville.
12. Men da de var fylt, sier han til
lærlingene sine: Sank sammen de bitene
som ble til overs, forat ingenting skal gå til
spille.
13. De sanket derfor sammen og fylte
tolv korger med biter fra de fem brødene
av bygg, av det som ble til overs etter at
de hadde spist.
14. Da nå menneskene hadde sett dette
tegnet som Jesus gjorde, sa de at denne
er virkelig profeten som skulle komme til
verden.
15. Jesus visste nå at de ville komme og
gripe ham, for å gjøre ham til konge. Så
han drog igjen bort til fjellet alene for seg
selv.
Jesus går på vannet
16. Men da det ble seint, gikk lærlingene
hans til sjøen.
17. Da de var gått om bord i båten, satte
de over sjøen til Kapernaum. Det var alt
blitt mørkt og Jesus var ennå ikke kommet
til dem.

Side 1058

Johannes' Evangelium

18. Men en kraftig vind blåste og røsket
opp sjøen.
19. Da de hadde rodd omkring tjuefem
(4,5km) eller tretti stadier (5,4km), ser de
Jesus vandrende omkring på sjøen. Og da
han kom nær båten, ble de skrekkslagne.
20. Men han sier til dem: Det er meg.
Frykt ikke!
21. De ville da ta ham opp i båten og
straks var båten ved land, der som de
seilte til.
22. Dagen etter stod folkemengden på
andre siden av sjøen. De hadde sett at det
ikke var noen annen båt der uten èn, i
hvilken lærlingene hans gikk om bord. Og
at Jesus ikke gikk med lærlingene sine i
båten, men at det bare var lærlingene
hans som drog bort.
23. Andre kom i småbåter fra Tiberias
og la til nær stedet hvor de åt brødet og
takket Herren.
24. Da derfor folkemengden så at Jesus
og lærlingene hans ikke var der, gikk de i
båtene og kom til Kapernaum, og søkte
etter Jesus.
Jesus er livets brød
25. Og da de hadde funnet ham på
andre siden av sjøen, sa de til ham:
Mester, når kom du hit?
26. Jesus svarte dem og sa: I
SANNHET, sier jeg dere: Dere søker meg,
ikke fordi dere så et tegn, men fordi dere
åt av brødene og ble mette.
27. Arbeid ikke for det den mat som
forgår, men den mat som forblir til et evig
levende liv, som menneskesønnen vil gi til
dere. Han har nemlig Faderen, Gud, satt
sitt segl på.
28. De sa derfor til ham: Hva gjør vi for å
gjøre Guds gjerninger?
29. Jesus svarte og sa til dem: Dette er
Guds gjerninger: "At dere skal tro han
som sendte ham."
30. De sa da til ham: Hva tegn gjør du
da, så vi kan se og tro på deg? Hva gjør
du?
31. Fedrene våre åt brød fra himmelen,
som det er skrevet: Brød fra himmelen
gav han dem å ete.

32. Da sa Jesus til dem: I SANNHET,
sier jeg til dere: Moses gav dere ikke
brødet fra himmelen, men min Fader gir
dere det ekte brød fra himmelen.
33. For Guds brød er det som er
kommet ned fra himmelen og gir et
levende liv til verden.
34. De sa da til ham: Herre, gi oss alltid
dette brød å ete!
35. Men Jesus sa til dem: Jeg er det
levende livs brød. Den som kommer til
meg, skal på ingen måte hungre. Og den
som er troende på meg, skal aldri noen
gang tørste.
36. Men jeg sa til dere at både har dere
sett meg og dere tror ikke.
37. Alle som Faderen gir meg, kommer
til meg. Og den som kommer til meg, vil
jeg på ingen måte støte ut.
38. For jeg er kommet ned fra
himmelen, ikke for at jeg skal gjøre min
vilje, men hans vilje som har sendt meg.
39. Men dette er hans vilje som har
sendt meg: Forat jeg ikke skal miste noe
av alt det som han har gitt meg, men reise
det opp på den siste dag.
40. Men dette er hans vilje som har
sendt meg: At enhver som ser Sønnen og
er troende på ham, skal ha et evig
levende liv, og jeg skal reise ham opp på
den siste dagen.
41. Da knurret Jødene over ham, fordi
han sa: Jeg er brødet som er kommet ned
fra himmelen.
42. Og de sa: Er ikke denne Jesus,
Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner?
Hvordan kan han da si: At jeg er kommet
ned fra himmelen?
43. Jesus svarte og sa til dem: Ikke
knurr med hverandre.
44. Ingen kan komme til meg hvis ikke
Faderen, som har sendt meg, drog ham.
Og jeg skal reise ham opp på den siste
dag.
45. Det er skrevet hos profetene: Og de
skal alle være opplært av Gud. Hver den
som har hørt fra Faderen og lært, kommer
til meg.
46. Ikke at noen har sett Faderen, uten
han som er fra Gud. Han har sett
Faderen.
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47. I SANNHET, sier jeg dere: Den som
er troende på meg har et evig levende liv.
48. Jeg er det levende livs brød.
49. Fedrene deres åt manna i ørkenen,
og de døde.
50. Dette er brødet som kommer ned fra
himmelen, forat noen skal ete av det og
ikke dø.
51. Jeg er det levende brød som er
kommet ned fra himmelen. Hvis noen eter
av dette brødet, skal han leve i evigheten.
Og brødet som jeg skal gi, for at verden
skal få levende liv, er mitt kjøtt.
52. Nå diskuterte Jødene med
hverandre og sa: Hvordan kan denne gi
oss sitt kjøtt å ete?
53. Da sa Jesus til dem: I SANNHET,
sier jeg dere: Hvis dere ikke eter
menneskesønnens kjøtt og drikker hans
blod, har dere ikke levende liv i dere.
54. Den som eter mitt kjøtt og drikker
mitt blod, har et evig levende liv. Og jeg
skal reise ham opp på den siste dag.
55. For kjøttet mitt er ekte mat, og blodet
mitt er ekte drikke.
56. Den som eter mitt kjøtt og drikker
mitt blod, blir i meg og jeg i ham.
57. Akkurat som den levende Fader
sendte meg, så lever også jeg ved
Faderen. Og den som eter meg, skal leve
ved meg.
58. Dette er brødet som er kommet ned
fra himmelen, og ikke som deres fedre
som åt og døde. Den som eter dette
brødet, skal leve i evigheten.
59. Dette sa han mens han underviste i
en synagoge i Kapernaum.
Jesus taler det evige levende livs
ord
60. Mange av lærlingene hans som
hørte dette sa: Dette ordet er hardt. Hvem
har styrke til å høre dette?
61. Men Jesus visste med seg selv at
lærlingene hans knurret med seg selv, og
han sa til dem: Frastøter dette dere?
62. Hvis dere da får se menneskesønnen stige opp der hvor han var
tidligere?
63. Det er Ånden som levendegjør.
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Kjøttet gagner ikke noe. Ordene som jeg
har talt til dere er ånd og levende liv.
64. Men det er noen av dere som ikke
tror. Jesus visste nemlig fra begynnelsen
hvem som ikke trodde, og hvem det var
som skulle forråde ham.
65. Og han sa: Derfor har jeg sagt til
dere at ingen kan komme til meg uten at
det er gitt ham fra Faderen.
66. Etter dette drog mange av
lærlingene hans seg tilbake, og gikk ikke
mere omkring med ham.
67. Da sa Jesus til de tolv: Vil også dere
gå bort?
68. Da svarte Simon Peter ham: Herre,
til hvem skal vi gå? Du har det evige
levende ord.
69. Og vi har trodd og kjent at du er
Messias, Guds sønn.
70. Jesus svarte dem: Har jeg ikke valgt
ut dere tolv, og en av dere er en djevel
(anklager)?
71. Men han talte om Judas, Simon
Iskariots sønn. Han som nemlig skulle
forråde ham, var en av de tolv.
KAP. 7
Jesu brødre tror ikke på ham
1. Og Jesus gikk omkring etter dette i
Galilea. Han ville nemlig ikke vandre
omkring i Juda, fordi Jødene søkte å
drepe ham.
2. Men Jødenes løvhytte-høytid var nær.
3. Da sa brødrene hans til ham: Gå
herfra, og gå til Juda, forat også lærlingene
dine kan se de gjerninger som du gjør.
4. Ingen gjør nemlig noe i det skjulte, og
søker å selv være i det åpenbare. Hvis du
gjør dette, så åpenbar deg selv for verden.
5. For nemlig heller ikke brødrene hans
trodde på ham.
6. Jesus sier da til dem: Tiden min er
der ennå ikke, men deres time er alltid
klar.
7. Verden kan ikke hate dere. Men meg
hater den, fordi jeg vitner om den at deres
gjerninger er onde.
8. Dere går opp til denne høytid. Jeg går
ennå ikke til denne festen, for tiden min er
ennå ikke fullendt.
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9. Men da han hadde sagt dette til dem,
forble han i Galilea.
Jødene søker å drepe Jesus på
løvhyttefesten
10. Men da hans brødre gikk opp, gikk
han også selv opp til festen; ikke åpenlyst,
men i hemmelighet.
11. Jødene søkte da etter ham under
høytiden, og de sa: Hvor er han?
12. Og det var stor knurring om ham i
folkemengden. Noen sa nemlig at han var
god. Men andre sa: Nei, han forfører
folkemengden.
13. Dog hadde ingen frimodighet til å
tale om ham, av frykt for Jødenes skyld.
14. Men alt midt i festen, gikk Jesus opp
til templet og underviste.
15. Og Jødene undret seg og sa:
Hvordan kan denne kjenne skriften, som
ikke er opplært?
16. Jesus svarte dem og sa: Min lære,
den er ikke min, men hans som har sendt
meg.
17. Hvis noen vil gjøre hans vilje, skal
han kjenne om læren er fra Gud, eller om
jeg taler av meg selv.
18. Den som taler av seg selv, søker
ære av hans egne. Men den som søker
hans ære, som har sendt ham, han er
sannferdig, og det er ikke urett i ham.
19. Har ikke Moses gitt dere loven, og
ingen av dere gjør loven? Hvorfor søker
dere å drepe meg?
20. Folkemengden svarte: Du har en
demon. Hvem søker å drepe deg?
21. Jesus svarte og sa til dem: En
gjerning gjorde jeg og alle undret seg.
22. Da nå Moses har gitt dere
omskjærelsen, ikke fordi den er fra Moses,
men fra fedrene, omskjærer dere et
menneske på en sabbat.
23. Hvis et menneske tar omskjærelse
på en sabbat, forat ikke loven skal brytes,
hvorfor ble dere harme på meg fordi jeg
gjorde et menneske helt frisk på en
sabbat?
24. Døm ikke etter det dere ser, men
døm rettferdige dommer.

Folket lurer på om Jesus er Messias
25. Da sa noen av Jerusalems beboere:
Er det ikke denne de søker å drepe?
26. Og se, han taler frimodig, og de sier
ingen ting. Er det virkelig at rådsherrene
har erkjent ham som Messias?
27. Men denne vet vi hvor er fra. Men
når Messias kommer, vet ingen hvor han
er fra.
28. Jesus ropte i templet da han
underviste og sa: Både kjenner dere meg,
og vet hvor jeg er fra. Av meg selv er jeg
ikke kommet. Men han som har sendt
meg, er sann. Han kjenner dere ikke.
29. Jeg kjenner ham, fordi jeg er fra
ham, og fordi han sendte meg.
30. De søkte derfor å gripe ham, men
ingen la hånd på ham, for hans time var
ennå ikke kommet.
31. Men mange av folkemengden trodde
på ham, og de sa: Når Messias kommer,
skal han gjøre større tegn enn dette som
denne har gjort?
Jesus taler om sin død
32. Fariseerne hørte at folkemengden
mumlet om dette, og sendte fariseere og
yppersteprestenes tjenere, forat de kunne
gripe ham.
33. Da sa Jesus: Ennå en liten tid er jeg
hos dere, og så går jeg bort til han som
sendte meg.
34. Dere skal søke meg og ikke finne
meg. Og hvor jeg er, kan dere ikke
komme.
35. Derfor sa Jødene til hverandre: Hvor
akter han å gå, forat vi ikke skal finne
ham? Han vil vel ikke gå til de spredte
blant Grekerne, og undervise grekerne?
36. Hva er dette for en tale som han sa:
Dere skal søke meg og ikke finne meg.
Og hvor jeg er, kan dere ikke komme?
En flod av levende vann
37. Men på den siste store dagen i
høytiden stod Jesus og ropte ut: Om noen
tørster, han komme til meg og drikke.
38. Den som er tronde på meg som
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skriften sier: En flod av det levende vann
skal flyte fra hans mage.
39. Men han sa dette om Ånden de
skulle få, de som trodde på ham. For ennå
var nemlig ikke den Hellige Ånd gitt, fordi
Jesus var ennå ikke herliggjort.
Stridigheter om hvem Jesus er
40. Mange av folkemengden sa da de
hadde hørt dette ord: Denne er den ekte
profeten.
41. Andre sa: Denne er Messias. Andre
sa: kommer da Messias fra Galilea?
42. Sier ikke skriften at Messias kommer
av Davids slekt fra landsbyen Bet-Lehem,
hvor David er fra.
43. Det ble derfor splittelse i mengden
på grunn av ham.
44. Noen av dem ville gripe ham, men
ingen la hånd på ham.
De av lederne som ikke trodde på
Jesus
45. Derfor kom yppersteprestene og
fariseerne til tjenerne og sa til dem:
Hvorfor førte dere ham ikke hit?
46. Tjenerne svarte: Aldri har et
menneske talt som denne mannen.
47. Da svarte fariseerne dem: Er dere
også ført vill?
48. Har noen av rådet eller av fariseerne
trodd på ham?
49. Men denne folkemengden som ikke
kjenner loven, er forbannet.
50. Nikodemus sier til dem, han som var
kommet til ham og som var en av dem:
51. Skulle vår lov dømme mennesker,
uten at den først hører ham og kjenner
hva han holder på med?
52. De svarte og sa til ham: Er du også
fra Galilea? Gransk, og du skal få se at
ingen profet har blitt oppreist fra Galilea.
53. Og enhver gikk bort til sitt hus.
KAP. 8
Kvinnen som ble grepet i hor
1. Men Jesus gikk til Oljeberget.
2. Men grytidlig kom han igjen til
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templet, og hele folket kom til ham. Da
han hadde satt seg, underviste han dem.
3. Men de skriftlærde og fariseerne kom
til ham med en kvinne som var pågrepet i
hor, og stilte henne frem.
4. Og de sier til ham: Lærer, denne
kvinnen ble pågrepet under selve horeriet.
5. Men i Moses' lov ble det pålagt oss å
steine slike. Hva sier du da om henne?
6. Men dette sa de for å prøve ham, så
de kunne ha noe å anklage ham for. Men
Jesus bøyde seg ned og skrev med
fingeren på Jorden.
7. Men da de fortsatte å spørre ham,
rettet han seg opp og sa til dem: Den
syndfrie blant dere kan først kaste stein på
henne.
8. Og igjen så bøyde han seg ned og
skrev på Jorden.
9. Men da de hadde hørt dette, og blitt
irettesatt av deres samvittighet, gikk de
bort en etter en. Det begynte med de
eldste til de siste. Og Jesus ble latt alene,
og kvinnen stod midt fremfor ham.
10. Men Jesus rettet seg opp og sa til
henne: Kvinne hvor er disse anklagerne
dine? Har ingen fordømt deg?
11. Men hun sa: Ingen, Herre. Men
Jesus sa til henne: Heller ikke jeg
fordømmer deg. Gå bort og synd ikke
mere.
Jesus er verdens lys
12. Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg
er verdens lys. Den som følger meg, skal
aldri vandre i mørket, men ha det levende
livs lys.
13. Da sa fariseerne til ham: Du vitner
om deg selv. Ditt vitnesbyrd er ikke sant.
14. Jesus svarte og sa til dem: Om jeg
enn vitner om meg selv, så er mitt
vitnesbyrd sant, for jeg vet hvorfra jeg
kommer og hvor jeg går.
15. Dere dømmer etter kjøttet. Jeg
dømmer ikke noen.
16. Men om jeg dømmer noen, så er
dommen min sann. For jeg er ikke alene,
men det er jeg og han som har sendt meg.
17. Og i loven deres er det skrevet at to
menneskers vitnesbyrd skal være sant.
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18. Jeg er den som vitner om meg selv,
og han som har sendt meg, Faderen,
vitner om meg.
19. Da sa de til ham: Hvor er Faderen
din? Jesus svarte: Dere kjenner verken
meg eller min Fader. Hvis dere kjente
meg, da kjente dere også min Fader.
20. Disse ordene talte Jesus ved
tempelkisten, mens han underviste i
templet.
Dit jeg går, kan dere ikke komme
21. Jesus sa igjen til dem: Jeg går bort
og dere skal søke meg, og dere skal dø i
deres synd. Hvor jeg går, kan dere ikke
komme.
22. Da sa Jødene: Han vil vel ikke drepe
seg selv, ettersom han sier: "Hvor jeg går,
kan dere ikke komme?"
23. Og han sa til dem: Dere er nedenfra,
jeg er ovenfra. Dere er fra denne verden,
jeg er ikke fra denne verden.
24. Jeg sa derfor at dere skal dø i
syndene deres. Hvis dere nemlig ikke tror
at jeg er han, skal dere dø i deres synder.
25. De sa derfor til ham: Hvem er du?
Jesus sa til dem: Det som jeg sa i
begynnelsen til dere.
26. Jeg har mye å tale og dømme dere
om, men han som har sendt meg er sann.
Og det jeg har hørt fra ham, dette sier jeg
til verden.
27. De skjønte ikke at det var Faderen
han talte til dem om.
28. Jesus sa da: Når dere får løftet
menneskesønnen opp, da skal dere
skjønne at det er jeg. Og av meg selv gjør
jeg ingenting. Men slik som min Fader
lærer meg, taler jeg dette.
29. Og han som har sendt meg, er med
meg. Han lot meg ikke alene, for jeg gjør
alltid det som er velbehagelig for ham.
30. Da han talte dette, trodde mange på
ham.
Sannheten skal sette dere fri
31. Jesus sa derfor til dem som var
kommet til tro på ham av Jødene: Hvis
dere blir i mitt ord, er dere ekte lærlinger

av meg.
32. Og dere skal kjenne sannheten, og
sannheten skal frigjøre dere.
33. De svarte ham: Vi er Abrahams
avkom, og har ikke noen gang slavet under
noen. Hvordan kan du si at vi skal bli fri?
34. Jesus svarte dem: I SANNHET, sier
jeg dere: At hver den som gjør synden, er
syndens slave.
35. Men slaven forblir ikke i huset til
evighet. Sønnen forblir til evighet.
36. Hvis altså Sønnen får sette dere fri,
blir dere virkelig frie.
Dere har Djevelen til far
37. Jeg vet at dere er Abrahams avkom.
Men dere søker å drepe meg, fordi mitt
ord ikke får rom i dere.
38. Det som jeg har sett hos min Fader,
taler jeg. Også dere gjør det som dere har
sett hos deres fader.
39. De svarte og sa til ham: Abraham er
faren vår. Jesus sier til dem: Hvis dere var
Abrahams barn, gjorde dere Abrahams
gjerninger.
40. Men nå søker dere å drepe et
menneske som har talt sannheten til dere,
som jeg hørte hos Gud. Dette gjorde ikke
Abraham.
41. Dere gjør deres fars gjerninger. De
sa til ham: Vi er ikke født i hor. Vi har en
far, Gud.
42. Jesus sa til dem: Hvis Gud var deres
far, elsket dere dog meg. Jeg er nemlig
utgått fra Gud, og er kommet hit. Heller
ikke er jeg kommet av meg selv, men av
han som sendte meg.
43. Hvorfor skjønner dere ikke min tale?
Fordi dere ikke kan tåle å høre mitt ord.
44. Dere har Djevelen (anklageren) til
far, og dere vil gjøre det deres far lyster.
Han var en morder fra begynnelsen, og
stod ikke i sannheten. Når han taler løgn,
taler han av sitt eget. For han er en løgner
og er dens far.
45. Men fordi jeg sier dere sannheten,
så tror dere meg ikke.
46. Hvem av dere kan bebreide meg for
noen synd? Men hvis jeg sier sannheten,
hvorfor tror dere meg ikke?
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47. Den som er fra Gud, hører Guds
ord. Derfor hører dere ikke, fordi Gud er
ikke i dere.
Jesus var til føre Abraham
48. Jødene svarte og sa til ham: Er det
ikke med rette vi sier at du er en
Samritaner, og har en demon?
49. Jesus svarte: Jeg har ikke en
demon, men jeg ærer min Fader, og dere
nedverdiger meg.
50. Men jeg søker ikke min egen
anseelse. Det er en som søker den og
dømmer.
51. I SANNHET, sier jeg dere: Hvis
noen tar vare på mitt ord, skal han aldri i
evigheten se døden.
52. Jødene sa til ham: Nå har vi fått
merke at du har en demon. Abraham
døde, og profetene også. Og du sier: Hvis
noen tar vare på mitt ord, skal han aldri i
evigheten smake døden.
53. Er du større enn vår far Abraham,
som døde? Og profetene døde. Hvem gjør
du deg selv til?
54. Jesus svarte: Hvis jeg forherliger
meg selv, er min anseelse ingenting verdt.
Det er min Fader som forherliger, om
hvem dere sier at han er deres Gud.
55. Dere har ikke fått kjenne ham, men
jeg kjenner ham. Og hvis jeg ville si at jeg
ikke kjenner ham, blir jeg en løgner lik
dere. Men jeg kjenner ham, og bevarer
hans ord.
56. Abraham, deres far, frydet seg til å
få se min dag. Og han så den, og gledet
seg.
57. Da sa Jødene til ham: Du er ennå
ikke 50 år, og du har sett Abraham?
58. Jesus sa til dem: I SANNHET, sier
jeg dere: Før Abraham ble til, var jeg.
59. De tok da steiner for å kaste på
ham, men Jesus skjulte seg og gikk ut av
templet.
KAP. 9
Jesus helbreder den blindfødte
1. Og da han gikk videre, så han et
menneske som var blind fra fødselen.
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2. Og lærlingene hans spurte ham og
sa: Mester, hvem har syndet, han eller
hans foreldre, siden han ble født blind?
3. Jesus svarte: Verken han eller hans
foreldre har syndet. Men for at Guds
gjerninger skal åpenbares på ham,
4. bør jeg utføre hans gjerninger som
har sendt meg, mens det er dag, for
natten kommer da ingen kan arbeide.
5. Mens jeg er i verden, er jeg verdens
lys.
6. Da han hadde sagt disse tingene,
spyttet han på jorden, gjorde en deig av
spyttet, og smurte deigen på øynene
hans.
7. Og han sa til ham: Gå og vask deg i
dammen Siloa, som betyr: "Utsendt." Da
gikk han og vasket seg, og kom seende.
8. Da naboene og de som tidligere så at
han var en blind tigger, sa de: Er ikke
dette han som satt og tigget?
9. Andre sa at det var han. Men andre
igjen sa: Nei, men det er en som er lik
ham. Men han sa: At det er jeg.
10. Da sa de til ham: Hvordan ble dine
øyne åpnet?
11. Han svarte og sa: Mannen som
kalles Jesus gjorde en deig og smurte den
på øynene mine, og sa til meg: Gå til
dammen Siloa og vask deg. Men da jeg
hadde gått bort og vasket meg, kunne jeg
se.
12. Og de sa til ham: Hvor er han? Han
sier: Jeg vet ikke.
Fariseerne er spørrende til hele
helbredelsen
13. De førte ham til Fariseerne, den som
tidligere var blind.
14. Men det var sabbat da Jesus gjorde
deigen og åpnet hans øyne.
15. Da spurte også fariseerne ham igjen
om hvordan han fikk sitt syn. Men han sa
til dem: Han la en deig på øynene mine,
og jeg vasket meg, og jeg så.
16. Da sa noen av fariseerne: Dette
mennesket er ikke fra Gud, for han holder
ikke sabbaten. Andre sa: Hvordan kan et
menneske, som er en synder, gjøre slike
tegn? Og det var uenighet blant dem.
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17. De sier til den blinde igjen: Hva sier
du om ham, fordi han åpnet dine øyne?
Men han sa at han er en profet.
18. Jødene trodde da ikke om ham at
han var blind, og fått sitt syn, før de hadde
tilkalt foreldrene til han som fikk synet.
19. Og de spurte dem og sa: Er dette
deres sønn, som dere sier at han er født
blind? Hvordan er det da at han nå ser?
20. Foreldrene hans svarte og sa: Vi vet
at denne er vår sønn, og at han ble født
blind.
21. Men hvordan han nå ser, vet vi ikke.
Eller hvem som åpnet øynene hans, vet vi
ikke. Han er gammel nok selv, så spør
ham. Han kan tale om seg selv.
22. Dette sa foreldrene hans, fordi de
hadde respekt for Jødene. Jødene hadde
allerede bestemt at hvis noen bekjente
Messias, så skulle han være utestengt fra
synagogen.
23. Derfor sa foreldrene hans at han var
gammel nok til å spørre ham selv.
24. De kalte da for annen gang mannen
til seg, som var blind, og sa: Gi ære til
Gud. Vi vet at dette mennesket er en
synder.
25. Da svarte denne og sa: Om han er
en synder, vet jeg ikke. Men ett vet jeg: At
jeg var blind og nå ser.
26. Men de sa til ham: Hva gjorde han
med deg? Hvordan åpnet han dine øyne?
27. Han svarte dem: Jeg har jo allerede
sagt dere det, og dere hørte ikke? Hvorfor
vil dere høre det nå igjen? Vil dere også
bli hans lærlinger?
28. Da skjelte de ham ut og sa: Du er
hans lærling, men vi er Moses' lærlinger.
29. Vi vet at Gud har talt til Moses, men
denne vet vi ikke hvor er fra.
30. Mannen svarte og sa til dem: Dette
var da merkelig at dere ikke vet hvor han
er fra. Han har åpnet mine øyne.
31. Vi vet at Gud ikke hører på syndere.
Men hvis noen er gudfryktig og gjør hans
vilje, så hører han på ham.
32. Fra evighet av har det ikke hørtes
om noen som har åpnet øynene på en
som har vært født blind.
33. Hvis ikke denne var fra Gud, maktet
han ikke å gjøre noe.

34. De svarte og sa til ham: Du er
fullstendig født i synd, og du skal lære
oss? Og de kastet ham utenfor.
Jesus talte om et forblindet hjerte
35. Jesus hørte at de hadde kastet ham
utenfor. Og da han hadde funnet ham, sa
han: Tror du på Guds sønn?
36. Han svarte: Hvem er han, Herre,
forat jeg kan tro på ham?
37. Jesus sa til ham: Både har du sett
ham og han taler med deg. Han er det.
38. Men han sa: Jeg tror, Herre. Og han
gav ham et slengkyss.
39. Og Jesus sa: Til domfellelse kom jeg
til denne verden, forat de som ikke ser,
skal se. Og de som ser, skal bli blinde.
40. Og noen av fariseerne, som var med
ham, hørte dette. Og de sa til ham:
Kanskje vi også er blinde?
41. Jesus sa til dem: Hvis dere var
blinde, hadde dere jo ikke synd. Men nå
sier dere at "Vi ser." Derfor forblir synden
deres.
KAP. 10
Liknelsen om tyven og sauene
1. I SANNHET, sier jeg dere: Den som
ikke går inn gjennom døren i sauenes
innhegning, men stiger over fra et annet
sted, han er en tyv og en røver.
2. Men den som kommer inn gjennom
døren, er fårenes hyrde.
3. For ham åpner dørvokteren, og
sauene hører hans stemme. Og han kaller
på sine egne sauer med navn, og fører
dem ut.
4. Og når han driver ut sine egne sauer,
går han foran dem. Og sauene følger
ham, fordi de kjenner hans røst.
5. Men en fremmed vil de på ingen måte
følge. Men de vil fly fra ham, fordi de ikke
kjenner røsten hans.
6. Denne liknelsen sa Jesus til dem,
men de skjønte ikke hva det var han talte
til dem om.
Den gode hyrde
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7. Da sa Jesus igjen til dem: I
SANNHET, sier jeg dere: Jeg er sauenes
dør.
8. Alle som kom før meg, er tyver og
røvere. Men sauene hørte ikke på dem,
9. for jeg er døren. Hvis noen går inn
gjennom meg, skal han bli frelst. Og han
skal gå inn og ut, og finne føde.
10. Tyven kommer ikke for noe annet
enn å stjele, myrde, og ødelegge. Jeg
kom forat dere skal ha et levende liv, og
ha overflod.
11. Jeg er den gode hyrde. Den gode
hyrde setter sitt sjelsliv inn for sauene.
12. Men den som er leiekar, og ikke er
den hyrde som eier fårene, ser ulven
komme, og forlater sauene og flyr. Og
ulven river til seg og sprer sauene.
13. Men leiekaren flyr, fordi han er
leiekar, og bryr seg ikke om sauene.
14. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner
de som er mine, og jeg kjennes av mine.
15. Akkurat som Faderen kjenner meg,
og jeg kjenner Faderen. Og jeg setter min
sjel til for sauene.
16. Jeg har også andre sauer, som ikke
er av denne innhegning. Også dem må
jeg lede, og de skal høre røsten min. Og
det skal bli en flokk og en hyrde.
17. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg
setter min sjel inn, forat jeg kan ta den
igjen.
18. Ingen tar den fra meg, men jeg
setter den inn av meg selv. Jeg har makt
til å sette den inn, og jeg har makt til å ta
den igjen. Dette er det bud som jeg mottok
fra min Fader.
19. Det ble splid blant Jødene på grunn
av disse ord.
20. Men mange av dem sa: Han har en
demon og er gal. Hvorfor hører dere på
ham?
21. Andre sa: Disse ord er ikke fra en
demonbesatt. Kan en demon åpne blindes
øyne?
Jesus blir forkastet av Jødene
22. Men det var en gjeninnvielses-fest
av templet i Jerusalem, og det var vinter.
23. Og Jesus gikk omkring i templet i
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24. Jødene omringet ham da, og sa til
ham: Hvor lenge skal du holde vår sjel i
uvisshet? Hvis du er Messias, så si oss
det åpent.
25. Jesus svarte dem: Jeg sa dere det,
og dere tror ikke. Gjerningene som jeg
gjør i min Faders navn, disse vitner om
meg.
26. Men dere tror ikke, for dere er
nemlig ikke av mine sauer.
27. Sauene mine hører min røst, og jeg
kjenner dem. De følger meg,
28. og jeg gir dem et evig levende liv.
Aldri i evighet skal de gå fortapt, og ikke
noen kan rive dem ut av min hånd.
29. Faderen, som har gitt meg dem, er
større enn alle, og ingen kan rive dem ut
av Faderens hånd.
30. Jeg og Faderen er ett.
31. Da tok Jødene igjen steiner, forat de
skulle steine ham.
32. Jesus svarte dem: Mange gode
gjerninger visste jeg dere fra Faderen. For
hvilken av disse gjerninger steiner dere
meg?
33. Jødene svarte ham: For en god
gjerning steiner vi deg ikke, men for
blasfemi. Fordi du er et menneske, og gjør
deg selv til Gud.
34. Jesus svarte dem: Er det ikke
skrevet i loven deres: "Jeg sa: Dere er
guder."
35. Dem kalte han guder, dem til hvem
Guds ord kom til, og skriften kan ikke
settes ut av kraft.
36. Sier dere da til ham som Faderen
innvidde og sendte til verden, at du taler
blasfemi, fordi jeg sa: Jeg er Guds sønn?
37. Hvis jeg ikke gjør min Faders
gjerninger, så tro meg ikke.
38. Men hvis jeg gjør, om så dere ikke
tror meg, så tro gjerningene, forat dere
kan kjenne og tro at Faderen er i meg, og
jeg i ham.
39. De søkte da igjen å gripe ham, men
han gikk ut av deres hånd.
40. Han drog da igjen til andre siden av
Jordan, til stedet hvor Johannes først var
og døpte. Og han forble der.
41. Og mange kom til ham. Og de sa at
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Johannes gjorde vel ingen tegn, men alt
som han sa om denne, var sant.
42. Og mange trodde på ham der.
KAP. 11
Lasarus dør
1. Men Lasarus fra Bet-Ania var syk, en
fra Marias, og hennes søster Martas,
landsby.
2. Det var Maria som hadde salvet
Herren med myrrasalve og tørket føttene
hans med håret sitt, hvis bror Lasarus var
syk.
3. Da sendte søstrene bud til ham og sa:
Herre, se, han som du har kjær er syk.
4. Men da Jesus hadde hørt dette, sa
han: Denne sykdommen er ikke til døden,
men for Guds ære, forat Guds Sønn skal
forherliges ved den.
5. Men Jesus elsket Marta og hennes
søster, og Lasarus.
6. Da han altså hørte at han var syk, da
forble han dog på stedet i 2 dager.
7. Siden, etter dette, sier han til
lærlingene: La oss gå til Juda igjen.
8. Da sier lærlingene til ham: Mester, nå
søkte Jødene å steine deg, og du drar dit
igjen?
9. Jesus svarte: Er det ikke 12 timer på
dagen? Hvis noen vandrer om dagen,
snubler han ikke, fordi han ser denne
verdens lys.
10. Men hvis noen vandrer om natten,
snubler han, fordi lyset er ikke i ham.
11. Dette sa han, og igjen sier han til
dem: Lasarus, vår venn, har sovnet, men
jeg går forat jeg kan vekke ham.
12. Da sa lærlingene hans: Herre, hvis
han har sovnet, blir han bra.
13. Men Jesus hadde talt til dem om
hans død, mens de tenkte om søvnen at
han talte om vanlig søvn.
14. Da sa Jesus åpent til dem: Lasarus
døde.
15. Og jeg er glad for deres skyld at jeg
ikke var der, forat dere kan tro. Men la oss
gå til ham.
16. Da sa Tomas, som ble kalt Didymus
(Tvilling) til medlærlingene: La oss også
gå, så vi kan dø med ham.

Jesus er oppstandelsen og livet
17. Jesus var da kommet, og han fant at
han allerede hadde ligget 4 dager i
graven.
18. Men Bet-Ania var nær Jerusalem,
omtrent femten stadier (2,7km).
19. Og mange av Jødene, som var
omkring Marta og Maria, var kommet,
forat de kunne trøste dem i anledning av
broren deres.
20. Da nå Marta hørte at Jesus kom,
møtte hun ham. Men Maria satt i huset.
21. Da sa Marta til Jesus: Herre, hvis du
hadde vært her, så hadde nok ikke broren
min dødd.
22. Men også nå vet jeg at alt du enn
ber Gud om, vil Gud gi deg.
23. Jesus sier til henne: Din bror skal stå
opp.
24. Marta sier til ham: Jeg vet at han
skal stå opp i oppstandelsen på den siste
dag.
25. Jesus sa til henne: Jeg er
oppstandelsen og det levende livet. Den
som er troende på meg, skal leve om han
enn dør.
26. Og enhver som lever og er troende på
meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?
27. Hun sier til ham: Ja, Herre. Jeg har
trodd at du er Messias Guds sønn, som er
kommet til verden.
Jesus kaller på Maria
28. Og da disse ting var sagt, gikk hun
bort og ropte hemmelig på sin søster
Maria, og sa: Mesteren er her og kaller på
deg.
29. Da hun hørte det, stod hun opp og
kom fort til ham.
30. Jesus var ennå ikke kommet til
landsbyen, men han var på det stedet
hvor han møtte Marta.
31. Da de Jødene, som var hos henne i
huset og trøstet henne, så at Maria stod
brått opp og gikk ut, fulgte de henne og
sa: At hun går nok til graven, forat hun kan
gråte der.
32. Derfor, da Maria kom hvor Jesus var
og hadde sett ham, falt hun ned ved
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føttene hans. Og hun sa til ham: Herre,
om du hadde vært her, da hadde ikke min
bror dødd.
33. Da Jesus så henne gråtende, og de
Jødene, som var sammen med henne,
gråte, ble han vred i ånden og opprørt i
seg.
34. Og han sa: Hvor har dere lagt ham?
De sier til ham: Herre, kom og se.
35. Jesus gråt.
36. Da sa Jødene: Se, hvor han hadde
ham kjær.
37. Men noen av dem sa: Kunne ikke
denne som har åpnet blindes øyne, gjøre
at også denne ikke døde?
38. Jesus ble da igjen vred i seg selv og
kom til graven. Men det var en hule med
en stein som lå over den.
Jesus vekker opp Lasarus
39. Jesus sier: Ta bort steinen. Marta,
søsteren til han som var død, sier til ham:
Herre, han stinker. Det er allerede 4.
dagen.
40. Jesus sier til henne: Sa jeg deg ikke
at hvis du ville tro, skal du få se Guds
herlighet.
41. De tok da bort steinen hvor den
døde lå. Men Jesus løftet øynene opp, og
sa: Fader, jeg takker deg, fordi du hørte
meg.
42. Men jeg visste at du alltid hører
meg. Men for folkemengdens skyld, som
står omkring meg, sa jeg dette, forat de
skal tro at du sendte meg.
43. Og da han hadde sagt dette, ropte
han med høy røst: Lasarus, kom ut hit.
44. Og ut kom den døde, bunnet på
hendene og føttene med liksvøp, og
ansiktet hans var ombunnet med
svettetørkle. Jesus sier til dem: Løs ham
og la han gå.
Jødene planlegger å drepe Jesus
45. Mange av Jødene som da var
kommet til Maria og hadde sett det han
gjorde, trodde på ham.
46. Men noen av dem gikk bort til
fariseerne og sa til dem, det som Jesus
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gjorde.
47. Da samlet yppersteprestene,
fariseerne, og hele rådet seg, og sa: Hva
gjør vi? For dette mennesket gjør mange
tegn.
48. Hvis vi lar ham holde på slik, vil alle
tro på ham. Og Romerne vil komme og ta
både oss bort, stedet, og folket.
49. Men en klok av dem, Kaifas, som
var yppersteprest dette året, sa til dem:
Dere vet ikke noe.
50. Begriper dere ikke at det gagner oss,
at et menneske dør for folket, så ikke hele
folket går til grunne.
51. Men dette sa han ikke av seg selv,
men fordi han var yppersteprest dette
året, talte han profetisk om at Jesus skulle
dø for folket.
52. Og ikke bare for folket, men forat
også de atspredte Guds barn skulle
samles til ett.
53. Fra denne dagen la de derfor frem
forslag, forat de kunne drepe ham.
54. Derfor gikk ikke Jesus lenger åpent
omkring blant Jødene, men drog bort
derfra til landområdet nær ørkenen til en
by kalt Efra'im. Og han ble der sammen
med lærlingene.
55. Men Jødenes påske var nær, og
mange gikk opp til Jerusalem fra landet
før påsken, forat de kunne rense seg.
56. De søkte derfor etter Jesus og sa til
hverandre, mens de stod i templet: Hva
synes dere, ettersom han ikke kommer til
festen?
57. Men yppersteprestene og fariseerne
hadde gitt beskjed om at hvis noen visste
hvor han var, skulle han angi ham, forat
de kunne gripe ham.
KAP. 12
Jesus blir salvet for sin gravferd
1. Derfor kom Jesus 6 dager før påske
til Bet-Ania, hvor Lasarus var, som han
hadde oppvakt fra de døde.
2. De gjorde da et måltid der, og Marta
tjente dem. Men Lasarus var en av de
som lå til bords der.
3. Men Maria hadde tatt ei ekte lita dyr
nardus salve, og hun salvet Jesu føtter, og
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tørket føttene hans med håret sitt. Og
huset fyltes av salvens duft.
4. Da sier en av lærlingene hans, Judas,
Simon Iskariots sønn, som skulle forråde
ham:
5. Hvorfor ble ikke denne salven solgt
for tre hundre denarer (2,16kg sølv) og gitt
til de fattige?
6. Men da han sa dette, var det ikke
fordi han brydde seg om de fattige, men
fordi han var en tyv, hadde pengekassen,
og bar det som ble lagt i den.
7. Derfor sa Jesus: La henne være, for
hun har spart det til min begravelses dag.
8. De fattige har dere nemlig alltid hos
dere, men meg har dere ikke alltid hos
dere.
Forslag om å drepe Lasarus
9. Nå fikk en stor mengde av Jødene
vite at han var der. Og de kom, ikke bare
på grunn av Jesus, men også fordi de ville
se Lasarus, som han vakte opp fra de
døde.
10. Men yppersteprestene vurderte også
Lasarus, forat de kunne drepe ham.
11. For mange av Jødene gikk bort og
trodde på Jesus for hans skyld.
Jesus rir inn i Jerusalem
12. Dagen etter fikk en stor mengde,
som var kommet til høytiden, høre at
Jesus kommer til Jerusalem.
13. Og de tok greiner av palmetrærne,
og gikk ut for å møte ham. Og de ropte og
sa: Velsignet være Frelseren, han som
kommer i Herrens navn, Israels konge.
14. Men Jesus hadde funnet seg en
eselfole og satte seg på det, som det
skrevet er:
15. "Frykt ikke, Sions datter. Se, din
konge kommer, sittende på et føll av et
esel."
16. Disse tingene skjønte ikke lærlingene
hans først. Men da Jesus ble forherliget,
kom de i hu alt dette som var skrevet om
ham, og disse ting som de gjorde for ham.
17. Da vitnet folkemengden som var
med ham, at han kalte Lasarus ut av

graven og vakte ham opp fra de døde.
18. Derfor møtte også folkemengden
ham, fordi den hørte om dette tegnet han
hadde gjort.
19. Derfor sa fariseerne til hverandre:
Dere ser at ikke noe nytter. Se, hele
verden renner etter ham.
Kornet må først falle i jorden for å
bære frukt
20. Men det var noen av dem, Grekere,
som kom opp forat de kunne tilbe under
høytiden.
21. Disse kom da til Filip, han fra BetSaida i Galilea, og spurte ham og sa:
Herre, vi vil se Jesus.
22. Filip kommer og sier det til Andreas.
Og igjen går Andreas og Filip og sier det
til Jesus.
23. Men Jesus svarte dem og sa:
Stunden er kommet forat menneskesønnen skal forherliges.
24. I SANNHET, sier jeg dere: Hvis ikke
hvetekornet faller i jorden og dør, blir det
bare det ene. Men hvis det dør, bærer det
mye frukt.
25. Den som har sitt sjelsliv kjært, skal
miste det. Og den som hater sitt sjelsliv i
denne verden, skal bevare det levende liv
i evighet.
26. Hvis noen vil tjene meg, må han
følge meg. Og hvor jeg er, der må også
den min tjener være. Hvis noen vil tjene
meg, skal Faderen ære ham.
Menneskesønnen blir æret
27. Nå er min sjel opprørt, og hva skal
jeg si? Fader, befri meg fra denne stund?
Men for dette kom jeg til denne stund.
28. Fader, herliggjør ditt navn. Da kom
en røst fra himmelen: Både herliggjorde
jeg det, og skal herliggjøre det igjen.
29. Derfor sa folkemengden som stod og
hadde hørt dette: Var det lynnedslag?
Andre sa: En engel har talt til ham.
30. Jesus svarte og sa: Ikke for min
skyld kom denne røsten, men for deres
skyld.
31. Nå faller dommen over denne

Johannes' Evangelium
verden. Nå skal fyrsten over denne verden
kastes ut utenfor.
32. Og når jeg blir opphøyet fra Jorden,
skal jeg dra alle til meg.
33. Men dette sa han for å tilkjennegi
hva slags død han skulle dø.
34. Folkemengden svarte ham: "Vi har
hørt av loven at Messias skal bli til
evighet." Og du sier at menneskesønnen
må opphøyes? H vem er denne
menneskesønnen.
35. Da sa Jesus til dem: Enda en liten
tid er lyset hos dere. Vandre i lyset mens
dere har det, forat ikke mørket skal
overvinne dere. Den som vandrer i
mørket, vet ikke hvor han går hen.
36. Mens dere har lyset, så tro på lyset,
forat dere kan være lysets barn. Dette sa
Jesus. Og han gikk bort og ble skjult for
dem.
Jødenes vantro
37. Så mange tegn han hadde gjort
fremfor deres øyne, men de trodde ikke
på ham,
38. forat det ord som står hos profeten
Jesaja skulle oppfylles, som han sa:
Herre, hvem av oss trodde det vi hørte?
Og for hvem ble Herrens arm åpenbart?
39. Derfor kunne de ikke tro. Jesaja sa
derfor igjen:
40. Han har forblindet deres øyne og
forherdet deres hjerte, forat de ikke skal
se med øynene og forstå med hjertet, og
vende om, så jeg kunne helbrede dem.
41. Dette sa Jesaja da han så hans
majestet, og talte om ham.
42. Dog, allikevel var det også mange av
lederne som trodde på ham, men på
grunn av fariseerne bekjente de det ikke,
forat de ikke skulle bli synagogeløse.
43. De elsket nemlig menneskers
anseelse mere enn Guds anseelse.
De ord Jesus har talt skal dømme
menneskene
44. Men Jesus ropte og sa: Den som er
troende på meg, tror ikke på meg, men på
han som har sendt meg.
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45. Og den som ser meg, ser ham som
har sendt meg.
46. Jeg er et lys som er kommet til
verden, forat hver den som er troende på
meg, ikke skal bli i mørket.
47. Og hvis noen hører mine ord og ikke
tror, så dømmer ikke jeg ham. Jeg kom
nemlig ikke for å dømme verden, men
forat jeg skulle befri verden.
48. Den som forkaster meg og ikke tar
imot mine ord, han har en som dømmer
ham. Ordet som jeg har talt, det skal
dømme ham på den siste dagen.
49. For jeg har ikke talt av meg selv,
men han som har sendt meg, Faderen,
han gav meg et bud; hva jeg skulle si og
hva jeg skulle tale.
50. Og jeg vet at budet hans er et evig
levende liv. Det som jeg altså taler, taler
jeg slik som Faderen har sagt meg.
KAP. 13
Jesus vasker lærlingenes føtter
1. Men før påskens høytid, visste Jesus
at hans stund var kommet, da han skulle
gå over fra verden til Faderen. Han elsket
sine egne. Og de i verden, elsket han til
siste slutt.
2. Og de holdt kveldsmåltidet. Djevelen
hadde allerede tatt i bruk hjertet til Judas,
Simon Iskariots sønn, så han skulle overgi
ham.
3. Jesus visste at Faderen gav alt i
hendene på ham, og at han kom ut fra
Gud og går bort til Gud.
4. Han reiser seg fra måltidet og legger
av seg kappen, tok et linklede, og bandt
det om seg.
5. Deretter slår han vann i vaskefatet og
begynte å vaske føttene til lærlingene, og
tørke dem med linkledet som han har
ombunnet.
6. Han kommer da til Simon Peter, og
denne sier til ham: Herre, vasker du
føttene mine?
7. Jesus svarte og sa til ham: Hva jeg
gjør, skjønner du ikke nå, men du skal
skjønne det siden.
8. Peter sier til ham: Aldri i evighet skal
du vaske mine føtter. Jesus svarte ham:
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Hvis jeg ikke vasker deg, så har du ingen
del med meg.
9. Simon Peter sier til ham: Herre, ikke
bare føttene mine, men også hendene og
hodet.
10. Jesus sier til ham: Den som er
vasket, har ikke behov for annet enn å
vaske føttene, men er rein. Og dere er
reine, men ikke alle.
11. Han visste nemlig om han som
skulle forråde ham. Derfor sa han: Ikke
alle av dere er reine.
12. Da han altså hadde vasket føttene
deres, tok han kappen sin og la seg igjen.
Han sa til dem: Skjønner dere hva jeg har
gjort med dere?
13. Dere kaller meg Mester og Herre, og
det er riktig det dere sier. For det er jeg jo.
14. Hvis da jeg, deres Herre og Mester,
har vasket føttene deres, skylder dere
også å vaske hverandres føtter.
15. Jeg gav dere nemlig et eksempel,
forat akkurat som jeg gjorde, skal også
dere gjøre.
16. I SANNHET, sier jeg dere: Slaven er
ikke større enn sin herre, heller ikke er
apostelen større enn den som har sendt
ham.
17. Hvis dere skjønner dette, og hvis
dere gjør det, er dere salige.
18. Jeg taler ikke om alle dere. Jeg vet
hvem jeg valgte ut, men forat skriften skal
oppfylles: "Han som åt brødet med meg,
løftet sin hæl mot meg.
19. Fra nå av sier jeg dere det før det
skjer, forat dere skal tro når det skjer.
20. I SANNHET, sier jeg dere: Hvis
noen tar imot han som jeg skal sende,
mottar han meg. Men den som mottar
meg, tar imot han som har sendt meg.
Jesus forutsier forrådelsen
21. Da Jesus hadde sagt dette ble han
opprørt i ånden, og vitnet og sa: I
SANNHET, sier jeg dere: At en av dere
skal forråde meg.
22. Lærlingene så på hverandre, usikker
om hvem han talte om.
23. Men en av lærlingene hans lå i
Jesus fang, han som Jesus elsket,

24. Simon Peter nikker derfor til denne
om han vil spørre om hvem det var han
talte.
25. Denne lente seg derfor til Jesu bryst
og sier til ham: Herre, hvem er det?
26. Jesus svarer: Det er han hvem jeg
dypper brødbiten og gir til. Og han dyppet
brødbiten og gir den til Judas, Simon
Iskariots sønn.
27. Og etter denne biten gikk Satan inn i
ham. Jesus sier da til ham: Det som du
gjør, gjør det snart.
28. Dette skjønte ingen av de som lå til
bords hva det var han talte til ham om.
29. Noen tenkte nemlig, etter som Judas
hadde pengekassen, at Jesus sier til ham:
Kjøp det vi har bruk for til festen. Eller at
han skulle gi noe til de fattige.
30. Han gikk derfor ut straks han hadde
tatt denne brødbiten. Og det var natt.
Et bud om å elske hverandre
31. Da han gikk ut, sier Jesus: Nå
forherliges menneskesønnen, og Gud blir
forherliget i ham.
32. Hvis Gud ble forherliget i ham, skal
også Gud forherlige ham i seg selv, og
han skal forherlige ham snart.
33. Barn, ennå en liten stund er jeg hos
dere. Dere skal søke meg, og som jeg sa
til Jødene, at hvor jeg går, kan dere ikke
komme, og jeg taler nå til dere.
34. En nytt bud gir jeg dere: At dere skal
elske hverandre som jeg har elsket dere,
forat også dere kan elske hverandre.
35. På dette skal alle merke at dere er
mine lærlinger, den kjærlighet dere har til
hverandre.
Jesus forutsier Peters fornektelse
36. Simon Peter sier til ham: Herre, hvor
går du hen? Jesus svarte ham: Hvor jeg
går, kan du ikke følge meg. Men senere
skal du følge meg.
37. Peter sier til ham: Herre, hvorfor kan
jeg ikke følge deg nå? Jeg vil sette inn min
sjel for deg.
38. Jesus svarte ham: Vil du sette din
sjel til for meg? I SANNHET, sier jeg deg:
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Hanen skal ikke gale før du har fornektet
meg tre ganger.
KAP. 14
Jesus er veien til den forberedte
plass
1. La ikke deres hjerte bli opprørt. Tro
dere på Gud og tro på meg.
2. I min Faders hus er det mange rom.
Hvis ikke, sa jeg dere det. Jeg går bort for
å gjøre i stand et sted for dere.
3. Når jeg går bort, skal jeg gjøre i stand
et sted for dere. Så kommer jeg igjen og
skal ta dere til meg, forat også dere kan
være hvor jeg er.
4. Og hvor jeg går, vet dere veien.
5. Tomas sier til ham: Herre, vi vet ikke
hvor du går hen. Og hvordan kan vi vite
veien?
6. Jesus sier til ham: Jeg er veien,
sannheten, og det levende livet. Ingen
kommer til Faderen uten gjennom meg.
Faderen
7. Hvis dere kjente meg, hadde dere
også kjent min Fader. Fra nå av merker
dere ham og skal få iaktta ham.
8. Filip sier til ham: Herre, vis oss
Faderen, det er nok for oss!
9. Jesus sier til ham: Så lang en tid har
jeg vært hos dere, og du har ikke merket
meg, Filip? Den som har iakttatt meg, har
sett Faderen. Og hvordan kan du si: Vis
oss Faderen?
10. Tror du ikke at jeg er i Faderen, og
Faderen i meg? Ordene som jeg taler til
dere, taler jeg ikke av meg selv, men
Faderen, som er i meg, han som gjør sine
gjerninger.
11. Tro meg at jeg er i Faderen og
Faderen i meg. Hvis ikke, så tro for selve
gjerningenes skyld.
12. I SANNHET, sier jeg dere: Den som
er troende på meg skal også gjøre de
gjerningene som jeg gjør. Og han skal
gjøre større enn disse, for jeg går bort til
min Fader.
Dere skal få Den Hellige Ånd
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13. Og hva som dere enn begjærer i mitt
navn, dette skal jeg gjøre, forat Faderen
skal forherliges i Sønnen.
14. Hvis dere begjærer i mitt navn, skal
jeg gjøre det.
15. Hvis dere elsker meg, så hold
budene mine.
16. Og jeg skal be Faderen, og han skal
gi dere en annen sakfører, forat han kan
bli hos dere til evighet.
17. Sannhetens Ånd, som verden ikke
kan få, fordi de ikke ser ham og ikke
merker ham. Dere merker ham, fordi han
forblir hos dere, og skal være i dere.
18. Jeg etterlater dere ikke foreldreløse,
for jeg kommer til dere.
19. Enda en liten stund, og verden ser
meg ikke lenger. Men dere ser meg, for
jeg lever, og dere skal leve.
20. På den dagen skal dere merke
at jeg er i min Fader og dere i meg, og jeg
i dere.
21. Den som har mine bud og holder
dem, han er den som elsker meg. Men
den som elsker meg, skal elskes av min
Fader. Og jeg skal elske ham, og
åpenbare meg selv for ham.
22. Judas, ikke Iskariot, sier til ham:
Herre, hva hender for at du skal åpenbare
deg for oss og ikke for verden?
23. Jesus svarte og sa til ham: Hvis
noen elsker meg, vil han holde mitt ord, og
min Fader skal elske ham. Og vi skal
komme til ham, og ta bolig hos ham.
24. Den som ikke elsker meg, holder
ikke ordene mine. Og ordet som dere
hører, er ikke mitt, men han som har
sendt meg, Faderens.
25. Dette har jeg talt til dere mens jeg er
hos dere.
26. Men forsvareren, Den Hellige Ånd,
som Faderen skal sende i mitt navn, han
skal lære dere alle ting og minne dere om
alt det som jeg sa dere.
27. En fred etterlater jeg dere. Den
freden min, som jeg gir dere, er ikke den
som verden gir. Jeg gir dere å ikke ha uro
i hjertet deres, og ikke frykt.
28. Dere hørte at jeg sa til dere: Jeg går
bort og kommer til dere. Hvis dere elsket
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meg, gledet dere dere over at jeg går til
Faderen, for Faderen er større enn meg.
29. Og nå har jeg sagt dere det før det
skjer, forat dere skal tro når det skjer.
30. Jeg skal ikke tale mye lenger med
dere, for denne verdens fyrste kommer,
og i meg har han ikke noe.
31. Men forat verden skal merke at jeg
elsker Faderen, så gjør jeg akkurat slik
som Faderen har påbudt meg. Stå opp og
la oss gå herfra.
KAP. 15
Jesus er det ekte vintre
1. Jeg er det ekte vintre, og min Fader
er vingårdsmannen.
2. Hver grein på meg som ikke bærer
frukt, den tar han bort. Og hver den som
bærer frukt, renser han forat den kan
bære mere frukt.
3. Dere er alt rene ved det ord som jeg
har talt til dere.
4. Bli i meg, og jeg i dere. For akkurat
som greinen ikke kan bære frukt av seg
selv uten at den blir i vintreet, slik kan
heller ikke dere bære frukt uten at dere blir
i meg.
5. Jeg er vintreet. Dere er greinene. Den
som blir værende i meg, og jeg i ham, han
bærer mye frukt. For uten meg makter
dere ikke å gjøre noe.
6. Uten at noen blir i meg, vil han bli
kastet ut som en grein og visner. Og de
samler dem og kaster dem på ilden, og de
brenner.
7. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i
dere, da, hva enn dere begjærer, skal det
skje for dere.
8. I dette blir min Fader forherliget, at
dere bærer mye frukt, og dere skal være
lærlinger for meg.
Faderens bud er kjærlighet
9. Akkurat som Faderen har elsket meg,
elsket jeg også dere. Bli i den kjærligheten
min.
10. Hvis dere holder mine bud, skal dere
bli i min kjærlighet, akkurat som jeg har
holdt Faderens bud, og blir i hans

kjærlighet.
11. Dette har jeg talt til dere forat den
glede som er min skal bli i dere, og forat
deres glede må bli fullkommen.
12. Dette er mitt bud: At dere skal elske
hverandre som jeg har elsket dere.
13. Ingen har større kjærlighet, enn
denne, at han setter sitt sjelsliv inn for sine
venner.
14. Dere er mine venner, hvis dere gjør
det som jeg pålegger dere.
15. Jeg kaller dere ikke lenger slaver, for
slaven vet ikke hva hans herre gjør. Men
jeg har kalt dere venner, for alt som jeg
hørte hos min Fader, åpenbarte jeg for
dere.
16. Dere utvalgte ikke meg, men jeg
utvalgte dere, og satte dere til at dere
skulle gå ut å bære frukt, og frukten deres
skal vare. For hva enn dere begjærer
Faderen om i mitt navn, skal han gi dere.
17. Dette pålegger jeg dere: At dere skal
elske hverandre.
Verdens hat
18. Hvis verden hater dere, så merket
dere at den hatet meg først.
19. Hvis dere var av verden, hadde dog
verden hatt sitt eget kjært. Men fordi dere
ikke er av verden, og fordi jeg valgte dere
ut av verden, derfor hater verden dere.
20. Husk det ord som jeg sa til dere: En
slave er ikke større enn sin herre. Hvis de
forfulgte meg, skal de også forfølge dere.
Hvis de bevarte mitt ord, skal de også
bevare deres.
21. Men alt dette skal de gjøre med dere
for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner
han som har sendt meg.
22. Hvis jeg ikke kom og talte til dem,
hadde de ikke synd. Men nå har de ikke
unnskyldning for sin synd.
23. Den som hatet meg, hater også min
Fader.
24. Hvis jeg ikke gjorde gjerninger blant
dem som ingen annen har gjort, hadde de
ikke synd. Men nå har de sett, og hatet
både meg og min Farder.
25. Men dette var forat det ord, som er
skrevet i deres lov, skal oppfylles: At de
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hatet meg uten grunn.
26. Når sakføreren kommer, som jeg
skal sende fra Faderen, sannhetens Ånd
som går ut fra Faderen, han skal vitne om
meg.
27. Men også dere skal vitne, for dere
var med meg fra begynnelsen.
KAP. 16
1. Dette har jeg talt til dere forat dere
ikke skal ta frastøtelse.
2. De skal gjøre dere synagogeløse.
Men en tid kommer da enhver som dreper
dere, skal tro at han bærer frem en
gudstjeneste for Gud.
3. Og dette skal de gjøre, fordi de ikke
kjenner Faderen eller meg.
4. Men disse tingene har jeg talt til dere,
forat dere skal huske dette når tiden
kommer at jeg har sagt dere det. Men
dette sa jeg ikke fra begynnelsen, fordi jeg
var hos dere.
Åndens gjerning
5. Men nå går jeg bort til ham som har
sendt meg, og ingen av dere spør meg:
Hvor går du hen?
6. Men fordi jeg har sagt dere dette, har
sorgen fylt deres hjerte.
7. Men jeg sier dere sannheten: Det er til
gagn for dere at jeg går bort. Hvis jeg
nemlig ikke går bort, så vil ikke
forsvareren komme til dere. Men hvis jeg
går bort, skal jeg sende ham til dere.
8. Og når han har kommet, skal han
holde frem for verden om dens synd, om
rettferdighet, og om domfellelse.
9. Om synd fordi de nemlig ikke tror på
meg.
10. Men om rettferdighet, fordi jeg går til
min Fader, og dere ser meg ikke lenger.
11. Men om domfellelse, fordi denne
verdens fyrste er dømt.
12. Enda har jeg mye å si dere, men
dere kan ikke bære det nå.
13. Men når han kommer, sannhetens
Ånd, så skal han veilede dere til hele
sannheten.
14. Han skal forherlige meg, for han skal
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ta av det som er mitt og forkynne det for
dere.
15. Alt det som Faderen har, er mitt.
Derfor sa jeg at han skal ta av det som er
mitt og forkynne det for dere.
Deres sorg skal bli til glede
16. Om en liten stund ser dere meg ikke
mer. Og igjen om en liten stund, og dere
skal se meg, for jeg går til Faderen.
17. Noen av lærlingene sa da til
hverandre: Hva er dette som han sier til
oss: "Om en liten stund ser dere meg ikke
mer. Og igjen om en liten stund, og dere
skal se meg? Og at jeg går til Faderen?"
18. De sa derfor: Hva er det han sier?
En liten stund? Vi skjønner ikke hva han
sier.
19. Jesus visste at de ville spørre ham,
og han sa til dem: Undersøker dere dette
med hverandre, at jeg sa: Om en liten
stund ser dere meg ikke mere. Og igjen
om en liten stund, og dere skal se meg?
20. I SANNHET, sier jeg dere: At dere
skal gråte og sørge, men verden skal
glede seg. Dere skal sørge, men sorgen
deres skal bli til glede.
21. Når en kvinne føder, har hun sorg,
fordi hennes tid er kommet. Men når hun
har født barnet, husker hun ikke lenger
trengselen, på grunn av gleden av at et
menneske er født til verden.
22. Nå har også dere nemlig sorg, men
jeg skal se dere igjen. Og da skal deres
hjerte glede seg, og ingen kan ta deres
glede fra dere.
23. På den dagen skal dere ikke spørre
meg om noe. I SANNHET, sier jeg dere:
At alt som dere begjærer Faderen om i
mitt navn, vil han gi dere.
24. Til nå har dere ikke begjært noe i
mitt navn. Begjær, og dere skal få, forat
deres glede kan bli fullkommen.
Jeg har vunnet over verden
25. Disse ting har jeg fortalt dere i
liknelser, men det kommer en tid da jeg
ikke skal tale til dere i liknelser, men jeg
skal forkynne dere åpent om Faderen.
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26. På den dagen skal dere begjære i
mitt navn, og jeg skal ikke lenger be
Faderen for dere.
27. Faderen har dere nemlig selv kjær,
fordi dere har hatt meg kjær, og har trodd
at jeg har gått ut fra Gud.
28. Jeg gikk ut fra Faderen og kom til
verden. Jeg forlater verden igjen og går til
Faderen.
29. Lærlingene sier til ham: Se, nå taler
du åpent og du sier ingen liknelse.
30. Nå vet vi at du vet alt, og ikke har
behov for at noen spør deg. Ved dette tror
vi at du gikk ut fra Gud.
31. Jesus svarte dem: Tror dere nå?
32. Se, det kommer en tid, og den er
kommet, at dere skal spres enhver til sitt
eget og forlate meg alene. Men jeg er ikke
alene, for Faderen er med meg.
33. Dette har jeg talt til dere, forat dere
skal ha fred i meg. I verden har dere
trengsel. Men vær frimodig, for jeg har
overvunnet verden.
KAP. 17
Jesu bønn
1. Dette talte Jesus og løftet sine øyne
opp mot himmelen, og sa: Fader, tiden er
kommet. Forherlige din sønn, forat
Sønnen kan forherlige deg.
2. Akkurat som du gav ham makt over
alt kjøtt, forat han kan gi et evig levende
liv til enhver som du har gitt ham.
3. Men dette er det evige levende liv, at
de merker deg, den eneste ekte Gud, og
ham du sendte, Jesus Kristus.
4. Jeg forherliget deg på Jorden, og
fullførte den gjerning som du hadde gitt
meg å gjøre.
5. Og nå: Forherlige meg du, Fader, hos
deg selv, med den majestet som jeg
hadde, før verden var, hos deg.
6. Jeg åpenbarte navnet ditt for
menneskene, som du gav meg, av
verden. For dine var de, og til meg har du
gitt dem. Og de har bevart ditt ord.
7. Nå har de merket at alt som du har
gitt meg, er fra deg.
8. For det ord som du har gitt meg, har
jeg gitt dem. Og de tok imot og merket i

sannhet at jeg kom fra deg, og de trodde
at du sendte meg.
9. Jeg ber angående dem, og jeg ber
ikke for verden, men angående dem som
du har gitt meg, for de er dine.
10. Og alt det som er mitt, er ditt. Og det
som er ditt, er mitt. Og jeg har forherliget
meg i dem.
11. Og når jeg ikke lenger er i verden,
og disse er i verden, og jeg kommer til
deg, hellige Fader, så bevar dem i navnet
ditt som du gav meg, forat de må være ett
akkurat som vi.
12. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem
i ditt navn, de som du gav meg. Jeg voktet
dem og ingen av dem gikk fortapt uten
fortapelsens sønn, forat skriften skulle
oppfylles.
13. Men nå kommer jeg til deg, og dette
taler jeg i verden, forat de kan ha den
glede som er min fullført i seg.
14. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden
har hatet dem, fordi de ikke er av verden,
akkurat som jeg ikke er av verden.
15. Jeg ber ikke om at du må ta dem ut
av verden, men at du må bevare dem fra
det onde.
16. De er ikke av verden, akkurat som
jeg ikke er av verden.
17. Innvi dem i sannheten. Ordet ditt er
sannhet.
18. Akkurat som du sendte meg til
verden, sender jeg også dem til verden.
19. Og jeg innvier meg for dem, forat de
kan være innviet i sannheten.
20. Men jeg ber ikke bare for dem, men
også for dem som blir troende ved deres
ord om meg,
21. forat alle må være ett, akkurat som
du, Fader, i meg, og jeg i deg, og forat de
også må være i oss, forat verden kan tro
at du sendte meg.
22. Og den majestet som du har gitt
meg, har jeg gitt dem, forat de må være
ett akkurat som vi er ett.
23. Jeg i dem og du i meg, forat de må
være fullendt til ett, forat verden kan
merke at du sendte meg, og at du elsket
dem akkurat som du elsket meg.
24. Fader, de som du har gitt meg, jeg
vil at hvor jeg er, skal også de være hos
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meg, forat de kan se den min majestet
som du gav meg, fordi du elsket meg før
verdens grunnleggelse.
25. Rettferdige Fader, verden merket
ikke deg, men jeg merket deg, og disse
merket at du sendte meg.
26. Og jeg åpenbarte navnet ditt for
dem, og skal igjen åpenbare det, forat
kjærligheten, som du elsket meg med, kan
være i dem, og jeg i dem.
KAP. 18
Jesus blir forrådt og tatt til fange
1. Da Jesus hadde sagt dette, gikk han
ut sammen med lærlingene sine til andre
siden av Kedronbekken. Der var det en
hage, i hvilken han gikk inn med
lærlingene sine.
2. Men Judas, han som forrådte ham,
kjente også stedet, fordi Jesus ofte var
samlet der med lærlingene sine.
3. Derfor hadde Judas nå tatt imot
vaktstyrken fra yppersteprestene, og
fariseernes tjenere kommer dit med fakler,
lamper, og våpen.
4. Derfor at Jesus visste alt som skulle
komme over ham, gikk han frem og sa til
dem: Hvem søker dere?
5. De svarte: Nasareeren Jesus. Jesus
sier til dem: Det er meg. Men også Judas,
han som forrådte ham, stod sammen med
dem.
6. Da han nå sa til dem: "Det er meg.",
gikk de bakover og falt til marken.
7. Da spurte han dem igjen: Hvem søker
dere? Men de sa: Nasareeren Jesus.
8. Jesus svarte: Jeg sa til dere at det er
meg. Hvis det da er meg dere søker, så la
disse gå.
9. Dette fordi det ord skulle oppfylles
som han sa: At dem du har gitt meg, dem
har jeg ikke mistet noen av.
10. Da hadde Simon Peter et sverd som
han drog og slo til yppersteprestens slave
og han hugg av ham det høyre øret hans.
Men slavens navn var Malkus.
11. Jesus sa da til Peter: Stikk sverdet i
sliren. Det beger som min Fader har gitt
meg, skal jeg slett ikke drikke det?
12. Derfor grep vakten, offiseren over
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tusen, og Jødenes tjenere, Jesus, og
bandt ham.
Jesus føres frem for ypperstepresten
13. Og de førte ham til Annas først. Han
var nemlig svigerfar til Kaifas, som var
yppersteprest dette året.
14. Men det var Kaifas som hadde gitt
Jødene det råd at det er gagnlig at ett
menneske går til grunne for folket.
Peter fornekter Jesus
15. Men Simon Peter, og den andre lærling,
fulgte Jesus. Men denne lærlingen var kjent
med ypperstepresten, og gikk inn sammen
med Jesus i yppersteprestens gårdsplass.
16. Men Peter stod utenfor døren. Da
gikk den andre lærlingen, som var kjent
med ypperstepresten, ut, og snakket med
dørvokteren, og førte inn Peter.
17. Da sier dørvokterjenta til Peter: Er
ikke du også en lærling av dette
mennesket? Han sier: Det er jeg ikke.
18. Vaktene hadde gjort opp ild, og
slavene stod og varmet seg, fordi det var
kalt. Og Peter ble stående og varme seg
med dem.
Ypperstepresten forhører Jesus
19. Nå spurte ypperstepresten Jesus
angående lærlingene hans, og om læren
hans.
20. Jesus svarte ham: Jeg talte i
åpenhet til verden. Jeg lærte alltid i
synagogene og i templet, hvor Jødene
alltid kommer sammen, og i det skjulte
talte jeg ingenting.
21. Hvorfor spør du meg? Spør dem
som har hørt hva jeg talte til dem om. Se,
de vet hva jeg sa.
22. Men da han sa dette, gav en av
vaktene som stod der ham et slag på
kinnet, og sa til Jesus: Svarer du
ypperstepresten slik?
23. Jesus svarte ham: Hvis jeg talte galt,
så bevis det onde. Men hvis det var på en
god måte, hvorfor slår du meg da?
24. Annas sendte han bundet til
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ypperstepresten Kaifas.
Peter fornekter Jesus igjen
25. Men Simon Peter var stående der og
varmet seg. Da sa de til ham: Er ikke du
også en av lærlingene hans? Han nektet
og sa: Det er jeg ikke.
26. En av yppersteprestens slaver, en
slektning av ham som Peter hugg av øret
til, sier: Så jeg ikke deg i hagen sammen
med ham?
27. Da nektet Peter igjen, og straks gol
en hane.
Jesus stilles frem for Pilatus
28. De fører nå Jesus fra Kaifas til
borgen. Men det var grytidlig og de gikk
ikke inn i borgen, forat de ikke skulle bli
skitne, forat de kunne ete påskemåltidet.
29. Pilatus gikk derfor ut til dem og sa:
Hvilken anklage fører dere mot dette
mennesket?
30. De svarte og sa til ham: Hvis ikke
denne var en ugjerningsmann, så overgav
vi ham ikke til deg.
31. Da sa Pilatus til dem: Ta ham dere,
og døm ham etter deres lov. Jødene sa da
til ham: Det er ikke tillatt for oss å avlive
noen.
32. Dette forat Jesu ord skulle oppfylles
som han sa da han antydet hvilken død
han skulle dø.
33. Derfor gikk Pilatus inn i borgen igjen
og kalte Jesus til seg, og sa til ham: Du er
Jødenes konge?
34. Jesus svarte ham: Sier du dette av
deg selv, eller har andre sagt deg det om
meg?
35. Pilatus svarte: Jeg er vel ikke en
Jøde? Det er folket ditt og ypperstepresten som overgav deg til meg. Hva
gjorde du?
36. Jesus svarte: Mitt rike er ikke av
denne verden. Hvis mitt rike var av denne
verden, hadde dog mine tjenere kjempet,
forat jeg ikke skulle overgis til Jødene.
Men nå er ikke mitt rike herfra.
37. Da sa Pilatus til ham: Dog er du
altså konge? Jesus svarte: Du sier at jeg

er konge, og til dette er jeg født. Og til
dette er jeg kommet til verden, forat jeg
skal vitne om sannheten. Hver den som er
av sannheten, hører min røst.
38. Pilatus sier til ham: Hva er sannhet?
Og da han hadde sagt dette, gikk han ut til
Jødene, og sier til dem: Jeg finner ingen
skyld hos ham.
Jesus dømmes til døden
39. Men det er vane hos dere at jeg
løslater èn til dere i påsken. Vil dere at jeg
skal løslate til dere Jødenes konge?
40. Da ropte de igjen og sa: Ikke ham,
men Barabbas. Men Barabbas var en
røver.
KAP. 19
1. Derfor tok da Pilatus Jesus og pisket
ham.
2. Soldatene hadde flettet en krone av
torner, og satte den på hodet hans. Og de
hengte en kappe av purpur omkring ham,
3. og sa: "Vær hilset, kongen over
Jødene.", og de gav ham et neveslag i
ansiktet.
4. Da gikk Pilatus ut igjen utenfor og sier
til dem: Se, jeg fører ham utenfor til dere,
forat dere skal kjenne at jeg ikke finner
noen skyld hos ham.
5. Da gikk Jesus ut mens han bar
tornekronen og purpurkappen. Og han
sier til dem: Se på mennesket!
6. Da de altså så ham, yppersteprestene
og tempelvaktene, ropte de: KORSFEST!
Pilatus sier til dem: Ta ham dere og
korsfest ham, for jeg finner nemlig ikke
noen skyld hos ham.
7. Jødene svarte: Vi har en lov, og etter
den loven er han skyldig til å dø, fordi han
gjorde seg selv til Guds sønn.
8. Da nå Pilatus hørte dette ordet, ble
han mere redd.
9. Og han gikk inn i borgen igjen, og sier
til Jesus: Hvor er du fra? Men Jesus gav
ham ikke noe svar.
10. Pilatus sier til ham: Svarer du meg
ikke? Vet du ikke at jeg har makt til å
korsfeste deg, og makt til å løslate deg?
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11. Jesus svarte: Du hadde ikke noen
makt over meg, hvis det ikke var deg gitt
ovenfra. Derfor har han som overgav meg
til deg, større synd.
12. Ut fra dette søkte Pilatus å løslate
ham, men Jødene ropte og sa: Hvis du
løslater denne, er du ikke keiserens venn.
Enhver som gjør seg til konge, motsetter
seg keiseren.
13. Da Pilatus hørte dette ordet, førte
han Jesus ut, og satte seg på plattformen,
på et sted som ble kalt steinlagt, men på
hebraisk, Gabbata.
14. Men det var forberedelsesdagen til
påsken, og omkring den 6. time (kl 12.ºº).
Og han sier til Jødene: Se kongen deres!
15. Men de ropte: BORT, og korsfest
ham. Pilatus sier til dem: Skal jeg
korsfeste deres konge? Yppersteprestene
svarte: Vi har ikke noen konge uten
keiseren.
16. Derfor overgav da han ham til dem
forat han skulle korsfestes. Men de tok
Jesus og førte ham bort.
Jesus blir korsfestet
17. Og han bar korset sitt, og gikk ut til
det sted som ble kalt hodeskalle-stedet,
som på hebraisk kaltes Golgata,
18. hvor de korsfestet ham. Og sammen
med ham var det to andre; en på den ene
og en på den andre siden, mens Jesus
var på den midterste.
19. Men Pilatus skrev også en innskrift
og satte den over korset. Og det var
skrevet: Nasareeren Jesus, Jødenes
konge.
20. Denne innskriften leste nå mange av
Jødene, fordi stedet hvor Jesus ble
korsfestet var nær byen. Og den var
skrevet på Hebraisk, Gresk, og Romersk.
21. Da sa Jødenes yppersteprester: Ikke
skriv: "Jødenes konge.", men at denne sa
at jeg er Jødenes konge.
22. Pilatus svarte: Det som jeg skrev,
skrev jeg.
23. Derfor tok soldatene klærne hans,
da de korsfestet Jesus, og gjorde fire
deler; en del til hver soldat, og kjortelen.
Men kjortelen var ikke sydd, den var vevd
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helt igjennom fra oventil og ned.
24. De sa da til hverandre: La oss ikke
dele den, men kaste lodd om den, om
hvems den skal være. Dette, forat skriften
skulle oppfylles, som sa: De delte mine
klær mellom seg, og kastet lodd om
kjortelen min. Derfor gjorde altså
soldatene dette.
25. Men ved Jesu kors stod moren
hans, og søsteren av hans mor, Maria,
Klopas kone, og Maria Madalena.
26. Da Jesus hadde sett moren, og
lærlingen som han elsket, stå der, sier han
til sin mor: Kvinne, se, din sønn.
27. Deretter sier han til lærlingen: Se,
din mor. Og fra den stund tok lærlingen
henne inn i sitt eget hus.
28. Etter dette visste Jesus at nå var alt
fullført. Og forat skriften skulle oppfylles,
sier han: Jeg er tørst.
29. Det stod et kar fylt med eddik. Men
de tok en svamp med eddik, satte den på
en isopstilk, og førte den til munnen hans.
30. Da Jesus så hadde fått eddiken, sa
han: Det er fullbrakt. Og han bøyde hodet
og oppgav ånden.
Spydet i Jesu side
31. Deretter var det forberedelse for
Jødene. Og forat ikke kroppene skulle bli
på korset på sabbaten, etter som det
nemlig var forberedelsen for den store
dagen, denne sabbaten, spurte de Pilatus
om at de måtte knuse beinene og ta dem
bort.
32. Soldatene kom derfor og de brøt
beina på den første, og den andre, som
var korsfestet sammen med ham.
33. Men da de var kommet til Jesus, da
så de at han allerede var død, så de brøt
ikke beina hans.
34. Men en av soldatene stakk inn sitt
spyd i siden, og straks kom det ut blod og
vann.
35. Og den som har sett det, har vitnet,
og hans vitnesbyrd er sant. Og han vet at
han taler sant, forat dere skal tro.
36. Dette skjedde nemlig forat skriften
skulle oppfylles: Beina hans skal ikke
knuses.
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37. Og igjen et annet skriftsted sier: De
skal se hen til ham som de gjennomstakk.
Jesus blir gravlagt
38. Men etter dette spurte Josef fra
Arimatea, en som var lærling av Jesus,
Pilatus, i det skjulte, på grunn av frykt for
Jødene, at han måtte få Jesu kropp. Og
Pilatus tillot det. Han kom da og tok Jesu
kropp.
39. Men også Nikodemus, som tidligere
var kommet til Jesus om natten, og bar
med seg en blanding av myrra og aloe,
omtrent hundre litra (37,3kg).
40. De tok nå Jesus kropp og bandt det i
linklær med velduftende salve, som var
skikk hos Jødene ved gravlegging.
41. Men på stedet hvor han ble
korsfestet, var det en hage. Og i hagen
var det en ny grav, i hvilken ennå ikke
noen var lagt.
42. Der la de da Jesus på grunn av
Jødenes forberedelsesdag, og fordi
graven var så nær.
KAP. 20

Jesu oppstandelse

1. Men på den første dagen i uken
kommer Maria Magdalena tidlig, mens det
enda var mørkt, til graven, og hun ser at
steinen er tatt bort fra graven.
2. Hun løper da og kommer til Simon
Peter og til den andre lærlingen som
Jesus hadde kjær, og sier til dem: De har
tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke
hvor de har lagt ham.
3. Da gikk Peter og den andre lærlingen
ut, og de kom til graven.
4. Men de løp begge to sammen, og den
andre lærlingen løp foran, fortere enn
Peter, og kom først til graven.
5. Og da han hadde bøyd seg ned, ser
han linklærne liggende, men han gikk dog
ikke inn.
6. Så kommer Simon Peter som fulgte
etter ham, og han gikk inn i graven, og ser
linklærne ligge.
7. Og svettetørkle, som var på hodet
hans, lå ikke sammen med linklærne, men

adskilt og sammenbrettet på ett sted.
8. Da gikk derfor den andre lærlingen,
som var kommet først, også inn i graven,
og han så og trodde.
9. Ennå forstod de nemlig ikke skriften
at han skulle stå opp fra de døde.
10. Lærlingene gikk nå bort til seg selv
igjen.
Jesus viser seg for Maria
11. Men Maria stod gråtende utenfor ved
graven. Mens hun da gråt, bøyde hun seg
inn i graven.
12. Og hun ser to engler i hvitt sittende,
en ved hodet og en ved føttene, hvor Jesu
kropp lå.
13. Og de sier til henne: Kvinne, hvorfor
gråter du? Hun sier til dem: Fordi de tok
min Herre, og jeg vet ikke hvor de har lagt
ham.
14. Og da hun sa dette snudde hun seg
bakover, og ser Jesus stå der, men hun
visste ikke at det var Jesus.
15. Jesus sier til henne: Kvinne, hvorfor
gråter du? Hvem søker du? Hun tenkte at
det var gartneren og sier til ham: Herre,
hvis du tok ham, så si meg hvor du la
ham, så vil jeg ta ham.
16. Jesus sier til henne: Maria. Da hun
hadde snudd seg, sier hun til ham:
Rabbuni. Det betyr: Mester.
17. Jesus sier til henne: Ikke rør ved
meg. Jeg er nemlig ennå ikke gått opp til
Faderen. Men gå til brødrene mine, og si
til dem: Jeg går til min Fader og Faderen
deres, min Gud og deres Gud.
18. Maria Magdalena kommer og melder
fra til lærlingene at hun hadde sett Herren
og at han sa dette til henne.
Jesus viser seg for lærlingene sine
19. Det var imidlertid seint på denne
dagen, den første i uka, og dørene var
stengte hvor lærlingene var samlet av frykt
for Jødene. Da kom Jesus og stod iblant
dem og sier til dem: Fred være med dere.
20. Og da han hadde sagt dette, viste
han dem hendene og siden sin. Derfor ble
lærlingene så glade, fordi de hadde sett
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Herren.
21. Da sa han igjen til dem: Fred være
med dere. Akkurat som Faderen sendte
meg, sender jeg også dere.
22. Da han hadde sagt dette, blåste han
på dem, og sa til dem: Ta imot den Hellige
Ånd.
23. Om dere tilgir noen deres synder, så
er de tilgitt dem. Om dere fastholder noen,
så er de fastholdt.
Jesus og Tomas
24. Men Tomas, en av de tolv, som ble
kalt Tvillingen, var ikke sammen med dem
da Jesus kom.
25. Da sa de andre lærlingene til ham:
Vi har sett Herren. Men han sa til dem:
Hvis jeg ikke ser merket etter naglene i
hendene hans, og legger fingeren min i
merket etter naglene, og legger hånden
min i siden hans, vil jeg aldri tro.
26. Etter 8 dager var lærlingene hans
inne igjen, og Tomas var med dem. Da
kom Jesus mens døren var lukket, og stod
i midten og sa: Fred være med dere!
27. Deretter sier han til Tomas: Bring
fingeren din hit, og se hendene mine. Og
bring hånden din hit, og legg den i siden
min. Og vær ikke vantro, men troende.
28. Og Tomas svarte og sa til ham: Min
Herre og min Gud.
29. Jesus sier til ham: Fordi du har sett
meg, så tror du. Salige er de som ikke har
sett, og dog har trodd.
Bokens hensikt
30. Jesus gjorde imidlertid også mange
andre tegn fremfor lærlingene, som ikke er
skrevet i denne boken.
31. Men disse er skrevet forat dere skal
tro at Jesus er Messias, sønn av Gud, og
forat dere troende skal ha et levende liv i
navnet hans.
KAP. 21
Jesus viser seg for sju lærlinger
1. Etter dette åpenbarte Jesus seg igjen
for lærlingene ved Tiberias sjø. Men
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åpenbaringen var slik:
2. Simon Peter var sammen med Tomas
som kaltes Dydimus (Tvilling), og
Natanael fra Kana i Galilea, og de
Sebedeus sønnene, og to andre av hans
lærlinger.
3. Simon Peter sier til dem: Jeg går og
fisker. De sier til ham: Vi kommer også
med deg. De gikk ut og opp i båten, og
den natten fikk de ingenting.
4. Men da det alt var blitt tidlig, stod
Jesus på stranden. Dog skjønte ikke
lærlingene at det var Jesus.
5. Da sier Jesus til dem: Barn, dere har
vel ikke noe spiselig? De svarte ham: Nei.
6. Men han sier til dem: Kast ut garnet
på den høyre siden av båten, og dere skal
få. De kastet da ut, og de maktet ikke
lenger å dra for mengden av fisk.
7. Da sier den lærlingen, som Jesus
elsket, til Peter: Det er Herren. Da Simon
Peter hadde hørt at det var Herren, bandt
han kappen om seg, for han var nemlig
naken. Og han kastet seg i sjøen.
8. Men de andre lærlingene kom i båten.
De var nemlig ikke langt fra land. Og
omtrent to hundre alen (89m) slepte de
garnet med fiskene.
9. Da de nå gikk opp på stranden, ser de
glørne liggende, og fisk og brød liggende
på.
10. Jesus sier til dem: Bring hit noe av
fiskene som dere nå har fanget.
11. Simon Peter gikk opp og drog garnet
opp på stranden, fullt av store fisker,
hundre og femtitre stykker. Og enda det
var så mange, så revnet ikke garnet.
12. Jesus sier til dem: Kom og et
frokost. Og ingen av lærlingene våget å
spørre ham: Hvem er du? De hadde
skjønt at det var Herren.
13. Jesus kommer og tar brødet, og gir
dem, og likedan fisken.
14. Dette var nå tredje gangen at Jesus
åpenbarte seg for lærlingene etter at han
hadde stått opp fra de døde.
Peter, elsker du meg
15. Da de nå åt frokost, sier Jesus til
Simon Peter: Simon, Jonas sønn, elsker
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du meg mere enn disse? Han sier til ham:
Ja, Herre. Du vet at jeg har deg kjær. Han
sier til ham: Vokt lammene mine.
16. Han sier til ham for andre gang:
Simon, Jonas sønn, elsker du meg? Han
sier til ham: Ja, Herre. Du vet jeg har deg
kjær. Han sier til ham: Vær hyrde for mine
får.
17. Han sier til ham for tredje gang:
Simon, Jonas sønn, har du meg kjær?
Peter ble lei fordi han sa til ham tredje
gang: "Har du meg kjær?" Og han sa til
ham: Herre, du vet alt. Du merker at jeg
har deg kjær. Jesus sier til ham: Vokt
mine får.
18. I SANNHET, sier jeg deg: Da du var
yngre, bandt du opp om deg selv og gikk
hvor du ville. Men når du blir gammel, skal
du rekke frem dine hender og en annen
skal binde opp om deg. Og han skal føre
deg hvor du ikke vil.
19. Men dette sa han for å antyde hva
slags død han skulle forherlige Gud med.
Og da han hadde sagt dette, sa han til
ham: Følg meg!

Jesus og den lærling han elsket
20. Men da Peter hadde snudd seg, ser
han den lærlingen som Jesus elsket, følge
etter, han som lå ved hans bryst under
måltidet og sa: Herre hvem er han som
forråder deg?
21. Da Peter så denne, sa han til Jesus:
Herre, men hva med denne?
22. Jesus sier til ham: Hvis jeg vil at han
skal forbli inntil jeg kommer, hva angår det
deg? Følg du meg.
23. Derfor kom dette ordet ut blant
brødrene, at denne lærlingen dør ikke.
Men han sa: Hvis jeg vil at han skal forbli
inntil jeg kommer, hva angår det deg?
24. Dette er den lærlingen som vitner
om disse ting og har skrevet dem. Og vi
vet at hans vitneutsagn er sant.
25. Men det er også mange andre ting
som Jesus gjorde, som hvis alt skulle
skrives en for en, tror jeg ikke selve
verden ville romme de skrevne bøkene.
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28 Kapitler
KAP. 1
Løftet om Den Hellige Ånd
1. Den første boken, Teofilus, gjorde jeg
nemlig om alt det som Jesus begynte å
gjøre, samt å lære,
2. inntil den dagen han gav sine
beordringer til apostlene som han valgte
ut ved Den Hellige Ånd, og ble tatt opp.
3. For hvem han også fremstilte seg selv
levende, etter det han led. For mange
vitner, lot han seg se gjennom 40 dager,
og talte angående om det som hadde med
Guds rike å gjøre.
4. Og mens han åt med dem, beordret

han dem til å ikke fjerne seg fra
Jerusalem, men vente på Faderens løfte
som dere, sa han, hørte av meg.
5. For Johannes døpte nemlig med
vann, men dere skal døpes i Hellig Ånd
ikke mange dager etter dette.
Jesus blir tatt opp til himmelen
6. Da de altså var kommet sammen,
spurte de ham og sa: Herre, er det på
denne tiden du gjenreiser riket for Israel?
7. Han sa til dem: Det er ikke deres sak
å kjenne tider eller tidspunkter som
Faderen satte i sin egen makt.
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8. Men dere skal få kraft når Den Hellige
Ånd har kommet over dere, og dere skal
være vitner for meg både i Jerusalem, i
hele Juda, Samaria, og inntil Jordens
ender.
9. Og da han hadde sagt dette, så de at
han ble tatt opp, og en sky tok ham bort
fra deres øyne.
10. Og mens de stirret mot himmelen,
idet han gikk bort, og se, to menn stod der
hos dem i hvite klær.
11. Og de sa: Galileiske menn, hvorfor
står dere her og ser opp mot himmelen?
Denne Jesus, som ble tatt opp fra dere til
himmelen, skal komme igjen på samme
måte, slik dere så ham gå bort til
himmelen.
En stedfortreder for Judas blir valgt
12. Da vendte de tilbake til Jerusalem
fra det fjell kalt Oljeberget, som er en
sabbatsvei nær Jerusalem.
13. Og de gikk da inn og opp til
øvresalen, hvor de oppholdt seg, både
Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip,
Tomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob,
Alfeus sønn, Simon seloten, og Judas,
Jakobs bror.
14. Alle disse var vedholdende og
samstemt i bønnen, sammen med noen
kvinner og Maria, Jesu mor, og sammen
med brødrene hans.
15. Og i disse dagene reiste Peter seg i
midten av lærlingene. Det var imidlertid en
mengde navn på det samme sted,
omkring hundre og tjue.
16. Og han sa: Menn, brødre, skriften
måtte oppfylles, det som Den Hellige Ånd
forutsa ved Davids munn om Judas som
var blitt en veiviser for dem som grep
Jesus.
17. For han var regnet med blant oss,
og han fikk del i denne tjeneste.
18. Denne kjøpte da imidlertid et
jordstykke av urettferdighetens lønn, og
ble styrtet om så han brast midt over, og
alle innvollene hans rant ut.
19. Og det ble kjent for alle de som
bodde der i Jerusalem, slik at dette
jordstykket, på deres eget språk, ble kalt
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Hakeldama, det betyr blodåkeren.
20. Det er nemlig skrevet i Salmenes
bok: "Gården hans ble øde og det skal
ikke være noen som bor på den."
Og:"Hans tilsynsembete skal en annen
ta."
21. Da bør altså en av de menn som var
sammen med oss igjennom hele tiden, i
hvilken Herren Jesus gikk inn og ut blant
oss,
22. fra begynnelsen ved Johannes
dåpen og inntil den dagen på hvilken han
ble tatt opp fra oss. En av disse må være
et vitne om oppstandelsen sammen med
oss.
23. Og de stilte frem to, Josef, den de
kalte Barsabbas, som også kaltes Justus,
og Mattias.
24. Og da de hadde bedt, sa de: Du,
Herre, som kjenner alles hjerter, vis nå
den ene av disse to som du velger ut,
25. for å få del i denne tjeneste og
apostelembede, fra hvilket Judas trådde ut
av for å gå bort til sitt eget sted.
26. Og de gav dem deres lodd, og
loddet falt på Mattias. Og da ble han
regnet sammen med de elleve apostlene.
KAP. 2
Den Hellige Ånd kommer
1. Og da det var fullført og pinsedagen
kom, var de alle samstemt på det samme
sted.
2. Og plutselig kom det fra himmelen en
lyd farende som en kraftig vind, og den
fylte hele huset hvor de oppholdt seg.
3. Og det ble sett, over dem, tunger,
som av ild, som delte seg og satte seg på
enhver av dem.
4. Og alle fyltes av Den Hellige Ånd, og
begynte å tale i andre språk, ettersom
Ånden gav dem å gi lyd.
5. Men i Jerusalem bodde det noen
Jøder, gudfryktige menn, fra ethvert folk
av dem under himmelen.
6. Men da denne lyden kom, kom
folkemengden sammen og ble forundret,
fordi de hørte enhver sitt eget språk av de
som talte.
7. Men alle ble sjokkert og undret seg,
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og sa til hverandre: Se, er ikke alle disse
som taler, Galileere?
8. Og hvordan kan vi høre enhver på
vårt eget språk, hvilket vi var født i?
9. Vi er Partere, Medere, Elamitter, og
de som bodde i Mesopotamia, Juda,
Kapedonia, Pontus, Asia,
10. Frygia, Pamfylia, Egypt, og
områdene omkring Libya, Kyrene,
tilreisende Jøder fra Rom, Proselytter,
11. Kretere, og Arabere. Vi hører dem
tale i våre språk om de store Guds
gjerninger.
12. Men alle var sjokkert og rådville. Og
den ene sier til den andre: Hva skal dette
være til, mon tro?
13. Mens andre latterliggjorde det og sa
at de var fulle av søt vin.
Peters tale på pinsedagen
14. Men Peter reiste seg sammen med
de elleve og løftet sin røst, og talte til dem:
Jødiske menn, og dere som bor i
Jerusalem: La dette være dere bekjent og
lån deres øre til mine ord.
15. Det er nemlig ikke som dere
forestiller dere. Det er jo 3. time (kl 9.ºº)
på dagen.
16. Men dette er det som er sagt ved
profeten Joel:
17. Og det skal skje i de siste dagene,
sier Gud, at jeg vil utøse min Ånd over alle
personer. Deres sønner og døtre skal tale
profetisk, og deres unge menn skal se
syner. Og de eldre av dere, skal drømme
drømmer.
18. Og endog over mine slaver og mine
slavinner, skal jeg øse ut av min Ånd i
disse dagene, og de skal tale profetisk.
19. Og jeg skal gi under på himmelen,
og tegn her nede på Jorden, blod, ild, og
skyer av røyk.
20. Solen skal forvandles til et mørke og
månen til blod, før Herrens dag, den store
og herlige.
21. Og det skal skje at enhver som enn
måtte kalle på Herrens navn, skal bli frelst.
22. Isralittiske menn, hør disse ord:
Nasareeren Jesus, en mann av Gud, vist
frem for dere ved kraftgjerninger, under,

og tegn, som Gud gjorde midt iblant dere,
som dere selv vet,
23. han fastsatte det, ved Guds vilje og
forutviten, da dere overgav han med
lovløse hender så han ble hengt opp.
24. Ham reiste Gud opp og løste ham
fra dødens smerter, ettersom det ikke var
mulig for den å holde ham.
25. David sier nemlig om ham: Jeg så
for meg Herren foran meg, alltid, for han
er ved min høyre hånd, forat jeg ikke skal
rokkes.
26. Derfor frydet mitt hjerte seg, og min
tunge jublet. Ja, endog mitt kjøtt skal bo
med håp.
27. For du ville ikke forlate min sjel i
dødsriket, og ikke gi din Innvidde til å se
forråtnelse.
28. Du forkynte meg det levende livs
veier. Du fylte meg med fryd for ditt
åsyn.
29. Menn, brødre, tillat meg å tale med
frimodighet til dere om paktsfaderen
David, at han døde og ble gravlagt, og
hans grav er blant oss til denne dag.
30. Da derfor denne var en profet og
visste, at Gud hadde sverget til ham med
ed, at en frukt fra hans liv skal sitte på
hans trone.
31. Da han forutså dette, talte han om
Messias oppstandelse: At ikke ble hans
sjel forlatt i dødsriket, og heller ikke så
hans kjøtt forråtnelse.
32. Denne Jesus reiste Gud opp hvorom
vi alle er vitner.
33. Ved Guds høyre hånd ble han da
opphøyet. Og ved løftet om Den Hellige
Ånd, mottok vi fra Faderen, dette som han
øste ut, som dere ser og hører.
34. David fór nemlig ikke opp til himlene.
Han sier selv: Herren sa til min Herre:
"Sett deg, inntil jeg legger dine fiender
som en fotskammel for dine føtter fra min
høyre side.
35. Derfor skal hele Israels hus med
sikkerhet merke, at Gud gjorde ham til
Herre og Messias, denne Jesus som dere
korsfestet.
37. Men da de hadde hørt dette, stakk
det i hjertet. Og de sa til Peter og til de
andre apostlene: Hva skal vi gjøre menn,
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brødre?
38. Men Peter sa til dem: Omvend dere,
og bli døpt, enhver av dere, på Jesu Kristi
navn, til syndenes forlatelse, og dere skal
få Den Hellige Ånd.
39. Løftet er nemlig til dere og til barna
deres, og til alle som er langt borte, så
mange som måtte tilkalle Herren vår Gud.
40. Også med mange andre ord vitnet
han og formante dem og sa: Bli forløst fra
denne vrange slekt.
41. De som nemlig tok imot hans ord,
ble døpt. Og denne dagen ble omkring tre
tusen sjeler lagt til.
Hvordan den første menighet
fungerte
42. Men de som ble, holdt fast ved
apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen, og ved bønnene.
43. Og det kom respekt over hver sjel,
og mange under og tegn skjedde ved
apostlene.
44. Men alle som var troende, var
sammen og hadde alt felles.
45. Eiendommene og formuen solgte de,
og de fordelte det på alle, nemlig ettersom
noen hadde behov.
46. Daglig holdt de seg samstemt i
templet og i hjemmene brøt de brødene,
og de nøt mat med fryd og hjertets
oppriktighet,
47. mens de priste Gud og hadde
velvilje hos hele folket. Men Herren la
daglig til dem som ble frelst, til
fellesskapet.
KAP. 3
Den lamme ved tempelporten
1. Men Peter og Johannes gikk opp til
templet ved bønnens time, den 9. time (kl
15.ºº).
2. Og en mann som var lam, fra sin
mors liv, ble båret, og de satte ham daglig
ved templets dør, den som er kalt den
Vakre, for å be om barmhjertighetsgaver
av dem som gikk inn i templet.
3. Da han hadde sett Peter og Johannes
som hadde planlagt å gå inn i templet,
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spurte han om å få barmhjertighetsgaver.
4. Men Peter stirret på ham sammen
med Johannes, og han sa: Se på oss.
5. Men han gav akt på dem og ventet å
få noe av dem.
6. Men Peter sa: Sølv og gull har jeg
ikke på meg. Men det som jeg har, det gir
jeg deg: I Nasareeren Jesu Kristi navn, stå
opp og gå omkring.
7. Og da de hadde grepet ham ved den
høyre hånden, reiste de ham opp. Men
straks ble hans føtter og ankler styrket.
8. Og han spratt opp og gikk omkring,
og han gikk inn sammen med dem i
templet, og gikk og sprang, og lovet Gud.
9. Og hele folket så ham gående
omkring og love Gud.
10. Og de gjenkjente at det var han,
som på grunn av barmhjertighetsgaver,
satt ved templet, ved den vakre port, og
de ble fylt av forundring og forbauset over
det som hadde skjedd med ham.
Peters tale i Salomos buegang
11. Men den lamme som ble helbredet,
holdt seg til Peter og Johannes. Og hele
folket strømmet sammen til dem ved
søylegangen, den som de kalte Salamos
søylegang, og var meget forundret.
12. Da Peter hadde sett dette, svarte
han til folket: Menn, Israelitter, undrer dere
dere over dette? Eller hvorfor stirrer dere
som om vi ved egen kraft eller gudsfrykt
har gjort at han går?
13. Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs
Gud, og våre fedres Gud, forherliget sin
tjener Jesus, som dere overgav og
fornektet for Pilatus åsyn, han som hadde
dømt ham til løslatelse.
14. Dere fornektet den innvidde og
rettferdige, og begjærte å gis dere en
mann som var morder.
15. Men det levende livs Herre, drepte
dere. Ham som Gud oppreiste fra de
døde, og hvilket vi er vitner.
16. Og ved troen(tillit) på hans navn, er
denne, som dere ser og kjenner, blitt
styrket ved navnet hans. Og ved
troen(stole på), som ved Ham, leverte
ham denne fullstendighet fremfor dere alle.
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17. Og nå, brødre, jeg vet at dere
handlet i uvitenhet, akkurat som deres
ledere også gjorde.
18. Men det som Gud forut forkynte
gjennom alle profetenes munn at Messias
skulle lide, ble oppfylt på denne måten.
19. Altså, angre og omvend dere, så
syndene deres strykes ut, forat det må
komme tider av hjerterestaurering fra
Herrens åsyn.
20. Og han skal sende, den som forut
forkynte for dere, Jesus Kristus,
21. han som imidlertid skal ta imot dere i
himmelen inntil tiden for gjenopprettelse
av alt, hvorom Gud talte gjennom alle de
innviddes munn, hans profeter fra
eldgammelt av.
22. Moses sa nemlig til fedrene:" At
Herren deres Gud skal reise opp en profet
som meg til dere, av deres brødre." Ham
skal dere høre på i alt hva enn han skal
tale til dere.
23. Men det skal skje enhver sjel som
enn ikke hører på denne profet, at han
skal utryddes av folket.
24. Og alle profetene fra Samuel og de
som fulgte etter, mange av dem talte også
og forutsa disse dagene.
25. Dere er barn av profetene og den
pakt Gud inngikk med fedrene våre, da
han sa til Abraham: Og i din ætt skal alle
Jordens slekter velsignes.
26. Gud reiste opp sin tjener, og han
sendte ham først til dere, for å tale vel til
dere, for at enhver kunne vende om fra
deres onde gjerninger.
KAP. 4
Peter og Johannes blir ført frem for
styresmakten
1. Men mens de talte til folket, kom
p res t en e, t em p let s vak t sj ef , o g
sadduserne, over dem.
2. De kom i vanskeligheter fordi de lærte
folket, og forkynte om Jesu oppstandelse
fra de døde.
3. Og de la hånd på dem og holdt dem i
forvaring til neste dag, for det var nemlig
alt blitt kveld.
4. Men mange av dem som hadde hørt

ordet, trodde. Og tallet på mennene ble
omkring fem tusen.
5. Men det skjedde på dagen etter at
deres ledere, eldste, og de skriftlærde, ble
samlet i Jerusalem, og
6. Ypperstepresten Annas, Kaifas,
Johannes, og Aleksander, og så mange
som var av yppersteprestlig ætt.
7. Og da de hadde stilt dem frem i
midten, spurte de: I hvilken kraft, eller i
hvilket navn, gjorde dere dette?
8. Da sa Peter til dem, fylt av Den
Hellige Ånd: Folkets ledere og eldste!
9. Når vi i dag forhøres om en
velgjerning mot et sykt menneske, og
hvordan denne ble forløst,
10. så må det være bekjent for alle, og
for hele folket i Israel, at denne står
fremfor dere, frisk, i Nasareeren Jesu
Kristi navn, han som dere korsfestet, og
som Gud oppreiste fra de døde.
11. Han er steinen som ble foraktet av
dere bygningsmenn, som er blitt til
hjørnestein.
12. Og det er ikke befrielse i noen
annen. Heller ikke er det noe annet navn
under himmelen som er gitt blant
mennesker, i hvilket vi kan bli frelst ved.
13. Men da de så Peter og Johannes
frimodighet, og fått tak på at de var ulærde
menn og vanlige mennesker, undret de
seg. Og de gjenkjente også at de var
sammen med Jesus.
14. Men da de så mennesket stående
sammen med dem, han som var blitt
helbredet, kunne de motsi noen ting.
15. Men de befalte dem å gå utenfor
forsamlingsrådet, og de samtalte med
hverandre
16. og sa: Hva skal vi gjøre med disse
menneskene? For nå er det jo bekjent at
et tegn er skjedd ved dem. Det er
åpenbart for alle beboerne i Jerusalem, og
vi kan ikke nekte for det.
17. Men forat dette ikke skal bli enda
mere spredt til folket, så la oss true dem til ikke
å tale mere til noen mennesker i dette navn.
18. Og da de hadde tilkalt dem, påla de å
overhode ikke tale eller undervise i Jesu navn.
19. Men Peter og Johannes svarte og sa
til dem: Om det er rett for Gud å adlyde
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dere mere enn Gud, kan dere bedømme
selv.
20. Vi kan nemlig ikke la være å tale om
det som vi så og hørte.
21. Men da truet de dem ytterlige og
løslot dem, for de hadde ikke funnet noe i
det om hvordan de kunne straffe dem, på
grunn av folket, for alle priste Gud over
det som skjedde.
22. Mennesket var nemlig mere enn 40
år, med hvem dette helbredelsens tegn
hadde hendt.
De troende var samstemt i bønn
23. Men da de var løslatt, kom de til sine
egne. Og de fortalte alt til dem som
yppersteprestene og de eldste sa.
24. Men da de hadde hørt dette, løftet
de samstemt sin røst til Gud og sa: Herre,
du som har gjort himmelen og Jorden, og
havet og alt som er i dem,
25. du som gjennom din tjener Davids
munn har sagt: "Hvorfor bråker
hedningene, og hvorfor bryr folk seg om
det som er meningsløst?
26. Jordens fyrster stod frem, og lederne
samlet seg mot Herren, og mot hans
salvede."
27. De samlet seg nemlig i sannhet mot
din hellige tjener, Jesus, som du salvet;
Herodes og Pontius Pilatus sammen med
hedningene og Israels stammer,
28. for å gjøre alt som din hånd og vilje
forutbestemte skulle skje.
29. Og nå, Herre, se til truslene deres,
og gi dine slaver å tale ditt ord med all
frimodighet,
30. idet du strekker ut din hånd til at
helbredelse, tegn, og under, skjer ved din
hellige tjener Jesu navn.
31. Og da de hadde bedt, ristet stedet,
på hvilket de var samlet. Og alle fyltes
med Den Hellige Ånd, og talte Guds ord
med frimodighet.
De troende hadde alt felles
32. Men mengden av de som trodde, var
ett i hjerte og sjel, og heller ikke sa èn at
noe av eiendommene var hans eget, men
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for dem var alle ting felles.
33. Og ved stor kraft avgav apostlene
vitnemål om Herren Jesu oppstandelse,
og stor nåde var også over dem alle.
34. Det var nemlig heller ikke noen som
led nød blant dem. Alle som nemlig var
eiere av åker eller hus, solgte det, brakte
med pengene for handelen,
35. og la dem ned for apostlenes føtter.
Og dette ble fordelt ettersom noen hadde
behov.
36. Joses, men som også ble kalt
Barnabas av apostlene, som betyr:
"Trøstens sønn.", en Levitt, en som var
født på Kypros,
37. hadde solgt en åker som tilhørte
ham, og han brakte pengene og la dem
for apostlenes føtter.
KAP. 5
Dem som ville gjøre seg selv prektig
på falsk måte
1. Men en viss mann ved navn Ananias,
sammen med sin kone Safira, solgte en
eiendom.
2. Og han fjernet noe fra det ærefulle,
og konen hans var også medvitene om
dette, og brakte med en del og la ned for
apostlenes føtter.
3. Men Peter sa: Ananias, hvorfor har
Satan fylt ditt hjerte så du ville bedra Den
Hellige Ånd og stikke unna noe fra det
ærefulle for åkeren?
4. Var det ikke ditt? Og da du hadde
solgt den, var den ikke i din makt? Hvorfor
bestemte du deg i hjertet ditt for denne
sak? Du bedrog ikke for mennesker, men
for Gud.
5. Men da Ananias hørte disse ordene,
falt han om og døde. Og det kom stor
respekt over alle som hørte dette.
6. Men de som var yngre, svøpte ham
inn, bar han ut, og begravde ham.
7. Men det skjedde, med omkring 3
timers mellomrom, at også hans hustru
kom inn, uten at hun visste hva som
hadde hendt.
8. Men Peter svarte henne: Si meg om
det var så mye dere solgte åkeren for?
Men hun sa: Ja, det var så mye.
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9. Men Peter sa til henne: Hvorfor ble
dere enige dere imellom og tolmodighetsprøve Herrens Ånd. Se, deres føtter som
har begravet din mann er for døren, og de
skal bære deg ut.
10. Og hun falt øyeblikkelig ned for
føttene hans og døde. Men da de unge
var kommet inn, fant de henne død. Og de
bar henne ut og begravde hun ved siden
av hennes mann.
11. Og stor respekt kom over
menigheten, og over alle de som hørte
disse ting.
Det skjer mange tegn og under ved
Apostlene
12. Men ved Apostlenes hender,
skjedde det mange tegn og under blant
folket; og alle var samstemt i Salomos
buegang.
13. Men ingen av de andre våget å
holde seg nær til dem, men folket
favoriserte dem.
14. Men flere ble lagt til, og mengder av
kvinner og menn trodde på Herren.
15. De bar endog ut de syke på gatene
og satte dem på senger og bårer, forat
endog om skyggen av Peter kunne falle
på noen av dem når han kom.
16. Men også folkemengder fra de
omliggende byer kom sammen til
Jerusalem, og bar frem syke og de som
var plaget av skitne ånder, som alle ble
helbredet.
Forfølgelsen starter
17. Men ypperstepresten reiste seg, og
alle de som var med ham, det var
sadduseernes parti, og de fyltes av
nidkjærhet.
18. Og de la hånd på apostlene og satte
dem i offentlig fengsel.
19. Men en Herrens engel åpnet
fengselets dører om natten, førte dem ut,
og sa:
20. Gå og stå frem og tal i templet, til
folket, hele det levende livs ord.
21. Men da de hadde hørt dette, gikk de
ved daggry og underviste i templet. Men

da ypperstepresten, og de som var med
ham, ankom, kalte de forsamlingsrådet
sammen og hele den eldste samlingen av
Israels barn, og de sendte noen til fengslet
for å føre dem dit.
22. Men tjenerne kom og fant dem ikke i
fengslet. Og de vendte tilbake og fortalte
det,
23. og sa: At riktignok fant vi fengslet
stengt med all sikkerhet, og vokterne som
stod utenfor dørene. Men da vi åpnet, fant
vi ingen innenfor.
24. Men da de hørte disse ordene ble
både templets vaktsjef og yppersteprestene rådville over dem; mon hva dette
kunne være.
25. Men en kom og fortalte dem og sa:
Se, de menn som dere satte i fengsel, står
i templet og lærer folket.
26. Da gikk vaktsjefen med tjenerne og
førte dem dit, men ikke med makt, for de
hadde nemlig respekt for folket, så de ikke
ble steinet.
27. Men da de hadde ført dem dit,
fremstilte de dem for forsamlingsrådet. Og
ypperstepresten spurte dem og sa:
28. Påla ikke vi dere å ikke undervise
mer i dette navn? Og se, dere har fylt hele
Jerusalem med deres lære, og dere vil
føre dette menneskets blod over oss.
29. Men Peter og apostlene svarte og sa
til dem: Man bør adlyde Gud mer enn
mennesker.
30. Våre fedres Gud oppvakte Jesus,
som dere la hånd på og hengte på et tre.
31. Denne opphøyet Gud til Herre og
forløser, ved sin høyre side, for å gi
omvendelse og syndenes forlatelse til
Israel.
32. Og vi er hans vitner om disse ting;
og Den Hellige Ånd, som Gud gav til dem
som adlyder ham.
33. Men da de hørte dette, skar det i
dem, og de gjorde forslag om å drepe
dem.
34. Men en fariseer i forsamlingsrådet
ved navn Gemaliel, en lovlærer som var
verdsatt av hele folket, befalte at
apostlene skulle føres utenfor en stund.
35. Da sa han til dem: Israelittiske
menn! Pass dere for å gjøre hva dere
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planlegger mot disse menneskene.
36. For før disse dager stod nemlig
Teudas frem, og sa seg selv å være noe,
hvem et antall menn på omkring fire
hundre holdt seg til. Han ble drept. Og de
som stolte på ham, ble spredt, og ble til
ingenting.
37. Etter ham i innskrivningenes dager
stod Galileeren Judas frem, og drog
mange folk etter seg. Og så han gikk til
grunne. Og alle som stolte på ham, ble
spredt.
38. Og det sier jeg dere nå: Hold dere
fra disse menneskene, og la dem være.
For dersom dette er menneskers vilje eller
gjerninger, så vil dette oppløses.
39. Men hvis det er av Gud, makter dere
ikke å stanse det, og dere risikerer også å
befinne dere i å kjempe mot Gud.
40. Men de ble overbevist av ham. De
tilkalte apostlene, pisket dem, påla dem å
ikke tale i Jesu navn, og lot dem gå.
41. De gikk da imidlertid bort og gledet
seg fra forsamlingsrådets ansikt, fordi de
ansåes som verdige til å bli fornedret.
42. Og de holdt ikke opp med å lære
hver dag i templet og i hjemmene, og
forkynne gledesbudskapet om den
salvede Jesus.
KAP. 6
Nye oppgaver i menigheten
1. Men i disse dagene øket lærlingene
og det ble knurring av Grekerne mot
Hebreerne, fordi de ble oversett i den
daglige tjenesten av enkene deres.
2. Men de tolv kalte sammen flokken av
lærlinger, og de sa: Det er ikke rett at vi
forlater Guds ord for å tjene ved bordene.
3. Se dere da ut sju menn av dere med
godt vitnesbyrd og fulle av Den Hellige
Ånd og visdom, som vi kan sette til dette
behov.
4. Men vi skal holde oss til bønnen og
ordets tjeneste.
5. Og dette ord fikk tilslutning hos hele
folkemengden. Og de valgte ut Stefanus,
en mann full av tro(lydighet) og Hellig Ånd,
og Filip, Prokurus, Nikanor, Timon,
Parmenas, Nikolaus, en overløper fra
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hedningene, fra Antiokia,
6. som de stilte frem for apostlene. Og
da de hadde bedt, la de hendene på dem.
7. Og Guds ord vokste, og tallet på
lærlinger vokste meget i Jerusalem. Også
en stor mengde av prestene ble lydige
mot troen(tillit).
Stefanus blir stilt frem for
forsamlingsrådet
8. Men Stefanus var full av tro(lydighet)
og kraft, og gjorde store under og tegn
blant folket.
9. Men noen av dem stod frem fra
synagogen, den som kaltes den frigitte.
Og noen Kyreneere, Aleksandriere, og
noen av dem fra Kilikia og Asia, diskuterte
med Stefanus.
10. Og de kunne ikke stå imot den
visdommen, og Ånden som talte i ham.
11. De overtalte da noen menn til å si:
At vi har hørt denne si blasfemiske ord
mot Moses og Gud.
12. De oppviglet både folket, de eldste,
og de skriftlærde, så de kom og grep ham
og førte ham til forsamlingsrådet.
13. De førte også falske vitner som sa:
Dette mennesket opphører ikke med å si
blasfemiske ord mot dette hellige sted og
loven.
14. Vi har nemlig hørt ham si at denne
Nasareeren Jesus skal rive ned dette
stedet, og forandre tradisjonene som
Moses overgav oss.
15. Og da alle som satt i forsamlingsrådet hadde stirret på ham, så de et ansikt
som en engels ansikt.
KAP. 7

Stefanus tale

1. Men ypperstepresten sa: Er det slik
disse ting har seg?
2. Men han sa: Menn, brødre, og fedre,
hør: Den majestetiske Gud viste seg for
vår far Abraham mens han var i
Mesopotamia, før han bosatte seg i Karan.
3. Og han sa til ham: Gå ut av ditt land
og bort fra din slekt, og gå til det land som
jeg vil vise deg.
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4. Da han gikk ut fra Kaldeernes land,
bodde han i Karan. Og derfra forflyttet han
seg, etterat faren hans var død, til dette
land, i hvilket dere bor nå.
5. Og han gav ham ikke noen arvedel i
det, ikke så mye som en fotbredd av det
han hadde lovet å gi ham til eie; og hans
ætt etter ham, selv om det ikke var for
ham å få barn.
6. Men slik talte Gud: "At de som skulle
bli hans ætt, flytter inn i et fremmed land.
Og de skal slave for dem og bli mishandlet
i 400 år.
7. Og folket som de skal slave under,
skal jeg dømme, sa Gud, og etter dette
skal de gå ut og tjene meg på dette sted."
8. Og han gav dem omskjærelsens pakt.
Og slik fikk han Isak født, og omskar han
på den 8. dag. Og Isak fikk Jakob, og
Jakob fikk de tolv paktfedrene.
9. Og paktfedrene ble misunnelige på
Josef og avga ham til Egypten. Og Gud
var med ham,
10. og fridde ham ut av alle hans
pressede situasjoner, og gav ham
nådighet og visdom overfor Farao, Egyptens
konge. Og han satte ham til herre over
hele Egypten, og over hele sitt hus.
11. Men det kom en hunger over hele
Egypten og Kana'an, og en stor presset
situasjon. Og de fant ikke livsopphold,
våre fedre.
12. Men da Jakob hadde hørt at det var
korn i Egypten, sendte han fedrene våre
først avsted.
13. Og på den andre gangen gjenkjente
Josef seg for brødrene sine, og det ble
kjent for Farao om Josefs slekt.
14. Men Josef sendte bud på sin far,
Jakob, og hele slekten av syttifem sjeler.
15. Og de kom ned til Jakob i Egypten,
og døde, ham selv og fedrene våre.
16. Og de ble flyttet til Sikem og lagt i
den grav som Abraham kjøpte ærefullt i
sølv av Hemors barn i Sikem.
17. Men som det nærmet seg tiden for
det løftet som Gud hadde sverget til
Abraham, vokste folket og ble tallrikt i
Egypt.
18. Inntil det stod frem en annen konge
som ikke kjente Josef.

19. Denne handlet svikefult mot vårt
folk, mishandlet fedrene, og gjorde det så
at de skulle sette ut spedbarna deres forat
de ikke skulle leve opp.
20. I denne tid ble Moses født, og han
var velskapt for Gud. Han ble fostret i 3
måneder i sin fars hus.
21. Men da han ble satt ut, tok Faraos
datter ham opp og oppfostret ham hos seg
selv som sin egen sønn.
22. Og Moses ble opplært i all Egyptisk
visdom. Og han var dyktig i ord og
gjerninger.
23. Men da en tid var gått for ham og
han fylte 40 år, kom det opp i hjertet hans
å se til sine brødre, Israels sønner.
24. Og da han så en som ble gjort
overgrep mot, hjalp han ham og utførte en
hevn for ham som var mishandlet, og slo
ned Egypteren.
25. Men han tenkte at brødrene ville
forstå at det var ved hans hånd Gud ville
gi dem befrielse, men de forstod det ikke.
26. På den følgende dag så han noen
som kjempet med hverandre, og han
forsøkte å få dem til fred og sa: Menn,
dere er brødre, hvorfor gjør dere overgrep
mot hverandre?
27. Men den som gjorde overgrep mot
sin neste, viste ham fra seg og sa: Hvem
har satt deg til leder og dommer over oss?
28. Du vil vel ikke drepe meg på den
måten du drepte Egypteren i går?
29. Men Moses rømte ved dette ord og
han ble en innflytter i landet Midian, og der
ble hans to sønner født.
30. Og da 40 år var gått, viste en
Herrens engel seg for ham på fjellet Sinai i
ørkenen i en tornebusk av flammende ild.
31. Men da Moses hadde sett dette,
undret hans seg over synet. Men da han
kom nær for å se, kom det en Herrens
røst til ham:
32. "Jeg er dine fedres Gud, Abrahams
Gud, Isaks Gud, og Jakobs Gud." Og
Moses ble skjelven og våget ikke å se.
33. Men Herren sa til ham: Ta av
sandalene av føttene dine, for stedet,
hvilket du står på, er hellig mark.
34. Jeg har sett mishandlingen av mitt
folk i Egypt, og hørt deres stønning. Og
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jeg er kommet ned for å utfri dem. Kom
nå, så vil jeg sende deg til Egypt.
35. Denne Moses som de fornektet og
hadde sagt til: Hvem satte deg til leder og
dommer? Han sendte Gud til leder og
befrier ved den engels hånd, som viste
seg for ham i tornebusken.
36. Han førte dem ut og etter å ha gjort
under og tegn i Egyptens land, i det Røde
Hav, og 40 år i ørkenen.
37. Han er den Moses som sa til Israels
barn: Gud skal reise opp en profet blant
dere, som meg, av deres brødre.
38. Han var det som opplevde
menigheten i ørkenen, var sammen med
engelen som talte til ham på Sinais fjell,
og med våre fedre. Han mottok levende
svar for å gi til oss.
39. Mot ham ville ikke fedrene våre være
lydige, men de avviste ham og de vendte
sine hjerter tilbake til Egypten.
40. De sa til Aron: Gjør oss guder som
kan gå foran oss, for denne Moses, som
førte oss ut fra Egyptens land, vet vi ikke
hva som har hendt med ham.
41. Og i disse dager gjorde de seg en
kalv og bar frem offer til avguden, og
frydet seg over sine henders gjerninger.
42. Men de vendte om fra Gud og
overgav seg til å dyrke himmelens hær,
som det er skrevet i profetens bok. Bar
dere slaktoffer og offergaver til meg i de
40 år i ørkenen, Israels hus?
43. Dere tok med Moloks telt og guden
Remfans stjerne, statuer som dere gjorde
for å tilbe dem. Og jeg flyttet dere
bortenfor Babylon for det.
44. Vitnesbyrdets telt var hos våre fedre
i ørkenen, som han som talte med Moses
påbød å lage etter det forbilde han hadde
sett.
45. Det som våre fedre førte inn og
overtok sammen med Josva, under
erobringen av hedningene som våre fedre
fordrev for Guds åsyn inntil Davids dager.
46. Han som fant nåde for Gud, og
begjærte å finne et hus for Jakobs Gud.
47. Men Salomo bygde ham et hus.
48. Men den Høyeste bor ikke i
håndgjorte templer, som profeten sier:
49. Himmelen er en trone for meg, men
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Jorden er mine føtters fotskammel. "Hva
slags hus vil dere bygge meg?" sier
Herren. Eller, "Hvilket sted kan min hvile
bli?"
50. "Er det ikke min hånd som har gjort
alt dette?"
51. Stivnakker og uomskårne på hjerte og
ører, dere står alltid den Hellige Ånd imot.
Som deres fedre gjorde, gjør også dere.
52. Hvem av profetene forfulgte ikke
deres fedre? Og de drepte dem som forut
forkynte om den rettferdiges komme, hvis
nå dere er blitt forrædere og mordere,
53. dere som mottok loven ved englers
pålegg, så har dere ikke tatt vare på den.
Stefanus blir steinet
54. Men da de hørte dette, skar det i
hjertene deres, og de gnikket tenner mot
ham.
55. Men idet han var full av den Hellige
Ånd stirret han mot himmelen. Og han så
Guds majestet, og Jesus stående ved
Guds høyre side.
56. Og han sa: Se, jeg ser himlene
åpnet og menneskesønnen stående ved
Guds høyre side.
57. Men da skrek de med stor røst, holdt
for ørene sine, og styrtet samstemmig
over ham.
58. Og etter å ha slept ham utenfor
byen, steinet de ham. Og vitnene avla
sine klær ved føttene til en ung mann kalt
Saulus.
59. Og da de steinet Stefanus, påkalte
han og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd.
60. Men han bøyde sine knær og ropte
høylydt: Herre, ikke fastholdt dem denne
synd. Og da han hadde sagt dette, sovnet
han inn.
KAP. 8
Saulus forfølger menigheten
1. Men Saulus samtykte i drapet på
ham, og på denne dagen ble det en stor
forfølgelse mot den menigheten i
Jerusalem. Og alle ble spredt rundt i
Judas og Samarias områder unntagen
apostlene.
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2. Og noen gudfryktige menn begravde
Stefanus og gjorde sørgehøytid over ham.
3. Men Saulus forsøkte å utrydde
menigheten og gikk inn i hjem etter hjem,
og trakk ut både menn og kvinner, og
overgav dem til fengsel.
Gledesbudskapet forkynnes i
Samaria
4. De som nå imidlertid ble spredt, gikk
omkring og forkynte ordet.
5. Men Filip var kommet ned til en by i
Samaria, og der forkynte han dem Kristus.
6. Og folkemengden merket seg
samstemt det Filip sa, idet de hørte og så
de tegn som han gjorde.
7. For mange av dem hadde skitne
ånder som ropte lydhøyt, og fòr ut. Og
mange som var lamme og halte ble
helbredet.
8. Og det ble stor glede i den byen.
9. Men en mann ved navn Simon som
tidligere hadde drevet med trolldom i byen
og gjort folket i Samaria sjokkert, og sa
seg selv å være noe stort,
10. ham hadde de lyttet til, alle fra liten til
stor, og sa: Han har Guds kraft, den store.
11. Og de lyttet til ham fordi han i lang
tid hadde sjokkert dem med trolldomskunstene sine.
12. Men nå trodde de Filip og gledesbudskapet om Guds rike. Og de ble døpt
både menn og kvinner, i Jesu Kristi navn.
13. Men Simon trodde også. Og da han
var blitt døpt, holdt han seg til Filip. Da
han så både tegn og store kraftgjerninger
skje, ble han sjokkert.
14. Men da apostlene i Jerusalem hørte
at Samaria hadde mottatt Guds ord,
sendte de Peter og Johannes til dem.
15. Som da de var kommet ned, bad for
dem, forat de skulle få Den Hellige Ånd.
16. Den var nemlig ikke falt på noen av
dem, men de var bare døpt til Herren Jesu
navn.
17. Da la de hendene på dem, og de fikk
Den Hellige Ånd.
18. Men da Simon hadde sett at Ånden
ble gitt ved påleggelse av apostlenes
hender, bar han frem penger til dem,

19. og sa: Gi meg også denne makt at
hvem jeg enn legger hendene på, han får
Den Hellige Ånd.
20. Men Peter sa til ham: Måtte ditt sølv
være med deg til din undergang, fordi du
trodde du kunne kjøpe Guds gave for
penger.
21. Dette ord har ikke del eller arv i deg,
for ditt hjerte er ikke rett for Gud.
22. Omvend deg derfor fra denne
ondskapen din, og be Gud om dog å tilgi
deg ditt hjertes påfunn.
23. Jeg ser deg nemlig værende i
bitterhetens galle og urettferdighetens
lenke.
24. Men Simon svarte og sa: Be dere for
meg til Herren, forat ingenting av det som
dere har sagt kommer over meg.
25. De som nå imidlertid hadde vitnet og
talt Herrens ord, vendte tilbake til
Jerusalem. Og i mange av Samarias
landsbyer forkynte de også gledesbudskapet.
Filip og den Etiopiske hoffmann
26. Men en Herrens engel talte til Filip
og sa: Stå opp og gå mot sør, på den
veien som fører ned fra Jerusalem til
Gasa, den som er øde.
27. Og han reiste seg og gikk. Og se, en
Etiopisk hoffmann til den mektige
Etiopiske dronning Kandake, han som var
satt over hele skattekammeret, han var
kommet for å tilbe i Jerusalem.
28. Da han vendte tilbake og satt på sin
vogn, leste han fra profeten Jesaja.
29. Men Ånden sa til Filip: Gå bort og
hold deg nær til denne vognen.
30. Men da Filip hadde sprunget nær til,
hørte han ham lese fra profeten Jesaja, og
sa: Du kjenner vel altså hva du leser?
31. Men han sa: Hvordan makter vel jeg
det når jeg ikke har noen som rettleder
meg? Og så bad han Filip om å stige opp i
vognen å sette seg sammen med ham.
32. Men det avsnitt fra skriften som han
leste, var dette: Som et får førtes han til
slakting. Og så lydløs et lam er mot dem
som klipper det, slik åpnet han ikke sin
munn.
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33. I fornedrelsen ble dommen hans
fjernet, og hvem kan fortelle om hans
slekt? For hans levende liv ble tatt bort fra
Jorden.
34. Men hoffmannen svarte til Filip og
sa: Jeg ber deg: "Om hvem sier profeten
dette? Om seg selv eller noen annen?"
35. Men da Filip åpnet sin munn,
begynte han ut ifra dette skriftsted å dele
gledesbudskapet med ham om Jesus.
36. Men mens de fór frem langs veien,
kom de til noe vann. Og hoffmannen sier:
Se, vann, hva er til hinder for å døpe
meg?
37. Men Filip sa: Hvis du tror av hele ditt
hjerte, er det tillatt. Men han svarte ham:
Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.
38. Og han bød å stanse vognen. Og de
gikk begge ned i vannet, både Filip og
hoffmannen, og han døpte ham.
39. Men da de steg opp av vannet,
rykket Herrens Ånd Filip bort. Og
hoffmannen så ham ikke lenger, og han
fór nemlig jublende sin vei.
40. Men Filip ble funnet i Asdod. Og han
gikk videre og forkynte gledesbudskapet i
alle byene, inntil han kom til Cæsarea.
KAP. 9
Saulus blir omvendt
1. Men Saulus var ennå iherdig med
trusler og mord mot Herrens lærlinger.
Han gikk til ypperstepresten
2. og begjærte et brev fra ham til
synagogene i Damaskus, forat, hvis han
fant noen som var med på veien, at han
kunne føre dem til Jerusalem, både menn
og kvinner.
3. Men det skjedde idet han reiste og
nærmet seg Damaskus at det plutselig
strålte et lys omkring ham fra himmelen.
4. Og han falt til jorden da han hørte en
røst som sa: SAUL, hvorfor forfølger du
meg?
5. Men han sa: Hvem er du? Og han
svarte: Jeg er Jesus som du forfølger.
6. Skjelvende og forundret sa han:
Herre, hva vil du gjøre med meg? Og
Herren sa til ham: Stå opp og gå inn i
byen, og det skal sies deg hva som er
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nødvendig at du gjør.
7. Men mennene som reiste sammen
med ham, stod som stumme. De hørte
riktignok lyden, men så ingen.
8. Men da Saulus reiste seg fra bakken
og åpnet øynene sine, så han ingenting.
Men de leide ham ved hånden og førte
ham inn i Damaskus.
9. Og i 3 dager så han ikke, og han
verken åt eller drakk.
10. Men det var en lærling i Damaskus
ved navn Ananias, og Herren sa til ham i
et syn: Ananias! Og han sa: Se her er jeg,
Herre!
11. Og Herren sa til ham: Reis deg og
gå til gaten som kalles Den Rette og
oppsøk i Judas hus en ved navn Saulus
fra Tarsus. Se, han ber nemlig.
12. Og han så i et syn en mann ved
navn Ananias komme inn og legge sin
hånd på ham, forat han skulle få synet igjen.
13. Men Ananias svarte: Herre, jeg har
hørt av mange om denne mann, hvor
mange onde ting han gjorde mot dine
innvidde i Jerusalem.
14. Og her har han fullmakt fra
yppersteprestene til å binde alle som
påkaller ditt navn.
15. Men Herren sa til ham: Gå, for han
er en utvalgt utrustning for meg, til å bære
mitt navn frem for hedninger og også for
konger, og Israels barn.
16. Jeg skal nemlig vise ham hvor mye
det er nødvendig at han må lide for mitt
navn.
17. Og Ananias gikk og kom inn i huset,
og la hendene på ham. Og han sa: Saul,
bror, Herren sendte meg, Jesus, som viste
seg for deg på veien, på hvilken du kom,
forat du skal få ditt syn igjen og bli fylt med
Hellig Ånd.
18. Og straks falt det fra øynene hans
akkurat som et skall, og så fikk han synet.
Og han reiste seg og ble døpt.
19. Og han tok mat og ble styrket. Men
han ble hos de lærlingene i Damaskus
noen dager.
Saulus forkynner i Damaskus
20. Og straks forkynte han Kristus i
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synagogene, at han er Guds sønn.
21. Men alle de som hørte det var
sjokkert, og de sa: Er det ikke denne som
har forfulgt dem som påkaller dette navn i
Jerusalem, og kom her til dette sted for å
føre dem bundet til yppersteprestene?
22. Men Saulus ble mere styrket og
gjorde Jødene, som bodde i Damaskus,
forvirret, da han beviste at denne er den
salvede.
Jødene i Damaskus vil drepe Saulus
23. Men da mange dager var gått til
ende, planla Jødene å drepe ham.
24. Men Saulus merket denne planen
deres. De voktet på ham i portene dag og
natt, forat de kunne drepe ham.
25. Men lærlingene tok ham om natten
og firte ham ned gjennom muren i en korg.
Saulus kommer til Jerusalem
26. Men da Saulus kom til Jerusalem,
forsøkte han å holde seg til lærlingene. Og
alle fryktet ham, fordi de trodde ikke at
han var en lærling.
27. Men Barnabas tok seg av ham og
førte ham til apostlene og fortalte dem
hvordan han på veien så Herren og at han
talte med ham, og hvordan han talte med
frimodighet i Damaskus.
28. Og han var hos dem og gikk inn og
ut i Jerusalem, og var frimodig i Herrens
navn.
29. Han både talte og diskuterte med
Grekere, men de tok seg fore å drepe
ham.
30. Men da brødrene forstod dette, førte
de ham til Cæsarea og sendte ham til
Tarsus.
31. Nå hadde imidlertid menigheten fred
over hele Juda, Galilea, og Samaria, og
bygde seg opp og gikk frem i Herrens
respekt, og de ble fylt med Den Hellige
Ånds oppmuntring.
Æneas blir helbredet
32. Men det skjedde at Peter reiste
gjennom alle stedene for også å komme til

dem som bodde i Lydda.
33. Men der fant han et menneske, en
ved navn Æneas, som hadde ligget 8 år i
en seng for han var lam.
34. Og Peter sa til ham: Æneas, Jesus
Kristus helbreder deg. Stå opp og rydd
opp etter deg. Og straks stod han opp.
35. Og alle de som bodde i Lydda og
Saron så ham og vendte om til Herren.
Dorkas blir vekt opp fra de døde
36. Men i Joppe var det ei, som var lærling,
ved navn Tabitha, som oversatt kalles
Dorkas. Hun var full av gode gjerninger og
barmhjertighetsgaver som hun gjorde.
37. Men det skjedde i de dagene at hun
ble syk og døde. Og de vasket henne og
la henne på det øvre rommet.
38. Men Lydda lå nær til Joppe og
lærlingene hadde hørt at Peter var der, så
de sendte to menn til ham for å be ham
om å ikke nøle med å komme til dem.
39. Og Peter reiste seg og gikk med
dem. Da han var kommet fram, førte de
ham inn på det øvre rommet. Og der stod
alle enkene hos ham gråtende og viste
frem skjortene og kappene som Dorkas
gjorde, mens hun var hos dem.
40. Men Peter drev alle utenfor og
bøyde sine knær. Han påkalte Gud og
vendte seg mot kroppen, og han sa:
Tabitha, stå opp! Og hun åpnet øynene
sine. Og da hun så Peter, satte hun seg
opp.
41. Og Peter gav henne en hånd og
reiste henne opp. Så kalte han på de
innvidde og enkene, og stilte henne
levende frem.
42. Men dette ble kjent over hele Joppe
og mange trodde på Herren.
43. Men det skjedde at han ble mange
dager i Joppe hos en bestemt Simon, en
garver.
KAP. 10

Peter og Kornelius

1. Men i Cæsarea var det en mann ved
navn Kornelius, en hundremannsoffiser
ved, den som de kalte, den Italienske
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avdeling.
2. Han var en gudfryktig mann som
hadde respekt for Gud sammen med hele
s i t t h u s, o g h a n g a v m a n g e
barmhjertighetsgaver til folket og bad
stadig til Gud.
3. Han så tydelig i et syn, omkring ved
den 9. time (kl 15.ºº) på dagen, en Guds
engel som var kommet til ham. Og han sa
til ham: Kornelius.
4. Men han stirret på ham og ble redd,
og sa: Hva er det, herre? Men han sa til
ham: Bønnene og barmhjertighetsgavene
dine har steget opp til påminnelse fremfor
Gud.
5. Send nå noen menn til Joppe og hent
Simon som kalles Peter.
6. Han er gjest hos en bestemt Simon,
en garver, for hvem som har hus ved
havet.
7. Da engelen som talte til Kornelius gikk
bort, tilkalte han to av tjenerne, og en
gudfryktig soldat av dem som holdt seg til
ham.
8. Og etter å ha fortalt dem alt, sendte
han dem til Joppe.
9. Men dagen etter mens de vandret og
nærmet seg byen, gikk Peter opp på taket
for å be, ved den 6. time (kl 12.ºº).
10. Men han ble sulten og ville ete. Og
mens de stelte til, falt det en henrykkelse
på ham.
11. Og han ser himmelen åpnet, og ned
kom et fat til ham så stor som en linduk,
som ble firt ned til Jorden i sine fire
hjørner.
12. I det var det alle Jordens firbeinte
dyr, insekter, og himmelens fugler.
13. Og det kom en røst til ham som sa:
Peter, stå opp! Slakt og et!
14. Men Peter sa: På ingen måte, Herre.
For aldri åt jeg noe vanhellig eller skittent.
15. Og røsten kom igjen for andre gang
til ham: Det som Gud har renset, skal du
ikke holde for vanhellig.
16. Men dette skjedde tre ganger, og så
ble fatet tatt opp til himmelen igjen.
17. Men mens Peter var rådvill ved seg
selv om hva dette var, det synet som han
så, og se, da hadde mennene som
Kornelius sendte, oppspurt Simons hus og
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stod ved døren.
18. Og de tilkalte noen og spurte dem
om Simon, som kalles Peter, var gjest her.
19. Mens Peter grunnet over synet sa
Ånden til ham: Se, tre menn søker deg.
20. Reis deg og gå ned, og gå med dem
uten å betenke deg, for jeg sendte dem.
21. Men da Peter var gått ned til
mennene, som var sendt til ham fra
Kornelius, sa han: Se, jeg er den dere
søker. Hva er grunnen til hvilket dere er
her?
22. Men de sa: Kornelius, en hundremannsoffiser, som er en rettferdig mann
og har respekt for Gud, som også hele det
Jødiske folk kan bevitne, ble varslet av en
hellig engel om å hente deg til huset sitt,
og høre Guds ord fra deg.
23. Han ba dem derfor inn og gav dem
husrom. Og den følgende dagen gikk han
ut sammen med dem, og noen av
brødrene, de fra Joppe, gikk med ham.
24. Og på den følgende dag gikk de inn i
Cæsarea. Men Kornelius ventet dem og
hadde bedt sammen slektningene sine og
de nærmeste av hans venner.
25. Men det skjedde da Peter gikk inn i
huset hans at Kornelius gikk ham i møte,
og falt ned for føttene og tilbad ham.
26. Men Peter reiste ham opp og sa: Stå
opp, jeg er også selv et menneske.
27. Han samtalte med ham mens han
gikk inn, og der finner han mange som var
kommet sammen.
28. Han sier til dem: Dere vet hvordan
det strider mot loven for en Jødisk mann å
omgåes eller besøke en av et annet folk.
Men Gud viste meg at man ikke skulle
kalle noe menneske vanhellig og skittent.
29. Derfor kom jeg med uten protest da
jeg ble budsendt. Jeg spør derfor av
hvilken grunn dere sendte bud på meg?
30. Og Kornelius sa: På denne tid for 4
dager siden, på den 9. time (kl 15.ºº), bad
jeg i huset mitt. Og se, en mann stod
fremfor meg i en skinnende klesdrakt.
31. Og han sier: Kornelius, din bønn er
hørt og dine barmhjertighetsgaver er
påminnet fremfor Gud.
32. Send derfor noen til Joppe, og tilkall
Simon som også kalles Peter. Han er
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gjest i huset til garveren Simon ved havet.
33. Derfor sendte jeg straks noen til deg.
Du gjorde også vel i å komme hit. Nå er vi
altså alle til stede fremfor Gud for å høre
alt det som er pålagt deg fra Gud.
Peters tale hos Kornelius
34. Men da Peter åpnet munnen, sa
han: I sannhet oppfatter jeg at Gud ikke
gjør forskjell på folk.
35. Men ethvert folk som har respekt for
ham og gjør rettferdighet, er akseptert av
ham.
36. Han sendte sitt ord til Israels barn og
forkynte gledesbudskapet om fred ved
Jesus Kristus, han som er alles Herre.
37. Som dere vet skjedde disse ord i
hele Juda. Og det begynte fra Galilea,
etter Johannes forkynte dåpen,
38. at Jesus fra Nasaret, som Gud
salvet med Hellig Ånd og Kraft, vandret
omkring, gjorde vel, og helbredet alle som
var undertrykt av Djevelen, fordi Gud var
med ham.
39. Og vi er vitner om alle ting som han
gjorde både i Jødenes land og i
Jerusalem. Han drepte de med å henge
på et tre.
40. Denne reiste Gud opp den 3. dagen
og gav ham å bli åpenbar.
41. Men ikke for alt folket, men for de
vitnene som var forutbestemt av Gud, oss
som han åt og drakk med etter at han var
oppstått fra de døde.
42. Og han bød oss å forkynne for alt
folket, og vitne at han er den som er
utvalgt av Gud til de levende og dødes
dom.
43. Om denne vitner alle profetene om
at enhver som tror på ham, skal få
syndenes forlatelse ved hans navn.
Hedningene får Den Hellige Ånd
44. Ennå mens Peter talte disse ord, falt
Den Hellige Ånd på alle de som hørte
ordet.
45. Og de troende av omskjærelsen ble
sjokkert, de som kom sammen med Peter,
fordi Den Hellige Ånds gave også ble øst

ut over hedningene.
46. De hørte dem nemlig tale i tunger og
prise Gud. Da svarte Peter:
47. Makter noen å forby dem vannet og
døpe disse, som fikk Den Hellige Ånd slik
som vi også gjorde?
48. Han bød også dem å døpes i
Herrens navn. Da bad de ham å forbli
noen dager.
KAP. 11
Peter må forklare seg for menigheten
1. Men da apostlene og brødrene, som
var i Juda, hørte at også hedningene tok
imot Guds ord,
2. gikk de opp til Peter i Jerusalem. Og
de av omskjærelsen vurderte dette,
3. og sa: Du gikk inn til menn som hadde
forhud og spiste sammen med dem.
4. Men Peter begynte å legge frem for
dem i sammenheng og sa:
5. Jeg var i byen Joppe og bad, og jeg
så i henrykkelse et syn. Et slags fat kom
ned, stort som en linduk, og det ble senket
ned fra himmelen etter sine fire hjørner.
Og det kom like frem til meg.
6. På hvilket jeg stirret og betraktet
Jordens firbeinte villdyr, insekter, og
himmelens fugler.
7. Og jeg hørte en røst som sa til meg:
Peter, stå opp! Slakt og et!
8. Men jeg sa: På ingen måte Herre, for
aldri har noe vanhelliget eller skittent gått
inn i min munn.
9. Men røsten fra himmelen svarte for
andre gang: Det som Gud har kalt for
reint, skal du ikke holde vanhellig.
10. Men dette skjedde tre ganger, og så
ble alt dratt opp til himmelen igjen.
11. Og se, straks stod det tre menn ved
huset, i hvilket jeg var, sendt fra Cæsarea
til meg.
12. Men Ånden sa til meg: Gå med dem
og gjør ikke forskjell. Og med meg gikk
også disse seks brødre, og vi gikk inn i
mannens hus.
13. Han fortalte oss hvordan han så
engelen, i huset sitt, stående og si: Send
noen menn til Joppe, og hent Simon som
kalles Peter.
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14. Han skal tale ord til deg som du skal
bli frelst ved, du og hele ditt hus.
15. Men idet jeg begynte å tale, falt Den
Hellige Ånd på dem, akkurat som på oss i
begynnelsen.
16. Og Jeg husket Herrens ord som sa:
Johannes døpte jo med vann, men dere
skal døpes med Hellig Ånd.
17. Hvis da Gud gav dem den samme
gaven som oss, dem som var kommet til
tro på Herren Jesus Kristus, hvem var da
jeg at jeg skulle være i stand til å hindre
Gud?
18. Men da de hadde hørt dette, roet de
seg og priste Gud, og sa: Altså gav Gud
også, til hedninger, omvendelsen til et
levende liv.
Menigheten i Antiokia
19. Men de som ble spredt under den
pressede situasjon som oppstod omkring
Stefanus, gikk til Fønika, Kypros, og
Antiokia, og talte ikke ordet til andre uten
bare Jøder.
20. Men noen av dem, Kyproitiske menn
og Kyreneere, som kom til Antiokia, talte
o g så t il G rek ern e o g f o rk yn t e
gledesbudskapet om Herren Jesus.
21. Og Herrens hånd var med dem, og
et stort antall kom til tro og omvendte seg
til Herren.
22. Men da dette ordet kom menigheten
for øre i Jerusalem om dem, sendte de
Barnabas til Antiokia.
23. Da han var ankommet og hadde sett
Guds nåde, ble han glad og oppmuntret
alle til å holde fast på sitt hjertes
standpunkt, ved Herren.
24. For han var en god mann og full av
Hellig Ånd og tro(lydighet). Og en stor
mengde ble lagt til for Herren.
25. Og Barnabas gikk til Tarsus og
oppsøkte Saulus.
26. Og da han hadde funnet ham, førte
han ham til Antiokia. Det skjedde da at de
samlet seg i menigheten et helt år og
underviste en stor mengde, og det var
også i Antiokia at lærlingene først ble kalt
Kristne.
27. Men i disse dagene kom noen
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profeter ned fra Jerusalem til Antiokia.
28. Og en av dem ved navn Agabus
reiste seg og varslet ved Ånden at det ville
bli en stor hungersnød over hele den
bebodde verden. Den kom under
Claudius.
29. Men lærlingene besluttet at enhver
av dem skulle stå til tjeneste etter som
han hadde råd, og sende til de brødre
som bodde i Juda.
30. Dette gjorde de også og sendte det
til de eldste ved Barnabas og Saulus
hånd.
KAP. 12
Jakob blir drept og Peter fengslet
1. Men på denne tiden la Fyrst Herodes
hånd på noen og mishandlet noen av dem
fra menigheten.
2. Men han drepte Jakob, Johannes
bror, med sverd.
3. Og da han hadde sett at det var kjært
for Jødene, fortsatte han ved å gripe Peter
også.
4. Da han hadde grepet ham også, satte
han ham i fengsel og overgav ham til fire
soldater å vokte ham, for han ønsket å
føre ham frem for folket etter påsken.
En engel befrir Peter fra fengselet
5. Da nå Peter ble holdt fengslet, ble det
holdt inderlig bønn til Gud av menigheten
for ham.
6. Men natten før han skulle føres frem
for Herodes, sov Peter mellom to soldater
bundet med lenker, og det var også to
soldater som voktet døren foran fengslet.
7. Og se, en Herrens engel stod der og
et lys strålte i rommet. Og han støtte til
Peter i siden og vekket ham, og sa: Stå
opp i en fart. Og lenkene falt fra hendene
hans.
8. Og engelen sa også til ham: Spenn
beltet om og bind sandalene dine på. Og
han gjorde så. Og han sa til ham: Kast om
deg kappen din og følg meg.
9. Og han gikk ut og fulgte ham. Og han
visste ikke at det var ekte det som skjedde
med engelen, men han trodde at han så et
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syn.
10. Men da de var gått gjennom den
første vakt og den andre, kom de til den
porten som førte ut til byen, som var av
jern. Den åpnet seg av seg selv for dem.
Og da de var kommet ut, gikk de videre en
gate, og straks forlot engelen ham.
11. Og Peter kom til seg selv og sa: Nå
vet jeg at det var ekte at Herren sendte ut
sin engel, og befridde meg ut av Herodes
bånd og fra hele Jødefolkets forventning.
12. Og da han skjønte dette, kom han til
Marias hus, moren til Johannes som også
kaltes Markus, hvor mange var samlet og
bad.
13. Men da Peter hadde banket på
døren i porten, gikk ei tjenestejente ved
navn Rode ut for å høre etter.
14. Og da hun gjenkjente Peters røst,
fikk hun ikke åpnet porten av bare glede
og sprang og fortalte at Peter stod utenfor
porten.
15. Men de sa til henne: Du er gal. Men
hun forsterket at det hadde seg slik. Men
de sa: Det må være hans budbringer.
16. Men Peter ble ved å banke. Men da
de hadde åpnet, så de ham, og de ble
sjokkert.
17. Men han gjorde tegn til dem med
hånden om å tie og fortalte hvordan
Herren førte ham ut av fengselet. Og han
sa: Fortell dette til Jakob og brødrene. Og
da han gikk ut, gikk han til et annet sted.
18. Men da det ble dag, var det ikke liten
oppstyr blant soldatene om hvor Peter var
blitt av.
19. Og da Herodes hadde lett etter ham
og ikke funnet ham, forhørte han vaktene
og bød at de skulle føres bort. Og han
kom ned fra Juda og oppholdt seg i
Cæsarea.
Herodes dør
20. Men Herodes var harm på Tyrerne
og Sidonerne, men de kom samstemt til
ham og overbeviste Blastus, han som
hadde ansvar for fyrstens soverom, og
begjærte fred, fordi landet deres ble holdt
oppe av det fyrstelige.
21. Men på den bestemte dag da

Herodes hadde på seg sine fyrstelige
klær, satte han seg på plattformen og han
talte til dem.
22. Og folket ropte: Dette er Guds røst
og ikke et menneske.
23. Men øyeblikkelig slo en engel ham
ned, fordi han ikke gav æren til Gud, og
han ble ormebitt og døde.
24. Men Guds ord vokste og spredte
seg.
25. Og Saulus og Barnabas vendte
tilbake fra Jerusalem og fullførte tjenesten,
og de hadde tatt med Johannes som også
kaltes Markus.
KAP. 13
Saulus og Barnabas blir utsendt
1. Men i Antiokia var det i den
menigheten noen profeter og lærere, både
Barnabas og Simon, som ble kalt Niger,
og Kyreneeren Lukius, Manaen, Herodes
fosterbror, og Saulus.
2. Og de gjorde gudstjeneste for Herren
og fastet. Da sa Den Hellige Ånd: Skill dog
ut for meg Barnabas og Saulus til den
gjerningen som jeg har kalt dem til.
3. Da de hadde fastet og bedt, og lagt
hendene på dem, sendte de dem avsted.
De nye apostlene forkynner på
Kypros
4. Da de nå imidlertid var sendt av Den
Hellige Ånd, drog de til Seleukia. Derfra
seilte de til Kypros.
5. Og da de ankom i Salamis, forkynte
de Guds ord i Jødenes synagoger. Og de
hadde også Johannes med som tjener.
6. Men da de hadde vandret gjennom
øya helt til Pafos, fant de en trollmann, en
falsk Jødisk profet, for hvem navn var
Barjesus.
7. Han var hos den statlige oppsynsmann, Serigus Paulus, en forstandig
mann. Denne tilkalte Barnabas og Saulus,
for han ønsket å høre Guds ord.
8. Men Elymas, trollmannen, for slik er
navnet hans nemlig oversatt, stod dem
imot og søkte å vende guvernøren bort fra
troen(lydighet).
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9. Men Saulus, som også het Paulus,
fyltes av Den Hellige Ånd, stirret på ham,
10. og sa: Du er full av svik og allslags
bedrag, Djevelens barn, fiende av all
rettferdighet, og du holder ikke opp med å
vrenge på Herrens rette veier?
11. Og nå, se, Herrens hånd er over
deg, og du skal bli blind og ikke se solen
inntil en bestemt tid. Og øyeblikkelig falt
det på ham tåke og mørke, og han gikk
omkring og søkte etter noen som kunne
lede ham.
12. Da guvernøren så dette skje, trodde
han og ble forbauset over Herrens lære.
Paulus i Antiokia i Pisidia
13. Men da de hadde seilt fra Pafos,
Paulus og de med ham, kom de til Perge
og Pamfylia. Men Johannes gikk bort fra
dem og vendte tilbake til Jerusalem.
14. Og de gikk videre fra Perge og kom
til Antiokia i Pisidia, og de kom og satte
seg i synagogen på sabbatsdagen.
15. Men etter opplesningen av loven og
profetene, sendte synagogelederen bud til
dem og sa: Menn, brødre, hvis det er
noen ord hos dere til oppbyggelse for
folket, så tal.
16. Men Paulus reiste seg og gjorde
tegn med hånden, og han sa: Menn,
Israelitter, og dere som har respekt for
Gud, hør:
17. Dette folks Gud, Israel, valgte ut
våre fedre, og han opphøyet det i utlandet
i Egypten. Og med stor arm førte han dem
ut fra det.
18. Og omkring en tid av 40 år, bar han
over med oppførselen deres i ørkenen.
19. Og da han hadde utryddet sju folk i
Kana'ans land, gav han dem landet deres
ved loddkasting.
20. Og i omkring 450 år etter dette ble
det gitt dem dommere inntil profeten
Samuel.
21. Og fra da begjærte de en konge, og
Gud gav dem Saul, sønn av Kis, en mann
av Benjamins stamme, i 40 år.
22. Og da han hadde avsatt ham, reiste
han opp David for dem til konge, om hvem
han også har vitnet og sagt: Jeg fant
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David, Isais sønn, en mann etter mitt
hjerte. Han skal gjøre hele min vilje.
23. Av dennes avkom, etter Guds løfte,
oppreiste han Jesus for Israel, en frelser.
24. Johannes hadde forut forkynt, foran
hans åsyns inntreden, omvendelsens dåp
for hele Israels folket.
25. Men da Johannes fullførte løpet, sa
han: Hvem tenker dere at jeg er? Jeg er
ikke ham, men han kommer etter meg,
han hvis jeg ikke er verdig til å løsne
sandalen fra føttene.
26. Menn, brødre, barn av Abrahams
ætt, og de blant dere som har respekt for
Gud, til dere ble disse forløsende ord
sendt.
27. Og de som nemlig bodde i
Jerusalem og deres ledere, kjente ikke
profetenes stemme som ble lest hver
sabbat, som de oppfylte da de dømte
ham.
28. Og enda de ikke hadde funnet noen
straffeårsak til døden, bad de Pilatus om å
drepe ham.
29. Og da de hadde fullført alt som var
skrevet om ham, tok de ham ned fra treet
og la ham i en grav.
30. Men Gud vakte ham opp fra de
døde.
31. Han ble sett i mange dager av dem
som gikk opp med ham fra Galilea til
Jerusalem, og de er hans vitner til folket.
32. Og vi forkynner dere det gledesbudskapet om at løftet som kom til
fedrene, dette har Gud oppfylt for oss og
barna deres da han oppreiste Jesus.
33. Og som er skrevet i den andre
salme: Min sønn, jeg har født deg i dag.
34. Men han reiste ham opp fra de døde
så han ikke mer skulle vende tilbake til
tilintetgjørelse, slik han har sagt: At jeg vil
gi dere Davids hellige troverdighet.
35. Derfor sier han også på et annet
sted: Du skal ikke gi din hellige å se
tilintetgjørelse.
36. David sovnet jo nemlig inn etter å ha
tjent sin egen generasjon etter Guds vilje,
og ble lagt til sine fedre og så tilintetgjørelse.
37. Men ham som Gud oppvakte, så
ikke tilintetgjørelse.
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38. Det være altså kjent for dere, menn,
brødre, at gjennom ham forkynnes
syndenes forlatelse for dere.
39. Og fra alt det som ikke Moseloven
maktet å rettferdiggjøre, rettferdiggjøres i
ham for enhver som er troende på ham.
40. Se derfor til at det ikke kommer over
dere, det som profetene sa:
41. Se, foraktere, og undre dere og bli
blinde. For en gjerning gjør jeg i deres
dager på hvilket de ikke ville tro hvis noen
fortalte dem det.
42. Men da de gikk ut fra Jødenes
synagoge, ble de oppfordret til å tale disse
ord til dem den følgende sabbat.
43. Og da de hadde oppløst synagogemøtet, fulgte mange av Jødene og av de
gudfryktige, som var gått over til
jødedommen, med Paulus og Barnabas.
Og de talte til dem og overtalte dem til å
forbli i Guds nåde.
44. Men på den kommende sabbat var
nesten hele byen samlet for å høre Guds
ord.
45. Men da Jødene så folkemengdene,
fyltes de av nidkjærhet og motsa det som
Paulus talte, motsa og hånliggjorde.
46. Men Paulus og Barnabas
sa
frimodig rett ut: Det var nødvendig å tale
Guds ord først til dere. Men etter at dere
avviser det, og ikke vurderer dere selv
verdige til å se det evige levende liv,
vender vi oss til hedningene.
47. Slik har nemlig Herren befalt oss:
Jeg har satt deg til hedningenes lys og til
å være til frelse til Jordens ytterste grense.
48. Men da hedningene hørte dette,
jublet de og lovpriste Herrens ord. Og de
kom til tro så mange som var klargjort til et
evig levende liv.
49. Og Herrens ord ble spredt ut over
hele landet.
50. Men Jødene hisset opp de religiøse
kvinnene til byens anstendige og øverste
menn, og opprettet en forfølgelse mot
Paulus og Barnabas, og drev dem bort fra
sitt område.
51. Men de ristet støvet av føttene mot
dem, og gikk til Ikonium.
52. Men lærlingene var fylt med glede
og Hellig Ånd.

KAP. 14
Paulus og Barnabas i Ikonium
1. Men det skjedde i Ikonium da de kom
sammen i Jødenes synagoge at både
Jøder og Grekere kom til tro i stor
mengde.
2. Men de ulydige Jøder opphisset og
forbitret hedningenes sjeler mot brødrene.
3. Dog holdt de seg imidlertid en lang tid
der og var frimodige i Herren. De vitnet
ordet om hans nåde som ble gitt, og tegn
og under skjedde ved hendene deres.
4. Men folkemengden i byen ble splittet.
Og noen var med Jødene, men noen var
med apostlene.
5. Men da ble det et oppstyr både av
hedninger og Jødene med deres ledere
for å mishandle og steine dem.
6. Da de forsto det, flyktet de til byene
Lykaonia, Lystra, Derbe, og landområdet
omkring.
Paulus og Barnabas i Lystra
7. Og der forkynte de gledes-budskapet.
8. Og det satt en mann i Lystra som var
kraftløs i føttene. Han var lam fra
morslivet, og hadde aldri gått omkring.
9. Han hørte Paulus tale og han stirret
på ham. Og da han hadde sett at han
hadde tro(overbevisning) til å bli befridd,
10. sa han med høy røst: Stå opp og
reis deg opp på dine føtter. Og han hoppet
opp og gikk omkring.
11. Men da folkemengden hadde sett
det som Paulus gjorde, hevet de røsten på
deres språk, Lykaonisk, og sa: Gudene er
blitt gjort lik mennesker og kommet ned til
oss.
12. De kalte da Barnabas for Zevis og
Paulus for Hermes, ettersom det var han
som førte ordet.
13. Men Zevis presten var utenfor byen
og brakte okser og kranser til porten, for
han ville ofre sammen med folkemengden.
14. Men da apostlene Paulus og
Barnabas hørte dette, sønderrev de sine
klær og løp inn imot folkemengden, ropte,
15. og sa: Menn, hvorfor gjør dere
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dette? Også vi er mennesker, akkurat som
dere, som forkynner dere gledesbudskapet, at dere kan vende om fra dette
meningsløse og vende om til den levende
Gud som gjorde himmelen, Jorden, havet,
og alle ting som er i dem.
16. Han som i de foregående
generasjoner tillot alle hedninger gå sine
veier.
17. Og dog ikke u-vitnet lot gjøre vel fra
himmelen ved å gi regn så fruktene bar i
rette tid, fylt med mat og glede i våre
hjerter.
18. Og da de sa dette, greide de så vidt
å bringe dem til ro og få folkemengden fra
å ofre til seg.
19. Men da ankom noen Jøder fra
Antiokia og Ikonium og overtalte
folkemengden. Og de steinet Paulus, og
slepte han ut av byen og antok at han var
død.
20. Men lærlingene omringet ham. Og
da han hadde reist seg, gikk han inn i
byen. Og den følgende dagen gikk han ut
sammen med Barnabas til Derbe.
Paulus og Barnabas innsetter eldste
21. De forkynte gledesbudskapet også i
denne byen, og gjorde ikke få lærlinger.
Og så vendte de tilbake til Lystra, Ikonium,
og Antiokia,
22. og styrket lærlingenes sjeler ved å
oppmuntre dem til å holde fast i
troen(tillit), og at det er nødvendig for oss
å gå inn i Guds rike gjennom trengsler.
23. Men i hver menighet valgte de ut
eldste for dem, og ved bønn og faste
overgav de dem til den Herre de trodde
på.
De kommer hjem til sin egen
Menighet i Antiokia
24. Da de var gått gjennom Pisidia, kom
de til Pamfylia.
25. Og da de hadde talt ordet i Perge,
gikk de ned til Attalia.
26. Og derfra seilte de til Antiokia,
hvorfra de var blitt overgitt til Guds nåde til
å fullføre gjerningene.
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27. Men da de var kommet og hadde
samlet menigheten, fortalte de alt det som
Gud gjorde ved dem, og at han åpnet en
dør for hedningene til tro(lydighet).
28. Og her forble de en ikke liten tid
sammen med lærlingene.
KAP. 15
Apostelmøtet i Jerusalem angående
omskjærelsen
1. Og noen kom ned fra Juda og lærte
brødrene at hvis dere ikke blir omskåret
etter Moses' tradisjon, makter dere ikke å
bli frelst.
2. Derfor ble det oppstyr og en ikke liten
diskusjon med dem for Paulus og
Barnabas. Og Paulus og Barnabas, og
noen andre av dem, satte seg fore å gå til
apostlene og de eldste i Jerusalem med
dette spørsmål.
3. De ble nå imidlertid fulgt på veien av
menigheten og drog gjennom Fønika og
Samaria, for å fortelle om hedningenes
omvendelse. Og de gjorde stor glede hos
alle brødrene.
4. Men da de var kommet til Jerusalem,
ble de mottatt av menigheten, og av
apostlene og de eldste. Og de fortalte alt
som Gud hadde gjort ved dem.
5. Men noen av dem, som hadde trodd,
fra fariseernes parti, sa at det var
nødvendig å omskjære dem og pålegge
dem å holde Moseloven.
6. Men da apostlene og de eldste var
samlet for å se omkring denne saken,
7. oppstod det en stor diskusjon. Og
Peter reiste seg og sa til dem: Menn,
brødre, dere vet at Gud valgte ut min
munn fra begynnelsens dager, forat
hedningene skulle høre ordet om
gledesbudskapet og tro.
8. Og Gud som kjenner hjertene vitnet
for dem ved å gi dem Den Hellige Ånd
akkurat som vi.
9. Og han gjorde ingen forskjell mellom
oss og dem, ved troen(tillit) ble deres
hjerter renset.
10. Derfor nå, hvorfor tolmodighetsprøver dere Gud ved å legge et åk på
lærlingenes nakke, som verken våre fedre
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eller vi har orket å bære?
11. Men ved Herren Jesu Kristi nåde tror
vi og blir frelst, og på samme måte også
de.
12. Da tiet hele folkemengden og hørte
på det Barnabas og Paulus fortalte, om
alle de tegn og under som Gud gjorde ved
dem blant hedningene.
13. Men etter at de tiet, svarte Jakob og
sa: Menn, brødre, hør meg:
14. Simon fortalte først om hvordan Gud
så til å ta ut et folk av hedningene for sitt
navn.
15. Og dette stemmer overens med
profetenes ord som er skrevet:
16. Etter dette skal jeg vende om og
gjenoppbygge Davids falne telt. Og
hennes, det som var revet ned, den skal
jeg bygge opp og gjenreise,
17. så at Herren kan søke etter de av
menneskene som er til overs, og alle de
folk over hvem mitt navn er påkalt over,
sier Herren som gjør alt dette.
18. Det er kjent fra evighet av, for Gud,
alle hans gjerninger.
19. Derfor mener jeg ikke å gjøre dem
vanskeligheter med å vende om fra
hedningene til Gud.
20. Men vi kan skrive til dem om å holde
seg fra tilskittningen av avgudene, fra hor,
det som er kvalt, og blod.
21. For Moses har nemlig fra gamle
generasjoner i hver by, for de, som
forkynner ham, leser i synagogene på
hver sabbat.
22. Da vedtok apostlene og de eldste,
sammen med hele menigheten, å velge ut
noen menn blant seg, for å sende dem til
Antiokia med Paulus og Barnabas. Det var
Judas, også kalt Barnabas, og Silas,
ledene menn blant brødrene.
Det som ble vedtatt på møtet
23. Og de skrev dette ved deres hånd:
Apostlene og de eldste til brødrene i
Antiokia, og Syria, og brødrene i Kilikia,
dem av hedningene: Vær hilset.
24. Ettersom vi hørte at noen fra oss var
kommet og opprørt dere med ord som
gjorde deres sjeler urolige, og til hvem vi

ikke gav noe oppdrag,
25. så synes det for oss å være kommet
overens. Vi valgte ut menn for å sende til
dere sammen med våre elskede Barnabas
og Paulus,
26. menn som har satt sitt sjelsliv til for
vår Herres Jesu Kristi navn.
27. Vi har derfor sendt Judas og Silas,
og de kan fortelle dere det med de samme
ord.
28. Det synes nemlig for Den Hellige
Ånd, og for oss, at vi ikke har noe mer
byrde å legge på dere uten dette
nødvendige:
29. "Å avstå fra avgudsoffer, blod, det
som er kvalt, og hor.", for hvilket dere gjør
vel i å vokte dere selv. Vær sterke!
De blir sendt avsted med brevet
30. Da nå disse var sendt, kom de til
Antiokia. Og da de hadde samlet
folkemengden, overgav de brevet.
31. Men da de hadde lest dette, gledet
de seg over trøsten.
32. Både Judas og Silas var også selv
profeter, og trøstet og styrket brødrene
ved mye tale.
33. Men da de hadde tilbrakt en tid der,
ble de sendt bort med fred av brødrene til
apostlene.
34. Men Silas mente å ville forbli der.
35. Og Paulus og Barnabas oppholdt
seg i Antiokia, og underviste og forkynte
gledesbudskapet, Herrens ord, sammen
med mange andre også.
Paulus og Barnabas skiller lag
36. Men etter noen dager sa Paulus til
Barnabas: La oss vende tilbake og se til
brødrene i enhver by, i hvilket vi forkynte
Herrens ord, om hvordan de har det.
37. Men Barnabas vurderte å ta med
Johannes, som ble kalt Markus.
38. Men Paulus holdt på at han som
hadde skilt seg fra dem fra Pamfylia, ikke
skulle være sammen med dem og ikke ta
ham med til denne gjerningen.
39. Da ble det vrede, slik at de skiltes fra
hverandre. Og Barnabas tok med Markus
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og seilte til Kypros.
40. Men Paulus valgte ut Silas og drog
ut, etterat brødrene hadde overgitt ham til
Guds nåde.
41. Og de drog gjennom Syria og Kilikia,
og styrket menighetene.
KAP. 16
Timoteus følger med Paulus og Silas
1. Og han ankom til Derbe og Lystra. Og
se, der var en viss lærling ved navn
Timoteus, sønn av en Jødisk troende
kvinne, men faren var gresk.
2. Han ble bra omtalt av de brødre som
bodde i Lystra og Ikonium.
3. Ham ønsket Paulus å ha med seg ut.
Og han tok og omskar ham for Jødenes
skyld, som var i disse områdene. De
kjente nemlig alle til at hans far var greker.
4. Men som de drog gjennom byene,
overgav de da til dem å ta vare på
apostlene og de eldstes vedtatte
bestemmelser, de i Jerusalem.
5. Menighetene ble da imidlertid fastere i
troen(tillit), og de tiltok i antall for hver dag.
Paulus hadde et syn
6. Men da de var gått gjennom Frygia og
det Galatiske land, ble de hindret av Den
Hellige Ånd å tale ordet i Asia.
7. Da de var kommet ned til Mysia,
forsøkte de å gå ned til Bitynia. Og Ånden
tillot dem ikke det.
8. Men da de hadde gått gjennom
Mysia, gikk de til Troas.
9. Og i et syn om natten viste det seg for
Paulus en mann, en som var Makedonier,
som stod og ropte på ham og sa: Gå over
til Makedonia og hjelp oss.
10. Men da han så synet, søkte vi straks
å gå til Makedonia, for Herren hadde tilkalt
oss, for å forene gledesbudskapet med
dem.
Lydia blir omvendt i Filippi
11. Derfor seilte de fra Troas og kom
direkte til Samotrake, og på den følgende
dagen til Neapolis.
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12. Og derfra til Filippi, som er den
første delen av Makedonia, en koloniby.
Men da vi var i denne byen, tilbrakte vi
noen dager der.
13. Og på sabbatsdagen gikk vi ut av
byen til en elv, hvor det mentes å være
bønn. Og da vi hadde satt oss, talte vi
med de kvinnene, som var kommet
sammen.
14. Og en kvinne ved navn Lydia, ei som
var purpurforhandler fra byen Tyatira, ei
Gudsreligøs som hørte, og hvis Herren
åpnet hjertet på, til å gi akt på det Paulus
talte.
15. Og da hun og hennes hus ble døpt,
bad hun dem og sa: Hvis dere holder meg
for å være trofast mot Herren, så gå inn i
mitt hus og bli der. Og hun overtalte oss.
Paulus driver ut spådomsånden og
de kommer i fengsel
16. Men det skjedde mens vi gikk til
bønnestedet at ei tjenestejente som
hadde en spådomsånd, møtte oss. Og
hun skaffet stort utbytte for herrene sine
ved å spå.
17. Hun fulgte etter Paulus og ropte
etter oss, og sa: Disse menneskene er
den høyeste Guds slaver, som forkynner
oss frelsens vei.
18. Og dette gjorde hun i mange dager.
Men Paulus ble harm og snudde seg til
ånden og sa: Jeg byr deg i Jesu Kristi
navn å fare ut av henne. Og den fór ut av
henne i samme stund.
19. Men da hennes herrer hadde sett
deres håp om utbytte fare ut, grep de fatt i
Paulus og Silas og drog dem til torget til
lederne.
20. Og da de hadde ført dem frem for
lederne, sa de: Disse menneskene er
Jøder som oppjager byen vår.
21. Og de forkynner tradisjoner som ikke
er tillatt for oss å motta eller gjøre fordi vi
er romerske borgere.
22. Og folkemengden reiste seg
sammen mot dem, og bylederne rev av
dem klærne og bød dem å piskes.
23. Og da de hadde gitt dem mange
slag, kastet de dem i fengsel og befalte
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fangevokteren å ta omhyggelig vare på
dem.
24. Han som hadde fått denne
befalingen, kastet dem i det indre rom av
fengselet. Og han sikret føttene deres i
stokken.
25. Men imot midnatt bad Paulus og
Silas, og lovpriste Gud. Og fangene lyttet
til dem.
26. Men plutselig kom et stort skjelv slik
at fengselets grunnvoller ristet, og straks
ble alle dørene åpnet og alles lenker falt
av.
27. Men da fangevokteren våknet og
hadde sett at alle fengselets dører var
åpnet, trakk han sverdet og ville drepe seg
selv, for han tenkte at fangene hadde
flyktet.
28. Men Paulus ropte med høy røst og
sa: Gjør deg ingenting vondt. Vi er her
nemlig alle.
29. Og han begjærte et lys og beinfløy
inn, og han falt skjelvende ned for Paulus
og Silas.
30. Og da han hadde ført dem ut, sa
han: Herrer, hva må jeg gjøre for å bli
frelst?
31. Men de sa: Tro på Herren Jesus, og
du og ditt hus skal bli frelst?
32. Og de talte Herrens ord til ham, og til
alle de som var i huset hans.
33. Og han tok dem med seg i denne
nattens time og vasket sårene deres, og
han, og alle hans, ble øyeblikkelig døpt.
34. Da han hadde ført dem inn i huset,
dekket han bordet. Og hele huset gledet
seg over å ha kommet til tro på Gud.
35. Men da det var blitt dag, sendte
hærføreren fanebæreren og sa: Løslat
disse menneskene.
36. Og fengselsvokteren fortalte disse
ord til Paulus: At hærføreren har sendt
noen forat dere skal løslates. Nå kan dere
derfor komme ut og gå i fred.
37. Men Paulus sa til dem: De har pisket
oss offentlig, mennesker som er
romerske borgere, kastet oss i fengsel, og
nå sender de oss bort i hemmelighet? Nei,
la dem nemlig selv få komme og føre oss
ut.
38. Men da de meldte disse ord til

hærførerne og fanebærerne, ble de
fryktsomme da de hørte at de var
romerske borgere.
39. Og de kom og godsnakket med
dem. Og da de hadde ført dem ut, bad de
dem om å gå ut av byen.
40. Men da de var kommet ut av
fengslet, gikk de til Lydia. Og da de så
brødrene, trøstet de dem og gikk ut.
KAP. 17
Oppløpet i Tessalonika
1. Men da de var gått gjennom Amfipolis
og Apollonia, kom de til Tessalonika, hvor
det var en Jødisk synagoge.
2. Men i følge det Paulus hadde for
vane, så gikk han inn til dem. Og på 3
sabbater samtalte han med dem fra
skriftene.
3. Han åpnet og la frem at Kristus måtte
lide og stå opp fra de døde, og sa: At han
er den Mesias, Jesus, som jeg forkynner
for dere.
4. Og noen av dem ble overbevist, og
sluttet seg til Paulus og Silas, både de
gudfryktige og grekerne; og en stor
mengde kvinner, og ikke få av de øverste.
5. Men de vantroende Jødene tok med
seg noen onde menn fra torget, og gjorde
en mengde uro i byen. De gikk mot
Jasons hus, og søkte å føre dem for
folket.
6. Men da de ikke hadde funnet dem,
slepte de Jason og noen brødre frem for
bydommerne og ropte at de som har
oppviglet den bebodde verden, er også
kommet hit.
7. Dem som Jason har tatt imot, og alle
disse, handler imot keiserens pålegg idet
de sier en annen å være konge, Jesus.
8. Det opprørte både mengden og
bydommerne, da de hørte dette.
9. Og da de hadde mottatt en
garantisum fra Jason og de andre, løslot
de dem.
Paulus og Silas i Berøa
10. Men brødrene sendte ut Paulus og
Silas, straks det ble natt, til Berøa. Da de
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var ankommet, gikk de inn i Jødenes
synagoge.
11. Men disse var edlere enn dem i
Tessalonika, og mottok ordet med all
velvilje og daglig gransket etter i skriftene
om disse tingene var slik.
12. Men mange av dem kom derfor til
tro, og ikke få av de greske fremstående
kvinner og menn.
13. Men da de Jødene fra Tessalonika
merket at Paulus forkynte Guds ord i
Berøa, kom de dit også og oppskaket
folkemengden.
14. Da sendte Paulus straks bort
brødrene, og gikk ned til havet. Men både
Silas og Timoteus ble igjen der.
Paulus i Aten
15. Men de som fulgte Paulus, førte
ham til Aten. Og så fikk de med brev til
Silas og Timoteus at de skulle komme til
ham snarest, før de gikk derfra.
16. Mens Paulus ventet på dem i Aten,
ble hans ånd harm i ham, da han så at
byen var full av avguder.
17. Han samtalte imidlertid nå med
Jødene og de gudfryktige i synagogen og
på torget, hver dag med dem han møtte
tilfeldig.
18. Men noen av de Epikureiske og av
de Stoiske filosofene diskuterte med ham.
Og noen sa: Hva er det denne
ordplukkeren vil si? Men noen sa: "Det
synes som om han forkynner fremmede
guddommer.", fordi han forkynte Jesus,
oppstandelsen, og gledesbudskapet, for
dem.
19. Og da de hadde tatt han med og ført
ham opp på Areopagus, sa de: Makter vi
nå å kjenne hvilken den nye lære er,
denne som er talt av deg?
20. Det er nemlig fremmed, det du
bærer frem for våre ører. Vi vil derfor
merke oss mon hva dette skal være?
21. Men alle Atenere, og de fremmede
som bor der, gir seg ikke tid til noe annet
enn å fortelle noe og høre siste nytt.
Paulus' tale på Areopagus
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22. Men Paulus stilte seg midt på
Areopagus, og han sa: Atenske menn! I
alle deler ser jeg dere som meget
overtroiske å være.
23. Men da jeg nemlig gikk omkring og
så på deres helligdommer, fant jeg et alter
på hvilket det var skrevet: En ukjent Gud.
Denne som dere altså ikke kjenner og
dyrker, ham er det jeg forkynner dere.
24. Gud som skapte verden og alt som
er i den, han er himmelens og Jordens
Herre, og bor ikke i håndgjorte templer.
25. Heller ikke behøver han å behandles
med menneskers hender. Han gir et
levende liv til alle og ånd i ethvert slag.
26. Han gjorde også mennesker av
ethvert folk til å bo på hele Jordens åsyn
og forutbestemte tider og fastsatte grenser
for deres bosteder.
27. Dette, forat de skulle søke Herren
om de kanskje kunne føle og finne ham,
skjønt han ikke er langt fra en eneste av
oss.
28. I ham er det nemlig vi lever og rører
oss, og er til. Og som noen av de dikterne
deres har sagt: Og vi er nemlig hans ætt.
29. Da vi altså er Guds ætt, bør vi ikke
tenke at det guddommelige er lik noe i
gull, eller sølv, eller stein, av bildekunst og
menneskers tanker.
30. Dog har altså Gud båret over med
disse uvitenhets tider, og nå påbyr han for
alle mennesker, overalt, å omvende seg.
31. For han fastsatte en dag på hvilken
han skal dømme den bebodde verden
med rettferdighet, ved en mann som han
valgte ut og gitt tro(overbevisninig) til alle
ved å reise ham opp fra de døde.
32. Men da de hørte om de dødes
oppstandelse spottet riktignok noen noe
og sa: Vi hører deg gjerne igjen om dette.
33. Så gikk Paulus ut fra deres
midtpunkt.
34. Men noen menn trodde og sluttet
seg til ham. Blant hvilke også Dionysius
av Areopagusrådet, og en kvinne ved
navn Damaris, og noen andre med dem.
KAP. 18
Paulus i Korint
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1. Etter disse ting gikk Paulus ut fra Aten
og han kom til Korint.
2. Og der fant han en Jøde ved navn
Akvilas, av fødsel fra Pontus, som nylig
var kommet fra Italia, sammen med sin
kone Priskilla, på grunn av at Claudius
befalte å flytte alle Jødene fra Rom. Han
kom til dem.
3. Og fordi han hadde samme håndverk,
forble han hos dem og arbeidet. De var
nemlig teltmakere av yrke.
4. Men han samtalte i synagogen på
hver sabbat og overbeviste både Jøder og
Grekere.
5. Men da Silas og Timoteus kom ned
fra Makedonia, hengav Paulus seg i
ånden og vitnet ordentlig for Jødene at
Jesus var den Messias.
6. Men de satte seg imot og blasfimerte.
Da ristet han klærne og sa til dem: Deres
blod skal komme over deres eget hode.
Jeg er rein. Fra nå av går jeg til
hedningene.
7. Og da han gikk derfra, kom han inn i
et hus til en ved navn Justus, som dyrket
Gud, hvis hus grenset til synagogen.
8. Men Krispus, synagogelederen,
trodde på Herren med hele sitt hus. Og
mange av de Korintere som hørte, trodde
og ble døpt.
9. Men Herren sa gjennom et syn om
natten til Paulus: Frykt ikke, men tal. Og ti
ikke,
10. for jeg er med deg. Og ingen skal
røre deg for å skade deg, for jeg har mye
folk i denne byen.
11. Og han satt 1 år og 6 måneder og
lærte Guds ord blant dem.
12. Men da Gallio var statlig oppsynsmann i Akaia, reiste Jødene seg
samstemt mot Paulus og førte ham for
domstolen.
13. De sa at denne overtaler
menneskene til å dyrke Gud mot loven.
14. Men da Paulus var i ferd med å åpne
munnen, sa Gallio til Jødene: Hvis det da
var noe overgrep eller ond forbrytelse,
dere Jøder hadde for begrunnelse, da
hadde jeg hatt tålmodighet med dere.
15. Men hvis det er spørsmål om lære
og navn, og loven hos dere selv, da for

dere se til det selv. Jeg vil ikke være
dommer i disse ting.
16. Og han viste dem bort fra
domstolen.
17. Men alle grep fatt i synagogelederen
Sostenes og slo ham fremfor domstolen.
Og Gallio brydde seg ikke noe om dette.
Paulus reiser til Antiokia igjen
18. Men Paulus forble enda en del dager
før han tok farvel med brødrene og seilte
til Syria, og Priskilla og Akvilas var med
ham. Han klippet hodet i Kenkrea, for han
hadde nemlig gjort et løfte.
19. Og han kom til Efesus, og de forlot
ham der. Men selv gikk han inn i
synagogen og samtalte med Jødene.
20. Og de spurte om han kunne bli der i
lengere tid, men han samtykket ikke.
21. Men han tok farvel med dem og sa:
Jeg vil vende tilbake til dere, hvis Gud vil
så. Og han seilte fra Efesus.
22. Og da han kom ned til Cæsarea,
gikk han opp og hilste på menigheten før
han gikk ned til Antiokia.
23. Og da han hadde gjort det en tid,
gikk han videre. Han gikk gjennom det
Galatiske land og Frygia etter hverandre
og styrket alle lærlingene.
Apollos forkynner i Efesus
24. Men en ved navn Apollos, fra
Alexandria av fødsel, en mann som var
dyktig til å tale og sterk i skriften, kom til
Efesus.
25. Han var opplært i Herrens vei. Og
brennende i ånden talte han og underviste
nøye om de ting angående Herren, men
han visste bare om Johannes dåp.
26. Og denne begynte å tale frimodig i
synagogen. Men da Akvilas og Priskilla
hadde hørt på ham, tok de imot ham og la
nøyere ut Guds vei for ham.
27. Men da han ville gå gjennom til
Akaia, påskyndte brødrene ham og skrev
et brev til lærlingene om å ta imot ham. Da
han kom, hjalp han dem mye, dem som
var kommet til tro ved nåde.
28. Han drev nemlig Jødene kraftig
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tilbake da han offentlig viste gjennom
skriften at Jesus var den Messias.
KAP. 19
Paulus blir en lengere tid i Efesus
1. Men det skjedde mens Apollos var i
Korint at Paulus passerte de øvre
landområder og kom til Efesus. Og da han
hadde funnet noen lærlinger,
2. sa han til dem: Men fikk dere Den
Hellige Ånd da dere kom til troen? Men de
sa til ham: Nei, vi har ikke engang hørt om
Den Hellige Ånd er kommet.
3. Og han sa til dem: Hva ble dere døpt
til? Men de sa: Til Johannes dåp.
4. Men Paulus sa: Johannes døpte med
omvendelsens dåp og sa til folket at de
skulle tro på ham som kom etter ham, og
det er på Jesus.
5. Men da de hørte dette, ble de døpt til
Herren Jesu navn.
6. Og da Paulus la sine hender på dem,
kom Den Hellige Ånd over dem. Og de
talte i nye språk og profetisk.
7. Og alle mennene var omkring tolv.
8. Og da han var gått inn i synagogen,
talte han frimodig. I 3 måneder samtalte
han og overbeviste om det angående
Guds rike.
9. Men da noen gjorde seg forherdet og
var ulydige, talte de ondt om veien i
folkemengdens nærvær. Da gikk han ut
fra dem, skilte ut lærlingene, og samtalte
daglig i Tyrannus' skole.
10. Og dette skjedde i 2 år, slik at alle
de som bodde i Asia, både Jøder og
Grekere, fikk høre ordet om Herren.
11. Gud gjorde også kraftgjerninger av
ikke vanlig slag ved Paulus' hender,
12. slik at de la svetteduker eller
tøystykker fra hans kropp på de syke, og
sykdommene forlot dem, og de onde
ånder fór ut av dem.
Skevas sønner ville drive ut demoner
13. Men noen Jøder som vandret om tok
seg fore å besverge ved å nevne Herren
Jesu navn over de som hadde onde
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ånder, og sa: Vi sverger dere ved den
Jesus som Paulus forkynner.
14. Og det var noen Jøder, sju sønner
av Skevas, en Jødisk yppersteprest, som
gjorde dette.
15. Men den onde ånden svarte og sa:
Jesus merker jeg, og Paulus vet jeg om,
men hvem er dere?
16. Og mennesket, i hvem den onde ånd
var i, styrtet på dem. Og han overmannet
dem og mishandlet dem, slik at de måtte
flykte nakne og såret fra dette huset.
17. Men dette ble kjent for alle Jøder og
Grekere som bodde i Efesus, og det falt
en stor respekt over dem alle, og de priste
Herren Jesu navn.
18. Mange av de troende kom og
bekjente, og fortalte sine gjerninger.
19. Men ikke få av dem, som hadde
utøvet okkulte eksperimenter, brakte
bøkene med seg og brente dem fremfor
alle. Og de regnet ut verdiene for dem, og
de fant at det var en sølv-verdi på femti
tusen (1440kg sølv).
20. På den måten ble Herrens ord
styrket, og det var i stand til å vokse.
Tempelkunstnerne gjør et oppstyr i
byen
21. Men da dette var fullført, bestemte
Paulus i ånden å gå gjennom Makedonia
og Akaia, for å reise til Jerusalem. Og han
sa: Etter at jeg har vært der, er det
nødvendig at jeg også får se Rom.
22. Men da han hadde sendt de to til
Makedonia som betjente ham, Timoteus
og Erastus, ventet han selv en tid i Asia.
23. Men det skjedde etter denne tid et
ikke lite oppstyr om veien.
24. En ved navn Demetrius, var nemlig
en sølvsmed som gjorde templer for
Artemis, og brakte ikke liten fortjeneste til
kunstnerne.
25. Han brakte dem sammen, og de
som arbeidet med slike ting, og sa: Menn,
dere vet at det er av dette arbeid vi har vår
velstand.
26. Og dere ser og hører at ikke bare i
Efesus, men også i hele Asia, har denne
Paulus overtalt og forført en ikke liten
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mengde, idet han sier at de ikke er guder
de som blir til ved hender.
27. Men ikke bare frembringer dette for
oss at vår arv å komme i vanrykte, men
den store gudinne Artemis tempel blir
også regnet for ingenting. Og hennes
storhet, som hele Asia og den bebodde
verden dyrker, blir tilintetgjort.
28. Men da de hadde hørt dette, ble de
fulle av harme. Og de skrek og sa: Stor er
Efesernes Artemis.
29. Og byen ble fylt med opphisselse.
De styrtet samstemt til teateret, tok med
Gaius og Aristarkus, som var Makedonere
og reisefølge til Paulus.
30. Og Paulus ville gå inn til folket, men
lærlingene tillot ham det ikke.
31. Men også noen Asiatere, som var
venner av ham, ble sendt til ham og
oppmuntret ham til ikke å gi seg inn i
teateret.
32. Noen skrek ett, og andre noe annet.
Folkemengden var nemlig oppviglet, og de
fleste visste ikke av hvilken grunn de var
kommet sammen.
33. Og folkemengden gjenkjente
Aleksander, ham som Jødene hadde
skjøvet frem. Og Aleksander hadde gjort
tegn med hånden, for han ville holde en
forsvarstale for folket.
34. Men da de skjønte at han var Jøde,
ble det en røst fra dem alle. Og i omkring
2 timer ropte de: Stor er Efesernes
Artemis.
35. Men by-sekretæren roet mengden
og sa: Efesiske menn, hvilket menneske
er det som dog ikke merker at Efeserenes
by er tempelvokter for den store Artemis,
som er falt ned fra himmelen.
36. Da dette ikke kan motsies, er det
nødvendig for dere å være rolige og ikke
gjøre noe uoverveid.
37. Dere førte nemlig disse menn hit,
som verken er tempelrøvere eller har
hånliggjort deres gudinne.
38. Dersom da Demetrius, og de
kunstnere som er med ham, har noen
klage mot noen, så har vi domstoler og
statlige oppsynsmenn til det. La dem
saksøke hverandre.
39. Og hvis det er noe dere vil etterlyse

angående andre ting, så la de avgjøres i
den lovlige folkeforsamlig.
40. Vi står nemlig i stor fare for å bli
anklaget for opprør på grunn av denne
dagen. Det er ingen årsak til å fortsette,
med mindre vi makter å gjøre regnskap for
dette sammentreff.
41. Og da han hadde sagt disse ting,
oppløste han folkesamlingen.
KAP. 20
Paulus reiser til Makedonia og Hellas
1. Men etter dette oppstyret var opphørt,
tilkalte Paulus lærlingene. Og da han
hadde tatt farvel, drog han bort for å reise
til Makedonia.
2. Og han gikk igjennom disse områder
og trøstet dem med mange ord, før han
drog til Hellas.
3. Da han hadde gjort dette og vært der i
3 måneder, oppstod det en sammensvergelse mot ham av Jødene da han var
i ferd med å dra videre til Syria. Og det ble
besluttet å vende tilbake gjennom
Makedonia.
4. Og sammen med ham drog Sopater
fra Berøa, og Aristarkus og Sekundus fra
Tessalonika, Gaius fra Derbe, og
Timoteus, og Tykikus og Trofimus fra
Asia.
5. Disse var gått foran og ventet på oss i
Troas.
6. Og vi seilte ut etter de usyrede brøds
høytid fra Filippi, og kom til dem i Troas, 5
dager senere, og hvor vi tilbrakte 7 dager.
Paulus i Troas og han som falt ut fra
vinduet
7. Men på den 1. dag i uken samlet
lærlingene seg for å bryte brødet, og
Paulus samtalte med dem da han ville
reise videre dagen etter. Det drøyde og
han talte inntil midnatt.
8. Men det var nokså mange lamper på
det øvre rommet hvor de var samlet.
9. Og en ung mann ved navn Eutykus,
satt i vinduet og ble overmannet av dyp
søvn. Da Paulus talte nokså lenge,
overmannet søvnen ham og han falt ned
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fra tredje etasje. Og han ble tatt opp død.
10. Men Paulus gikk ned og la seg over
ham og omfavnet ham. Han sa: Lag ikke
bråk, for hans sjel er i ham.
11. Og da han hadde gått opp, brøt de
brødet og spiste. Og de samtalte i lengere
tid, inntil dagen grydde, og så reiste han
videre.
12. Men gutten førte de levende hjem,
og de ble ikke lite oppmuntret.
Fra Troas til Milet
13. Men vi gikk i forveien til skipet og
seilte til Assos. Der ville Paulus komme
om bord. Han hadde nemlig bestemt det
slik, for han ville selv gå til fots.
14. Men da han traff oss i Assos og vi
hadde tatt ham med, kom vi til Mitylene.
15. Og derfra seilte vi og ankom den
følgende dag på høyde med Kios. Men
den neste dag seilte vi forbi Samos og
forble i Trogillium. Den følgende dag kom
vi til Milet.
16. Paulus besluttet nemlig å seile forbi
Efesus, forat det ikke skulle skje at han
brukte tid i Asia. Han rasket nemlig på for
om mulig å være i Jerusalem på pinsens
dag.
Paulus taler med de eldste fra Efesus
17. Men fra Milet sendte han bud til
Efesus og kalte på de eldste i menigheten.
18. Og da de kom til ham, sa han til
dem: Dere vet at fra den 1. dag, fra hvilket
jeg kom til Asia, hvordan jeg var hos dere
hele tiden.
19. Jeg slaver for Herren med all
ydmykhet, tårer, og prøvelser, som møtte
meg ved Jødenes anfall.
20. Jeg holdt ingenting tilbake av de ting
som var gagnlige, slik at jeg ikke forkynte
det for dere og lærte dere offentlig og i
hjemmene.
21. Jeg vitnet både for Jøder og Grekere
om det å omvende seg til Gud og
tro(overbevisning) på vår Herre Jesus.
22. Og nå, se, jeg er bundet av Ånden
og går til Jerusalem. Det som vil møte
meg der, vet jeg ikke.
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23. Uten at Den Hellige Ånd bevitner for
meg i by etter by og sier at lenker og
trengsler venter meg.
24. Men det jeg gjør, regner jeg for
ingenting. Og mitt sjelsliv er ikke mere
verd for meg, så jeg kan fullføre mitt løp
og den tjeneste som jeg fikk fra Herren,
det å vitne om gledesbudskapet om Guds
nåde.
25. Og nå, se, jeg vet at dere ikke mere
skal se mitt åsyn, alle blant hvem jeg gikk
omkring og forkynte Guds rike.
26. Derfor vitner jeg for dere på denne
dagen idag, at jeg er rein for alles blod.
27. Jeg tilbakeholdt nemlig ikke noe, så
jeg ikke forkynte dere hele Guds vilje.
28. Ta derfor vare på dere selv og hele
flokken, hvilken Den Hellige Ånd satte
dere til tilsynsmenn over, for å vokte Guds
menighet, hvilket han kjøpte med sitt eget
blod.
29. Jeg vet at etter min bortgang, skal
det komme grådige ulver til dere, som ikke
skåner flokken.
30. Og ut fra dere selv skal det oppstå
menn som taler vrange ting, for å dra
lærlingene bort etter seg.
31. Våk derfor og kom i hu at jeg i 3 år,
natt og dag, holdt ikke opp med å formane
enhver med tårer.
32. Og nå overgir jeg dere til Gud og
ordet om hans nåde, som er mektig til å
bygge og å gi dere arven blant alle de
innvidde.
33. Jeg har ikke ønsket noens sølv, gull,
eller klær.
34. Selv merket dere at mine behov, og
til de som var med meg, tjente jeg med
disse hender.
35. I alle ting viste jeg dere at det er
nødvendig å arbeide slik for å ta seg av de
svake. Kom også i hu Herren Jesu ord,
som han selv sa: Saligere er det å få gi
enn å få.
36. Og da han hadde sagt dette, bøyde
han knærne sammen med dem alle og bad.
37. Men det ble mye gråt, og alle falt
Paulus om halsen og kysset ham.
38. Særlig sørget de over det ordet som
han sa: At de ikke mere skulle få se hans
åsyn. Og de fulgte ham til skipet.
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KAP. 21
Paulus reiser til Jerusalem, og Ånden
forteller om trengsler
1. Men det skjedde da vi seilte ut og
hadde løsrevet oss fra dem, at vi seilte
direkte til Kos. Og på den følgende dag
kom vi til Rhodos, og derfra til Patara.
2. Og vi fant et skip som skulle seile
over til Fønika, gikk om bord, og seilte ut.
3. Og vi fikk Kypros i sikte og forlot det
på venstre side, og vi seilte til Syria. Vi ble
brakt til Tyrus, for det var nemlig der
skipet losset lasten.
4. Og da vi hadde funnet lærlingene,
forble vi der i 7 dager. De varslet Paulus
ved Ånden om ikke å gå opp til Jerusalem.
5. Men det skjedde da vi hadde fullført
disse dagene, og hadde gått ut for å reise
videre, at alle fulgte oss sammen med
kvinner og barn til utenfor byen. Og vi
bøyde knærne på stranden og bad.
6. Og da vi hadde tatt avskjed med
hverandre, gikk vi om bord i skipet. Og de
andre vendte tilbake til sine.
7. Men da sjøferden fra Tyrus var til
ende, nådde vi til Ptolemais. Og vi tok
avskjed med brødrene etterat vi hadde
blitt 1 dag hos dem.
8. Og den neste dag gikk vi videre og
kom til Cæsarea. Og der gikk vi inn i
evangelisten Filips hus, som var èn av de
sju, og forble hos ham.
9. Og han hadde fire døtre, som var
jomfruer, og profeterte.
10. Og vi forble der flere dager. Og en
profet ved navn Agabus, kom ned fra
Juda.
11. Og da han var kommet til oss, tok
han Paulus belte og bandt det på sine
hender og føtter. Og han sa: Så sier Den
Hellige Ånd: Mannen, hvis dette belte er,
skal bindes slik av Jødene i Jerusalem, og
de skal overgi ham i hedningenes hender.
12. Men da vi hørte dette, oppmuntret
også vi, og de på stedet, han til ikke å gå
opp til Jerusalem.
13. Men Paulus svarte: Hva gjør dere?
Gråter og knuser mitt hjerte? Jeg er
nemlig ikke bare klar til å bli bundet, men

også til å dø i Jerusalem, for Herren Jesu
navn.
14. Men da vi ikke fikk overtalt ham, roet
vi oss og sa: Måtte Herrens vilje skje.
15. Men etter disse dagene, pakket vi og
gikk opp til Jerusalem.
16. Men også noen av lærlingene fra
Cæsarea kom med. Og sammen med oss
førte de ham, hos hvem vi skulle bo,
Mnason, en gammel lærling fra Kypros.
Paulus besøker Jakob og forteller om
det som har skjedd
17. Men da vi var kommet til Jerusalem,
mottok brødrene oss med glede.
18. Og den følgende dag, gikk Paulus
med oss til Jakob. Og alle de eldste var til
stede.
19. Da han hadde hilst på dem, fortalte
han enhver av dem det som Gud gjorde
blant hedningene ved tjenesten hans.
20. Men da de hadde hørt dette, priste
de Herren. Og de sa til ham: Du forstår
det, bror, at hvor mange tusen Jøder det
er som kommer til troen, så tilhører de alle
ivrig loven.
21. Og de har gjenfortalt om deg at du
lærer dem frafall fra Moses blant
hedningene, og sier at de ikke behøver å
omskjære barna, eller vandre etter
tradisjonene.
22. Hva som da er sikkert, er at det er
nødvendig å komme sammen i flokk, for
de vil få høre at du er kommet.
23. Gjør derfor dette som vi sier deg:
Det er fire menn hos oss som har et løfte
på seg.
24. Ta dem med og rens deg sammen
med dem. Og betal for dem, forat de kan
klippe hodet. Og alle vil merke at det som
er blitt fortalt om deg, er ingen ting, men at
du også vandrer selv og våker over loven.
25. Men angående de troende
hedningene som vi skrev til, bestemte vi
ingenting slikt som de skulle holde seg til,
uten å bevokte seg for både avgudsoffer,
blod, det som er kvalt, og fra hor.
26. Da Paulus hadde tatt med mennene
den følgende dagen og var blitt renset
sammen med dem, gikk de inn i templet
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og meldte fra fullførelsen av rensningens
dager, og til når de skulle bære frem
offeret for hver av dem.
Paulus blir tatt til fange
27. Men da disse 7 planlagte dagene var
fullført, og da Jødene, de fra Asia, hadde
sett ham i templet, oppviglet de hele
menigheten og la hånd på ham.
28. Og de ropte: Israelittiske menn, kom
og hjelp! Dette er det menneske som har
undervist mot dette folk, loven, og dette
sted, overalt. Endog Grekere har han ført
inn i templet, og har vanhelliget det hellige
på dette sted.
29. De hadde nemlig sett Trofimus fra
Efesus i byen sammen med ham, og de
trodde at Paulus hadde ført ham inn i
templet.
30. Hele byen kom også i bevegelse, og
det ble en sammenstrømning av folk. Og
da de hadde grepet fatt i Paulus, trakk de
ham ut av templet. Og straks ble dørene
stengt.
31. Men da de søkte å drepe ham, kom
det en melding til tusenmannsoffiseren,
som hadde vaktmannskapet, at hele byen
var oppviglet i Jerusalem.
32. Han tok da straks med soldater, og
hundremannsoffiseren, og løp imot dem.
Men da de had d e set t t u senmannsoffiseren og soldatene, holdt de
opp med å slå Paulus.
33. Da tusenmannsoffiseren hadde
nærmet seg, grep de fatt i ham og bød
ham å bindes med to lenker. Og han
spurte hvem han var, og hva det var han
hadde gjort.
34. Men noen skrek noe og andre noe
annet i folkemengden. Og han maktet ikke
å merke seg det nøyaktig på grunn av
oppstyret, så han bød ham å føres inn i
borgen.
35. Men da han var på trappen, hendte
det at han måtte bæres av soldatene på
grunn av presset fra folkemengden.
36. Mengden fulgte nemlig etter, og
folket ropte: Bort med ham!
Paulus forsvarstale til Jødene
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37. Da det var planlagt å føre ham inn i
b o rg en , s i e r P a u lu s t il t u sen mannsoffiseren: Er det tillatt for meg å tale
noe til deg? Og han sa: Forstår du Gresk?
38. Du er altså ikke Egypteren som før
disse dager laget opprør og førte de fire
tusen menn av dolkestikkere ut i ørkenen.
39. Og Paulus sa: Jeg er jo Jøde, et
menneske fra Tarsus, i Kilikia, borger av
en ikke ukjent by. Men jeg ber deg om, å
tillate meg, å få tale til folket.
40. Og han tillot ham. Paulus stod på
trappen og gjorde tegn med hånden til
folket. Og da det var blitt stor stillhet, talte
han til dem på det Hebraiske språket og
sa:
KAP. 22
1. Menn, brødre, og fedre, hør mitt
forsvar for dere.
2. Men da de hadde hørt at han talte til
dem på det hebraiske språket, da holdt de
seg mere stille. Og han sa:
3. Jeg er en Jødisk mann, født i Kilikias
Tarsus, og oppfostret i denne by ved
Gamaliels føtter, opplært etter fedrenes
strengeste lov, og var ivrig for Gud, slik
som dere alle er i dag.
4. En som forfulgte denne veien til
døden, bandt og overgav både menn og
kvinner til fengsel,
5. som også ypperstepresten og hele
eldsterådet kan bevitne om meg. Fra dem
hadde jeg også fått et brev med til
brødrene, da jeg drog til Damaskus, for å
føre de som også var der bundet til
Jerusalem, forat de skulle bli straffet.
Paulus forteller om sin omvendelse
6. Men det skjedde for meg mens jeg
reiste og nærmet meg Damaskus,
omkring ved middagstid, at det plutselig
kom et sterkt lys fra himmelen som strålte
omkring meg.
7. Jeg falt til jorden og hørte en røst som
sa til meg: SAUL, hvorfor forfølger du
meg?
8. Og jeg svarte: Hvem er du, Herre?
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Han sa til meg: Jeg er Nasareeren Jesus
som du forfølger.
9. Og de som var med meg så vel lyset,
men røsten som talte til meg hørte de
ikke.
10. Og jeg sa: Hva skal jeg gjøre,
Herre? Og Herren sa til meg: Reis deg og
gå til Damaskus. Der skal det tales til deg
om alt det som er klargjort for deg å gjøre.
11. Men da jeg ikke kunne se, på grunn
av det majestetiske lys, ble jeg leiet av
dem som var med meg til jeg kom til
Damaskus.
12. Og Ananias, en gudfryktig mann
etter loven, som alle de som bodde der av
Jødene, kunne bevitne,
13. kom til meg. Og han stod hos meg
og sa: Saul, bror, se opp! Og i denne
stund så jeg opp på ham.
14. Og han sa: Våre fedres Gud har
valgt deg ut til å få merke hans vilje, og se
Den Rettferdige, og å høre en røst fra
hans munn.
15. For du skal bli et vitne for ham til alle
mennesker om hva du så og hørte.
16. Og nå, hva vil du? Reiser du deg for
å døpes og få vasket bort dine synder,
idet du påkaller Herrens navn?
Paulus taler om utsendelsen til
hedningefolkene
17. Og det skjedde for meg da jeg var
vendt tilbake til Jerusalem. Da jeg var i
templet og bad, kom jeg i henrykkelse.
18. Og jeg så ham tale til meg: Skynd
deg og gå i hast ut av Jerusalem, for de vil
ikke motta ditt vitnesbyrd om meg.
19. Og jeg sa: Herre, de vet selv at jeg
fengslet og bandt dem som trodde på deg
omkring i synagogene.
20. Og da blodet på Stefanus, ditt vitne,
ble utøst, var jeg selv stående der og var
enig. Og jeg voktet klærne til dem som
drepte ham.
21. Og han sa til meg: Gå, for jeg vil
sende deg til folk langt borte.
Paulus skulle piskes, men var en
Romersk borger

22. Og de hørte på ham til denne
setning, og hevet sin røst og sa: Bort med
denne fra Jorden. Det sømmer seg nemlig
ikke at han får leve.
23. Og de skrek, viftet med sine kapper,
og kastet støv opp i luften.
24. Tusenmannsoffiseren bød ham å
føres inn i borgen og sa at han skulle
forhøres med pisker, forat han kunne få
vite av hvilken grunn de skrek slik mot
ham.
25. Men da han ble strakt fremover med
reim ene, sa Paulus t il h u n d remannsoffiseren som stod der: Er det tillatt
for dere å piske et romersk menneske
som ikke er dømt?
26. Men da hundremannsoffiseren
hadde hørt dette, gikk han og meldte det
til tusenmannsoffiseren, og sa: Hva
planlegger du å gjøre? For dette
menneske er en Romer.
27. Og tusenmannsoffiseren kom og sa
til ham: Si meg, er du Romer? Og han sa:
Ja.
28. Og tusenmannsoffiseren svarte: Jeg
anskaffet meg dette borgerskapet med en
stor sum. Men Paulus sa: Men jeg er
endog født til det.
29. Derfor avstod de straks fra ham, de
som var i ferd med å forhøre ham. Og
tusenmannsoffiseren ble fryktsom da han
gjenkjente at det var en romersk borger,
og at han var bundet.
Paulus stilles frem for Jødenes
regjeringsparti
30. Men på neste dag ville han merke
seg nøyaktig om hva han var anklaget for
av Jødene. Han løste lenkene av ham, og
befalte yppersteprestene, og hele deres
råd, å komme. Og han brakte Paulus med,
og stilte ham frem for dem.
KAP. 23
1. Og Paulus stirret på rådet og sa:
Menn, brødre, jeg har levd for Gud med
hel samvittighet inntil denne dag.
2. Men ypperstepresten bød de som
stod nær ham å slå munnen hans.
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3. Da sa Paulus til ham: Gud skal slå
deg, du kalkvegg. Du sitter og dømmer
meg etter loven, og så bryter du loven ved
å befale at jeg skal slås?
4. Men de som stod hos ham sa:
Skjeller du ut Guds yppersteprest?
5. Og Paulus sa: Jeg visste ikke, brødre,
at han var yppersteprest. Det er jo skrevet
at en leder i ditt folk skal du ikke tale ondt
om.
6. Men da Paulus merket at den ene
delen var av sadduseere og den andre av
fariseere, ropte han i rådet: Menn, brødre,
jeg er fariseer og sønn av en fariseer. Og
det er angående håpet om de dødes
oppstandelse jeg dømmes.
7. Men da han hadde uttalt dette, ble det
u e n i g h e t m e l l o m f ariseern e o g
sadduserne, og folkemengden ble splittet.
8. Sadduseerne sier nemlig at det ikke
er noen oppstandelse, og ingen engler
eller ånder. Men fariseerne bekjenner
begge delene.
9. Og det ble store rop. Og noen
skriftlærde reiste seg stridig fra
fariseernes parti og sa: Vi finner ikke noe
ondt hos dette mennesket. Enn om en ånd
har talt til ham, eller en engel?
10. Og det ble mye opprør. Offiseren
ville være forsiktig, så at Paulus ikke ble
slitt i stykker av dem. Han befalte derfor at
troppen skulle komme ned og ta ham bort
fra deres midtpunkt og føre ham inn i
borgen.
11. Og den følgende natt stod Herren
hos ham og sa: Vær frimodig, for nemlig
som du har vitnet disse ting om meg i
Jerusalem, slik er det også nødvendig for
deg å vitne i Rom.
En sammensvergelse mot Paulus
12. Men da det var blitt dag, gjorde noen
av Jødene en sammensvergelse der de
forbante seg på og sa at de verken skulle
ete eller drikke inntil de fikk drept Paulus.
13. Og det var flere enn førti av de som
hadde gjort denne sammensvergelsen.
14. Disse kom til yppersteprestene og
de eldste og sa: Vi har forbannet oss med
bannlyselse på at ingen skal smake noe
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inntil vi får drept Paulus.
15. Gjør det nå derfor klart med tusenmannsoffiseren og forsamlingsrådet, så at
de fører ham ned til dere, som om dere
ville få nøyere vite om hans sak. Og før
han enn kommer nær, er vi klar til å drepe
ham.
16. Men Paulus' søsters sønn fikk høre
om bakholdet mens han stod der, og han
gikk inn i borgen og fortalte det til Paulus.
17. Men Paulus tilkalte seg en av
hundremannsoffiserene og sa: Før denne
unge mann til tusenmannsoffiseren. Han
har nemlig noe å fortelle til ham.
18. Han førte ham da altså med til
tusenmannsoffiseren og sa: Fangen
Paulus tilkalte meg og bad denne unge
mannen om å føres til deg, for han har
noe å si deg.
19. Offiseren tok ham i hånden og trakk
ham til side, og spurte: Hva er det som du
har å fortelle meg?
20. Og han sa at Jødene var blitt enige
om å spørre deg, så at du skal bringe
Paulus med i morgen til rådet, som om de
planla å spørre nøyere ut om ham.
21. Derfor må du ikke tro dem, for det
lurer nemlig et bakhold på ham. Og det er
mere enn førti menn av dem som har
forbannet seg på at de ikke skal ete eller
drikke før de har drept ham. Og nå er de
klar og venter på godkjennelsen fra deg.
22. Da derfor offiseren lot den unge
mann gå, var det fordi han hadde pålagt
ham: å ikke tale til noen om at du forklarte
dette for meg.
Paulus blir sendt til landsfyrsten
Feliks
23. Og han tilkalte to av offiserene over
hundre og sa: Gjør dere klar med to
hundre soldater, forat dere kan gå til
Cæsarea. Og ta med sytti ryttere og to
hundre skyttere, fra nattens 3. time (kl
21.ºº).
24. Og skaff ridedyr, for å sette Paulus
på så han kan blir reddet igjennom til
lansfyrsten Feliks.
25. Han hadde skrevet et brev av dette
slag:
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26. Klaudius Lysias hilser til den mektige
landsfyrste Feliks.
27. Denne mannen ble grepet av
Jødene og var i ferd med å drepes av
dem, da jeg kom med mine tropper og rev
ham ifra, og jeg fikk bekreftet at han er en
Romer.
28. Men da jeg ville merke meg årsaken
av hvilken de anklaget ham for, førte jeg
ham ned til rådet deres.
29. Som jeg fant, så anklaget de ham
vedrørende noen stridsspørsmål i deres
lov, men ingenting som var verdt død,
eller lenker, eller å ha anklage.
30. Men det ble tipset for meg at Jødene
var klar med en sammensvergelse mot
mannen, da sendte jeg ham straks til deg.
Jeg melder også fra til anklagerne om å
henvende seg til deg, når det gjelder ham.
31. Nå gjorde altså soldatene etter det
som var pålagt dem. De tok Paulus og
førte ham om natten til Antipatris.
32. Men dagen etter lot de rytterne gå
videre sammen med ham, og vendte
tilbake til borgen.
33. Da de kom til Cæsarea, gav de
brevet til landsfyrsten og stilte Paulus frem
for ham.
34. Da landsfyrsten hadde lest dette,
spurte han hvilken provins han var fra. Og
da han hadde fått utspurt at det var fra
Kilikia,
35. sa han: Jeg skal også forhøre deg
når dine anklagere er tilstede. Og han
befalte ham å voktes i Herodes' borg.
KAP. 24
Rettssaken mot Paulus
1. Og 5 dager etter kom ypperstepresten Ananias med de eldste ned, og
hadde med en sakfører, en viss Tertullus.
De klargjorde for landsfyrsten mot Paulus.
2. Og da han var kalt frem, begynte
Tertullus å anklage, og sa:
3. En stor fred er blitt på grunn av deg,
og de ordninger, som er blitt for dette folk,
ved din omtanke. På alle måter og overalt
mottar vi dette, mektige Feliks, med all
takknemlighet.
4. Men forat jeg ikke lenger skal

oppholde deg, ber jeg om å høre noen få
ord fra oss i din mildhet.
5. Vi har nemlig funnet at denne mannen
er en pest, og vekker opprør blant alle
Jødene som bor i verden. Han er også en
hovedperson for den Nasareer-sekten.
6. Han forsøkte endog å vanhellige
templet, som vi også pågrep ham. Og
etter vår lov ønsket vi å dømme ham.
7. Men Lysias kom, tusenmannsoffiseren, med en stor styrke og førte ham
bort fra hendene våre.
8. Og han befalte hans anklagere å
komme til deg, fra hvem du makter selv å
granske om han gjenkjenner alle disse
ting, for hvilket vi anklager ham.
9. Og Jødene var enige og sa at det
hadde seg slik.
Paulus forsvarer seg for landsfyrsten
10. Men Paulus svarte etter at
landsfyrsten hadde nikket til ham for å
tale: I mange år har du hvert dommer og
har lært dette folk, så jeg forsvarer meg
frimodig angående dette.
11. Du makter å merke deg at det ikke
er mere enn 12 dager, fra hvilket jeg kom
opp til Jerusalem for å tilbe.
12. Og verken i templet fant de meg
samtale med noen, eller gjøre noen
sammenstimling av folkemengde, eller i
synagogen, eller rundt i byen.
13. Heller ikke makter de å stadfeste
noe av det de anklager meg for.
14. Men jeg erkjenner dette for deg, at
den veien som de kaller en sekt, det er på
den måte jeg arbeider for fedrenes Gud
og tror på alle ting som er i samsvar med
loven og det som profetene skrev.
15. Og jeg har det håp til Gud som de
også selv venter på, en planlagt
oppstandelse for både rettferdige og
urettferdige.
16. Og i dette legger jeg vinn på å alltid
ha en frastøtelses-fri samvittighet for både
Gud og mennesker.
17. Men etter flere år ankom jeg for å
bringe barmhjertighetsgaver og offergaver
til mitt folk.
18. Under dette fant de meg, renset, i
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templet, og ikke med noen folkemengde
eller med oppstyr. Men noen Jøder fra
Asia,
19. som nødvendig skulle ha stått frem
for deg og anklaget, hvis de skulle ha noe
på meg,
20. eller la disse selv si frem om de fant
noen urett hos meg da jeg stod for rådet,
21. eller angående det ene som jeg
ropte med min røst da jeg stod iblant dem,
at det var angående de dødes
oppstandelse jeg i dag dømmes av dere.
22. Og da Feliks hadde hørt dette,
utsatte ham det. Han visste nøyere om
veien, og sa: Når Lysias, tusenmannsoffiseren, kommer ned, vil jeg
avgjøre saken mellom dere.
23. Han påla hundremanns-offiseren,
som tok vare på Paulus, å ha ham i frihet,
og ikke hindre noen av de hans egne å
komme å være ham behjelpelige eller å
besøke ham.
Paulus blir holdt i fri bevoktning
24. Men etter noen dager ankom Feliks
med Drusilla, sin hustru, som var Jødinne,
og sendte bud etter Paulus, for å høre
ham om den troen(lydighet) på Kristus.
25. Men da han talte om rettferdighet,
avholdenhet, og den kommende dommen,
ble han redd. Og Feliks svarte: Det passer
å gå nå. Men når jeg får tid, skal jeg
sende bud på deg.
26. Samtidig håpet han på at Paulus
skulle gi ham penger. Derfor sendte han
ofte bud på ham og samtalte med ham.
27. Men da 2 år var gått, fikk Feliks
Porkius Festus som etterfølger. Og Feliks
ville opprettholde nåde hos Jødene, så
han etterlot seg Paulus bundet.
KAP. 25
Paulus anker saken innfor keiseren
1. Da Festus derfor var kommet til
denne provins, drog han opp til Jerusalem
etter 3 dager fra Cæsarea.
2. Og han satte i gang med ypperstepresten, og de øverste av Jødene, som
var mot Paulus. Og de oppmuntret ham
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3. og begjærte nåde av ham mot at han
skulle sende ham til Jerusalem, så de
kunne gjøre et bakhold for å drepe ham
på veien.
4. Da svarte Festus imidlertid at Paulus
bevoktes i Cæsarea og at han selv skulle
snart reise tilbake.
5. Da sa han at de mektige blant dere
kunne gå med og anklage ham, hvis det
er noe hos denne mannen.
6. Da han hadde tilbrakt mere enn 10
dager blant dem, gikk han ned til
Cæsarea. Dagen etter satte han seg på
domstolen og bød Paulus å føres inn.
7. Og da han ankom, stilte de Jøder,
som var kommet ned fra Jerusalem, seg
omkring ham. Og de bar frem mange tøffe
beskyldninger mot Paulus som de ikke
kunne bevise.
8. Og han forsvarte seg: Verken mot
Jødenes lov, eller mot templet, eller mot
keiseren, har jeg syndet i noe.
9. Men Festus ville skaffe seg nåde hos
Jødene, og svarte Paulus og sa: Vil du gå
opp til Jerusalem og dømmes av meg der
i denne sak?
10. Men da sa Paulus: For keiserens
domstol står jeg, og der er det nødvendig
å dømme meg. Mot Jødene har jeg ikke
gjort noen urett, som du også vet så
meget vel.
11. Hvis jeg imidlertid har gjort noe urett,
og er verdig til død i noe jeg har gjort, så
ber jeg meg ikke fri fra å dø. Men hvis det
ikke er noen ting i det disse anklager meg
for, kan ingen overlate meg, til dem.
12. Da Festus hadde samtalt med rådet,
svarte han: Keiseren har du påberopt, og
til keiseren skal du fare.
Paulus blir ført frem for Agrippa
13. Men da noen dager hadde passert,
ankom fyrsten Agrippa og Berenike til
Cæsarea for å hilse på Festus.
14. Men da de hadde tilbrakt flere dager
der, la Festus frem saken, mot Paulus, for
fyrsten, og sa: En bestemt mann er
etterlatt av Feliks som fange,
15. om hvem jeg var i Jerusalem.
Yppersteprestene og Jødenes eldste
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fortalte at de begjærte en dom mot ham.
16. Til hvem jeg svarte at det ikke er
skikk hos Romerne å utlevere et
menneske før enn den anklagede står
med ansikt mot anklagerstedet, og får
forsvare seg mot anklageren.
17. De kom da sammen der uten å gjøre
noen utsettelse, og den følgende dag
satte jeg meg på dommerstolen og bød
mannen å føres inn.
18. Og anklagerne stod og fremførte
ingen grunn av slike ting som jeg trodde.
19. Men det var noen stridsspørsmål
angående deres egen religion de hadde
mot ham, angående en Jesus som var
død, som Paulus sa levde.
20. Men da jeg var usikker om
angående denne striden, sa jeg: Kanskje
at han ville dra opp til Jerusalem å få sin
dom der i denne saken.
21. Men Paulus påkalte å bevoktes inntil
den keiserlige avgjørelse, og jeg bød ham
å bevoktes inntil jeg sender ham til
keiseren.
22. Men Agrippa sa til Festus: Jeg
ønsker også selv å høre dette mennesket.
Han sier: Du kan få høre ham i morgen.
23. Da Agrippa og Berenike kom den
følgende dag med stor prakt, kom han inn
i rettssalen sammen med tusenmannsoffiserer og de fremstående menn i byen.
24. Og Festus sier: Fyrst Agrippa og alle
de menn av oss som er til stede, dere ser
denne, angående hvem hele folkemengden gikk på meg, både i Jerusalem
og her, og ropte: Det er nødvendig at han
ikke får leve lenger.
25. Men jeg la beslag på ham da han
ikke hadde gjort noe som var verdig til
dødsstraff. Og da han selv påberopte
keiseren, besluttet jeg å sende ham dit.
26. Angående hva jeg nøyaktig skal
skrive til myndigheten, har jeg ikke. Derfor
førte jeg ham fram for dere, og særlig for
deg, fyrst Agrippa, forat jeg kan ha noe å
skrive etter dette forhøret.
27. Det synes meg nemlig meningsløst å
sende en fange, og ikke også angi noen
klageårsak mot ham.
KAP. 26

Paulus taler for Agrippa
1. Men Agrippa sa til Paulus: Du er tillatt
å tale for deg selv. Da begynte Paulus sitt
forsvar med å rekke ut hånden:
2. Angående alle de ting som jeg
anklages for av Jødene, fyrst Agrippa,
regner jeg meg selv for salig at jeg skulle
forsvare meg for deg i dag.
3. For du er mest kjent med alle de
tradisjoner og funderinger hos Jødene.
Derfor ber jeg om tålmodig å høre på
meg.
4. Min livsførsel fra ungdommen av, og
det som hendte fra begynnelsen av blant
dette, mitt folk, i Jerusalem, vet alle Jøder.
5. Tidligere kjente de meg fra første
stund, hvis de bare ville bevitne det, at jeg
levde som fariseer etter det strengeste
parti av vår gudsdyrkelse.
6. Og nå står jeg dømt for det håp til
løftet fra fedrene, som skjedde fra Gud.
7. Det til hvilket vårt tolvstammefolk
nidkjært natt og dag tjener Gud for å håpe
å oppnå. Det er angående dette håp jeg
anklages for, fyrst Agrippa, av Jødene.
8. Hvorfor dømmes det hos dere som
utrolig at Gud vekker opp døde?
9. Jeg mente derfor imidlertid for min del
at det var nødvendig å gjøre mye
motstand mot dette Jesu Nasareerens
navn.
10. Det gjorde jeg også i Jerusalem. Da
jeg hadde fått fullmakt fra yppersteprestene, stengte jeg mange av de
innvidde inne i fengsler. Da de ble
dødsdømt, medgav jeg min stemme.
11. Og rundt i alle synagogene, belønnet
jeg dem ved å tvinge dem til å blasfimere.
Jeg var overmåte rasende mot dem og
forfulgte dem endog inntil byene i utlandet.
Paulus forteller Agrippa om sin
omvendelse
12. Under dette reiste jeg også til
Damaskus med fullmakt og tillatelse fra
yppersteprestene.
13. Midt på dagen mens jeg var på vei,
så jeg, fyrste, et lysglans fra himmelen,
sterkere enn solen. Et lys som strålte
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omkring meg og dem som reiste med
meg.
14. Og da vi alle var falt til Jorden, hørte
jeg en røst som talte til meg og sa på det
hebraiske språket: SAUL, hvorfor forfølger
du meg? Det blir hardt for deg å sparke
mot brodden.
15. Og jeg sa: Hvem er du, Herre? Jeg
er Jesus som du forfølger.
16. Men reis deg opp og stå på føttene
dine. Jeg lot meg nemlig se av deg til
dette: Å velge deg ut til en tjener for å
vitne både om det du så og hva jeg skal
vise deg.
17. Jeg skal rive deg ut fra dette folk og
folkeslagene, til hvem jeg sender deg
18. for å åpne deres øyne. Så de vender
seg fra mørket til lys og fra Satans
myndighet til Gud, til å ta imot syndenes
forlatelse og arv blant de innvidde som har
kommet til tro(tillit) på meg.
Paulus vitnesbyrd for Jøder og
hedninger
19. Derfor, fyrst Agrippa, ble jeg ikke
ulydig mot dette syn.
20. Men jeg forkynte først i Damaskus,
og i Jerusalem, og til hele Judas landområde, og til folkene, om å angre og
vende om til Gud, og gjøre gjerninger som
er verdig omvendelsen.
21. For dettes skyld grep Jødene meg i
templet og forsøkte å drepe meg.
22. Da jeg har fått den støtte fra Gud,
inntil denne dag, står jeg og vitner for liten
og for stor, og sier ingenting annet enn
hva også profetene og Moses talte om
skulle skje.
23. Det om den Messias som skulle lide
og være den første ved de dødes
oppstandelse, og at han skal forkynnes til
et lys for folket og for hedningene.
24. Men da han sa dette i sitt forsvar, sa
Festus med høy røst: Du er gal, Paulus.
De mange bøkene driver deg til galskap.
25. Men han sier: Jeg er ikke gal
mektige Festus, men det er sanne og
saklige ord jeg taler.
26. Fyrsten vet jo om disse ting, og til
hvem jeg også taler frimodig. For jeg tror
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nemlig ikke at noe av dette er skjult for
ham. Dette er ikke gjort i en avkrok.
27. Tror du, fyrst Agrippa, på profetene?
Jeg vet at du tror.
28. Men Agrippa sa til Paulus: Det er lite
på at du overtaler meg til å bli en kristen.
29. Men Paulus sa: Jeg ønsker til Gud,
både om det er lite eller mye, at ikke bare
du, men også alle de som hører på meg
idag, også blir slike som meg, foruten
disse lenkene.
30. Da reiste fyrsten, landsfyrsten,
Berenike, og de som var sammen med
dem, seg.
31. Og da de gikk, talte de med
hverandre og sa at dette mennesket har
ikke gjort noe som er verdig død eller
lenker.
32. Men Agrippa sa til Festus: Dette
mennesket kunne være løslatt hvis han
ikke hadde påberopt keiseren.
KAP. 27

Sjøreisen til Rom

1. Men da det var besluttet at vi skulle
seile ut til Italia, overgav de Paulus og
noen andre fanger til en hundremannsoffiser ved navn Julius, fra de
keiserlige tropper.
2. Og vi gikk om bord i et skip fra
Adramyttium, som skulle seile til stedene
langs Asia, og Aristark, en Makedonier fra
Tessalonika, var med oss.
3. Og dagen etter ankom vi til Sidon. Og
Julius behandlet Paulus menneskevennlig
og tillot ham å gå til venner, og nyte god
omsorg.
4. Da vi hadde lagt ut derfra, seilte vi
opp under Kypros, fordi vindene var imot
oss.
5. Og da vi hadde seilt over havet
utenfor Kilikia og Pamfylia, ankom vi til
Myra i Lykia.
6. Og der fant offiseren over hundre et
skip fra Aleksandria som seilte til Italia og
innla oss på det.
7. Og det var ikke få dager det var tregt
å seile, og det var vanskelig å komme opp
mot Knidos. Og da vinden ikke slapp oss
videre, seilte vi ned under Kreta ved
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Salmone.
8. Og da vi såvidt hadde lagt oss forbi
dette, kom vi til et sted kalt Brahavn, ved
hvilket det var en by Lasea.
9. Men da vi hadde tilbrakt en lengere tid
der, og det allerede var farlig å seile på
grunn av at også fasten var passert,
anbefalte Paulus
10. og sa til dem: Menn, jeg ser at det vil
være med mishandling og store tap, ikke
bare på lasten og på skipet, men også på
våre liv, denne seilasen vil bli.
11. Men hundremannsoffiseren stolte
mere på styrmannen og skipperen enn det
som Paulus sa.
12. Og da havnen var uskikket til
overvintring, gav de fleste råd om å seile
ut derfra og på noe vis makte å nå til
Fønika for å overvintre der. Havnen på
Kreta kunne sees mot sørvest og mot
nordvest.
Stormen på sjøen
13. Men da en sønnavind blåste, tenkte
de å gripe fatt på det planlagte og lettet
opp ankeret, og seilte mot Kreta.
14. Men ikke lenge etter kastet det en
stormvind seg mot oss, som kalltes
Evroklydon.
15. Og da skipet drev og ikke maktet å
vende seg mot vinden, gav vi opp og lot
den bringe oss videre.
16. Men vi kom under en liten øy kalt
Klauda, og der klarte vi såvidt å få kontroll
over båten.
17. Etter å ha halt opp redningsutstyret,
gjorde de bruk av det til å binde skipet. De
fryktet også å drive bort ned på Syrtebukta
så de firte ned seilet, og slik drev de.
18. Men de drev kraftig den følgende
dag, så de foretok utkasting.
19. Og på den 3. dag kastet de ut
skipets last med egne hender.
20. Men verken sol eller stjerner viste
seg på flere dager, og det var en ikke liten
storm som lå over oss. Og til slutt forsvant
alt håp om redning.
21. Da, men etter å være i en lang faste,
reiste Paulus seg blant dem og sa: Dere
menn burde ha adlydt meg og ikke seilt ut

fra Kreta, og spart oss for denne
mishandling og dette tap.
22. Og nå anbefaler jeg dere å være ved
godt mot. Det skal nemlig ikke bli dere noe
tap av sjeler, uten bare skipet.
23. En Guds engel stod nemlig hos meg
denne natten, hvis jeg tilhører og abeider for.
24. Og han sa: Frykt ikke Paulus, for det
er nødvendig å stå frem for keiseren. Og
se, Gud har gitt deg alle de som seiler
med deg.
25. Menn, vær derfor ved godt mot. Jeg
tror nemlig på Gud, og at det skal bli slik
på den måte som det er blitt talt til meg.
26. Men det er nødvendig å drive bort til
en øy.
27. Men da den 14. natt kom mens vi
drev på Adriaterhavet, mot midnatt, mente
sjøfolkene at de nærmet seg land.
28. Og da de hadde loddet, fant de tjue
favner (36m). Men kort tid etter da vi
hadde drevet videre, loddet de igjen og
fant femten favner (27m).
29. Og de fryktet at de skulle drive på
områder av skjær, så de kastet fire anker
fra akterstaven og ønskebad om at det
skulle bli dag.
30. Men sjømennene søkte å flykte fra
skipet, og hadde heist båten på havet
under påskudd at de ville kaste ut ankrene
fra bauen.
31. Da sa Paulus til hundremannsoffiseren og soldatene: Hvis ikke disse blir
på skipet, makter dere ikke å bli reddet.
32. Da hugg soldatene av tauet til
livbåten og lot den falle.
33. Men de planla inntil det ble dag, og
Paulus oppmuntret til alle få seg mat og
sa: Det er den 14. dagen i dag og det er
ingenting i å vente fastende og ikke ta noe
til dere.
34. Jeg oppmuntrer dere derfor til å ta
dere føde, for dette er nemlig for deres
redning. For nemlig ikke et hår av dere
skal falle fra hodet.
35. Men da han hadde sagt dette, tok
han et brød og takket Gud fremfor alle. Og
han brøt det og begynte å ete.
36. Og alle ble ved godt mot og de tok
også til seg mat.
37. Og av vi som var i skipet, så var det
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to hundre og syttiseks sjeler.
38. Da de var mett av maten, lettet de
skipet ved å kaste kornet på sjøen.
Skipet forliser
39. Men da det ble dag, gjenkjente de
ikke landet. Men de så en vik som hadde
en strand, på hvilken de vurderte om de
kunne makte å drive skipet dit.
40. De løsnet ankrene og lot dem gå i
havet. Samtidig løsnet de tauene på roret
og satte forseilet med vinden, så de styrte
mot stranden.
41. Men vi falt mellom to skjær på
området og rente på med skipet. Og da
forstavnen hadde kjørt seg fast, forble den
urokkelig fast. Og bakstavnen ble brukket
av voldsomheten.
42. Men soldatenes vilje var at de skulle
drepe fangene, forat de ikke skulle
svømme bort og rømme.
43. Men hundremannsoffiseren hadde
for hensikt å redde Paulus og forhindret
dem i dette forslag. Og han befalte de
som maktet å svømme å hoppe ut først,
og komme seg til land.
44. Og de som var tilbake, kunne noen
bruke planker og noen på rester av skipet.
Og slik skjedde det at alle ble berget inn
på land.
KAP. 28
Paulus på Malta
1. Og da de var berget, fikk de vite at
øya hette Malta.
2. Og de innfødte viste ikke bare vanlig
medmenneskelighet mot oss. De hadde
nemlig tent et bål og tok seg av oss alle
på grunn av regnet som kom, og på grunn
av kulden.
3. Men da Paulus hadde sanket
sammen kvister i en haug og lagt det på
bålet, kom det en orm ut av varmen og bet
i hånden hans.
4. Men da de innfødte så dyret
hengende fra hånden hans, sa de til
hverandre: Dette mennesket er sikkert en
morder, som rettferdigheten ikke lot leve
selv om han ble berget fra havet.
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5. Han ristet imidlertid dyret av seg ned i
ilden, og led ikke noe vondt av det.
6. Og de ventet på at han skulle
begynne å hovne opp eller brått falle om
død. Men da de hadde ventet lenge og så
at ingenting uvanlig skjedde, sa de at han
måtte være en gud.
7. Men i nærheten av dette sted var det
en gård som tilhørte den øverste på øya,
en ved navn Publius, som tok imot oss, og
huset oss, vennlig i 3 dager.
8. Men det hadde hendt at far til Publius
fikk feber og lå til sengs plaget av
blødninger. Paulus kom inn til ham og
bad, la sine hender på ham, og helbredet
ham.
9. Da dette var skjedd, kom også de
andre som hadde sykdommer på øya og
ble helbredet.
10. Og de hedret oss med stor ære. Og
da vi seilte ut, forsynte de oss med det vi
behøvde.
Paulus kommer til Rom
11. Etter 3 måneder seilte vi videre med
et skip som hadde overvintret på øya, et
Aleksandrisk skip med Tvillingene som
merke.
12. Da vi var kommet til Syrakus, ble vi
der i 3 dager.
13. Da vi hadde seilt derfra og rundt,
ankom vi til Reggio. Og da det ble
sønnavind etter 1 dag, kom vi til Puteoli på
2 dager.
14. Her fant vi noen brødre som bad oss
å bli hos dem i 7 dager. Og så kom vi til
Rom.
15. Og brødrene derfra hadde fått høre
om oss, så de kom ut for å møte oss helt
til Appius torg og de tre vertshus. Da
Paulus så disse, takket han Gud og fattet
mot.
16. Men da vi kom inn i Rom, overgav
hundrem an n so f f iseren fangene til
kommandanten. Men Paulus lot han bo for
seg selv med en soldat som voktet ham.
17. Men etter 3 dager skjedde det at
Paulus kalte sammen de som var øverst
av Jødene. Og da de var kommet
sammen, sa han til dem: Menn, brødre,
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jeg har ikke gjort noe imot vårt folk eller
fedrenes tradisjoner, men jeg ble overgitt
som fange fra Jerusalem i hendene på
Romerne.
18. De forhørte meg og hadde for
hensikt å løslate meg, fordi det ikke var
noen årsak til dødsstraff.
19. Men Jødene nektet, så jeg ble
tvungen å påberope keiseren, men jeg
fører ingen anklage mot noen av mitt folk.
20. Av denne årsaken bad jeg om å få
se dere og tale til dere. For det er nemlig
for Israels håps skyld at jeg har denne
lenken omkring.
21. Men de sa til ham: Vi har verken fått
noe brev om deg fra Juda, eller det har
kommet noen av brødrene og fortalt eller
sagt noe ondt om deg.
22. Men vi vil gjerne høre fra deg hva du
nemlig mener angående denne sekten, for
det er kjent for oss at den motsies overalt.
23. Og de avtalte en dag med ham og
de kom mange til ham i herberget. Han la
frem for dem og vitnet sterkt om Guds
rike, og overbeviste dem også om Jesus
både ut fra Moses' lov og fra profetene, fra
tidlig på dagen til kvelden.

24. Og noen ble riktignok overbevist om
det som ble sagt, men andre var vantro.
25. Men da de var uenige med
hverandre og gikk bort, sa Paulus et ord:
Rett talte Den Hellige Ånd ved profeten
Jesaja til våre fedre
26. og sa: Gå til dette folk og si: "De
som hører skal høre og slett ikke sette
sammen. Og de som ser skal se, og
aldeles ikke oppfatte.
27. Dette folks hjerte er nemlig forherdet
og de hører såvidt med ørene. Deres
øyne er lukket, så at de ikke oppfatter noe
med øynene, hører med ørene, setter
sammen med hjertet, og vender om så jeg
kan helbrede dem."
28. Derfor skal det være kjent for dere at
denne Guds frelse ble sendt til
hedningene, så de også skal få høre.
29. Og da han sa dette, gikk Jødene
bort og hadde en stor diskusjon blant seg.
30. Men Paulus forble helt til 2 år i det
herberge han hadde leid, og han tok imot
alle som kom til ham.
31. Han forkynte Guds rike og lærte
disse ting om Herren Jesus, uhindret og
med all frimodighet.
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16 Kapitler
KAP. 1

Innledning

1. Paulus, Jesu Kristi slave, kalt til
apostel, utvalgt til Guds gledesbudskap,
2. som han forut gav løfte om, ved
profetene, i sine hellige skrifter,
3. sin Sønn som skulle bli født av Davids
avkom, etter kjøttet.
4. Han som var utpekt til Guds Sønn i kraft,
etter en innvidd ånd, ved oppstandelsen
fra de døde, Jesus Kristus vår Herre.
5. Ved hvem vi også fikk nåde og

ap o st elo p p g ave t il lyd ig h et m o t
troen(lydighet) blant alle folkene som hans
navn nevnes over.
6. Blant hvem dere også er kalt ved
Jesu Kristi navn.
7. Til alle dem som er i Roma, Guds
elskede, kalte til innvielse. Nåde og fred
være med dere fra Gud Fader og vår
Herre Jesus Kristus.
Paulus ønsker å besøke Rom
8. Først takker jeg min Gud ved Jesus
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Kristus for dere alle, fordi troen(stole på)
deres omtales i hele verden.
9. Gud er nemlig mitt vitne, hvem jeg
tjener i min ånd, med gledesbudskapet,
om hans Sønn, om hvor ustanselig
påminnelse jeg gjør for dere.
10. Jeg ber alltid i mine bønner om det
nå engang vil unnes meg, ved Guds vilje,
å komme til dere.
11. Jeg lengter nemlig etter å få se dere,
forat jeg kan dele noen åndelig gave med
dere til å styrke dere med.
12. Og det vil være å restaureres blant
dere ved den tro(lydighet) som er hos
hverandre, både deres og min.
13. Men jeg ønsker ikke at dere skal
være uvitende, brødre, om at jeg ofte
satte meg fore å komme til dere, og har
vært hindret inntil nå. Så, forat jeg også
kunne ha noen frukt hos dere, akkurat
som hos de øvrige folkene.
14. Jeg er skyldig både for Grekere og
Barbarer, og for vise og uvise.
15. På samme måte, hva meg angår, er
jeg klar for å forkynne gledesbudskapet
også for dere i Roma.
Evangeliets kraft
16. Jeg skammer meg ikke ved gledesbudskapet. Det er nemlig en Guds kraft til
forløsning for enhver som tror, både for
Jøde først og for greker.
17. Guds rettferdighet er nemlig
åpenbart av tro(lydighet) til tro(overbevisning)
som det er skrevet: Men den rettferdige
skal leve av tro(lydighet).
Menneskenes onde gjerninger
18. Guds vrede åpenbares nemlig fra
himmelen over all gudløshet og
menneskers urett, som holder sannheten
nede i urettferdighet.
19. For det de kjente, om Gud, var
synlig for dem, for Gud gjorde seg kjent
for dem.
20. For hans usynlige vesen fra verdens
skapelse forståes nemlig av arbeidet. Der
sees både hans evige kraft og gudelighet,
til at de kan være unnskyldt.
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21. Fordi de merket Gud og ikke
forherliget eller takket ham som Gud, men
ble meningsløse i sine tanker og
formørket det uforstandige hjertet deres.
22. De sa seg å være vise, men ble
dåraktig.
23. Og de byttet bort Guds udødelige
majestet med en etterlignet statue av et
forgjengelig menneske, fugler, firbent dyr,
og et insektet.
24. Derfor overgav Gud dem til sine
hjerters lyster til skittenhet, til å
nedverdige deres kropper blant dem.
25. De forandret Guds sannhet til løgn,
og dyrket og belønnet skapningen fremfor
skaperen, som er velsignet i evighetene.
Amen.
26. Derfor overgav Gud dem til
skam lig h et en s lid en sk ap er. Både
forandret nemlig deres kvinner den
naturlige bruken, med den som var mot
naturen.
27. På samme måte forlot også
mannfolkene den naturlige bruken av
kvinnen og brant i sin trang etter
hverandre, mannfolk med mannfolk. Og
belønningen deres, fordi de ville gå vill,
mottok de selv.
28. Og da de på den måten ikke brydde
seg om å ha kjennskap i Gud, overgav
Gud dem til et unyttig sinn, til å gjøre det
usømmelige.
29. De ble fylt med all urettferdighet,
umoral, eiesyke, ondskap, fulle av
misunnelse, mord, krangel, svik, sleiphet,
sladder,
30. baktalelse, gudshat, voldelige,
selvstore, skrytere, oppfinnsomme til å
skade, ulydige mot foreldrene,
31. ufornuftige, upålitelige, ukjærlige, og
ubarmhjertige.
32. Slike som gjenkjenner Guds
rettferdighet, at de som gjør slike ting er
likeverdige til død. Og ikke bare gjør de
disse ting, men holder også med dem som
gjør dette.
KAP. 2

Guds rettferdige dom

1. Derfor er du uten unnskyldning, du
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som dømmer ethvert menneske. Idet du
nemlig domfeller den andre, fordømmer
du deg selv. Det samme gjør nemlig du
som dømmer.
2. Vi vet at dommen tilhører Gud som
gjør etter sannheten mot dem i disse ting.
3. Men tror du det, du menneske som
dømmer de som gjør disse ting, og gjør
dem selv, at du skal unnfly Guds dom?
4. Eller forakter du hans rike godhet,
overbærenhet, og tålmodighet, og vet ikke
at Guds godhet fører deg til omvendelse.
5. Men etter ditt harde og uoppgjørlige
hjerte samler du deg vrede til vredens dag
da Guds rettferdige dom åpenbares.
6. Han skal gjengjelde enhver etter hans
gjerninger.
7. Til dem som da holder ut i god
gjerning og søker det uforgjengelige evige
levende livet: Majestet og ære.
8. Men til dem som er kranglesyke og
som er ulydige mot sannheten, men
adlyder urettferdigheten: Vredesutbrudd
og harme.
9. Trengsel og nød kommer over enhver
menneskesjel som utfører det onde, både
Jøde først og Greker.
10. Men Majestet, ære, og fred, kommer
over enhver som gjør det gode, både
Jøde først og Greker.
11. Og det er nemlig ikke personfavorisering hos Gud.
12. Så mange som syndet uten loven,
skal gå fortapt uten loven. Og så mange
som har syndet under loven, skal dømmes
ved loven.
13. En blir nemlig ikke rettferdig ved å
høre Guds lov, men gjør du loven, blir du
rettferdiggjort.
14. Når nemlig folkeslag som ikke har
noen lov av naturen gjør loven, så har de
en lov i seg selv, enda de ikke har noen lov.
15. De viser at lovens gjerning er
skrevet i deres hjerter, for det vitner deres
samvittighet om når tankene innbyrdes
anklager eller også forsvarer.
16. Og en dag skal Gud dømme det
skjulte i mennesket, etter mitt gledesbudskap, ved Jesus Kristus.
Jødene og loven

17. Se, du som kalles Jøde, og hviler
deg på loven, og fremhever deg i Gud,
18. merker Guds vilje, og tester det
offentliggjorte som er gjenfortalt ut fra
loven.
19. Du tror også deg selv å være en
veiviser for blinde, et lys for dem i mørke,
20. uforstandiges oppdrager, de
barnsliges lærer, som har kunnskapens
utseende, og sannheten i loven.
21. Du som altså lærer en annen, lærer
du ikke deg selv? Du som forkynner å ikke
stjele, stjeler du?
22. Du sier at en ikke skal drive hor,
driver du hor? Du som avskyr avgudene,
avskyr du templene?
23. Du som fremhever deg i loven, ved å
overtre loven nedverdiger du Gud.
24. For deres skyld blasfimeres det med
Guds navn blant hedningene, som det er
skrevet.
25. Omskjærelsen er nemlig riktignok
nyttig hvis du gjør loven. Men hvis du er
en overtramper av loven, er din
omskjærelse blitt til forhud.
26. Hvis derfor lovens rettferdighet
bevokter forhuden, skal ikke da hans
forhud regnes som omskjærelse?
27. Og den som av naturen har forhud
og utførte loven, skal dømme deg som
ved skriften, og omskjærelsen, overtrer
loven.
28. For den er nemlig ikke Jøde, den
som er det i det synlige, heller ikke er den
omskjært den som er det i det synlige, på
kjøttet,
29. men Jøde er den som er det i det
skjulte, og omskjært er den som er det på
hjertet i ånd og ikke etter skriften, hvis ros
ikke er av mennesker, men av Gud.
KAP. 3
1. Hva rikdom har da Jøden, eller hva
vinning er omskjærelsen?
2. Mye, i hovedsak på enhvers karakter
da de er betrodd Guds ord.
3. Hva om noen nemlig var skeptiske?
Skulle deres vantro tilintetgjøre Guds
tro(overbevisning)?
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4. Det skjer ikke! Men la det være fast at
Gud er sann, men ethvert menneske en
bedrager. For som det er skrevet: Forat
du dog er rettferdig i dine ord og kan vinne
når du dømmer.
5. Men hvis vår urettferdighet fremhever
Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Er
Gud urettferdig som overfører og samler
harme på menneskene.
6. Nei, det er han ikke. Hvordan skal da
Gud ellers dømme verden?
7. Hvis nemlig Guds sannhet blir større
ved min falskhet til hans ære, hvorfor skal
jeg da dømmes som en synder?
8. Og er det ikke det som vi spottes for,
og som noen sier til oss: at la oss utføre
det onde forat det gode kan komme frem?
Deres dom er rettferdig.
Det finnes ingen som er rettferdig for
Gud
9. Hva fordel har da vi? Ingen, vi har jo
på forhånd beskyldt både Jøder og
Grekere for at de er alle under synden.
10. Og som det er skrevet: At det ikke er
èn rettferdig, ikke èn.
11. Det er ikke èn som setter sammen.
Det er ikke èn som undersøker Gud.
12. Alle sammen har de vendt seg bort
og blitt udugelige. Det er ikke en som
utfører Guds godhet, ikke en eneste.
13. Deres strupe er som en åpen grav,
svik har de på sine tunger, og ormegift
under deres lepper.
14. De hvis munn er full av forbannelse
og bitterhet.
15. Deres føtter er raske til å øse ut
blod.
16. Ødeleggelse og motstand er det på
deres veier.
17. Og fredens vei merker de ikke.
18. Ikke er det respekt for Gud i deres
øyne.
19. Og vi vet at alt som loven sier, taler
den til dem som er under loven, forat
enhvers munn skal stenges og all verden
bli skyldig for Gud.
20. Derfor rettferdiggjøres ikke alt kjøtt
for ham ved lovgjerninger, for ved loven
kom kunnskapen om synd.
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21. Men nå er Guds rettferdighet
åpenbart uten lov, som loven og profetene
vitner om.
22. Men Guds rettferdighet gies ved
tro(lydighet) på Jesus Kristus til alle som
er troende. Her er det nemlig ikke forskjell.
23. Alle har nemlig syndet og mangler
Guds majestet,
24. men blir rettferdiggjort ufortjent ved
hans nåde, ved frikjøpelsen i Jesus
Kristus.
25. Han som Gud stiller frem en
soningsgave, ved tro(lydighet), i hans blod,
til bevis for hans rettferdighet, mens det
skjedde før at Gud bar over med syndene
26. i sin tålmodighet. Til bevis på hans
rettferdighet i denne tiden nå, for at han er
rettferdig, så gjør han den rettferdig av
tro(lydighet) på Jesus.
27. Hvor er da vår ros? Den er
utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes?
Nei, ved troens(lydighet) lov.
28. Vi regner da altså så: "At et
menneske rettferdiggjøres ved tro(tillit),
uten lovgjerninger."
29. Eller er Gud bare Jødenes Gud? Er
han ikke også hedningenes Gud? Jo, han
er også hedningenes Gud.
30. Ettersom han er en Gud som
r e t t f e r d ig g j ø r o m sk j æ relsen av
tro(lydighet), og forhuden ved tro(lydighet),
31. opphever vi derfor loven gjennom
troen(lydighet)? Nei, det skjer ikke. Men vi
stadfester loven.
KAP. 4

Abraham som forbilde

1. Hva skal vi uttale om Abraham, som
er funnet å være vår far etter kjøttet?
2. Hvis nemlig Abraham rettferdiggjordes av gjerninger, har han grunn til å
rose seg, men ikke for Gud.
3. For hva sier nemlig skriften: Men
Abraham trodde Gud, og det ble regnet
ham til rettferdighet.
4. Men for den som produserer noe,
regnes ikke lønnen av nåde, men av
skyldighet.
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5. Men for den som ikke produserer noe,
og tror på den som rettferdiggjør den
ugudelige, regnes hans tro(stole på) til
rettferdighet.
6. Akkurat som også David varsler om i
det mennesket han priser salig, hvem Gud
tilregner rettferdighet uten gjerninger.
7. Salig er den hvis overtramp er forlatt,
og hvis synder er skjult.
8. Salig er den mann, hvem Herren ikke
tilregner synd.
9. Prises nå bare denne salig som er
omskåret, eller er det også den med
forhud? Vi ser jo at Abraham ble tilregnet
rettferdighet ved tro(stole på).
10. Hvordan ble den da tilregnet? Da
han var omskåret, eller hadde forhud?
Ikke da han var omskåret, men da han
hadde forhud.
11. Og han fikk omskjærelsen som et
tegn på rettferdigheten av troen(lydighet),
den han fikk med forhud. Derfor er han
alle de troendes far, som har forhud, forat
rettferdigheten tilregnes dem.
12. Og han er far til de omskårne, og
ikke bare for de omskårne, men også for
dem som vandrer i fotsporene av vår trosfar(lydighet), Abraham, da han hadde forhud.
Løftet blir oppfylt ved tro
13. Det var nemlig ikke ved loven
Abraham, eller hans ætt, fikk løftet om at
han skulle være verdens arving, men ved
troens(lydighet) rettferdighet.
14. Hvis nemlig de av loven ble arvinger,
så ble troen(stole på) til intet og løftet
opphevet.
15. For loven arbeider frem vrede. Men
hvor det nemlig ikke er noen lov, er det
heller ingen overtramp.
16. Derfor er det av tro(lydighet), forat
det kan være av nåde, så løftet kan være
fast for hele hans ætt. Ikke bare for den
under loven, men også for den som har
Abrahams tro(lydighet), han som er vår
alles far.
17. Og som det er skrevet: "At jeg har
satt deg til en far for mange folk." Med det
trodde han på Gud, han som levendegjør
de døde, og kalte det som ikke var til, som

om det var.
18. Han som mot håp trodde i håpet, så
at han ble far til mange folk, etter det som
var sagt: Slik skal din ætt bli.
19. Og han ble ikke svak i troen(tillit), da
han betraktet sin egen kropp som skulle
dø og var omkring 99 år, og Saras utdødde
morsliv.
20. Men av hensyn til Guds løfte gjorde
han ikke forskjell på seg i vantro, men ble
styrket i troen(tillit) og gav Gud sin ære.
21. For han var fullt overbevist om at det
han hadde lovet, var han også sterk nok til
å gjøre.
22. Derfor ble det regnet ham til
rettferdighet.
23. Dette er ikke skrevet bare for at det
ble tilregnet ham,
24. men også for vår skyld, hvem det er
planlagt å tilregnes, vi som tror på ham
som oppvakte vår Herre Jesus fra de døde.
25. Han som ble overgitt for våre overtramp, og oppvekt for vår rettferdighets skyld.
KAP. 5
Frukten av rettferdiggjørelsen
1. Da vi er rettferdiggjort av tro(lydighet),
har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus
Kristus,
2. ved hvem vi også har fått adgang i
troen(tillit) til denne nåde, i hvilken vi står
fast i. Og vi kan rose oss i håpet om Guds
herlighet.
3. Og ikke bare det, men vi roser oss i
trengslene også, da vi vet at trengselen
produserer standhaftighet.
4. Og standhaftigheten gir holdbarhet,
og holdbarheten gir håp.
5. Og håpet utskjemmer ikke, for
Gudskjærligheten øses ut i hjertene våre
ved Den Hellige Ånd som ble gitt oss.
6. Enda mens vi nemlig var svak for
ugudelighet, døde Kristus for oss.
7. For knapt vil noen nemlig dø for en
rettferdig. Og for den gode, ville nemlig
kanskje noen være tøff nok til endog å dø.
8. Og Gud stiller den frem, sin kjærlighet
for oss, ved at Kristus døde for oss mens
vi ennå var syndere.
9. Derfor, hvor mye mere skal ikke vi, nå
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som vi er rettferdiggjort ved hans blod, bli
berget ved ham fra vreden.
10. Hvis vi, da vi nemlig var fiender,
byttet med Gud ved hans sønns død, hvor
mye mere skal vi ikke, da vi har byttet, bli
berget ved hans levende liv.
11. Men ikke bare endog roser vi oss i
Gud ved vår Herre Jesus Kristus, men ved
ham mottok vi også forsoningen.
12. Derfor, akkurat som synden kom inn
i verden ved et menneske, kom døden på
grunn av synden. Og på den måten kom
døden igjennom til alle mennesker, fordi
alle syndet.
Adam og Kristus
13. Synden var nemlig i verden inntil
loven, men den ble ikke regnet som synd
der ikke var noen lov.
14. Men døden regjerte fra Adam inntil
Moses, og også over dem som ikke hadde
syndet i likhet med Adams overtramp, som
er et avbilde av det som skulle komme.
15. Men nådegaven er ikke som
overtrampet. Hvis nemlig de mange døde
ved den enes overtramp, så skal Guds
nåde mye mere ved gaven, i nåde, fra det
ene mennesket, Jesus Kristus, komme de
mange til del i overflod.
16. Og gaven fåes ikke på grunn av at
en hadde syndet. For dommen fra èn ble
jo til fordømmelse, men nådegaven for de
manges overtramp ble til rettferdighet.
17. Hvis nemlig døden hersket ved den
enes overtramp, hvor mye mere skal ikke
de som får nådens overflod, og
rettferdighetens gave, på grunn av den
ene, motta et levende liv og herske ved
den ene, Jesus Kristus.
18. Da altså den enes overtramp førte til
fordømmelse for mange mennesker, skal
også den enes rettferdighet, for alle
mennesker, rettferdiggjøre på samme
måte til et levende liv.
19. Akkurat som nemlig de mange
synder kom frem ved det ene menneskets
ulydighet, slik skal også de manges
rettferdighet komme frem ved den enes
lydighet.
20. Og loven kom til for å gjøre
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overtrampet mye større. Men hvor synden
ble stor, ble nåden enda større.
21. Forat akkurat som synden hersket
ved døden, slik skal også nåden herske
ved rettferdigheten, til et evig levende liv,
ved Jesus Kristus vår Herre.
KAP. 6
Vi skal være døde for synden, men
levende i Kristus
1. Hva skal vi da si? Skal vi bli værende
i synden, forat nåden skal bli større?
2. Det må ikke skje. Vi har dødd bort fra
synden, hvordan skal vi ennå kunne leve i
den?
3. Eller vet dere ikke at så mange som
ble døpt til Jesus Kristus, ble døpt til hans
død?
4. Vi ble altså begravet sammen med
ham ved dåpen til døden, forat akkurat
som Kristus ble vakt opp fra de døde ved
Faderens majestet, slik skal også vi
vandre i det nye levende liv.
5. Hvis det skjedde at vi ble plantet
sammen og gjort lik med hans død, da
skal vi også bli med i oppstandelsen.
6. Dette kjenner vi, at vårt menneske ble
korsfestet sammen med ham, forat vi
skulle tilintetgjøre syndens kropp, så vi
ikke mere skulle være slave under
synden.
7. Den som nemlig er død, er
rettferdiggjort fra synden.
8. Men hvis vi døde med Kristus, tror vi
at vi også skal leve sammen med ham.
9. Da vi vet at Kristus ble oppreist fra de
døde, dør han ikke mere. Døden hersker
ikke lenger over ham.
10. Da han nemlig døde fra synden,
døde han èn gang. Og da han lever, lever
han for Gud.
11. På den måten skal dere også regne
dere da døde for synden, men levende for
Gud i Kristus Jesus vår Herre.
12. La derfor ikke synden regjere i den
dødelige kroppen deres, til å adlyde dens
lyster.
Vær tjenere for rettferdigheten
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13. Still heller ikke frem deres lemmer
som et våpen for synden, men still dere
selv frem for Gud, som de levende fra de
døde, og deres lemmer til rettferdighetens
våpen for Gud.
14. Synden skal nemlig ikke herske over
dere. Dere er jo ikke under loven, men
under nåden.
15. Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er
under loven, men under nåden? Det må
ikke skje.
16. Vet dere ikke at for hvem dere stiller
dere frem som slaver til lydighet, så er
dere slaver under den dere adlyder. Enten
det er synden til død, eller lydigheten til
rettferdighet.
17. Men takk Gud at dere som var
syndens slaver og ble lydige av hjertet
mot det forbilde som ble overgitt ved
lærdom.
18. Men dere ble frigjort fra synden og
slaver for rettferdigheten.
19. Jeg taler menneskelig for deres
svake kjøtt. Akkurat som dere nemlig
tilbød deres lemmer frem som slaver for
skittenheten, og for lovløsheten, til
lovløshet, slik skal dere nå by frem deres
lemmer som slaver for rettferdigheten til
innvielse.
20. Da var dere nemlig syndens slaver,
og dere var frie fra rettferdigheten.
21. Den, hvilken frukt dere hadde da,
dengang, skjemmes dere over nå. For
høydepunktet for disse tingene, er død.
22. Men nå er dere frigjort fra synden og
gjort til slaver for Gud, idet dere har deres
frukt til innvielse, og høydepunktet er et
evig levende liv.
23. For syndens lønn er døden, men
Guds nådegave er et evig levende liv i
Jesus Kristus vår Herre.
KAP. 7
En kvinne er bundet til sin mann
1. Eller skjønner dere ikke, brødre, at
jeg taler til dem som kjenner loven, at
loven hersker over mennesket så lang tid
det lever.
2. For kvinnen, under mannen, er
bundet av loven til den levende mann.

Men hvis mannen dør, oppheves loven
om mannen.
3. Derfor, kalles hun altså ei hore hvis
det skjer at hun blir med en annen mann
mens mannen lever. Men hvis mannen
dør, er hun fri fra loven, og da er hun ikke
ei hore hvis det skjer at hun blir med en
annen mann.
Slik er vi løst fra loven
4. Og slik, mine brødre, døde dere fra
loven ved Kristi kropp, så dere er til for en
annen, ham som ble oppreist fra de døde,
forat vi skal bære frukt for Gud.
5. Da vi nemlig var i kjøttet, arbeidet
syndens lyster gjennom loven i våre
lemmer til å bære frukt for døden.
6. Men nå er vi frigjort fra loven, da vi er
døde, av hvilken vi ble holdt igjen, slik at vi
kan slave i den nye ånd, og ikke i den
gamle skrift.
Synden som bor i meg ved loven
7. Hva skal vi da si? At loven er synd?
Det må ikke skje. Men synden merket jeg
ikke uten gjennom loven. For også lysten
kjente jeg ikke hvis ikke loven sa: Ha ikke
trang.
8. Men den anledning synden tok ved
budet, så virket den frem i meg enhver
trang, for uten loven er synden nemlig
død.
9. Og jeg levde uten lov en gang, men
kom til budet. Synden livnet opp igjen,
men jeg døde.
10. Og det ble funnet for meg at
budet som skulle bli til et levende liv, ble til
død.
11. For synden tok anledningen
gjennom budet og villedet meg, og drepte
ved det.
12. Så er vel loven hellig og budet hellig,
og rettferdig og godt.
13. Er altså det gode blitt meg til død?
Det må ikke skje. Men forat synden skulle
vise seg som synd, arbeidet døden ved
det som var godt for meg, forat synden
skulle bli overmåte syndig ved budet.
14. Vi vet nemlig at loven er åndelig.
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Men da jeg er kjøttslig, er jeg solgt under
synden.
15. Det som jeg nemlig produserer,
merker jeg ikke. For det som jeg vil, det
gjør jeg ikke. Men det som jeg hater, det
gjør jeg.
16. Men hvis jeg gjør det som jeg ikke
vil, samstemmer jeg med loven at den er
god.
17. Men nå produserer jeg det ikke
lenger, men synden som bor i meg.
18. For jeg vet at det ikke er godt det
som bor i meg, det er mitt kjøtt. For det
jeg vil, er til stede for meg. Men
produksjon av det gode, finner jeg ikke.
19. For jeg gjør ikke det gode som jeg
vil. Men det onde som jeg ikke vil, det
fullfører jeg.
20. Men hvis jeg gjør dette som jeg ikke
vil, er det ikke jeg som produserer det,
men synden som bor i meg.
21. Jeg finner altså at loven ønsker at
jeg gjør det gode, og at det onde er til
stede for meg.
22. Jeg gleder meg nemlig over Guds
lov etter det innvendige menneske.
23. Men jeg ser en annen lov i mine
lemmer som strider mot loven etter mitt
sinn, og fører meg i fangenskap ved
syndens lov som er i kroppsdelene mine.
24. Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal
fri meg fra denne dødens kropp?
25. Jeg takker Gud ved vår Herre Jesus
Kristus, for da er jeg altså en slave av
Guds lov ved mitt sinn, men syndens lov
med kjøttet.
KAP. 8

Livet i ånden

1. Altså, nå er det ingen fordømmelse
for dem som er i Kristus Jesus.
2. For Åndens levende livs lov gjorde
meg fri fra syndens og dødens lov.
3. Det som nemlig var umulig for loven,
idet den var svekket på grunn av kjøttet,
sendte Gud sin egen sønn til, i syndig
kjøtts liknelse. Og på grunn av synd,
dømte synden i kjøttet,
4. forat lovens rettferdighet skulle
oppfylles i oss, vi som ikke vandret etter
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kjøttet, men etter Ånden.
5. De som nemlig er etter kjøttet, er
opptatt med det som er av kjøttet. Men de
som er etter Ånden, er opptatt med det
som tilhører Ånden.
6. For kjøttets sinnelag er død, men
Åndens sinnelag er et levende liv og fred.
7. For kjøttets sinnelag er fiendskap mot
Gud, for det underordner seg ikke Guds
lov, og det makter det heller ikke.
8. Men de som er etter kjøttet, makter
ikke behage Gud.
9. Men dere er ikke i kjøttet, men i
Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Men
hvis noen ikke har Kristi Ånd, er han ikke
hans.
10. Men hvis Kristus er i dere, da er vel
kroppen død, på grunn av synden, men
ånden har et levende liv på grunn av
rettferdigheten.
11. Men hvis hans Ånd, som vakte
Jesus opp fra de døde, bor i dere, skal
han vekke opp og levendegjøre de
dødelige kroppene deres, fordi hans Ånd
bor i dere.
12. Altså derfor, brødre, er vi ikke
skyldig noe overfor kjøttet, så vi skal leve
etter kjøttet.
13. Hvis dere nemlig lever etter kjøttet,
planlegger dere å dø. Men hvis dere
dreper kroppens gjerninger ved Ånden,
skal dere leve.
14. For så mange som føres av Guds
Ånd, disse er Guds barn.
15. Dere fikk nemlig ikke slaveriets ånd
til frykt igjen, men dere fikk barnerettighetenes ånd, i hvilken vi roper:
Pappa, Fader!
16. Selve Ånden vitner sammen med vår
ånd, at vi er Guds barn.
17. Men hvis vi er barn, er vi også
arvinger. Nemlig Guds arvinger og Kristi
med-arvinger, så sant vi lider med ham,
forat vi også skal få æren sammen.
Den herlighet som venter oss
18. Jeg regner nemlig slik, at de lidelser
i den nåværende verden, ikke er
likeverdige i forhold til den majestetiskhet
som er planlagt å åpenbares for oss.
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19. For skapningen venter og lengter
etter Guds Sønns åpenbaring.
20. For skapningen ble nemlig lagt
under det forgjengelige, ikke frivillig, men
ved ham som la det under i håpet.
21. For selve skapningen skal frigjøres
fra slaveriets ødeleggelse ved friheten av
Guds barns majestetiskhet.
22. Vi vet jo at hele skapningen stønner
som i fødselssmerter inntil nå.
23. Og ikke bare det, men også vi selv
som er Åndens første avling, vi sukker
mens vi venter på barnerettighetene,
forløsningen fra vår kropp.
24. I håpet blir vi nemlig berget. Men et
håp som sees, er ikke et håp. Hvorfor skal
en nemlig håpe på det man ser?
25. Men hvis vi håper på det som vi ikke
ser, venter vi med tålmodighet.
26. Og på samme måte hjelper også
Ånden oss i vår kraftløshet. Det som
nemlig er nødvendig å anrope om, vet vi
ikke, men selve Ånden går i forbønn for
oss med sukk som ikke kan uttales.
27. Og han som gransker hjertene, vet
hva Åndens sinnelag er, for han imøtegår
etter Gud for de innvidde.
28. Men vi vet, at for dem som elsker,
arbeider Gud sammen til det gode, dem
som er kalt til hans fremstilling.
29. For dem som han kjente forut og
valgte ut til å bli dannet lik med hans
Sønns bilde. Til det var han førstefødt
blant mange brødre.
30. Og dem som han valgte ut, dem
tilkalte han også. Og dem som han tilkalte,
dem rettferdiggjorde ham også. Og dem
som han rettferdiggjorde, dem forherliget
han også.
Guds kjærlighet
31. Hva skal vi si til dette? Hvis Gud er
for oss, hvem er da mot oss?
32. Han som dog ikke sparte sin egen
Sønn, men overgav ham for oss alle,
hvordan kan han annet enn å gi oss alle
ting med ham?
33. Hvem vil klage mot Guds utvalgte?
Gud er den som rettferdiggjør.
34. Hvem er den som fordømmer?

Kristus har dødd, og mere enn det. Han er
vakt opp og er ved Guds høyre side, og
imøtegår for oss.
35. Hvem kan skille oss fra Kristi
kjærlighet, press, eller nødsituasjon, eller
forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller
fare, eller sverd?
36. Som skrevet er: "At for din skyld
drepes vi hele dagen. Vi er regnet som
sauer til slakt."
37. Men i alt dette overvinner vi ved ham
som elsket oss.
38. Jeg er nemlig overbevist at verken
død, eller et levende liv, verken engler,
eller fyrster, eller krefter, verken de
nåværende eller de kommende,
39. verken høyde eller dybde, eller noen
annen skapning makter å skille oss fra
Guds kjærlighet, den i Kristus Jesus, vår
Herre.
KAP. 9
Guds utvelgelse av Israel
1. Jeg snakker sant i Kristus og lyver
ikke. Min samvittighet vitner med meg, i
Den Hellige Ånd,
2. om en stor sorg for meg og en smerte
som aldri opphører i mitt hjerte.
3. Jeg ønsket nemlig selv å være
forbannet bort fra Kristus for mine brødre
og mine slektninger etter kjøttet.
4. De som er Israelitter, og til hvem
barnerettighetene, majesteten, paktene,
lovgivningen, gudstjenesten, og løftene,
tilhører,
5. til hvem fedrene tilhører, og fra hvem
Kristus kom etter kjøttet, ham som Gud
velsignet over alle i evigheten. Amen.
6. Men ikke som om at Guds ord har
drevet bort, for ikke alle, nemlig, som er
fra Israel, er Israelere.
7. Heller ikke er de alle barn, fordi de er
Abrahams ætt, men i Isak skal det
påberopes deg en ætt.
8. Det vil si, at barna etter kjøttet, ikke er
Guds barn, men løftets barn regnes til
ætten.
9. For dette ord er nemlig løftet: "I denne
tid skal jeg komme og det skal bli en sønn
for Sara."
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10. Ikke bare det, men også Rebekka,
hadde, etter dette, samleie med vår far
Isak.
11. Og enda de nemlig ikke var født, og
ikke hadde gjort noe godt eller ondt, forat
det skulle bli stilt frem etter Guds
utvelgelse og ikke av gjerninger, men ved
ham hun anropte,
12. ble det sagt, at den største skal
slave for den minste.
13. Og som skrevet står: Jakob elsket
jeg, men Esau hatet jeg.
14. Hva skal vi da si? Er det urett hos
Gud? Det må ikke skje.
15. Til Moses sier han nemlig: Jeg vil
forbarme meg over den jeg forbarmer meg
over, og være god mot den jeg er god mot.
16. Altså da er det ikke den som ønskes
eller den som gjør en innsats, men den
som Gud forbarmer seg over.
17. Skriften sier jo til Farao at jeg reiste
deg opp til selve dette, for jeg skulle
kunne vise mine kraftgjerninger på deg,
og forat mitt navn skulle forkynnes over
hele Jorden.
18. Altså, den han ønsker, forbarmer
han seg over, men den han ønsker
forherder han.
Guds vrede og godhet
19. Du vil da si til meg: Hvorfor bebreidet
han da likevel? For hvem har da stått mot
hans vilje?
20. Men du menneske, hvem er du som
tar til gjensvar mot Gud? Vil det som blir
formet si til han som former: Hvorfor
gjorde du meg slik?
21. Eller har ikke pottemakeren
handlingsfrihet over leiren, så han av den
samme deigen kan gjøre noe kar til ære,
og noe til vanære?
22. Men hvis Gud ønsket å vise verden
og gjøre sine krefter kjent, og bringe i stor
tålmodighet et kar med vrede, satt i stand
til ødeleggelse,
23. og forat hans rike majestet skulle bli
kjent over det han viste barmhjertighet
mot og laget forut til majestet.
24. Og til hvilke han også kalte oss, ikke
bare av Jøder, men også av hedninger.

25. Som det også sies hos Hosea: Det
som ikke var mitt folk, kalte jeg mitt folk.
Og elsket den som ikke var elsket.
26. Og det skal skje på det sted hvor det
ble sagt: Dere er ikke mitt folk! Der skal de
kalles den levende Guds barn.
27. Og Jesaja ropte ut over Israel: Om
tallet på Israels barn skulle være som
havets sand, skal bare en rest befris.
28. Ordet skal nemlig fullføre og skjære
til, og utføre et kongerike på Jorden.
29. Og som Jesaja sa forut: Hvis ikke
hærskarenes Herre hadde latt noen frø bli
igjen, da var vi blitt som Sodoma, og var
blitt lik Gomorra.
Israel og gledesbudskapet
30. Hva skal vi derfor si? At hedningene
som ikke jaget etter rettferd, fikk
rettferdighet, men den rettferdighet av
tro(lydighet).
31. Men Israel som jaget etter
rettferdighetens lov, nådde ikke loven.
32. Hvorfor? Fordi det ikke var av
tro(lydighet), men av gjerninger. De
snublet mot steinen som ble til frastøtelse.
33. Som det skrevet er: Se, jeg legger i
Sion en stein til frastøtelse og en klippe til
forargelse. Og enhver som tror på ham
skal ikke skjemmes ut.
KAP. 10
1. Brødre, mitt hjertes behag og
bønnelengten til Gud for Israel, er til
forløsning.
2. Jeg bevitner nemlig for dem at de har
nidkjærhet for Gud, men ikke forståelse.
3. De kjenner nemlig ikke Guds
rettferdighet, og søker å fremstille sin
egen rettferdighet, uten å underordne seg
Guds rettferdighet.
Frelse for alle som tror
4. Lovens høydepunkt er nemlig Kristi
rettferdighet til enhver som er troende.
5. Moses skriver nemlig det om
rettferdigheten ved loven: "At de som gjør
dette, det menneske skal leve ved dem."
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6. Men den rettferdighet av tro(lydighet)
taler slik: "Si ikke i ditt hjerte: Hvem vil
stige opp til himmelen? Det vil si: For å
hente Kristus ned.
7. Eller: Hvem skal fare ned i dypet? Det
vil si: For å hente Kristus opp fra de
døde?"
8. Men hva sier den? "Ordet er deg nær
i din munn og i ditt hjerte." Det er
troens(lydighet) ord, den som vi forkynner.
9. For hvis du bekjenner Herren Jesus
med munnen din, og tror med hjertet ditt
at Gud oppvakte ham fra de døde, skal du
bli frelst.
10. Med hjerte tror man nemlig til
rettferdighet, og med munnen bekjenner
man til forløsning.
11. Skriften sier jo: Enhver som tror på
ham, skal ikke bli til skamme.
12. Det er nemlig ikke forskjell mellom
Jøde og Greker, for de har nemlig alle den
samme Herre, som er rik nok for alle som
påkaller ham.
13. Enhver som nemlig anroper Herrens
navn, skal bli forløst.
14. Hvordan kan de da anrope ham som
de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på
hvem de ikke har hørt? Og hvordan kan
noen høre uten at noen forkynner?
15. Og hvordan kan noen forkynne, hvis
de ikke er utsendt? Som skrevet er: Hvor
skjønne deres føtter er som forkynner
gledesbudskapet om fred, deres som
forkynner det gode gledesbudskap.
16. Men ikke alle adlød gledesbudskapet. Jesaja sier nemlig: Herre,
hvem trodde det de hørte fra oss?
17. Altså kommer troen(stole på) av
hørelsen, og hørelsen ved Guds ord.
18. Men jeg sier: Hørte de det ikke? Jo
til hele verden gikk deres stemme ut. Og
til enden av den bebodde del av verden,
lød deres ord.
19. Men jeg sier: Merket ikke Israel det?
Først sier Moses: Jeg vil gjøre dere sjalu
på det som ikke er et folk. Mot
uforstandige folk vil jeg egge dere ut mot.
20. Og Jesaja våger å si: Jeg ble funnet
av dem som ikke søkte meg. Jeg
åpenbarte meg for dem som ikke spurte
etter meg.

21. Men til Israel sier ham: Hele dagen
rakte jeg ut mine hender til et folk som var
ulydig og nektet.
KAP. 11
Israel har stridt mot Gud
1. Jeg sier altså: Forkaster Gud sitt folk?
Det skjer ikke. Jeg er nemlig også en
Israelitt og er avkom av Abraham, av
Benjamins stamme.
2. Gud forkaster ikke sitt folk som han
kjente forut. Eller vet dere ikke hva skriften
sier om Elia? Hvordan han står frem for
Gud mot Israel og sier:
3. Herre, dine profeter drepte de, og de
rev ned dine altere. Jeg er etterlatt alene
og de søker å ta min sjel.
4. Men hva svar sies til ham: Jeg har
etterlatt meg sju tusen menn som ikke har
bøyd kne for Ba'al.
5. Slik er det da også i nåtiden. En rest i
samsvar med utvelgelsen har fått nåde.
6. Men hvis det er av nåde, så er det
ikke lenger av gjerninger. Ellers blir ikke
nåden lenger noen nåde.
7. Hva da? Det som Israel søker etter,
det oppnådde de ikke. De utvalgte
oppnådde det, men resten ble forherdet.
8. Som skrevet er: "Gud gav dem en
sløvet ånd med øyne som ikke ser, og
ører som ikke hører, inntil den dag i dag."
9. Og David sier: "La deres bord bli en
snare og til et garn, til frastøtelse og til
gjengjeldelse, for dem.
10. La deres øyne bli formørket så de
ikke ser, og deres rygg alltid nedbøyd."
Frelsen er kommet til hedningene
11. Jeg sier altså: Kanskje de snublet
forat de skulle falle? Det skjedde ikke.
Men ved deres overtramp kom frelsen til
hedningene, for å gjøre dem nidkjære.
12. Men hvis deres overtramp ble til en
rikdom for verden, og deres nederlag til
hedningenes rikdom, hvor mye mere ikke
deres fylde?
13. Jeg sier nemlig til dere som er
hedninger: I den utstrekning jeg er
hedningenes apostel, forherliger jeg min
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tjeneste.
14. Om jeg dog kunne komme nidkjært
med mitt kjøtt og frelse noen av dere.
15. Hvis nemlig deres forkastelse ble til
verdens forlikelse, hva mottas av de døde
annet enn et levende liv?
16. Men hvis den første avling er
innvidd, så er deigen det også. Og hvis
roten er innvidd, så er greinene det også.
17. Men hvis noen av greinene blir
brukket av, og du er et vilt oljtre som blir
innpodet blant dem, og oljetreet blir
delaktig i sevjen fra roten.
18. Så skryt ikke mot greinene. Men hvis
du skryter, så er det ikke du som bærer
roten, men roten bærer deg.
19. Du vil da si: Greinen ble brukket av
forat jeg skulle innpodes.
20. Bra! Vantroen ble brukket av, men
du står ved troen(tillit). Tenk ikke for høyt,
men ha respekt.
21. Hvis Gud nemlig ikke sparte de
naturlige greinene, skal han heller ikke
spare deg.
22. Se derfor Guds godhet og
kompromissløshet. Over dem falt riktignok
kompromissløsheten, men godheten over
deg, hvis du forblir i godheten. Ellers
hugges du også av.
23. Men andre skal også bli innpodet,
hvis de ikke forblir i vantroen. Gud er
nemlig mektig til å innpode dem igjen.
24. Men hvis du som av naturen er et vilt
oljetre blir hugget av og podet inn mot
naturen i et godt oljetre, hvor mye mere
skal da ikke disse som er naturlig bli
innpodet i sitt eget oljetre?
På denne måte skal hele Israel bli
frelst
25. Jeg ønsker nemlig ikke at dere skal
være uvitende, brødre, om denne
hemmelighet, forat dere ikke skal bli
selvkloke: At forherdelse er blitt over en
del av Israel, inntil hedningene har
kommet inn og fylt opp.
26. Og slik skal hele Israel bli frelst. Som
skrevet er: Fra Sion skal den, som
forløser, komme. Han skal vende bort all
ugudelighet fra Jakob.
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27. Og dette er den pakt hos meg som
jeg gjør med dem: At jeg tar bort deres
synder.
28. Dog etter gledesbudskapet er de
fiender for deres skyld. Men etter utvelgelsens skyld, fra fedrene, er de elsket.
29. Gud angrer nemlig ikke nådegavene
og sin innbydelse.
30. For akkurat som dere nemlig var
ulydige mot Gud, men nå fikk
barmhjertighet ved disses vantrosulydighet.
31. Slik ble også disse, nå ulydige, forat
de, ved deres godhet, kan få godhet.
32. Gud sperret dem nemlig alle inn i
vantros-ulydigheten, forat de alle kunne få
godhet.
33. Å hvor dyp rikdom og visdom Guds
innsikt er. Hvor uransakelig hans dommer,
og usporlige hans veier, er.
34. Hvem merket seg nemlig Herrens
sinnelag? Eller hvem ble hans rådgiver.
35. Eller hvem gav noe først til ham, så
han skulle få erstatning av ham.
36. For av ham er alle ting blitt til, ved
ham, og til ham. Han være æret i evighet.
Amen.
KAP. 12
Det nye livet og tjenesten i Kristus
1. Jeg oppmuntrer dere altså, brødre,
ved Guds barmhjertighet, å stille deres
kropper frem som et levende og innvidd
offer. Denne åndelige gudstjeneste er
velbehagelig for Gud.
2. Og skikk dere ikke like denne
tidsalder, men bli omskapt ved fornyelsen
av sinnelaget, så dere kan teste ut hva
som er Guds ønske; det gode, tekkelige,
og fullmodne.
3. Jeg sier dere nemlig ved den nåde,
som er meg gitt, til enhver blant dere, om
ikke å tenke høyre enn det som er
nødvendig å tenke, men tenke slik at han
er saklig for enhver som Gud tildelte et
mål av tro(lydighet).
4. Akkurat som vi nemlig har mange
lemmer i en kropp, og ikke alle lemmene
har den samme funksjonen.
5. Slik er vi mange i en kropp i Kristus,
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men en for en er vi hverandres lemmer.
6. Og vi har forskjellige nådegaver etter
den nåde som er gitt oss. Enten det er
profeti i samsvar med troen(lydighet),
7. eller tjenende i tjenesten, eller den
som er lærende i undervisningen,
8. eller den som oppmuntrer i
formaningen. Den som deler med seg,
gjør det med ærlighet. Den som står foran,
gjøre det med iver. Den som gjør
barmhjertighet, gjør det med glede.
Formaninger til de kristne
9. La kjærligheten være uten skuespill,
avsky det onde, forene deg med det gode.
10. Vær kjærlige mot hverandre i broderkjærligheten. I æren akte hverandre høyere.
11. Vær ikke trege i iver, men vær
brennende i ånden, slavende i tiden,
12. gledelige i håpet, avventende i
trengselen, og vedholdende i bønnen.
13. Delta i de innviddes behov, jag etter
gjestfrihet.
14. Velsign den som forfølger dere.
Velsign og forbann ikke.
15. Gled dere med de som gleder seg,
og gråt med de som gråter.
16. Tenk det samme med hverandre.
Tenk ikke på det høye, men hengi dere til
det lave. Vær ikke selvkloke.
17. Gjengjeld ingen ondt med ondt.
Forut-tenk bra tanker for alle menneskers
åsyn.
18. Hvis dere makter det, så hold fred
med alle mennesker.
19. Ta dere ikke selv hevn, mine
elskede, men gi rom til vreden. Det er
nemlig skrevet: Hevnen er for meg, jeg
skal betale, sier Herren.
20. Hvis altså din fiende sulter, gi ham å
spise. Hvis han tørster, så skjenk ham. Da
du nemlig gjør dette, belaster du ham med
flammende glør på hans hode.
21. Bli ikke beseiret av det onde, men
overvinn det onde med det gode.
KAP. 13
Lydighet mot styresmakten
1. Enhver sjel underordne seg under de

foresatte myndigheter. For det er nemlig
ikke noen myndighet, uten fra Gud, og de
er klargjort av Gud.
2. Slik at den som motsetter seg
myndigheten, står imot Guds ordning. Og
de som står imot, griper fatt i en dom på
seg selv.
3. For lederne er ikke til frykt for de
godes gjerninger, men de ondes. Ønsker
du ikke å ha respekt for myndigheten?
Gjør det gode, og du skal få ros av den.
4. Den er nemlig Guds tjener for deg til
det gode. Men hvis du gjør det onde, kan
du frykte. Det er nemlig ikke uten grunn at
den bærer sverd. Den er nemlig Guds
tjener til en hevner for vreden, over den
som gjør det onde.
5. Du er derfor nødt til å underordne
deg, ikke bare for vreden, men også for
samvittighetens skyld.
6. Derfor har dere nemlig også skatteoppgjør. De er nemlig Guds tjenere til å
holde på med dette.
7. Gi all den avgift dere skylder skatten,
og den toll til tollen, den respekt til den
respektfulle, den ære til den ærefulle.
Skyldig til å elske
8. Bli ingen noe skyldig, uten å elske
hverandre. Den som nemlig elsker sin
neste, oppfyller loven.
9. Det er nemlig så: Driv ikke hor, ikke
drep, ikke stjel, ha ikke begjær, og alle
andre bud, sammenfattes i denne ene
setning: Du skal elske din neste som deg
selv.
10. Kjærligheten gjør ikke ondt mot
nesten, derfor er kjærligheten lovens
oppfyllelse.
Lev ordentlig, for Kristi dag nærmer
seg
11. Og da vi allerede kjenner denne tid
og stund, så vekkes opp av søvnen. Vår
forløsning er nemlig nærmere nå, enn da
vi ble troende.
12. Natten rykker frem, men dagen
nærmer seg. Legg derfor av mørkets
gjerninger, og kle dere i lysets våpen.
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13. Vandre ordentlig som om dagen,
ikke i rus og drikking, ikke i horaktighet og
holdningsryggende, og ikke i trette og
sjalusi,
14. men ikle dere Herren Jesus Kristus.
Og gjør ikke omtanke til kjøttets lyster.
KAP. 14

Ikke fordøm din bror

1. Men ta dere av den som er svak i
troen(tillit) uten diskusjon med hans skepsis.
2. Den ene har tro til å ete alt, men en
annen er svak og eter bare hagevekster.
3. Den som eter skal ikke ha forakt. Og
den som ikke eter, skal ikke dømme den
som eter. Gud tok nemlig imot ham.
4. Du, hvem er du som dømmer en
annen hustjener? Han står og faller for sin
egen Herre. Og han skal stå, for Gud er
nemlig mektig til å la ham stå.
5. Den ene dømmer jo dag fra dag, men
en annen dømmer enhver dag likt. Enhver
skal være overbevist i sitt eget sinn.
6. Den som akter dagen så, akter den
for Herren. Og den som ikke akter dagen
så, akter den ikke for Herren. Den som
eter, eter for Herren. Og han takker jo
Gud. Og den som ikke eter, eter ikke for
Herren, og takker også Gud.
7. Ingen av dere lever nemlig for seg
selv, og ingen dør for seg selv.
8. Hvis vi da nemlig lever, lever vi for
Herren. Og hvis vi dør, tilhører vi Herren.
9. Til dette døde nemlig Kristus, og ble
reist opp og livnet til, forat han skulle
herske over både døde og levende.
10. Men du, hvorfor dømmer du din
bror? Eller også du, hvorfor forakter du din
bror? Alle skal nemlig stå frem for Kristi
domstol.
11. Det er nemlig skrevet: Jeg lever, sier
Herren, og for meg skal hvert kne og hver
tunge erkjenne for Gud.
12. Altså skal enhver av oss avgi et
regnskap for seg selv for Gud.
Legg ikke opp frastøtelse for din bror
13. Hold derfor ikke på med å dømme
hverandre. Men døm heller på denne
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måte: At dere ikke skal legge en
snublestein eller frastøtelse for deres bror.
14. Jeg vet og er overbevist i min Herre
Jesus, at ingenting er skittent i seg selv,
uten for den som regner det for å være
skittent. For ham er det skittent.
15. Men hvis din bror blir sorgfull for
matens skyld, vandrer du ikke lenger etter
kjærlighet. Ødelegg ikke ved mat, ham,
hvem Kristus døde for.
16. La altså ikke det gode dere har bli til
blasfemi.
17. Guds rike består nemlig ikke i mat
og drikke, men i rettferd, fred, og glede, i
Den Hellige Ånd.
18. Den som nemlig i disse ting er en
slave for Kristus, er ordentlig for Gud og
godkjent av menneskene.
19. La oss altså da jage etter det
fredelige, og det å oppbygges av
hverandre.
20. Og ødelegg ikke Guds gjerninger for
matens skyld. Alle er riktignok reine, men
det er ondt for et menneske å ete med
frastøtelse.
21. Det er bra å ikke ete kjøtt, eller
drikke vin, eller noe ved hvilket din bror
snubler.
22. Du som har tro(overbevisning). Ha
den for deg selv og for Gud. Salig er den som
ikke dømmer seg selv i det han velger.
23. Men den som gjør forskjell hvis han
eter, er fordømt, fordi det ikke var av
tro(lydighet). Og alt det som ikke er av
tro(lydighet), er synd.
KAP. 15
Bær hverandres byrder
1. Men vi som er sterke, skylder å bære
de maktesløses svakheter, og ikke
behage oss selv.
2. Enhver av oss skal behage vår neste
til det godes oppbyggelse.
3. Kristus behaget nemlig også ikke seg
selv. Men som skrevet er: Deres
utskjelling, som spottet deg, falt på meg.
4. Alt som nemlig er skrevet forut, er forutskrevet til vår opplæring, forat vi ved tålmodighet og trøst skal ha skriftenes håp.
5. Men tålmodighetens og trøstens Gud
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skal gi dere å oppfatte det samme blant
hverandre i samsvar med Kristus Jesus,
6. forat dere med samstemt munn kan
forherlige Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader.
Gledesbudskapet er både for Jøder
og Hedninger
7. Ta dere derfor av hverandre, som
også Kristus tok seg av oss, til Guds ære.
8. Men jeg sier at Kristus ble en tjener
for de omskårne, for Guds sannhet, til å
stadfeste fedrenes løfter,
9. og hedningene forherliger Gud for
godheten. Som skrevet er: Derfor vil jeg
erkjenne deg blant folkene, og ditt navn vil
jeg lovsynge.
10. Og igjen sier han: Gled dere,
folkeslag, med hans folk.
11. Og igjen: Lovsyng Herren, alle
folkeslag, og lovpris ham, alle folk.
12. Og igjen sier Jesaja: Og det skal av
Isais rotskudd, bli en som trer frem for å
herske over folkene. På ham skal
hedningene håpe.
13. Men håpets Gud skal fylle dere med
all glede og fred, i det dere tror, så at dere
blir rike i håpet i Den Hellige Ånds kraft.
Paulus' misjonstjeneste
14. Men jeg er også selv overbevist,
mine brødre, angående dere, at dere også
er full av dyktighet og oppfylt med
kunnskap, så at dere også makter å
tilrettevise hverandre.
15. Og jeg skrev en del djervere til dere,
brødre, for å påminne dere ved den nåde
som er meg gitt av Gud,
16. til det å være meg en Jesu Kristi
tjener til hedningene, som gjør prestetjeneste ved Guds gledesbudskap. Dette,
forat hedningenes offer kan være
velbehagelig og innvidd i Hellig Ånd.
17. Jeg har altså ros i Kristus Jesus ved
dette for Gud.
18. Jeg vil nemlig ikke våge å tale noe
av det som Kristus ikke utførte ved meg,
til hedningenes lydighet i ord og gjerning.
19. I kraftgjerninger, tegn, og under, i
Guds Ånds kraft, slik har jeg fra Jerusalem

og rundt om, like til Illyria, fullført Kristi
gledesbudskap.
20. Og på den måten har det vært min
ære å forkynne gledesbudskapet hvor
Kristus ikke var nevnt, forat jeg ikke skal
bygge på andres grunnvoll.
21. Men som skrevet er: De hvem ikke
ble fortalt om ham, skal se. Og de som
ikke hørte ham, skal forstå.
Paulus har planer om å besøke Rom
22. Og derfor blir jeg ofte hindret i å
komme til dere.
23. Men nå har jeg ikke lenger rom i
disse områder, og har lengtet etter å
komme til dere i mange år.
24. Når jeg da reiser til Spania, vil jeg
komme til dere. Jeg håper nemlig å se
dere på gjennomreisen og følges av dere
på veien dit, når jeg først får oppfylt en del
av dere.
25. Men nå reiser jeg til Jerusalem for å
betjene de innvidde.
26. For nemlig fellesskapet i Makedonia
og Akaia samtykket i å gjøre noe for de
fattige av de innvidde i Jerusalem.
27. De samtykket nemlig, og de er deres
skyldnere. Hvis de nemlig delte sitt
åndelige med hedningene, skylder også
de å gjøre prestetjeneste for dem med det
kjøttslige.
28. Da dette har blitt fullført og denne
frukt forseglet hos dem, skal jeg reise
gjennom dere til Spania.
29. Og jeg vet at når jeg kommer til
dere, kommer jeg med en fylde av Kristi
velsignelse.
30. Og jeg oppmuntrer dere, brødre, ved
vår Herre Jesus Kristus, og ved
Kjærlighetens Ånd, om å stride sammen
med meg i bønnene for meg til Gud.
31. Forat jeg kan utfris fra de vantro i
Juda, og min hjelp i Jerusalem kan være
kjærkommen for de innvidde.
32. Og forat jeg kan komme med glede
til dere ved Guds vilje, og hvile ut sammen
med dere.
33. Og fredens Gud være med dere alle.
Amen.
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KAP. 16
Personlige hilsener
1. Og jeg anbefaler dere Føbe, vår
søster, som er en tjener i den menigheten
i Kenkræ,
2. forat dere tar imot henne i Herren,
som er verdig for de innvidde. Og at dere
støtter henne med de ting som hun
behøver hos dere. Hun var nemlig selv
manges beskytter, og selv meg.
3. Hils Priskilla og Akvilas, mine
medarbeidere i Kristus Jesus,
4. som la ned sin egen nakke for min
sjel, for hvem ikke bare jeg takker, men
også alle hedningers menigheter.
5. Hils menigheten i deres hus, og
Epainetos, den min elskede, som en
første avling i Akaia for Kristus.
6. Hils Maria som arbeidet så mye for
oss.
7. Hils Andronikus og Junias, mine
slektninger og medfanger, som er beryktet
blant apostlene, og som før meg kom til
Kristus.
8. Hils Amplias, den min elskede i
Herren.
9. Hils Urbanus, vår medarbeider i
Kristus, og Stakys, den min elskede.
10. Hils Apelles, den godkjente i Kristus.
Hils de som er av Aristobulus'.
11. Hils Herodin, min slektning. Hils de
som er fra Narkissus', de som er i Herren.
12. Hils Tryfena og Tryfosa, som
arbeider i Herren. Hils Persis, den
elskede, som har arbeidet mye i Herren.
13. Hils Rufus, den utvalgte i Herren, og
hans og min mor.
14. Hils Asynkritos, Flegon, Hermas,
Patrobas, Hermes, og brødrene som er
med dem.
15. Hils Filologus og Julia, Nereus og
hans søster, og Olympas og alle de
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innvidde som er med dem.
16. Hils hverandre med et innvidd kyss.
Kristi menigheter hilser dere.
17. Og jeg oppmuntrer dere, brødre, om
å holde øye med dem som gjør splittelse
og frastøtelse mot den lære som dere har
samlet dere, og avvik fra dem.
18. For slike slaver ikke for vår Herre
Kristus, men for sin egen mage. Og ved
smisking og fin tale forfører de, de
uskyldiges, hjerter.
19. Deres lydighet har nådd til alle, så
jeg gleder meg derfor over dere. Og jeg vil
at dere skal være kloke til det gode, men
ublandet til det onde.
20. Men fredens Gud skal snart knuse
Satan under føttene deres. Vår Herre
Jesu Kristi nåde være med dere.
21. Timoteus, min medarbeider, Lukas,
Jason, og Sosipater, mine slektninger,
hilser dere.
22. Jeg, Tartius, som har skrevet brevet
i Herren, hilser dere.
23. Gaius, min og hele menighetens
vert, hilser dere. Erastus, byens husholder, og hans bror Kvartus, hilser dere.
24. Vår Herre Jesu Kristi nåde være
med dere alle. Amen.
Gud være ære
25. Men han som makter å opprettholde
dere etter mitt gledesbudskap og Jesu
Kristi forkynnelse, etter åpenbaringen av
de evige tiders hemmeligheter, som var
tidd still om,
26. men nå er synliggjort gjennom
profetiske skrifter, etter den Guds evige
bestemmelse, som er kjent hos alle
hedninger, til troens(lydighet) lydighet,
27. ved den eneste kloke Gud, ved
Jesus Kristus, ham har majestetiskhet i
evighetene. Amen.

Første Korinterbrev
16 Kapitler
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Første Korinterbrev

KAP. 1
Paulus hilsen til Korinterne
1. Paulus, som er kalt til Jesu Kristi
apostel ved Guds vilje, og broderen
Sostenes,
2. til den Guds menighet som er i Korint,
helliget i Kristus Jesus, kalt til innvielse
med alle de som påkaller vår Herre Jesu
Kristi navn på ethvert sted, og er både
deres og vår.
3. Nåde være med dere og fred fra Gud,
vår Fader, og Herren Jesus Kristus.
4. Jeg takker alltid min Gud for dere, for
den Guds nåde som er gitt dere i Kristus
Jesus,
5. fordi dere alt er beriket i ham, i alle
ord og i all innsikt,
6. i samsvar med Kristi vitnesbyrd som
ble stadfestet blant dere.
7. Slik at dere ikke ligger etter på noen
nådegave mens dere venter på vår Herre
Jesu Kristi åpenbaring.
8. Som også skal stadfestes ulastelige
inntil enden på vår Herre Jesu Kristi dag.
9. Gud er pålitelig, ved hvem dere ble
kalt til fellesskap med hans Sønn, Jesus
Kristus, vår Herre.
Stridigheter i menigheten
10. Jeg oppmuntrer dere, brødre, ved
vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle har
det samme syn, og at det ikke må være
en kløft blant dere. Men måtte dere være
satt i stand med den samme oppfatning,
og i samme mening.
11. Det ble nemlig vist for meg, mine
brødre, om dere, av Kloes folk, at det er
krangel blant dere.
12. Men jeg varsler dette, at enhver av
dere har sagt i fra: Jeg har jo Paulus, men
jeg Apollos, men jeg Kefas, men jeg
Kristus.
13. Er Kristus blitt oppdelt? Var det
Paulus som ble korsfestet for dere? Eller
var det til Paulus navn dere ble døpt?
14. Jeg takker Gud at jeg ikke døpte
noen av dere, uten Krispus og Gaius,
15. forat ikke noen skal si at jeg døpte til

mitt navn.
16. Og jeg døpte Stefanas hus. Ellers
vet jeg ikke om at jeg døpte noen andre.
17. Kristus sendte meg nemlig ikke til å
døpe, men å forkynne gledesbudskapet.
Og ikke med visdoms ord, forat ikke Kristi
kors skal tømme seg.
Ordet om korset er en Guds kraft for
oss
18. Ordet om korset er nemlig riktignok
en dårskap for dem som går fortapt, men
for dem som blir forløst, for oss er det en
Guds kraft.
19. Det er nemlig skrevet: De vises
visdom skal gå fortapt, og de forstandiges
forstand vil jeg ugyldiggjøre.
20. Hvor er en klok? Hvor er en
skriftlærd? Hvor er en diskusjonstakler?
Gjorde ikke Gud verdens visdom til
dårskap?
21. Ettersom nemlig verden ikke merket
Guds visdom i Guds vishet, behaget det
Gud å forkynne frelse til de troende ved
dårskapen;
22. ettersom både Jøder forlanger tegn
og Grekerne søker visdom.
23. Men vi forkynner Kristus korsfestet.
For Jøder er det en frastøtelse, men for
Grekere en dårskap.
24. Men for dem som er kalt, både
Jøder og Grekere, er Kristus Guds kraft
og Guds visdom.
25. For Guds dårskap er visere enn
menneskenes, og Guds svakhet er
sterkere enn menneskenes.
26. Se nå på deres kall, brødre, at det
ikke er mange kloke etter kjøttet, ikke
mange mektige, og ikke mange
fornemme.
27. Men det dårlige i verden valgte Gud
ut, forat han kunne gjøre de vise til
skamme. Og de svake i verden valgte
Gud ut, forat han kunne gjøre de sterke til
skamme.
28. Og de lavtstående i verden, og det
som var foraktet, valgte Gud ut, det som
ikke var noe, forat han skulle oppheve det
som var noe,
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29. og forat hvert kjøtt ikke kan skryte
for ham.
30. Og av ham har dere i Kristus, ham
som er blitt vår visdom, rettferdighet,
hellighet, og utfrielse.
31. Forat som skrevet er: Den som roser
seg, skal rose seg i Herren.
KAP. 2
Vi forkynner ordet om korset med
Ånd og kraft
1. Og da jeg kom til dere, brødre, kom
jeg ikke overlegen med ord eller visdom,
da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd.
2. Jeg bestemte nemlig ikke å vite noe
annet blant dere, uten Jesus kristus og
ham korsfestet.
3. Jeg var kraftløs, i respekt, og i stor
skjelven, hos dere.
4. Og mitt ord og min forkynnelse
overtalte ikke med visdoms ord, men ved
demonstrasjon av Ånd og kraft,
5. forat deres tro(stole på) ikke skal
være med menneskers visdom, men i
Guds kraft.
Guds Ånd åpenbarer det skjulte
6. Og vi taler visdom blant de fullmodne,
men ikke denne verdens visdom, og ikke
denne verdens herskeres, de som opphører.
7. Men vi taler Guds visdom i
hemmelighet, den som var gjemt og
forutbestemt av Gud før tidsaldrene for
vår majestet,
8. som ingen av denne verdens
herskere merket seg. Hvis de nemlig
hadde merket det, hadde de dog ikke
korsfestet majestetens Herre.
9. Men som skrevet er: Det øye ikke så,
og det øre ikke hørte, og det som ikke
steg opp i menneskenes hjerte, det gjorde
Gud i stand for dem som elsker ham.
10. Og Gud åpenbarte oss det ved
Ånden, for Ånden ransaker alt, også Guds
dybder.
11. Nemlig hvem av menneskene
kjenner mennesket, uten menneskets ånd,
som er i det. Slik kjenner også ingen det
som er Guds, uten Guds egen Ånd.
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12. Og vi fikk ikke verdens ånd, men
den Ånd som er fra Gud, forat vi skal
kjenne det som er oss overgitt av Gud.
13. Og det som vi taler, lærte vi ikke
med menneskelige visdoms ord. Men ved
Den Hellige Ånd, lærer vi det åndelige ved
å sammenligne med det åndelige.
14. Men et sjelelig menneske tar ikke
imot det som tilhører Guds Ånd. Det er
nemlig dårskap for ham, og han makter ikke
å merke det, fordi det bedømmes åndelig.
15. Men den åndelige bedømmer
riktignok alt, men selv kan han ikke
bedømmes av noen.
16. Hvem merket seg nemlig Herrens
sinnelag, så vi kunne forenes med ham?
Men vi har fått Kristi sinnelag.
KAP. 3
Guds arbeidere i hans rike
1. Og jeg, brødre, makter ikke å tale til
dere som åndelige, men som kjøttslige,
som barn i Kristus.
2. Melk fikk dere å drikke, ikke fast føde,
enda maktet dere det nemlig ikke. Men
dere makter det verken nå heller,
3. for ennå er dere nemlig kjøttslige.
Hvor det nemlig er sjalusi og krangel blant
dere, er dere ikke da kjøttslige og vandrer
om etter det menneskelige?
4. Når nemlig en sier: "Jeg holder meg til
Paulus." Men en annen: "Jeg til Apollos."
Er dere ikke da kjøttslige?
5. Hvem holder da Paulus seg til, og
hvem Apollos. Er vi ikke tjenere ved hvem
dere fikk tro, og det som Herren gav
enhver.
6. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud
gav vekst.
7. Slik er verken den som plantet noe,
eller den som vannet, men Gud som gav
vekst.
8. Men den som planter og den som
vanner, er ett. Og enhver skal få sin egen
lønn etter sitt eget arbeid.
9. Vi er nemlig Guds medarbeidere, og
dere er Guds åkerjord og Guds bygning.
10. Etter den Guds nåde som er gitt
meg, så har jeg lagt en grunnvoll som en
klok byggmester, og andre bygger på den.
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Men enhver må se til hvordan han bygger.
11. Ingen makter nemlig å legge noen
annen grunnvoll, foruten den som er lagt,
som er Jesus Kristus.
12. Men hvis noen bygger på
grunnvollen med gull, sølv, dyre steiner,
tre, gress, eller halm,
13. skal enhvers arbeid bli synlig og bli
vist for dagen. For med ild skal den
åpenbares. Og enhvers arbeid hvordan
det er, skal ilden teste.
14. Hvis det arbeid forblir, det som han
har bygget, skal han få sin lønn.
15. Hvis hans arbeid brenner opp, skal
han lide tapet selv. Men han skal bli frelst,
men slik som gjennom ild.
16. Vet dere ikke at dere er Guds
tempel, og at Guds Ånd bor i dere?
17. Hvis noen forurenser Guds tempel,
skal Gud forurense denne. For Guds
tempel er innvidd, og slike er dere.
18. Ingen må villede seg selv. Hvis noen
mener seg å være klok blant dere i denne
verden, må han bli dåraktig, forat han kan
bli vis.
19. For denne verdens visdom er
dårskap for Gud. Det er nemlig skrevet:
Han griper de vise i deres listighet.
20. Og igjen: Herren merker de vises
skepsis, at de er meningsløse.
21. Så la ingen rose seg av mennesker,
for nemlig alt tilhører dere.
22. Enten det er Paulus, eller Apollos,
eller Kefas, enten denne verden, eller det
levende livet, eller døden, enten det som
nå er, eller det som er planlagt, alt er
deres.
23. Men dere tilhører Kristus, og Kristus
tilhører Gud.
KAP. 4
En apostels arbeide
1. På denne måten regner vi oss, som et
menneske, som er en Kristi tjener og
husholder av Guds hemmeligheter.
2. Men det resterende begjæres av
husholderne, at en må finne pålitelighet.
3. For meg er det ubetydelig at jeg
bedømmes av dere, eller av en
menneskelig d o m medag. Og j eg

bedømmer ikke meg selv heller.
4. For jeg er ikke medvitende om noe
ved meg selv, men jeg er ikke
rettferdiggjort ved dette. Men den som
bedømmer meg, er Herren.
5. Slik at, døm ikke noe før tiden, før
enn Herren kommer, som også skal
belyse det som er skjult i mørket og
synliggjøre hjertenes vilje.
6. Men dette, brødre, overførte jeg til
meg selv og til Apollos, for deres skyld,
forat dere ved oss ikke skal samle dere
noe utover det som skrevet er, forat den
ene ikke skal blåse seg opp mot den
andre.
7. Hvem gir nemlig deg forskjellsbehandling? Og hva har du som du ikke
fikk? Men hvis du også fikk det, hvorfor
skryter du som om du ikke hadde fått det?
8. Dere er allerede mette, og allerede
blitt rike, og regjerer uten oss. Og gid om
dere regjerte, forat også vi kunne regjere
sammen med dere.
9. Jeg mener nemlig at Gud
demonstrerte oss som det siste, som
dødlige, for vi ble et skuespill for verden,
og for engler og mennesker.
10. Vi er treginger for Kristi skyld, men
dere er de viselige i Kristus. Vi er de
svake, men dere de sterke. Dere er de
ærede, men vi de æreløse.
11. Inntil denne stund er vi vært
hungrige, tørste, hatt nakenhet, vært
mishandlet, hjemløse, og
12. anstrenger oss og arbeider med
egne hender. Da vi blir hånliggjort,
velsigner vi, forfølgelse tåler vi,
13. de som blasfimerer taler vi
oppmuntrende til. Som skittenhet i verden
ble vi, og vi ble som søppel for alle inntil
nå.
14. Bli ikke flau over at jeg skriver dette
til dere, men som mine elskede barn,
tilretteviser jeg dere.
15. Om dere nemlig hadde ti tusen
lærere i Kristus, så hadde dere dog ikke
mange fedre. Det var nemlig jeg som
fødte dere i Jesus Kristus ved
gledesbudskapet.
16. Jeg oppmuntrer dere altså å bli mine
etterfølgere.
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17. Derfor sendte jeg Timoteus, som er
mitt elskede barn og pålitelig i Herren. Ved
han vil dere huske mine veier, de i Kristus,
slik som jeg lærer overalt i enhver
menighet.
18. Og noen blåser seg opp, som om jeg
ikke skulle komme til dere.
19. Men jeg skal snart komme til dere,
om Herren vil, og dere skal få merke, ikke
bare de oppblåstes ord, men de kraftfulle.
20. Guds rike består nemlig ikke i ord,
men i kraft.
21. Hva vil dere? Skal jeg komme med
stokken til dere, eller med Kjærlighetens
Ånd og ydmykhet.
KAP. 5
Oppgjør med hor i forsamlingen
1. I det hele så høres det om et seksuelt
forhold blant dere, og et slikt forhold som
ikke engang nevnes blant hedningene,
nemlig at èn har sin fars kvinne.
2. Og dere er oppblåste, og sørget heller
ikke, så at dere kunne ta bort fra deres
samfunn den som hadde gjort denne
gjerning.
3. Jeg er nemlig riktignok fraværende
med min kropp, men jeg er nærværende i
ånden. Jeg har allerede dømt den som
har gjort dette slik, som om jeg var til
stede.
4. Dere skal samles i vår Herre Jesu
navn, og min ånd skal være sammen med
dere, i vår Herre Jesu kraft.
5. Da skal den som gjør slikt overgis til
Satan, til kjøttets ødeleggelse, forat ånden
kan forløses på Herren Jesu dag.
6. Det skrytet deres er ikke bra. Vet dere
ikke at en liten surdeig syrer hele deigen?
7. Rens derfor ut den gamle surdeigen,
forat dere kan være en ny deig, akkurat
som den som er ugjæret. Og vårt
påskelam, Kristus, er nemlig slaktet,
8. så la oss ikke holde høytid med
gammel surdeig, ikke med surdeig av
ondskap og det skadelige, men med den
ugjærede reinhet og sannhet.
9. Jeg skrev til dere i brevet at dere ikke
skulle blande dere med horfolk.
10. Det var ikke i hele tatt denne
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verdens horfolk, eller eiesyke, eller
ransmenn, eller avgudsdyrkere. Ellers
måtte dere jo gå ut av verden.
11. Men jeg skrev til dere om å ikke
blande dere med noen der, hvis det var
noen som kalte seg en bror og enten er
horkar, eller eiesyk, eller avgudsdyrker,
eller en baktaler, eller en fyllik, eller en
ransmann, og en slik skal dere heller ikke
ete sammen med.
12. Hva har jeg nemlig med å dømme
dem som er utenfor? Er det ikke dem som
er innenfor dere skal dømme?
13. Men dem som er utenfor, dømmer
Gud. Fjern den onde bort fra dere selv.
KAP. 6
Kristne går til rettssak mot hverandre
1. Og noen av dere våger, når han har
en sak med sin neste, å få dom av de
urettferdige, og ikke av de innvidde.
2. Vet dere ikke at de innvidde skal
dømme verden? Og hvis dere dømmes av
verden, er dere uverdige til å være
dommer i det ubetydelige.
3. Vet dere ikke at vi skal dømme
engler? Mon da ikke dagliglivets ting
også?
4. Når dere derfor har rettssaker om
dagliglivets ting, så setter dere dere ned
for dem som er foraktet i menigheten.
5. I hvilket jeg sier til skam for dere: På
den måten er det ikke en klok blant dere,
ikke èn som makter å skille innbyrdes
mellom sin bror.
6. Men bror har domfellelse med bror,
og det for vantro!
7. Allerede det at dere overhode har
rettssaker mot hverandre er et nederlag.
H vo rf o r b æ rer d ere heller ikke
overgrepet? Hvorfor lider dere heller ikke
skaden?
8. Men dere gjør overgrep og påfører
skade, og det mot brødre.
9. Eller vet dere ikke at den urettferdige
ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill.
Verken horkarer, eller avgudsdyrkere,
eller utuktskarer, eller kvinneaktige menn,
eller homoseksuelle,
10. eller tyver, eller eiesyke, eller fylliker,
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eller spottere, eller rovgriske, skal ikke
arve Guds rike.
11. Og slike ting hadde noen, men ble
rettferdiggjort i vår Herre Jesu navn og i
vår Guds Ånd.
La ikke synden få makt over dere
12. Alt er meg tillatt, men ikke noe skal
bestemme over meg.
13. Maten er til for magen, og magen for
maten. Men Gud skal oppheve både den
ene og den andre.
14. Men Gud som både oppvakte
Herren, og skal oppvekke oss, ved sin
kraft,
15. vet dere ikke at deres kropper er
Kristi lemmer? Skal jeg altså ta Kristi
lemmer og gjøre dem til utuktige lemmer?
Det må ikke skje.
16. Eller vet dere ikke at den som
forener seg med en prostituert, blir èn
person? De to skal nemlig være en natur.
17. Men den som forener seg til Herren,
blir èn ånd med ham.
18. Flykt for hor! Enhver synd som et
menneske måtte gjøre, er utenfor
kroppen. Men den som utøver hor, synder
mot sin egen kropp.
19. Eller vet dere ikke at deres kropp er
et tempel for Den Hellige Ånd, som dere
har fra Gud, og at dere ikke er deres
egne?
20. Dere ble nemlig kjøpt for en høy
ærespris. Forherlige da Gud i deres
kropper!
KAP. 7

Ekteskap og skilsmisse

1. Men angående de ting dere skrev om,
så er det bra for et menneske å ikke røre
en kvinne.
2. Men for hors skyld skal enhver ha sin
egen hustru, og enhver ha sin egen mann.
3. Mannen er skyldig å betale sin velvilje
mot kvinnen, og likedan kvinnen mot
mannen.
4. Kvinnen bestemmer ikke over sin
egen kropp, men mannen. Og likedan
bestemmer også ikke mannen over sin

egen kropp, men kvinnen.
5. Ikke berøv noe fra hverandre, uten
kanskje etter avtale for en tid, forat å ha fri
til bønn. Og kom så sammen igjen til det
vanlige, forat dere ikke skal fristes av
Satan på grunn av deres avholdenhet.
6. Men jeg sier dette som ved enighet,
og ikke ved bestemmelse.
7. Jeg vil nemlig at alle mennesker også
var som meg selv. Men enhver har sin
egen nådegave fra Gud. Den ene da så,
men den andre så.
8. Men jeg sier til de ugifte og til enkene.
Det er bra for dem om de også forblir som
jeg.
9. Men hvis de ikke kan styre seg, så la
dem gifte seg. Det er nemlig bedre å gifte
seg, enn å brenne.
10. Men av de gifte forlanger jeg, ikke
jeg, men Herren, at enhver kvinne ikke
skal skilles fra sin mann.
11. Men om hun også blir skilt, så må
hun forbli ugift, eller forlike seg med sin
mann. Og en mann må ikke sende bort sin
kvinne.
12. Men til de andre sier jeg, ikke
Herren: Hvis en bror har en vantro kvinne,
og hun samtykker i å bo hos ham, skal
han ikke sende henne bort.
13. Og en kvinne som har en vantro
mann, og han samtykker i å bo hos
henne, skal hun ikke sende ham bort.
14. Den vantro mann blir nemlig innvidd
ved kvinnen, og den vantro kvinne blir
innvidd ved mannen. Ellers ville jo barna
bli belastet, men nå er de innvidde.
15. Men hvis den vantro skiller seg, så la
han skille seg. Broren eller søsteren er
ikke slavebundet i slike tilfeller, men Gud
har kalt oss til fred.
16. Hva vet du kvinne, om du nemlig kan
forløse din mann? Eller hva vet du mann,
om du kan forløse din kvinne?
Forbli i det du ble kalt
17. Hvis ikke Gud oppdelte enhver, som
Herren har kalt enhver, så la dem vandre
på den måten. Og dette anviser jeg på
samme måte i alle menighetene.
18. Er du kalt som omskåret, så få ikke
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forhud. Er du kalt med forhud, så bli ikke
omskjært.
19. Omskjærelsen er ingenting, og
forhuden er ingenting, men å bevare Guds
bud.
20. Enhver som er innbydd, forbli i dette
som han ble kalt.
21. Ble du kalt som slave, så bry deg
ikke om det. Men om du makter også å bli
fri, så ta heller det i bruk.
22. Den som nemlig Herren kalte som
slave, er Herrens frie. Og likedan den frie
som ble kalt, er Kristi slave.
23. Han kjøpte dere for en ærespris, så
bli ikke menneskenes slaver.
24. Enhver bli i hvilket han ble kalt,
brødre, og forbli i dette for Gud.
Enkene og de ugifte
25. Men angående jomfruene har jeg
ikke noen bestemmelse fra Herren. Men
jeg gir min mening, som av Herrens
godhet er pålitelig.
26. Jeg mener da dette er bra: På grunn
av det nåværende press, er det bra at et
menneske har det å være slik.
27. Er du bundet til en kvinne, så søk
ikke fri. Er du løst fra en kvinne, så søk
ikke en kvinne.
28. Men hvis du gifter deg, synder du
ikke. Og hvis en jomfru gifter seg, synder
hun ikke. Men de som gjør slikt vil få
trengsel for sitt kjøtt. Men jeg vil skåne
dere.
29. Men dette sier jeg, brødre, at tiden
er forkortet, og for øvrig må de som endog
har kvinner, være som om de ikke hadde.
30. Og de som gråter, som om de ikke
gråt. Og de gledelige som om de ikke
gledet seg. De som kjøpte, som om de
ikke eide.
31. Og de som er denne verdens
forbrukere, som om de ikke brukte det
opp. For denne verdens form forgår,
32. og jeg vil at dere skal være
bekymringsløse. Den ugifte har omsorg
for Herrens ting, hvordan han skal behage
Herren.
33. Men den gifte har omsorg for denne
verdens ting, hvordan han skal behage
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kvinnen.
34. Kvinnen og jomfruen er oppdelt. Den
ugifte har omsorg for Herrens ting, forat
hun kan være innvidd på kropp og ånd.
Men hun som har giftet seg, har omsorg
for denne verdens ting, hvordan hun kan
behage mannen.
35. Og dette sier jeg til deres egen gagn.
Ikke for å sette opp ei snare for dere, men
til det som er anstendig og urokkelig mot
en besluttsom Herre.
36. Men hvis noen tror han oppfører seg
dårlig mot sin jomfru, og hvis hun er
overmoden, slik som hun er skyldig å
være, han kan gjøre hva han vil og synder
ikke om han gifter bort.
37. Men den som innstiller seg, fast i
hjertet, og ikke er nødt, men har
handlingsfrihet over sin egen vilje, og
dette er domfelt i sitt hjerte å ta vare på
sin egen jomfru, gjør det på en god måte.
38. Slik at den som gifter bort, gjør det
på en bra måte. Men den som ikke gifter
bort, gjør det bedre.
39. En kvinne er bundet så lang tid
hennes mann lever. Men hvis mannen er
død, er hun fri til å gifte seg med hvem
hun vil, bare det er i Herren.
40. Men saligere er hun hvis hun forblir
etter mitt syn. Jeg mener da også å ha
Guds Ånd.
KAP. 8
Avgudsoffermat
1. Men angående avgudsofferne vet vi
at alle har kunnskap. Kunnskap gjør
oppblåst, men kjærligheten bygger opp.
2. Hvis noen mener å vite noe, merker
han ennå ikke noe slik det er nødvendig å
merke seg det.
3. Men hvis noen elsker Gud, er han
merket av ham.
4 . A ngående da spisingen av
avgudsoffer, vet vi at det er ingen avgud i
verden, og at det er ingen Gud foruten èn.
5. Og om det så jo er noen erklærte
guder, enten i himmel eller på Jorden.
Akkurat som det er mange guder og
mange herrer.
6. Men for oss er det èn Gud, Faderen,
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fra hvem alle ting er, og vi er til for ham.
Og har èn Herre, Jesus Kristus, ved hvem
alle ting er, og vi er til ved ham.
7. Men kunnskapen er ikke hos alle, og
noen med samvittighet har avguder inntil
nå, som eter avgudsoffer, og deres svake
samvittighet blir forurenset.
8. Men mat verken opprettholder oss for
Gud om vi har overflod, eller ligger etter
hvis vi ikke spiser.
9. Men se til at deres styrke ikke blir en
snublestein for den svake.
10. Hvis noen nemlig ser deg som har
kunnskap, sitte ved avgudshuset, blir ikke
samvittigheten til den svake oppbygget til
det å ete avgudsoffer?
11. Og din svake bror går fortapt ved din
kunnskap, han for hvem Kristus døde for?
12. Og når dere på den måte synder
mot brødrene og sårer deres svake
samvittighet, synder dere mot Kristus.
13. Derfor, om mat frastøter min bror, så
eter jeg på ingen måte kjøtt i evighet, forat
ikke min bror skal frastøtes.
KAP. 9

Apostlenes rettigheter

1. Er jeg ikke en apostel? Er jeg ikke fri?
Har jeg ikke sett vår Herre Jesus? Er ikke
dere mitt arbeid i Herren?
2. Om jeg ikke er apostel for andre, så
er jeg det dog for dere. For dere er mitt
segl i Herren på min aposteltjeneste.
3. Dette er mitt motsvar mot dem som
bedømmer meg:
4. Har vi ikke rett til å ete og drikke?
5. Har vi ikke rett til å ha med en søster
omkring, som også de andre apostlene,
Herrens brødre, og Kefas?
6. Eller har bare jeg og Barnabas ikke
rett til å ikke arbeide?
7. Hvem gjør noen gang soldattjeneste
på egen lønning? Hvem planter en
vinhage, og eter ikke av dens frukt? Hvem
gjeter en flokk og eter ikke av flokkens
melk?
8. Er dette etter mennesker jeg taler?
Eller er ikke dette også etter loven jeg
taler?
9. Det er nemlig skrevet i Moses' lov:

Sett ikke munnkurv på en okse som
tresker! Er det oksene Gud bryr seg om?
10. Eller er det i hele tatt for vår skyld
han taler? For vår skyld ble dette skrevet,
at den som pløyer er skyldig å pløye i
håpet. Og den som tresker i håpet, skal få
nyte av sitt håp.
11. Hvis vi sår de åndelige ting hos dere,
er det stort om vi høster deres kjøttslige
ting?
12. Hvis andre har fått nyte handlingsfrihet hos dere, skal ikke vi kunne det
mere? Men vi brukte ikke denne
handlingsfrihet? Men vi tåler alt, forat vi
ikke skal gi noen hindring for Kristi
gledesbudskap.
13. Vet dere ikke at de som arbeider
med de innvidde ting, eter fra templet? Og
de som håndtjener ved alteret, deler med
alteret?
14. På den måten anviste også Herren
dem som forkynner gledesbudskapet, å
leve av gledesbudskapet.
15. Men jeg har ikke brukt noe av dette.
Men jeg skrev ikke dette forat det skal bli
slik med meg. Det er nemlig bedre for
meg å dø, enn at min ros skal tømmes ut.
16. Når jeg nemlig forkynner gledesbudskapet, er det ikke meg rosverdig. En
tvang ligger nemlig på meg, og det
smerter meg om jeg ikke forkynner
gledesbudskapet.
17. Men hvis jeg gjør dette frivillig, har
jeg lønn. Men hvis denne husholdning er
meg betrodd uvillig,
18. hva er da min lønn for meg? At jeg
forkynner gledesbudskapet gratis, legger
frem gledesbudskapet, til det å ikke bruke
opp min handlingsfrihet i gledesbudskapet.
19. Fri vil jeg nemlig være fra alle, for jeg
har gjort meg selv til en slave, forat jeg
kunne vinne de fleste.
20. Og jeg er en Jøde for Jødene, forat
jeg kan vinne Jødene. For dem som er
under loven, som en som er under loven,
forat jeg kan vinne dem som er under
loven.
21. For dem som er uten lov, som en
som er uten lov, og er ikke uten lov for
Gud, men lovbunnet for Kristus, forat jeg
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kan vinne dem som er uten lov.
22. Jeg ble svak for de svake, forat jeg
kunne vinne de svake. Jeg ble alt for alle,
forat iallfall å kunne forløse noen.
23. Men dette gjør jeg for gledesbudskapets skyld, forat jeg kan bli delaktig
i det.
24. Vet dere ikke at de løper alle på
idrettsbanen, men èn får seiersprisen?
Løp da på den måten at dere kan få.
25. Og enhver som er med i kamplek,
må være avholdende i alt. Andre gjør det
altså riktignok forat de kan få en
forgjengelig krans, men vi en udødelig.
26. Jeg løper derfor på den måte ikke i
uvisshet. Og jeg kjemper på den måten,
og ikke som en som slår i luften.
27. Men jeg gir min kropp et slag, og
undertvinger den, så at ikke jeg, som har
forkynt for andre, selv skal bli underkjent.
KAP. 10
Advarsel mot avgudsdyrkelse
1. Men jeg vil ikke at dere skal være
uvitende, brødre, om at alle våre fedre var
under skyen, og alle gikk gjennom havet,
2. og alle ble døpt til Moses i skyen og i
havet.
3. Og alle spiste den samme åndelige
mat.
4. Og alle drakk den samme åndelige
drikke. De drakk nemlig av den åndelige
klippe de fulgte etter, men klippen var
Kristus.
5. Men Gud fant ikke behag i de fleste
av dem. De ble nemlig nedstrødd i
ørkenen.
6. Og dette ble forbilder for oss, til det at
vi ikke skal lyste etter det skadelige,
akkurat som de hadde trang etter.
7. Og heller ikke avgudsdyrkere, som
noen av dem ble. Som skrevet er: Folket
satte seg ned, og åt og drakk, og de stod
opp for å leke.
8. Heller ikke må vi drive med horeri, slik
som noen av dem hadde kjønnslig
omgang, og det falt tjuetre tusen på en
dag.
9. Heller ikke tålmodighetsprøve Kristus,
akkurat som noen tålmodighetsprøvet og
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gikk fortapt ved slanger.
10. Heller ikke knurre, slik som noen av
dem knurret og gikk fortapt av
ødeleggeren.
11. Men dette er forbilder. Det som
hendte dem, ble skrevet til vår advarsel, til
hvem endens tidsalder er nådd frem.
12. Slik at den som mener seg å stå, se
til at han ikke faller.
13. Dere har ikke grepet noen prøvelse
som ikke er menneskelig. Men Gud er
trofast som ikke lar dere testes over det
som dere makter, men gjøre med
prøvelsen og utgangen til at dere makter å
bære den.
14. Derfor, mine elskede, fly fra
avgudsdyrkelse!
15. Jeg taler som til kloke, så døm dere
det som jeg sier.
16. Velsignelsens beger som velsigner,
er ikke det samfunn med Kristi blod?
Brødet som vi bryter, er ikke det samfunn
med Kristi kropp?
17. For det er ett brød, og èn kropp, så
mange vi er. De mange får nemlig del av
det ene brødet.
18. Se nå Israel etter kjøttet. Er ikke de
som eter ofrene delaktige i alteret?
19. Hva sier jeg da? At det er noen
avgud? Eller at det er noe avgudsoffer?
20. Men at de ofrer til demoner, og ikke
til Gud, og jeg vil ikke at dere skal bli
delaktige med demonene.
21. Dere makter ikke å drikke Herrens
beger, og demoners beger. Dere makter
ikke å ha del i Herrens bord, og demoners
bord.
22. Eller kan vi gjøre Herren sjalu? Er
han ikke sterkere enn vi er?
Ingen søke sitt eget beste
23. Alt er tillatt, men ikke alt er gagnlig.
Alt er tillatt, men ikke alt bygger opp.
24. Ingen søke det som er sitt eget, men
det som er nestens beste.
25. Alt som blir solgt på torget, kan dere
spise uten å undersøke noe for
samvittighetens skyld.
26. For Jorden og det som fyller den, er
Herrens.
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27. Hvis noen av de vantro innbyr dere,
og dere vil gå, kan dere ete alt som blir
satt frem for dere uten å undersøke det for
samvittighetens skyld.
28. Men hvis noen sier til dere: "Dette er
avgudsoffer!", så ikke spis for hans skyld
som opplyste det og samvittigheten.
29. Men jeg sier ikke deres egen
samvittighet, men nestens. Hvorfor skal
nemlig min frihet dømmes av en annens
samvittighet?
30. Hvis jeg deltar med nåde, hvorfor
skal det som jeg takker for, bli til blasfemi?
31. Enten dere da spiser eller drikker,
eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære.
32. Vær ufrastøtlige for både Jøder,
Grekere, og Guds menighet.
33. Akkurat som også jeg behager alle,
og ikke bare søker mitt eget gagn, men de
manges, forat de må bli forløst.
KAP. 11
1. Bli mine etterfølgere så som jeg er
Kristi etterfølger!
Mannen og kvinnen i menigheten
2. Men jeg roser dere, brødre, fordi dere
husket på alt mitt. Og at dere holder fast
på det som jeg overgav til dere.
3. Men jeg vil dere skal vite at Kristus er
enhver manns hode, og mannen er
enhver kvinnes hode. Og Gud er Kristi
hode.
4. Enhver mann som ber eller profeterer,
og som har noe på hodet, skjemmer ut sitt
hode.
5. Men enhver kvinne som ber eller
profeterer med udekket hode, skjemmer ut
sitt hode. Det er nemlig ett og det samme
som om hun var avklippet.
6. Hvis en kvinne nemlig ikke dekker til,
så la hun klippe seg. Men hvis det er
skammelig for en kvinne å klippe eller
avrakes, så la henne tildekke seg.
7. En mann er jo nemlig ikke skyldig til å
dekke sitt hode, for han er et bilde på
Guds majestet. Men kvinnen er mannens
prakt.
8. Mannen ble nemlig ikke til av kvinnen,

men kvinnen av mannen.
9. Og mannen ble ikke skapt for
kvinnens skyld, men kvinnen for mannen.
10. Derfor er kvinnene skyldig, for sin
handlingsfrihet, å ha noe på hodet, for
budbærernes skyld.
11. Dog er verken mannen noe foruten
kvinnen, og kvinnen noe foruten mannen, i
Herren.
12. Akkurat som kvinnen nemlig ble av
mannen, på den måten blir også mannen
ved kvinnen.
13. Døm i dere selv: Er det sømmelig for
en kvinne å be udekket til Gud?
14. Lærer ikke også selve naturen dere
at en mann, hvis han riktignok er
langhåret at det er en vanære.
15. Men hvis en kvinne er langhåret, er
det prektig for henne. For håret er gitt
henne som et slør.
16. Men hvis noen mener seg å være
trettekjær, så har vi ikke denne tradisjon,
og heller ikke Guds menigheter.
Misbruk av nattverden
17. Men dette forlanger jeg ikke lovprist,
at dere ikke kommer sammen til det
bedre, men til det dårligere.
18. Først, når dere nemlig kommer
sammen i menigheten, så hører jeg at det
er partiskhet til stede blant dere, og det
tror jeg også for en del.
19. Det er jo nødvendig å være valg
blant dere, forat det godkjente kan bli
synlig blant dere.
20. Da dere kommer sammen på et
sted, er det ikke Herrens måltid dere eter.
21. Enhver tar nemlig med seg sin egen
mat for å ete. Og den ene er da hungrig,
mens den andre fyller seg.
22. Har dere ikke et hjem for å ete og
drikke? Eller forakter dere Guds menighet
og gjør den som ikke har noe til skamme?
Nattverden
23. Det som jeg nemlig mottok fra
Herren, overgav jeg også til dere: At
Herren Jesus, i den natt, i hvilket han ble
forrådt, tok han et brød.
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24. Og da han hadde takket, brøt han
det og sa: Dette er min kropp, og den er
for dere. Gjør dette til min hukommelse.
25. Og likedan begeret, etter det
måltidet, og sa: Denne kalken er den nye
pakten er i mitt blod. Så ofte som dere
gjør dette, drikk det til min hukommelse.
26. Så ofte som dere eter dette brød, og
drikker denne kalk, proklamerer dere
Herrens død inntil da han kommer.
27. Så at den som eter brødet eller
drikker Herrens kalk uverdig, skal være
skyldig i Herrens kropp og blod.
28. Men la et menneske prøve seg selv,
og så ete av brødet og drikke av kalken.
29. Den som nemlig eter og drikker
uverdig, eter og drikker seg selv til dom,
da han ikke skiller på Herrens kropp.
30. Derfor er det mange svake og
ynkelige blant dere, og ikke få har sovnet
inn.
31. Hvis vi nemlig gjorde oss forskjell, da
ble vi ikke dømte.
32. Men ble vi dømt av Herren, så
oppdras vi, så at vi ikke ble fordømt med
verden.
33. Slik at, mine brødre, når dere
kommer sammen for å ete, så vent på
hverandre.
34. Hvis noen er sultne, kan de ete
hjemme, forat de ikke skal komme
sammen til dom. Men det som er ekstra,
skal jeg anvise når jeg kommer.
KAP. 12

Åndelige gaver

1. Men angående det åndelige, brødre,
vil jeg ikke at dere skal være uvitende.
2. Dere vet at da dere var hedninger, ble
dere ført bort av de stumme avguder som
dere var drevet av.
3. Derfor bekjentgjør jeg for dere, at
ingen som taler i Guds Ånd kan varsle
bannlyselse i Jesus. Og ingen makter å si
Herre Jesus, uten i Den Hellige Ånd.
4. Og det er forskjellige nådegaver, men
Ånden er den samme.
5. Og det er forskjellige tjenester, og
Herren er den samme.
6. Og det er forskjellige kraftige
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gjerninger, men Gud er den samme, som
arbeider alt i alle.
7. Men Åndens tilsynekomst gis til det
gagnlige.
8. Til en gis nemlig ved Ånden visdoms
ord, til en annen kunnskaps ord, i samsvar
med den samme Ånden.
9. Til en annen, tro(stole på), ved den
samme Ånden. Men til en annen,
helbredelsers nådegaver ved den samme
Ånden.
10. Men til en annen, virksomhet av
kraftgjerninger. Til en annen, profetisk
tale. Til en annen, å atskille ånder. Til en
annen, ulike slag av tungespråk. Men til
en annen, tyding av tungespråk.
11. Men i alt dette arbeider den ene og
samme Ånd og fordeler særskilt til enhver
ettersom han vil.
Herrens kropp har mange lemmer
12. Akkurat som kroppen nemlig er ett,
men har mange lemmer. Og alle kroppens
lemmer, så mange de er, er de èn kropp,
og slik er det også med Kristus.
13. Og nemlig i èn Ånd ble vi alle døpt til
én kropp, enten det var Jøder, eller
grekere, eller slaver, eller frie. Og alle fikk
én Ånd å drikke.
14. Og kroppen består nemlig ikke av ett
lem, men mange.
15. Hvis foten ville si: Fordi jeg ikke er
hånd, er jeg ikke en del av kroppen. Men den
blir ikke ved dette, ikke en del av kroppen.
16. Og hvis øret ville si: Fordi jeg ikke er
øye, tilhører jeg ikke kroppen. Men det blir
ikke ved dette, ikke en del av kroppen.
17. Hvis hele kroppen skulle være øye,
hvor er da hørselen? Og hvis hele skulle
være hørsel, hvor er da lukten?
18. Men nå satte Gud lemmene
sammen, hvert av dem i kroppen, som
han ville.
19. Men hvis de alle var samme lem,
hvor var da kroppen?
20. Men nå er det riktignok mange
lemmer, men i èn kropp.
21. Øyet makter ikke å si til hånden: Jeg
har ikke bruk for deg. Eller igjen hodet til
føttene: Jeg har ikke bruk for dere.
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22. Men de av kroppens lemmer som
man mener å være svake, er så meget
mere nødvendigere.
23. Og de vi mener å være æreløse,
dem omgir vi med rikligere ærespris.
24. Men de våre ansette, har ikke bruk
for det. Men Gud sammenføyde kroppen
og gir rikligere ærespris til det som ligger
etter,
25. forat det ikke skal være splittelse i
kroppen, men at lemmene har den samme
omsorg for hverandre.
26. Og dersom et lem lider, så lider alle
lemmene med. Hvis et lem forherliges, så
gleder alle lemmene seg med.
27. Men dere er lemmer og en del av
Kristi kropp.
Tjenestegavene i menigheten
28. Og Gud bestemte da noen i
menigheten først til apostler, deretter
profeter, for det tredje lærere, deretter
kraftgjerninger og helbredelsens nådegaver, hj elpetj eneste, forvaltningsoppgaver, og ulike slag tungespråk.
29. Er vel alle apostler? Er vel alle
profeter? Er vel alle lærere? Gjør vel alle
kraftgjerninger?
30. Har alle helbredelsens nådegaver?
Taler vel alle i tungespråk? Eller tyder vel
alle?
31. Men vær ivrig etter de sterkere
nådegavene, og jeg vil vise dere en vei i
enda mere overflod.
KAP. 13
Kjærlighetens vei
1. Hvis jeg taler i menneskers og englers
tungespråk, men ikke har kjærlighet, er
jeg blitt som klangen av kobber og
krigslyden av metall.
2. Og om jeg har profeti og kjenner alle
hemmeligheter, og all kunnskap, og om
jeg har all tro(overbevisning), slik at jeg
flytter fjell, men ikke har kjærlighet, da er
jeg ingen ting.
3. Og om jeg mater alle med mine
eiendommer, og hvis jeg overgir min
kropp for å brennes, men ikke har

kjærlighet, da gagner det meg ingen ting.
4. Kjærligheten er tålmodig og vennlig.
Kjærligheten er ikke sjalu. Kjærligheten
skryter ikke, blir ikke oppblåst,
5. oppfører seg ikke ille, søker ikke sitt
eget, blir ikke opphisset, regner ikke opp
det den led ondt.
6. Den gleder seg ikke over det
urettmessige, men gleder seg sammen
med sannheten.
7. Den er lojal i alt, den tror alt, forhåper
på alt, og er avventende på alt.
8. Men enten profetgaver oppheves,
eller tungesp råk o p p h øres, eller
k unnskapen oppheves, så f aller
kjærligheten aldri bort.
9. En del merker vi, og en del profeterer vi.
10. Men når det fullkomne kommer, da
skal det delvise oppheves.
11. Da jeg var barn, talte jeg som et
barn, oppfattet som barn, og jeg regnet
som et barn. Men da jeg ble mann,
opphevet jeg det barnslige.
12. Vi ser nå nemlig en gåte i et speil,
men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå
merker vi en del, men da skal vi
gjenkjenne det, akkurat som også jeg
gjenkjenner det.
13. Men nå forblir tro(stole på), håp, og
kjærlighet, men størst blant disse er
kjærlighet.
KAP. 14
Tungetale og Profeti
1. Forfølg kjærligheten, men vær ivrig
etter nådegavene, og mest forat dere kan
tale profetisk.
2. Den som nemlig taler i tungespråket,
taler ikke for mennesker, men for Gud.
Ingen hører det nemlig, men han taler
hemmeligheter med Ånden.
3. Men den som taler profetisk, taler til
mennesker, til oppbyggelse, formaning, og
trøst.
4. Den som taler i tungespråket, bygger
opp seg selv. Men den som profeterer,
bygger opp menigheten.
5. Og jeg ønsker at dere alle talte i
tunger, men heller at dere profeterer. Den
gjør nemlig større, den som profeterer,
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enn den som taler i tunger, bortsett fra
hvis han oversettes, forat menigheten kan
få oppbyggelse.
6. Men se nå, brødre, hvis jeg kommer
til dere og taler i tunger, hva vil det være til
nytte for dere. Jeg burde tale enten med
en åpenbaring, eller med kunnskap, eller
med profeti, eller med undervisning.
7. Akkurat som de livløse gir lyd, enten
en fløyte, eller ei harpe, og hvis den ikke
gir forskjell mellom tonene, hvordan kan
man da merke hva som blir fløytet eller
spilt?
8. Og hvis en basun nemlig gir utydelig
lyd, hvem gjør seg da klar til kamp?
9. Slik er det også med tungespråket.
Hvis det ikke gir tydelig tale, hvordan kan
det merkes hva han talte? Dere ville jo
tale i luften.
10. Så mange slags røster en treffer på,
og som det er i verden, så er ingen
stumme.
11. Hvis jeg altså ikke kjenner kraftens
røst, vil jeg være en fremmed for den som
taler, og den som taler er fremmed for
meg.
12. På samme måte er det også med
dere. Ettersom dere er ivrige etter
nådegavene, så søk til menighetens
oppbyggelse forat dere kan ha i overflod.
13. Derfor skal den som taler i tunge be
om at han får oversette.
14. Hvis jeg nemlig ber i tungespråket,
er det min ånd som ber, men min
oppfattelse er uten frukt.
15. Hva er det da? Jeg vil be i ånden,
men også be med forståelsen. Jeg vil
lovsynge i ånden, men jeg vil også
lovsynge med forståelsen.
16. Når du ellers velsigner i ånden,
hvordan kan han som fyller amatørens
plass uttale amen til den takkebønnen din
siden han ikke vet hva du sier?
17. Du holder riktignok en god takkebønn, men de andre oppbygges ikke.
18. Jeg takker Gud mere enn alle dere
ved å tale i tunger.
19. Men i menigheten ønsker jeg å tale
fem ord med forstanden, forat også andre
kan gjenfortelle, enn ti tusen ord i tungespråket.
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20. Brødre, vær ikke barn i forståelsen,
men vær barn i ondskapen, og vær
fullvoksne i forståelse.
21. I loven er det skrevet: At med
fremmed språk, og i andres lepper, skal
jeg tale til dette folket, og heller ikke på
den måten skal de høre på meg, sier
Herren.
22. Slik er tungespråket til et tegn, ikke
for de troende, men for de vantro. Men
profetien er ikke for de vantro, men for de
troende.
23. Hvis derfor hele menigheten kommer
sammen, og alle taler i tunger på samme
tid, og en amatør eller en vantro kommer
inn, vil han da ikke uttale at dere er
sinnssyke?
24. Men hvis alle taler profetisk og en
vantro eller amatør kommer inn,
irettesettes han av alle, og bedømmes av
alle.
25. Og det som var skjult i hans hjerte
blir åpenbart. På den måten må han falle
på sitt ansikt og tilbe Gud, og fortelle at
Gud virkelig er iblant dere.
La det gå for seg med orden
26. Hvordan er det da, brødre, når dere
kommer sammen? Enhver av dere har en
sang, har en undervisning, har en
tungetale, har en åpenbaring, har en
tydning, men la alt skje til oppbyggelse.
27. Enten en taler i tunger, så la det
være to eller det meste tre, og etter tur, og
la en oversette.
28. Men hvis det ikke er en oversetter,
så vær taus i menigheten, men han kan
tale for seg selv og for Gud.
29. Men to eller tre kan tale profetisk, og
la en annen vurdere det.
30. Men hvis en annen får en
åpenbaring mens han sitter, da skal den
første tie.
31. Dere makter nemlig alle å profetere
en etter en, forat alle kan samle seg
kunnskap, og alle bli oppmuntret.
32. Og profetenes ånder er lydige mot
profetene.
33. Han er nemlig ikke uordens Gud,
men harmoniens Gud, som i alle de
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innviddes menigheter.
34. La kvinnene i menighetene tie. Gi
nemlig ikke tillatelse for dem å prate, men
la dem underordne seg, som også loven
sier.
35. Men hvis noen ønsker å samle seg
informasjon, kan de spørre sine egne
menn hjemme. Det er nemlig grusomt at
kvinner maser i en menighet.
36. Eller var det fra dem Guds ord gikk
ut? Eller var det bare dem ordet kom til?
37. Hvis noen mener at han er en profet,
eller en åndelig, så gjenkjenner han det
jeg skriver til dere at det er Herrens
befaling.
38. Men hvis noen ikke skjønner det, så
la ham være uvitende.
39. Slik at, brødre, vær ivrig etter å
profetere, og forby ikke å tale i tunger.
40. Men la alt skje ærlig og ordentlig.
KAP. 15

Kristi oppstandelse

1. Men jeg kunngjør dere, brødre,
gledesbudskapet som jeg forkynte dere,
som dere også mottok, hvilket dere også
står i,
2. ved hvilket dere også ble forløst, ved
hvilket jeg forkynte ord hvis dere holder
fast ved, bortsett fra hvis dere kom
forgjeves til tro.
3. Jeg nemlig overgav dere, blant de
første, det som også jeg mottok, at Kristus
døde for våre synder etter skriftene.
4. Og at han ble begravet, og at han ble
vakt opp på den 3. dag, etter skriftene.
5. Og at han ble sett av Kefas, og
deretter av de tolv.
6. Siden ble han sett av over fem hundre
brødre på en gang, av hvilke de fleste har
forblitt inntil nå. Men noen har sovnet inn.
7. Deretter ble han sett av Jakob, og
deretter av alle apostlene.
8. Men sist av alle, akkurat som et
misfødt foster, ble han også sett av meg.
9. Jeg er nemlig den ubetydeligste av
apostlene, som ikke er tilstrekkelig til å
kalles en apostel, fordi jeg drev Guds
menighet på flukt.
10. Men av Guds nåde, er jeg hva jeg

er. Og hans nåde mot meg, den ble ikke
forgjeves, for jeg har arbeidet mere rikelig
enn dem alle. Dog ikke jeg, men Guds
nåde som er med meg.
11. Enten det da er jeg eller andre, så
forkynner vi slik, og dere kom til tro på
samme måten.
De dødes oppstandelse
12. Men hvis Kristus forkynnes, at han
ble oppvakt fra de døde, hvordan kan
noen blant dere si at de dødes
oppstandelse ikke er til?
13. Men hvis de dødes oppstandelse
ikke er til, så har heller ikke Kristus stått
opp.
14. Men hvis Kristus ikke har stått opp,
er altså vår forkynnelse meningsløs, og
deres tro(stole på) er meningsløs.
15. Men da finnes også vi som falske
vitner for Gud, fordi vi vitnet mot Gud at
han oppvakte Kristus, som han da ikke
vakte opp, hvis altså de døde ikke
oppvekkes.
16. Så, hvis nemlig de døde ikke vekkes
opp, så er heller ikke Kristus vakt opp.
17. Men hvis Kristus ikke har blitt vakt
opp, er deres tro(stole på) nytteløs og
dere er ennå i deres synder.
18. Og de som altså er sovnet inn i
Kristus, er fortapt.
19. Hvis vi håpet å være i Kristus, bare i
dette livet, er vi elendigere enn alle
mennesker.
20. Men nå er Kristus vakt opp fra de
døde, som en første avling fra de som er
sovnet inn.
21. Ettersom nemlig døden kom ved et
menneske, så kommer også de dødes
oppstandelse ved et menneske.
22. For akkurat som alle dør i Adam, på
samme måte blir også alle levendegjort i
Kristus.
23. Men enhver etter sin egen gruppe.
Den første avling er Kristus, og deretter
de, som er i Kristus, ved hans gjenkomst.
24. Deretter kommer høydepunktet, når
han overgir riket til Gud og Faderen, når
han tilintetgjør alle fyrster, alle autoriteter,
og krefter.
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25. Det er nemlig nødvendig for ham å
være konge og bestemme, inntil alle
fiendene er under hans føtter.
2 6 . D e n s iste fie n d e s o m
uvirksomgjøres, er døden.
27. Alt underordnet han under hans
føtter. Men når han sier at alt er underordnet, så er det klart at det er bortsett fra
den som legger alt under ham.
28. Men når han har underordnet ham
alt, da skal Sønnen underordne seg under
ham som har underordnet ham alt, forat
Gud skal være alt i alle.
29. Eller hva gjør de som lar seg rense
for det døde, hvis de døde ikke vekkes
opp? Hvorfor renser de seg også for det
døde?
30. Og hvorfor utsetter vi oss for fare
hver time?
31. Daglig dør jeg, ja dette er vår ros,
som jeg har i Kristus Jesus, vår Herre.
32. Hvis det var menneskelig jeg sloss
med villdyr i Efesus, hva fordel har jeg da,
hvis de døde ikke vekkes opp? Skal vi da
ete og drikke, for nemlig i morgen dør vi?
33. Far ikke vill. Dårlig omgang
forurenser gode vaner.
34. Vær ordentlig edrue, og synd ikke!
Noen har nemlig uvitenhet om Gud. Til
skam for dere sier jeg det.
Oppstandelses kroppen
35. Men en vil si: Hvordan oppvekkes de
døde? Og hva slags kropp kommer de
med?
36. Du uforstandige, hva du sår,
levendegjøres ikke uten at det dør.
37. Og hva du sår, er ikke kroppen som
skal bli, men du sår et nakent frø, om det
tilfeldigvis er hvete eller noen av de andre.
38. Men Gud gir det den kropp som han
ønsker, og en egen kropp til ethvert av
frøene.
39. Ikke alt kjøtt er samme kjøtt, men ett
er riktignok menneske, og ett annet er
dyrekjøtt, og ett annet er fisk, og ett annet
er fugl.
40. Og det finnes himmelske kropper, og
Jordiske kropper. Men de himmelske har
riktignok en annen majestet, og de
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Jordiske en annen.
41. Solen har en glans, og månen en
annen glans, og stjernene en annen
glans. Og stjerne skiller seg nemlig fra
stjerne i glans.
42. På den måten er det også med de
dødes oppstandelse. Det såes i forgjengelighet og står opp i uforgjengelighet.
43. Det såes i vanære, men står opp i
majestet. Det såes i svakhet, men står
opp i kraft.
44. Det såes en sjelelig kropp, men det
står opp en åndelig kropp. Det er en
sjelelig kropp, og det er en åndelig.
45. Og slik står det skrevet: Det første
mennesket, Adam, ble til en levende sjel.
Den siste Adam ble til en ånd som gjør
levende.
46. Men det åndelige var ikke først, men
det sjelelige, og deretter det åndelige.
47. Det første mennesket var Jordisk og
av jord. Det andre mennesket er fra
himmelen.
48. Slik som den Jordiske var, på
samme måte ble også de Jordiske. Og
som den himmelske var, slik blir også de
himmelske.
49. Og akkurat som vi bar den Jordiskes
bilde, skal vi også bære den himmelskes
bilde.
50. Men dette sier jeg, brødre, at kjøtt
og blod makter ikke å arve Guds rike.
Heller ikke arver det forgjengelige
uforgjengelighet.
51. Se, jeg sier dere en hemmelighet:
Alle skal ikke sovne inn, men vi skal alle
forvandles.
52. I et nå, i et øyeblikk, ved den siste
basun. Når nemlig basunen lyder, og de
døde vekkes opp i uforgjengelighet, skal vi
også forvandles.
53. Det er nemlig nødvendig at dette
forgjengelige kles i uforgjengelighet, og
dette dødelige kles i udødelighet.
54. Men når dette forgjengelige blir
kledd i uforgjengelighet, og det dødelige
blir kledd i udødelighet, da skjer ordet som
er skrevet: Døden er slukt til seier.
55. Død, hvor er din brodd? Dødsrike
hvor er din seier?
56. Dødens brodd er synden, men
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syndens kraft er loven.
57. Men Guds nåde gis til oss ved vår
Herre Jesus Kristi seier.
58. Så at, mine elskede brødre, bli
urokkelig faste i overflod på Herrens
arbeid, idet dere alltid vet av vårt strev i
Herren ikke er meningsløst.
KAP. 16
Innsamling til de innvidde
1. Men angående innsamlingen, den
som er til de innvidde, som jeg anviste
menighetene i Galatia, gjør jeg på samme
måte med dere.
2. På 1. dag i uka skal enhver av dere
bestemme hos seg selv, og samle
sammen det som han kanskje får velstand
til, forat ikke innsamlingen skjer da jeg
kommer.
3. Men når jeg kommer, vil jeg sende
dem, som dere finner verdige, med et brev
for å bringe deres nåde til Jerusalem.
4. Men hvis det er verdt at jeg også drar,
kan de gå sammen med meg.
Reiseplanene
5. Og jeg vil komme til dere når jeg har
reist igjennom Makedonia, for jeg reiser
nemlig gjennom Makedonia.
6. Men hos dere vil jeg kanskje forbli,
eller også overvintre, forat dere kan følge
meg når jeg reiser.
7. Jeg ønsker nemlig ikke å se dere på
gjennomreisen nå, men jeg håper å bli
værende hos dere en tid, hvis Herren
tillater.
8. Men jeg blir værende i Efesus inntil
pinsen.
9. En dør har nemlig åpnet seg for meg,
stor og effektiv, og mange står imot.

10. Men hvis Timoteus kommer, så se til
at han blir der hos dere uten bekymringer,
for han gjør Herrens arbeide, som også
jeg gjør.
11. Derfor må ikke noen forakte ham,
men følg ham på veien i harmoni, forat
han kan komme til meg. Jeg venter nemlig
ham med brødrene.
12. Men angående vår bror Apollos,
oppmuntret jeg ham mye, at han skulle gå
til dere sammen med brødrene. Og det
var slett ikke viljen at han skulle komme
nå, men han kommer når han får tid.
Formaninger og hilsener
13. Våk og stå i tro(tillit). Vær mannlige
og sterke.
14. Men la alt hos dere skje i kjærlighet.
15. Og jeg oppmuntrer dere, brødre,
som vet at Stefanas hus var den første
avling i Akaia, og klargjorde seg til
tjeneste for de innvidde,
16. at også dere underordner dere under
slike, og enhver som samarbeider og gjør
en anstrengelse.
17. Og jeg gleder meg over Stefanas',
Fortunatus', og Akaikus', ankomst, fordi
den oppfylte deres mangel.
18. De beroliger nemlig min og deres
ånd, så anerkjenn altså slike.
19. Menigheten i Asia hilser dere.
Akvilas og Priskilla, og menigheten i deres
hjem, hilser dere så mye i Herren.
20. Alle brødrene hilser dere. Hils
hverandre med et innvidd kyss.
21. En hilsen med min hånd, Paulus.
22. Hvis noen ikke elsker Herren, ham
være bannlyst. Maran ata.
23. Herren Jesu nåde være med dere.
24. Min kjærlighet i Kristus Jesus være
med dere alle.
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KAP. 1

Hilsen

1. Paulus, ved Jesu Kristi vilje Guds
apostel, og broderen Timoteus, til den
Guds menighet som er i Korint, sammen
med alle de innvidde i hele Akaia.
2. Nåde være med dere og harmoni fra
Gud vår Fader, og Herren Jesus Kristus.
Trøsten og medlidenhetens Gud
3. Velsignet være Gud og vår Herre
Jesu Kristi Fader, medlidenhetens Fader,
og all trøsts Gud.
4. Han oppmuntrer oss i all vår trengsel,
til det at vi makter å oppmuntre enhver
den som er i trengsel, med den trøst som
vi selv er blitt oppmuntret med av Gud.
5. For akkurat som Kristi lidelser kom
over oss i overflod, slik blir vår trøst ved
Kristus også i overflod.
6. Men enten vi presses for deres trøst
og frelse, eller vi oppmuntres for deres
trøst, så virker den frem bæreevne i de
samme lidelser som vi også må tåle.
7. Og vårt håp er fast for dere, da vi vet
at akkurat som dere er delaktige i
lidelsene, skal dere også trøstes på
samme måte.
8. Vi ønsker nemlig ikke at dere skal
være uvitende, brødre, om vår trengsel
som skjedde i Asia, at vi ikke ble betynget
i overmål over det vi maktet, selv om vi
endog funderte på om vi beholdt livet.
9. Men vi hadde med oss selv avgjort
dødsdom, forat vi ikke skulle være sikre
på oss selv, men på Gud som vekker opp
de døde.
10. Han som utfrir og fridde oss ut fra en
stor død, forhåper vi på, at han også
fremdeles befrir.
11. Hjelp også dere til i bønn for vår sak,
forat den nådegave ved oss skal bli til mye
takk, fra mange ansikter, for vår skyld.
Hvorfor Paulus besøk ble utsatt
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12. For dette er nemlig vår ros og vår
samvittighets vitnesbyrd: At vi vandret i
verden, i Guds enkelhet og ærlighet, ikke i
kjøttslig visdom, men av Guds nåde, og
særlig hos dere.
13. Men vi skriver nemlig ikke annet til
dere, enn det som dere leser, eller også
forstår. Men jeg forhåper at dere skal
gjenkjenne det før inntil høydepunktet.
14. Akkurat som også dere, for en del,
gjenkjente oss, at vi er deres ros, så er
dere det også akkurat slik på vår Herre
Jesu dag.
15. Og i denne tillit har jeg til hensikt å
komme til dere tidligere, og for det andre
at dere skal få nåde.
16. Og gjennom deres reise, komme til
Makedonia, og igjen fra Makedonia å
komme til dere, og av dere bli fulgt til
Juda.
17. Da jeg altså vurderte dette, gjorde
jeg altså da bruk av lettsindighet? Eller
vurderte jeg det som en vurderer etter
kjøttet, så at det ikke skulle være et JA
hos meg og et NEI?
18. Men så sant Gud er pålitelig: At i
vårt ord til dere, var ikke ja og nei.
19. For nemlig Guds Sønn, Jesus
Kristus, som er forkynt blant dere ved oss,
ved meg, Silvanus, og Timoteus, var det
ikke ja og nei, men i ham er det bare blitt
ja.
20. Så mange som nemlig Guds løfter
er, i ham er de et ja. Og i ham et amen for
Gud, til herlighet ved oss.
21. Og han har stadfestet oss med dere
i Kristus, at Gud har salvet oss.
22. Som også har forseglet oss og gitt
oss Åndens pant i hjertene våre.
23. Men jeg påkaller Gud til vitne for min
sjel at det er for å skåne dere at jeg ennå
ikke har kommet til Korint.
24. Ikke fordi vi skal herske over deres
tro(lydighet), men vi er medarbeidere på
deres glede, for dere består i troen(tillit).
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KAP. 2
1. Men jeg vurderte jeg det ved meg selv
at jeg ikke igjen kom til dere med sorg.
2. Hvis jeg nemlig bedrøver dere, og
hvem er den som gleder meg, uten dere
som blir bedrøvet av meg?
3. Og jeg skrev dette forat det ikke
skulle komme sorg fra dem som det er
nødvendig å glede meg. Jeg stoler på alle
dere, at min glede er deres alle.
4. For nemlig ut av stor trengsel og
knipe i hjertet, skrev jeg til dere med
mange tårer, ikke forat dere skulle
bedrøves, men at kjærligheten, som jeg
har i overflod til dere, skulle merkes.
5. Og hvis noen er bedrøvet, så har jeg
ikke gjort det for å bedrøve, men delvis
forat jeg ikke skal tynge dere alle.
Tilgi ham som har syndet
6. Denne straffen som er fra de fleste, er
nok for den som har gjort slikt.
7. Heller skal dere tvert imot tilgi og
oppmuntre, forat ikke sorgen skal bli enda
større og oppsluke ham som er slik.
8. Derfor oppmuntrer jeg dere til å sette i
kraft kjærlighet mot ham.
9. Til dette skrev jeg også, forat jeg kan
merke deres holdbarhet, om dere er lydige
i alt.
10. Hvem dere nemlig tilgir noe, gjør
også jeg. Hvis også jeg nemlig har tilgitt
ham noe, er han tilgitt for deres skyld, for
Kristi åsyn.
11. Forat ikke Satan skal ha noe fortrinn,
for hans tanker er vi nemlig ikke uvitende
om.
Apostelens uro og trøst
12. Men jeg er kommet med Kristi
gledesbudskap til Troas, og en dør er
åpnet for meg ved Herren.
13. Jeg har ikke hatt ro i min ånd, ved at
jeg ikke fant Titus, min broder. Men da jeg
tok avskjed med dem, drog jeg til
Makedonia.
14. Og Guds nåde, som alltid triumferer
med oss, i Kristus, og duften av

kunnskapen om ham, synliggjøres ved
oss på ethvert sted.
15. For vi er Kristi velduft for Gud blant
dem som blir forløst, og blant dem som
går fortapt.
16. For disse en duft av død til død.
Men for de andre en duft av levende liv
til levende liv. Og hvem er dugelig til
dette?
17. Vi er nemlig ikke som de mange,
som fikser på Guds ord, men som av
ærlighet, ja som av Gud, taler vi, i Kristus
Jesus, fremfor Gud.
KAP. 3
Vi er tjenere for den nye pakt
1. Leder vi oss igjen til anbefalelse?
Eller kanskje vi behøver, som visse, et
brev til dere som anbefaler, eller noen
som anbefaler fra dere?
2. Dere er vårt brev, innskrevet i våre
hjerter, lagt merke til og kjent av alle
mennesker.
3. Det er synliggjort at dere er Kristi
brev, betjent ved oss, innskrevet, ikke
med blekk, men med Den levende Guds
Ånd. Ikke på tavler av stein, men på
hjertets tavler av kjøtt.
4. Men denne tillit har vi ved Kristus til
Gud,
5. ikke at vi er dugelige av oss selv til å
regne ut noe, som om det kom fra oss
selv, men vår dugelighet er fra Gud.
6. Han som også dyktiggjør oss til
tjenere for en nyere pakt, ikke etter
skriften, men etter Ånden. For skriften
dreper, men Ånden gjør levende.
7. Men hvis dødens tjeneste med
inngravert skrift på stein var majestetisk,
slik at Israels barn ikke maktet å se på
Moses' åsyn, for hans ansikts majestets
skyld, den som forsvant,
8. hvordan skal ikke da heller Åndens
tjeneste være i majestet?
9. Hvis nemlig dommens tjeneste hadde
majestet, hvor mye mer overflod på
majestet har ikke rettferdighetens
tjeneste?
10. Og heller ikke har det forherligede
nemlig blitt forherliget i denne del, på
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grunn av den overgående majestet.
11. Hvis det, som nemlig forsvant, var i
majestet, hvor mye mer skal ikke dette
være i majestet.
12. Da vi altså har et slikt håp, så la oss
bruke stor frimodighet.
13. Og ikke gjøre som Moses, som la et
dekke over sitt ansikt, forat Israels barn
ikke skulle se på enden av det som
forsvant.
14. Men tankene deres stivnet nemlig
inntil den dag i dag. Det samme dekket
forblir over det som leses fra den gamle
pakt, så at det ikke blir avslørt det som er
gjort maktesløs i Kristus.
15. Men inntil i dag, når det leses, ligger
Moses' dekke over deres hjerte.
16. Når de nemlig dog omvender seg til
Herren, blir dekket tatt bort.
17. Men Ånden tilhører Herren. Og hvor
Herrens Ånd er, der er det frihet.
18. Men vi har alle et avslørt ansikt, et
speilbilde av Herrens majestet. Det
samme bildet omskapes fra majestet til
majestet, akkurat som av Herrens Ånd.
KAP. 4
Denne skatt er skjult i et leirkar
1. Derfor, da vi har denne tjeneste,
mister vi ikke motet, ettersom vi har fått
forbarmelse.
2. Men de skjulte skammeligheter frister
oss ikke, og ikke det å vandre i sleiphet
eller å svikte Guds ord. Men det ektes
tilsynekomst anbefaler oss for ethvert
menneskes samvittighet innfor Guds åsyn.
3. Men hvis vårt gledesbudskap også er
tildekket, så er det blant de som går
fortapt at det er tildekket.
4. Blant dem har guden i denne tidsalder
forblindet de vantros tanker, så at ikke
lyset fra gledesbudskapet om Kristi
majestetiskhet, som er Guds bilde, stråler
for dem.
5. Vi forkynner nemlig ikke oss selv,
men Kristus Jesus som Herre. Og vi er
Jesu slaver, ikke for oss selv, men for
deres skyld.
6. For Gud som sa at av mørket skulle
det stråle frem et lys. Han skulle stråle i

våre hjerter til kunnskapens belysning om
Guds majestet i Kristi ansikt.
7. Men denne skatt har vi i et kar av
leire, forat den overflod av kraft skal være
Guds, og ikke av oss.
8. Vi er presset i alt, men det er ikke for
trangt; usikre, men ikke rådløse;
9. drevet på flukt, men ikke sviktet; slått
ned, men er ikke fortapt.
10. Alltid medførende Jesu dødstilstand, forat også det levende livet i Jesus
kan bli synliggjort i vår kropp.
11. Alltid overgis vi nemlig som levende
til døden for Jesu skyld, forat også Jesu
levende liv kan bli synliggjort i det
dødelige kjøttet vårt.
12. Så at døden arbeider i oss, men det
levende livet i dere.
1 3 . M en vi h ar d en sam m e
troens(lydighet) Ånd. Og som det er
skrevet: Jeg trodde, derfor talte jeg. Vi tror
også, og derfor taler vi.
14. Da vet vi at han som oppvakte
Herren Jesus, også kan vekke oss opp
ved Jesus og opprettholde oss sammen
med dere.
15. For alle ting er nemlig for deres
skyld, forat nåden skal være rikelig til
stede ved de flestes overflod av takk til
Guds ære.
Et liv i tro
16. Derfor mister vi ikke motet. Men om
også det utvendige av vårt menneske går
til grunne, dog fornyes det innvendige dag
for dag.
17. Den lettsindige trengselen vår, som
vi får i overflod på overflod, er kortvarig,
og produserer en evig vektig majestet for
oss.
18. Vi holder ikke øye med det som vi
ser, men med det som vi ikke ser. For det
som vi ser, er for en tid. Men det som vi
ikke ser, er evig.
KAP. 5
1. Vi vet jo at når vårt hjem, det Jordiske
telt, oppløses, har vi en bygning av Gud,
et hjem som ikke er gjort med hender, for
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evig i himlene.
2. I dette liv sukker vi nemlig i vår bolig
og lengter etter å bli ikledd den fra
himmelen.
3. Og hvis vi da er ikledd, finnes vi ikke
nakne.
4. Og de som nemlig er i sitt telt, sukker
betynget, ettersom vi ikke ønsker å bli
avkledd, men ikledd, forat det dødelige
kan slukes av det levende livet.
5. Men den som gjør oss produktive til
nettopp dette, er Gud, som har gitt oss
Åndens pant.
6. Vær altså alltid ved godt mot. Og vit
at da vi er hjemme i kroppen, er vi
utenlands fra Herren.
7. Vi vandrer nemlig ved tro(lydighet), og
ikke ved det som sees.
8. Men vi er ved godt mot, og samtykker
mere å være utvandret fra kroppen og
være hjemme hos Herren.
9. Og derfor har det vært min ære, enten
vi er hjemme eller utvandret, å være
ordentlige for ham.
10. Og det er nemlig nødvendig at alt blir
synliggjort for oss fremfor Kristi domstol,
forat enhver kan få igjen for det han gjorde
i kroppen, enten det var godt eller ondt.
Forenelsens tjeneste
11. Da vi altså kjenner respekt for
Herren overbeviser vi mennesker, men for
Gud er alt synliggjort. Og jeg håper også å
være synliggjort i samvittighetene deres.
12. Vi skal ikke anbefale oss selv igjen,
men vi gir en anledning for dere til å rose
dere over oss, forat dere skal ha noe til
dem som roser seg etter utseende og ikke
av hjertet.
13. Enten er vi nemlig ute av oss for
Gud, eller saklige for dere.
14. For Kristi kjærlighet, som holder oss
fast, har dømt dette: At hvis en døde for
alle, så er de altså alle døde.
15. Og han døde for alle, forat de
levende ikke lenger skal leve for seg selv,
men for ham som er død og oppvakt for
dem.
16. Slik at fra nå av, kjenner vi ingen
etter kjøttet. Hvis vi har kjent noen etter

kjøttet, så kjenner vi, i Kristus, det dog
ikke lenger nå.
17. Slik at hvis noen er i Kristus, er han
en ny skapning. Det gamle har passert,
se, det nye er blitt til.
18. Men alt er fra Gud, som forenet oss
med seg selv, ved Kristus, og han har gitt
oss forenelsens tjeneste.
19. Da, fordi det var Guds vilje å forene
verden med seg selv i Kristus, tilregnet
han dem ikke deres overtramp, og
bestemte forenelsens ord å være i oss.
20. Derfor, som ambassadører for
Kristus, og som Gud oppmuntrer ved oss,
ber vi dere i Kristi sted: Forene dere med
Gud.
21. Ham, man ikke merket noe synd fra,
gjorde han til synd for oss, forat vi skulle
få Guds rettferdighet ved ham.
KAP. 6
1. Men også som medarbeidere oppmuntrer vi dere til ikke å ta imot Guds
nåde forgjeves.
2. Han sier nemlig: I den akseptable tid
bønnhørte jeg deg, og på redningens dag,
hjalp jeg deg. Se, nå er en kjærkommen
tid. Se, nå er redningens dag.
3. Ingen må, ikke i noe, gi frastøtelse,
forat ikke tjenesten skal klandres.
4. Men i alt anbefales vi som Guds
tjenere, i stor bæreevne, i trengsler, i
press, i knipetak,
5. i slag, i fengsler, i opptøyer, i strev, i
nattevåk, i sult,
6. i reinhet, i kunnskap, i tålmodighet, i
godhet, i en innvidd ånd, i en kjærlighet
uten skuespill,
7. i sannhetens ord, i Guds kraft, ved
rettferdighetens våpen på høyre og
venstre side,
8. i majestet og vanære, i baktalelse og i
popularitet, som forførere og ekte,
9. som ukjente og gjenkjente, som
døende og, se, vi lever, som oppdratt og
ikke som drept,
10. som alltid får sorg, men dog gleder,
som fattig, men gjør mange rik, som ikke
har noe og eide alt.
11. Vår munn er åpen til dere, Korintere,
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for vårt hjerte har utvidet seg.
12. Dere har det ikke trangt hos oss,
men det er trangt i deres innvendige.
13. Gi oss det samme vederlag, jeg taler
som til barn, utvid dere også.
Hva samgang den troende med den
vantro
14. Vær ikke bærende i fremmed åk
med vantro. Hva del har nemlig rettferd
med lovløshet? Og hva samfunn har lys
med mørke?
15. Og hva samspill har Kristus med
Beliar? Eller hvilken andel har den troende
med den vantro?
16. Og hvilken enighet er det med Guds
tempel og avgudene? Dere er nemlig
Guds levende tempel, som Gud sa: At jeg
vil bo i dem og gå omkring blant dem. Og
jeg vil være deres Gud, og de skal være
mitt folk.
17. Gå derfor ut fra deres samfunn og
skill dere ut, sier Herren. Og rør ikke ved
noe skittent, og jeg skal ta imot dere.
18. Og jeg skal være en far til dere, og
dere skal være sønner og døtre til meg,
sier den allmektige Herre.
KAP. 7
1. Da vi altså har disse løftene, mine
elskede, så la oss rense oss fra all kjøttets
og åndens skittenhet, og fullføre innvielse
i Gudsrespekt.
De ble trøstet ved Titus' gode nyheter
2. Gi oss utrom! Vi gjorde ingen
overgrep. Vi gjorde ingen til en løgner. Vi
hadde ingen fortrinn av noen.
3. Jeg sier ikke dette til fordømmelse.
Jeg har jo nemlig sagt det før, at dere er i
hjertene våres til å dø sammen med det,
og til å leve sammen med det.
4. Jeg har mye talefrihet overfor dere,
for jeg fikk mye ros av hensyn til dere. Jeg
er oppfylt av trøst, og har overflod av
glede i all vår trengsel.
5. Også da vi nemlig kom til Makedonia,
hadde vi ingen ro i vårt kjøtt. Men vi ble
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presset på enhver måte med en strid
utenfra og med frykt innenfra.
6. Men han som oppmuntrer de som
sees lavt på, Gud, oppmuntret oss ved
Titus' ankomst.
7. Og ikke bare ved hans ankomst, men
også ved trøsten som han oppmuntret oss
med over dere, da han fortalte oss om
deres lengsel, deres sorg, og deres iver
for meg, slik at jeg heller ble gledet.
8. For om jeg også gjorde dere sorgfulle
i brevet, så angrer jeg ikke om dere også
angrer. Jeg ser at dette brevet også for en
tid gjorde dere sorgfulle.
9. Nå gleder jeg meg, ikke fordi dere ble
sorgfulle, men fordi deres sorg ble til
omvendelse. Sorgen er jo etter Guds vilje,
forat dere ikke skal forlise noe fra oss.
10. For er nemlig sorgen etter Gud,
arbeider omvendelsen til redning uten
angring. Men verdens sorg arbeider frem
død.
11. Se, nemlig selve dette at dere blir
sorgfulle etter Gud, hvor den arbeidet dere
til iver, ja forsvar, ja harme, ja respekt, ja
lengsel, ja nidkjærhet, ja å straffe. I alt
anbefales dere å være reine i denne sak.
12. Og om jeg altså skrev til dere, ikke
for hans skyld som gjorde overgrep, men
for deres skyld, for å synliggjøre
nidkjærheten som dere har for oss, hos
dere, fremfor Gud.
13. Derfor er vi oppmuntret med deres
trøst. Men heller gledet vi oss enda mere
ved Titus' glede, fordi hans ånd var
beroliget av dere alle.
14. For om jeg har rost noen for ham av
dere, ble jeg ikke til skamme. Men som alt
vi talte til dere i sannhet, slik ble også vår
ros, overfor Titus, sannhet.
15. Og hans innvendige ble enda større
for dere idet han husket på all deres
lydighet, hvordan dere med respekt og
skjelven tok imot ham.
16. Jeg gleder meg, fordi jeg kan være
ved godt mot i alt hos dere.
KAP. 8

Rike kjærlighetsgaver

1. Men vi kunngjør for dere, brødre,
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Guds nåde, som er gitt til menighetene i
Makedonia,
2. at de hadde megen holdbarhet i
trengselen og deres glede var av overflod.
Og i forhold til deres dype fattigdom, ble
jeg rik ved rikdommen av deres enkelhet.
3. For etter kraftige gjerninger vitner jeg.
Og over frivillig kraft,
4. og voldsomt trøstefulle, ba de oss om
å få nåde og fellesskap i tjenesten, den
som de innvidde har.
5. Og ikke som vi forhåpet, men de gav
seg selv først til Herren, og så til oss ved
Guds vilje.
6. Til det oppmuntret vi Titus, at akkurat
som han begynte forut, slik skal han også
fullføre denne nåde hos dere.
7. Men akkurat som dere i alt har
overflod på tro(tillit), ord, kunnskap, all
nidkjærhet, og den kjærlighet til dere i fra
oss, fordi at dere også kan ha denne nåde
i overflod.
8. Men jeg sier ikke dette som en
befaling, men ved andres nidkjærhet
testes også deres edle kjærlighet.
9. Dere kjenner jo vår Herre Jesu Kristi
nåde, at han ble fattig for dere, da han var
rik, forat dere ved dennes fattigdom skulle
bli rik.
10. Og jeg gir dette min mening. Dette
er nemlig til gagn for dere, som ikke bare
begynte å gjøre, men også å ønske det,
fra i fjor.
11. Men fullfør nå også gjøremålet, forat
som ønskets villighet, slik skal også
fullførelsen være ut fra det dere har.
12. Hvis nemlig villigheten foreligger
etter hva han måtte ha, er det
kjærkomment, og ikke etter det han ikke
har.
13. Ikke gjør dere trengsel forat andre
skal få ro, men sammenlign deres overflod
i nåtiden med de andres mangel,
14. forat også de andres overflod kan
være til deres mangel, forat det kan bli
likhet.
15. Som skrevet er: Den som fikk mye,
ble ikke rik. Og den som fikk lite, fikk ikke
for lite.
Vi sender kjærlighetsgaven med våre

brødre
16. Men Gud være takk, som gir den
samme nidkjærhet for dere i Titus' hjerte.
17. For riktignok mottok han trøst. Men
da han var her, var han nidkjær og drog
frivillig til dere.
18. Og vi sendte med ham en bror, en
hvis har ros i gledesbudskapet gjennom
alle menigheter.
19. Og ikke bare det, men er også
håndplukket av menighetene som vår
reisekamerat med denne nåde som er
betjent ved oss og deres villighet til
Herrens ære.
20. Unngå dette, at ikke noen av oss
skal klandres i forbindelse med denne
som betjenes av dere.
21. Vi nemlig forberedte dette rikelig for
Herren, men også for mennesker.
22. Og vi sendte med dem vår bror som
er testet i mange ting og er ofte
tjenestevillig. Og nå er han så mye
ivrigere på grunn av den store tiltro til
dere.
23. Enten det er med hensyn til Titus,
min partner og medarbeider hos dere,
eller det er våre brødre, menighetens
apostler, eller Kristi ære,
24. så gi dem bevis på deres kjærlighet,
og vår ros overfor dere. Vis det til dem for
menighetens åsyn.
KAP. 9

Hjelpen til de innvidde

1. Angående tjenesten, nemlig den til de
innvidde, er det riktignok overflødig for
meg å skrive til dere.
2. Jeg vet jo om villigheten deres, som
jeg roser dere for overfor Makedonerne,
og fordi Akaia har vært klar siden i fjor. Og
den iveren fra dere oppegget de fleste.
3. Men jeg sendte brødrene forat ikke
vår ros over dere skulle nedverdiges i
denne del. Forat som jeg sa: Dere må
være klar,
4. så at når jeg kommer med
Makedonerne ikke skal finne dere
uforberedte og vi skal få skam, og forat
ikke vi skal si fra dere denne tiltro.
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5. Jeg mente altså at det var nødvendig
å oppmuntre brødrene, forat de skulle gå
foran meg til dere og forberede den, deres
forut forkynte velsignelse, så at den er klar
til å være slik, som av velsignelse og ikke
som av grådighet.
6. Og dette, at den som sår sparsomt,
skal også høste sparsomt. Og den som
sår med velsignelse, skal høste med
velsignelse.
7. Enhver skal bære det frem, som i
hjertet, ikke av ulyst eller tvang. Gud
elsker nemlig en glad giver.
8. Men Gud er mektig til å gi rikelig på all
nåde til dere, forat dere alltid skal ha
tilstrekkelig i alt, og ha overflod til all god
gjerning.
9. Som skrevet er: Han strødde ut og
gav til de fattige. Hans rettferdighet forblir
til evig tid.
10. Og han utruster med såkorn til den
som sår, forsyner med brød til mat,
forøker kornet deres, og øker fruktene av
deres rettferdighet.
11. I alt beriker han til all oppriktighet,
som arbeider frem takk ved dere til Gud.
12. Fordi denne prestetjeneste ikke bare
er en tjeneste som oppfyller de innviddes
mangler, men også skaper overflod på
mange takksigelser til Gud.
13. På grunn av denne tjenestes
h o l d b a r h e t f o rh erlig er G u d f o r
bekjennelsen av deres underordnelse mot
Kristi gledesbudskap og oppriktighet i
fellesskapet med dem og med andre.
14. Og i sin bønn for dere, etterlengte
dere på grunn av den overgående Guds
nåde over dere.
15. Gud er nådig for hans ordløse gave.
KAP. 10
Vi strider ikke på kjøttslig vis
1. Men jeg selv, Paulus, oppmuntrer
dere med ydmykhet og Kristi mildhet, jeg
som hos dere, i deres åsyn, riktignok er
lavtstående, men ved godt mot, mot dere,
når jeg fraværende.
2. Men jeg ber at, når jeg ikke er
nærværende, må være med godt mot i
tiltro, den jeg regner for tøff mot alle som
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regner med at vi vandrer etter kjøttet
3. Vi vandrer jo i vårt kjøtt, men kjemper
ikke etter kjøttet.
4. For våre stridsvåpen er ikke kjøttslige,
men mektige for Gud til å rive ned festninger.
5. Vi river ned resonnemang og enhver
høyde som løfter seg opp mot
kunnskapen om Gud, og fanger enhver
tanke til Kristi lydighet.
6. Og vi er klare til å straffe all
gjenstridig oppfatning, når deres lydighet
er fullført.
7. Den ser bare etter utseende. Om
noen er overbevist om å tilhøre Kristus for
seg selv, må han regne ut dette igjen: At
akkurat som han tilhører Kristus, slik
tilhører også vi Kristus.
8. Hvis jeg nemlig skulle rose meg noe
overflødig angående vår autoritet, som
Herren gav oss til oppbyggelse, og ikke til
å rive ned, vil jeg ikke bli til skamme.
9. Men jeg mener det ikke som om å
skremme dere med brevene.
10. For riktignok, sier han, er brevene
tøffe og sterke. Men ved hans kropps
nærvær, er han svak, og hans tale,
foraktelig.
11. Den som er slik må regne med
dette: At slik som vi er i ord i brevene, når
vi er fraværende, slik er vi også i handling
nærværende.
12. Vi er nemlig ikke tøff nok til å regne
med eller sammenligne oss med dem som
anbefaler seg selv, som disse, som måler
og sammenligner seg selv med seg selv,
uten forstand.
13. Men vi vil ikke rose oss uten mål,
men etter målet av en målestokk hvorved
Gud delte opp for oss. Og nå dere også
frem til det mål.
14. Vi strekker oss nemlig ikke uten å nå
frem til dere. Og vi kom nemlig først til
dere med Kristi gledesbudskap.
15. Vi roser oss ikke ubegrenset av det
strev som tilhører en annen. Men ved å ha
håp, vokser deres tro(lydighet), som
forstørres blant dere i overflod etter vår
målestokk.
16. Så vi kan forkynne gledesbudskapet
til de bortenfor dere, ikke i andres
målestokk, men til det som er forberedt for
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vår ros.
17. Men den som roser seg, skal rose
seg i Herren.
18. Den som anbefaler seg selv, er
nemlig ikke godkjent, men den som
Herren anbefaler.
KAP. 11
Paulus og hans budskap
1. Gid dere tålte litt tåpeligheter av meg,
men dere skal også få tåle meg.
2. Jeg er nemlig nidkjær for dere med
Guds nidkjærhet. Jeg har forlovet dere
med en mann og opprettholder dere som
en rein jomfru for Kristus.
3. Men jeg frykter dog at slangen, som
forførte Eva ved sin sleiphet, også skal på
den måte forurense deres tanker fra
enkelheten overfor Kristus.
4. Hvis det kommer en annen og
forkynner en Jesus som ikke vi forkynte,
eller dere får en annen ånd som dere ikke
har fått, eller et annet gledesbudskap som
dere ikke har mottatt, tåler dere det godt.
5. Jeg regner nemlig ikke å ligge etter i
noe for de meget store apostlene.
6. Men om jeg også taler som en
amatør, så er jeg det dog ikke i kunnskap,
men synliggjør alt i alle ting for dere.
7. Eller gjorde jeg en synd da jeg
fornedret meg selv forat dere kunne
opphøyes, fordi jeg forkynte Guds
gledesbudskap for dere gratis?
8. Andre menigheter plyndret jeg og tok
lønn til den tjeneste for dere.
9. Og da jeg var nærværende hos dere,
rammet jeg ingen, så de ble liggende
etter. For min mangel ble etterfylt da
brødrene kom fra Makedonia. Og i alt
bevarte jeg meg byrdeløs for dere, og det
skal jeg bevare.
10. Det er Kristi sannhet i meg, at denne
ros ikke skal forsegles inne for meg i
Akaias område.
11. Hvorfor? Fordi jeg ikke elsker dere?
Det vet Gud.
12. Men dette gjør jeg, og vil gjøre, at
jeg skjærer bort deres anledning, som
ønsker seg en anledning, forat i hvilket de
kan rose seg i å også finnes slik som vi.

13. For de er slike falske apostler,
bedragerske arbeidere, som forvandler
seg til Kristi apostler.
14. Og det er ikke underlig. Selv Satan
forvandler seg nemlig til en lysets engel.
15. Da er det ikke stort om hans tjenere
også skaper seg om til rettferdighetens
tjenere, hvis ende skal være i samsvar
med deres gjerninger.
Paulus forteller om sine forfølgelser
16. Igjen sier jeg: Ikke noen må synes at
jeg er tåpelig. Men hvis ikke, så godta
meg endog som en tåpelig, forat jeg også
kan rose meg litt av noe.
17. Hva som jeg taler, taler jeg ikke etter
Herren, men som i tåpelighet, som bærer
av denne rosen.
18. Ettersom mange roser seg etter sitt
kjøtt, vil jeg også rose meg.
19. Dere som er viselige tåler nemlig
gjerne de tåpelige.
20. Dere tåler nemlig om noen undertvinger
dere, om noen suger ut fra dere, om noen
tar fra dere, om noen opphøyer seg over
dere, om noen slår dere i ansiktet.
21. Med skam sier jeg det, fordi vi var
som svake. Men i hvilket noen er tøffe i
sin tåpelighet, taler jeg også tøft.
22. Er de Hebreere, er jeg det også. Er
de Israelitter, er jeg det også. Er de
Abrahams ætt, er jeg det også.
23. Er de Kristi tjenere, er jeg det også.
Jeg taler dåraktig. Jeg har arbeidet mere,
fått overmåte med slag, vært desto mere i
fengsel, oftere i forbindelse med døden.
24. Av Jøder har jeg fem ganger fått de
førti slag, unntagen ett som jeg fikk.
25. Tre ganger ble jeg stokkeslått, en
gang steinet, tre ganger har jeg forlist, og
et døgn var jeg i dypet,
26. Jeg har gjort oftere reiser, i farer på
elver, i farer fra røvere, i farer fra mitt folk,
i farer fra hedninger, i farer i byer, i farer i
ørken, i farer på hav, og i farer blant falske
brødre.
27. Jeg har arbeidet og slitt, og vært
oftere i nattevåk, i sult og tørst, og ofte i
faste, og i kulde og nakenhet,
28. foruten det tillegget av sammen-
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strømninger hos meg, og den daglige
omsorgen for alle menighetene.
29. Hvem er svak uten at jeg blir svak?
Hvem frastøtes, uten at det brenner i
meg?
30. Hvis det er nødvendig å rose seg av
disse tingene, så vil jeg rose meg av min
svakhet.
31. Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader,
han som er velsignet i evighet, vet at jeg
lyver ikke.
32. I Damaskus bevoktet landshøvdingen til fyrst Aretas Damaskerenes
by for å gripe meg.
33. Og jeg ble firt ned i en korg gjennom
et vindu gjennom muren, og flyktet unna
hans hender.
KAP. 12
Paulus' syner og åpenbaringer
1. Dog gagner det ikke å rose meg, men
jeg vil nemlig komme til de syner og
åpenbaringer fra Herren.
2. Jeg kjenner et menneske i Kristus for
14 år siden, enten han var i kroppen, vet
jeg ikke, eller han var utenfor kroppen, vet
jeg heller ikke. Gud vet det. Denne ble
rykket inntil den tredje himmel.
3. Og jeg kjenner dette mennesket,
enten det var i kroppen eller utenfor
kroppen, vet jeg ikke. Gud vet det.
4. For han ble rykket til paradiset og han
hørte ubeskrivelige ord, som det ikke er
tillatt for et menneske å tale.
5. Over dette vil jeg rose meg. Men over
meg selv vil jeg ikke rose meg, uten av
min svakhet.
6. Hvis jeg nemlig skulle ønske å rose
meg, ville jeg ikke være tåpelig. For det
jeg sier, er nemlig sant. Men jeg skåner
det, fordi ingen skal regne ut, om meg, det
som han ser ved meg eller hører av meg.
7. Og på grunn av åpenbaringens
overflod, ble det gitt meg en kjøttslig torn,
en Satans engel, forat han skulle slå meg,
så jeg ikke skulle løfte meg opp over
andre.
8. Og angående dette oppmuntret jeg
Herren tre ganger om at det skulle forlates
fra meg.
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9. Og han sa til meg: Min nåde strekker
til for deg, for kraften fullføres i svakhet.
Derfor vil jeg helst rose meg av min
svakhet, forat Kristi kraft kan reise sitt telt
over meg.
10. Derfor samtykker jeg i mine
svakheter når jeg er under mishandling, i
press, i forfølgelser, og i nødssituasjoner,
for Kristi skyld. Når jeg nemlig er svak, da
er jeg mektig.
Paulus' omsorg for Korinterne
11. Jeg er blitt tåpelig. Dere tvang meg.
Jeg burde nemlig bli anbefalt av dere. Jeg
låg nemlig ikke etter i noen ting for de
meget store apostlene, selv om jeg er
ingenting.
12. Riktignok ble apostlenes tegn
produsert blant dere i all utholdenhet med
tegn, under, og kraftgjerninger.
13. Hva er det nemlig som dere ligger
under ved, enn de øvrige menighetene,
uten at jeg selv ikke har rammet dere?
Tilgi meg da denne urettmessighet.
14. Se, for tredje gang er jeg klar for å
dra til dere, og ikke beramme dere. Jeg
søker nemlig ikke det som er deres, men
dere. Barna burde nemlig ikke samle
skatter for foreldrene, men foreldrene for
barna.
15. Men helst vil jeg bruke og utnytte
meg selv for deres sjeler. Og om jeg
elsker dere mere, skal jeg da elskes
mindre?
16. Men la nå være at jeg ikke belastet
dere, men jeg var slu og tok dere med
lokkemat.
17. Sendte jeg da noen til dere for å ha
noen fortrinn på dere?
18. Jeg oppmuntret Titus, og sendte
med en broder. Hadde Titus noe fortrinn
av dere? Vandret vi ikke i samme ånd?
Gikk vi ikke i samme fotspor?
19. Igjen mener dere at vi forsvarer oss
for dere. Men vi taler for Guds åsyn i
Kristus, og alt dette, elskede, er til deres
oppbyggelse.
20. Jeg frykter nemlig, at når vi kommer,
at vi skal finne dere slik som vi ikke
ønsker, og jeg skal finnes av dere som
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dere ikke ønsker, forat det skal være
krangel, sjalusi, raseri, stridigheter,
baktalelse, sladder, oppblåsthet, og
opptøyer,
21. så at jeg igjen må komme og
fornedre meg for min Gud hos dere, og
sørge over mange av dem som har syndet
og ikke omvendt seg med hensyn til
skittenheten, den kjønnslige omgang, og
ryggesløsheten, som de gjorde.
KAP. 13
Paulus' uttalelse om synd i
menigheten
1. For tredje gang kommer jeg med
dette til dere. Ved to eller tre vitners munn,
skal enhver sak stå fast.
2. Jeg har sagt det før og jeg sier det på
forhånd for andre gang som om jeg var
nærværende, selv om jeg nå skriver det
fraværende, til dem som har syndet, og til
alle de øvrige, at når jeg engang kommer
igjen, vil jeg ikke skåne noen.
3. Ettersom dere søker holdbarhet, at
det er Kristus som taler i meg, han som
ikke er svak mot dere, men mektig blant
dere.
4. Han ble også nemlig korsfestet i
svakhet, men han lever ved Guds kraft. Vi
er nemlig også svake i ham, men vi skal
leve med ham ved Guds kraft hos dere.
5. Ransak dere selv om dere er i

troen(tillit), og teste dere selv. Eller
gjenkjenner dere ikke selv at Jesus Kristus er
i dere, hvis dere ikke er underkjent?
6. Men jeg håper at dere vil merke at vi
ikke er underkjente.
7. Men jeg ber til Gud at dere ikke må
gjøre noe ondt. Ikke forat vi skal skinne
som godkjente, men forat dere skal gjøre
det riktige og vi ikke skal være
underkjente.
8. For vi makter nemlig ikke noe mot
sannheten, men for sannheten.
9. Vi gleder oss nemlig når vi er svake,
og dere er mektige. Og vi ber også for
deres fullkommengjøring.
10. Derfor skriver jeg dette fraværende,
forat jeg ikke skal gå skarpt frem, mens
jeg er nærværende, etter den autoritet
som Herren gav meg til oppbyggelse og
ikke til nedrivelse.
Den siste formaning
11. For øvrig, brødre, gled dere og la
dere oppmuntre til å bli fullkommen satt i
stand. Ha samme oppfattelse, hold fred,
og kjærlighetens og harmoniens Gud skal
være med dere.
12. Hils hverandre med et innvidd kyss.
Alle de innvidde hilser dere.
13. Vår Herre Jesu Kristi nåde,
Gudskjærligheten, og Den Hellige Ånds
fellesskap, være med dere alle.

Galaterbrevet
6 Kapitler
KAP. 1
Paulus hilser Galaterne
1. Paulus, apostel, ikke fra mennesker,
og ikke ved et menneske, men ved Jesus
Kristus og Gud Fader, som oppvakte ham
fra de døde.

2. Jeg, og alle de brødre som er
sam m en m ed m eg , til Galatias
menigheter.
3. Nåde og harmoni fra Gud Fader og
vår Herre Jesus Kristus,
4. som har gitt seg selv for våre synder,
forat han kunne befri oss fra den

Galaterbrevet
nåværende syndige tidsalder, etter Guds
og vår Faders vilje.
5. Ham har majesteten i evighetenes
evighet. Amen.
De endrer på gledesbudskapet
6. Jeg undrer meg over at dere så snart
vender dere fra ham som har kalt dere
ved Kristi nåde til et annet gledesbudskap,
7. selv om det ikke er noe annet. Det er
bare noen som opprører dere, og ønsker
å forandre Kristi evangelium.
8. Men endog om vi, eller en engel fra
himmelen, forkynner dere noe som er
utenom det som vi forkynte dere, ham
være forbannet.
9. Som jeg sa tidligere sier jeg også nå:
Hvis noen forkynner for dere det som er
utenfor det som dere mottok, han være
forbannet.
10. Overbeviser jeg nå for mennesker,
eller for Gud? Eller søker jeg å behage
mennesker? Hvis jeg behager mennesker,
da er jeg ikke Kristi slave.
Hvordan Paulus ble en apostel
11. Jeg kunngjør dere, brødre, gledesbudskapet, som ble forkynt av meg, at det
ikke er etter mennesker.
12. Jeg mottok det nemlig heller ikke,
eller har lært det, fra et menneske, men
ved Jesu Kristi åpenbaring.
13. Dere hørte jo engang om min omferd
i Jødedommen, at jeg overmåte forfulgte
Guds menighet og herjet den.
14. Jeg gikk mere fremover i Jødedommen enn mange jevnaldere i mitt folk,
og var desto mere nidkjær for mine fedres
tradisjoner.
15. Men da det behaget Gud, som
utvalgte meg fra min mors liv, og kalte
meg ved sin nåde,
16. for å åpenbare sin Sønn for meg,
forat jeg skulle forkynne ham blant
hedningene. Da mottok jeg straks ikke
instrukser fra kjøtt og blod.
17. Heller ikke gikk jeg opp til Jerusalem
til dem som var apostler før meg, men jeg
drog bort til Arabia, og vendte tilbake igjen
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til Damaskus.
18. Senere, etter 3 år, gikk jeg opp til
Jerusalem for å bli kjent med Peter. Og
jeg ble hos ham i 15 dager.
19. Men noen andre av apostlene så jeg
ikke, uten Jakob, Herrens bror.
20. Men det som jeg skriver til dere, se,
at for Guds åsyn lyver jeg ikke.
21. Deretter kom jeg til Syrias og Kilikias
områder.
22. Men jeg var ukjent av utseende for
menighetene i Juda, de i Kristus.
23. Og de hadde bare hørt, at den som
tidligere forfulgte oss, forkynner nå den
troen(overbevisning) som han forfulgte da.
24. Og de priste Gud på grunn av meg.
KAP. 2
Paulus' gledesbudskap ble godtatt av
apostlene
1. Senere, etter 14 år, gikk jeg igjen opp
til Jerusalem sammen med Barnabas, og
jeg tok også med meg Titus.
2. Og jeg gikk opp etter en åpenbaring
og la frem for dem gledesbudskapet som
jeg forkynner blant hedningene, men
deres egne meninger var at jeg ikke løper
mitt eget løp.
3. Men heller ikke Titus som var
sammen med meg, en som var Greker,
ble tvunget til å omskjæres.
4. Men på grunn av de falske brødre
som har sneket seg inn i smug for å lure
på vår frihet, som vi har i Kristus Jesus,
for å trykke oss fast i undertrykkelse.
5. Dem ga vi ikke etter en time for, i
underkastelse, forat gledesbudskapets
sannhet skulle forbli hos dere.
6. Men av de som mener å være noe,
hvor store de enn er, så gjør det ingen
forskjell for meg. Gud griper ikke etter
utseende på et menneske. Og meg mente
de nemlig ikke å gi noe ekstra pålegg.
7. Men tvert imot så de at gledesbudskapet var meg betrodd til de med
forhud, akkurat som Peter til de omskårne.
8. Han som nemlig arbeidet i Peter en
apostelgjerning for de av omskjærelsen,
arbeidet også i meg til hedningene.
9. Og Jakob, Kefas, og Johannes, de
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som menes å være Hans høyre støtte,
merket nåden som var gitt meg, og gav
meg og Barnabas fellesskap, forat vi
skulle gå til hedningene og de til de av
omskjærelsen.
10. Vi skulle bare huske på de fattige,
dette som jeg nettopp også er ivrig med å
gjøre.
Paulus irettesetter Kefas
11. Men da Peter kom til Antiokia,
motsto jeg ham like i ansiktet, fordi han
hadde fordømt.
12. For før det nemlig kom noen fra
Jakob, åt han sammen med hedningene.
Men da de kom, drog han seg tilbake og
skilte seg ut, fordi han fryktet dem av
omskjærelsen.
13. Og de øvrige Jødene drev skuespill
også sammen med ham, slik at også
Barnabas ble trukket med i deres
skuespill.
14. Men da jeg så at de ikke gikk rett
frem etter gledesbudskapets sannhet, sa
jeg til Peter fremfor alle: Hvis du, som er
en Jøde, lever som en hedning og ikke
som en Jøde, hvorfor presser du da
hedningene til å leve som Jøder?
Både Jøder og hedninger blir forløst
ved tro
15. Vi er av naturen Jøder, og ikke
syndere av hedninger.
16. Vi vet at et menneske ikke rettferdiggjøres av lovgjerninger, uten ved Jesu
Kristi tro(lydighet). Og vi trodde på Jesus
Kristus, forat vi kunne rettferdiggjøres ved
K rist i t ro (lyd ig h et ), og ik k e av
lovgjerninger. Derfor rett-ferdiggjøres ikke
alt kjøtt av lovgjerninger.
17. Men hvis noen søker å rettferdiggjøres i Kristus, og allikevel finnes som
syndere, tjener altså Kristus synden. Det
må ikke skje.
18. Hvis jeg nemlig bygger opp igjen det
som er oppløst, da anbefaler jeg meg selv
som en overtramper.
19. Jeg som nemlig levde ved loven,
døde fra loven, forat jeg kunne leve for Gud.

20. Jeg er korsfestet sammen med
Kristus, og jeg lever ikke lenger selv, men
Kristus lever i meg. Og det som jeg nå
lever i kjøttet, lever jeg i den troen(tillit) på
Guds Sønn, som elsket meg og gav sitt liv
for meg.
21. Jeg bryter ikke med Guds nåde.
Hvis nemlig rettferdigheten fåes ved
loven, døde altså Kristus uten nytte.
KAP. 3
Lovgjerninger, eller gjerninger av tro
1. Dere uforstandige Galatere, hvem har
trollbundet dere, dere som fikk Jesus
Kristus korsfestet malt for deres øyne.
2. Jeg ønsker bare å samle sammen
dette fra dere: Var det av lovgjerninger dere
fikk Ånden, eller av troens(lydighet) hørelse?
3. Så uforstandige dere er. Dere som
begynte i Ånd, fullfører nå i kjøttet.
4. Så mye dere har tålt forgjeves, om
det da også er forgjeves.
5. Han som da gav dere Ånden og
arbeidet sine gjerninger i dere, var det av
lovgjerninger, eller ved troens(lydighet)
hørelse?
6. Akkurat som Abraham trodde Gud og
det ble regnet ham til rettferdighet.
7. Merk da at det er de av
troen(lydighet) som er Abrahams sønner.
8. Men skriften forutser at hedningene
rettferdiggjøres ved tro(lydighet). Det
forkyntes forut til Abraham, at alle
hedninger skal velsignes i deg.
9. Slik at de som er av troen(lydighet)
velsignes med den trofaste Abraham.
10. Så mange som nemlig er av
lovgjerninger, er under forbannelse. Det er
nemlig skrevet: Forbannet er hver den
som ikke blir ved i alle de ting som er
skrevet i lovens bok, til å gjøre dem.
11. Men at ingen rettferdiggjøres ved
loven for Gud, er klart. For den rettferdige
skal leve av tro(lydighet).
12. Men å gjøre loven er ikke av
tro(lydighet). Men den som gjør dem, skal
leve ved dem.
13. Kristus frikjøpte oss fra lovens
forbannelse. Det er nemlig skrevet:
Forbannet er enhver som henger på et tre.
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14. Dette, forat Abrahams velsignelse
skulle komme til hedningene ved Jesus
Kristus, og forat vi skulle få Åndens
godkjennelse ved troen(lydighet).
Loven og løftet
15. Brødre, jeg taler på menneskelig vis.
Endog setter ingen mennesker pakten i
kraft, opphever, eller legger noe til.
16. Men løftene ble talt til Abraham, og
til hans ætt. Han sier ikke: Og til
ætlingene, som om det var mange, men
som om det var én. Og til din ætt, som er
Kristus.
17. Men dette varsler en pakt som er
forutbestemt av Gud. Og loven, den som
ble gitt etter de 430 år, ugyldiggjør ikke, så
at løftet oppheves.
18. Hvis det nemlig er ved loven, er der
ikke mere arv ved løftet. Men Gud
overgav den til Abraham ved løftet.
19. Hva da med loven? Den ble til for
overtrampernes skyld, som fortsatte inntil
ætten kom som løftet ble gitt til, den som
ble anvist ved engler, ved en mellommann.
20. Men en mellommann er ikke bare for
én, selv om Gud er én.
Loven er en folkeleder til Kristus
21. Er altså loven mot løftene? Det må
ikke skje. Hvis nemlig en lov maktet å
levendegjøre, da kom virkelig rettferdigheten ved loven.
22. Men loven stengte inne alle ting i
skriften under synden, forat løftet av
tro(lydighet) på Jesus Kristus skulle gis til
dem som var troende.
23. Men før troen(overbevisning) kom
ble vi bevoktet under loven og innestengt
til den kommende tro(overbevisning) ble
åpenbart.
24. Slik at loven ble vår folkeleder til
Kristus, forat vi kunne rettferdiggjøres av
tro(lydighet).
25. Men nå er troen(lydighet) kommet og
vi er ikke lenger under folkelederen.
26. Dere er jo alle Guds sønner ved
troen(lydighet) på Jesus Kristus.
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27. Så mange som nemlig ble døpt til
Kristus, har ikledd seg Kristus.
28. Her er det ikke Jøde eller Greker.
Her er det ikke slave eller fri. Her er det
ikke mann eller kvinne. Dere er nemlig alle
ett i Kristus Jesus.
29. Men hvis dere tilhører Kristus, er
dere altså Abrahams ætt og arvinger i
følge løftet.
KAP. 4
1. Men jeg varsler at i så lang tid
arvingen er umyndig, er det ingen forskjell
på han og slaven, enda han er herre over
alt sammen.
2. Men han er under formyndere og
husholdere inntil den tid faren har fastsatt.
3. Slik er det også med oss. Da vi var
umyndige, var vi slavebundet under
grunnkreftene i denne verden.
4. Men da tiden for oppfyllelsen kom,
sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne,
født under loven,
5. forat han skulle frikjøpe dem som var
under loven, og forat vi skulle få
barnerettigheter.
6. Og fordi dere er barn, sendte Gud sin
barneånd i deres hjerter som roper:
Pappa, Fader.
7. Slik at du ikke lenger er slave, men
barn. Men hvis du er Guds barn, er du
også Guds arving ved Kristus.
Paulus' omsorg for Galaterne
8. Men dengang kjente dere riktignok
ikke Gud og slavet under de som ikke er
naturlige guder.
9. Men nå merker dere Gud mere, ja,
dere er merket av Gud. Hvordan kan dere
da vende tilbake til de svake og fattige
grunnkrefter, og på nytt ønske å slave
under dem igjen?
10. Dere passer på dager, måneder,
tider, og år.
11. Jeg frykter for at jeg har arbeidet
forgjeves hos dere.
12. Bli som jeg, for jeg er som dere.
Brødre, jeg ber dere: Gjør meg intet
overgrep.
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13. Og dere vet at det var på grunn av
min kjøttslige svakhet, at jeg forkynte for
dere første gang.
14. Og dere foraktet ikke, eller forkastet,
min prøvelse i kjøttet, men dere tok imot
meg som en Guds engel, som Jesus
Kristus.
15. Hvor er det blitt av deres
entusiasme? Jeg bevitner nemlig for dere
at om dere hadde maktet, så hadde dere
revet ut deres øyne å gitt meg dem.
16. Og nå er jeg blitt en fiende til dere
ved å fortelle sannheten til dere?
17. De er ikke nidkjære for dere på en
god måte, men ønsker å stenge dere ute,
forat dere skal være nidkjære for dem.
18. Men det er godt at dere alltid er
nidkjære for det gode, og ikke bare er det
når jeg er hos dere.
19. Mine barn, som jeg igjen må ha
fødselssmerter inntil Kristus får skikkelse i
dere.
20. Og jeg ønsket å være hos dere nå
og forandre min røst, for jeg er usikker
med dere.
De frie, og de som er bundet
21. Si meg, dere som ønsker å være
under lovgjerninger, hører dere ikke
loven?
22. Det er nemlig skrevet: At Abraham
hadde to barn, et med slavinnen og et
med den frie.
23. Men den med slavinnen ble født
etter kjøttet, og den frie på grunn av løftet.
24. Disse er en liknelse. Dette er nemlig
de to pakter. Den ene fra Sinais fjell fødte
til slaveri, og det er Hagar.
25. For Hagars fjell, Sinai, er i Arabia og
s a m svarer m ed d et n åvæ re n d e
Jerusalem, som lever i slaveri med barna
sine.
26. Men det Jerusalem som er der oppe,
er fritt, og det er vår mor.
27. Det er nemlig skrevet: Gled deg du
ufruktbare, som ikke kan føde. Bryt ut og
rop du som ikke har fødselssmerter, for
den ensommes barn er flere enn hennes
som har en mann.
28. Men vi, brødre, vi er på samme

måte, som Isak, løftets barn.
29. Men akkurat som den gang forfulgte
den, som var født etter kjøttet, den etter
Ånden, så er det også på samme måte
nå.
30. Men hva sier skriften? Kast ut
slavinnen og hennes sønn, for slavinnens
sønn skal nemlig ikke arve sammen med
den fries sønn.
31. Altså, brødre, vi er ikke slavinnens
barn, men den fries.
KAP. 5
1. Kristus frigjorde oss derfor til frihet.
Stå, og la dere ikke legges under
slaveriets byrde igjen.
Friheten som vi fikk av Kristus
2. Se, jeg, Paulus, sier dere: At hvis
dere omskjæres, blir Kristus dere til ingen
nytte.
3. Og jeg vitner igjen: At ethvert
menneske som omskjæres, er skyldig å
gjøre hele loven.
4. Dere er opphevet fra Kristus, dere
som går inn for å rettferdiggjøres ved
lovgjerninger. Dere er falt ut fra nåden.
5. Vi venter nemlig i ånden ved
tro(lydighet) på vårt håp om rettferdighet.
6. I Kristus Jesus er verken omskjærelse
eller forhud i stand til noe, men bare
troen(stole på) ved en arbeidende
kjærlighet.
7. Dere løp på en god måte. Hvem har
hindret dere fra å gjøre sannheten?
8. Denne overtalelse kommer ikke fra
ham som kalte dere.
9. En liten surdeig syrer hele deigen.
10. Og jeg er overbevist om at dere ikke
oppfatter noe annet i Herren. Men han
som forvirret dere skal bære dommen,
hvem enn han er.
11. Og jeg, brødre, hvis jeg ennå
forkynner omskjærelsen, hvorfor forfølges
jeg ennå? Da er jo korsets frastøtelse
avskaffet.
12. Og gid at de skjærer seg, de som
oppvigler dere.
13. Dere ble nemlig kalt til frihet, brødre.
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Bare ikke bruk friheten til anledning for
kjøttet, men vær slave for hverandre ved
kjærligheten.
14. For hele loven kan oppfylles i dette
ene ord: Du skal elske din neste som deg
selv.
15. Men hvis dere biter og glefser etter
hverandre, se til at dere ikke blir fortært av
hverandre.
Kjøttets gjerninger og Åndens frukt
16. Men jeg sier: Vandre i Ånden og
lengte ikke etter å fullføre kjøttsligheter.
17. For kjøttets trang er mot Ånden, og
Ånden mot kjøttet. Disse står hverandre
nemlig imot, forat ikke dere skal gjøre
dette som dere ønsker.
18. Men hvis dere ledes av Ånden, er
dere ikke under lovgjerningene.
19. Og kjøttets gjerninger er åpenbare.
Det er utukt, skittenhet, løsaktighet,
20. avgudsdyrkelse, trolldomskraft,
fiendskap, krangel, sjalusi, vrede,
ærgjerrighet, splittelse, partier,
21. misunnelse, mord, drukkenskap,
festing, og ting lignende disse. Det forut
sier jeg dere, akkurat som jeg har sagt
forut, at de som gjør disse ting skal ikke
arve Guds rike.
22. Men Åndens frukt er kjærlighet,
glede, harmoni, tålmodighet, vennlighet,
dyktighet, tro(stole på),
23. ydmykhet, og avholdenhet. Loven er
ikke imot slike.
24. Og de som tilhører Kristus,
korsfestet kjøttet sammen med dets
lidenskaper og lyster.
25. Hvis vi lever i ånden, bør vi også
vandre etter Ånden.
26. La oss ikke være ærgjerrige og hisse
hverandre opp til misunnelse.
KAP. 6

Bær hverandres byrder

1. Brødre, hvis et menneske gripes i
noen synd, skal dere som er åndelige
sette i stand den som gjør slikt i en ydmyk
ånd. Hold bare øye med deg selv så at
ikke du også bør ransakes.
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2. Bær hverandres byrder, og oppfyll på
den måten Kristi lov.
3. Hvis noen nemlig mener å være noe,
er han ingen ting. Han bedrar seg selv.
4. Men la enhver teste sin egen gjerning.
Og da skal han bare ha rosen for seg selv,
og ikke for andre.
5. Enhver skal nemlig bære sin egen
byrde.
6. Og la den som blir opplært i ordet
dele alle goder med den som lærer.
7. Bli ikke bedratt, Gud lar seg ikke
spotte. Hva enn det er som et menneske
sår, det skal han også høste.
8. Og den som sår i Ånden, skal høste
et evig levende liv av Ånden.
9. Men gjør det på en god måte og bli
ikke motløse. For nemlig i rette tid skal vi
høste, hvis vi ikke gir opp.
10. La oss altså gjøre det gode mot alle,
og helst mot de troendes(lydighet) eget
folk.
Advarsel mot de som går frem etter
kjøttet
11. Se med hvor store bokstaver jeg
skriver til dere med min hånd:
12. Så mange som ønsker å gjøre et
godt inntrykk i kjøttet, disse er det som
tvinger dere til å omskjæres, bare forat de
ikke skal forfølges for Kristi kors.
13. Heller ikke de som nemlig blir
omskåret våker over deres lov. Men de
ønsker å omskjære dere, forat de kan
rose seg av dere i kjøttet.
14. Men jeg vil ikke la det skje at jeg
roser meg, unntagen av vår Herre Jesu
Kristi kors. Ved ham ble verden korsfestet
for meg, og jeg for verden.
15. I Kristus Jesus er nemlig verken
omskjærelse eller forhud i stand til noe,
men en ny skapning.
16. Og så mange som vandrer etter
dette måleband, får harmoni, barmhjertighet, og Israels Gud, værende over seg.
17. Heretter må ingen skaffe meg mere
strev. Jeg bærer nemlig Herren Jesu arr
på min kropp.
18. Vår Herre Jesu Kristi nåde være
med deres ånd, brødre. Amen.
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6 Kapitler
KAP. 1

Hilsen

1. Paulus, Jesu Kristi apostel ved Guds
vilje, til de innvidde og troende i Kristus
Jesus, som er i Efesus.
2. Nåde være med dere, og harmoni fra
Gud, vår Fader, og Herren Jesus Kristus.
Kristi velsignelse
3. Velsignet være Gud og vår Herre
Jesu Kristi Fader, som velsigner oss med
all åndelig velsignelse i det himmelske.
4. Akkurat som Kristus, utvalgte han oss
før verdens grunnleggelse, til at vi skulle
være innvidde og ulastelige fremfor ham.
5. I kjærlighet forutvalgte han oss til
barnerettigheter, ved Jesus Kristus, hos
ham, etter hans velvilje,
6. til lovprisning for hans nådes
herlighet, i hvilken han benådet oss i den
elskede.
7. I ham har vi frikjøpelsen ved hans
blod og forlatelsen av overtrampene, etter
hans nådes rikdom,
8. som han gav i overflod til oss med all
visdom og forstand.
9. Idet bekjentgjorde han sin viljes
hemmelighet for oss etter hans velvilje,
som han planla hos seg selv,
10. om en husforvaltning da tiden for
oppfyllelsen kom. Det var å samle alt til ett
i Kristus, de som er i himmelen og de som
er på Jorden,
11. i ham, i hvem vi også er arvinger.
Forutvalgt etter hans fremstilling arbeider
alle tingene etter hans viljes valg,
12. til det at vi skal være til pris for hans
herlighet, vi som forut har håpet på
Kristus.
13. I ham har dere også hørt

sannhetens ord, gledesbudskapet om
deres forløsning, på hvem vi også har
trodd og forseglet med Den Hellige Ånds
godkjennelse,
14. han som er et pant på vår arv til
frikjøpelse, til eiendom, og til pris, for hans
majestet.
Paulus' bønn for Efeserne
15. Derfor, da jeg også har hørt om den
tro(overbevisning) hos dere, på Herren
Jesus, og den kjærlighet til alle de innvidde,
16. holder jeg ikke opp med å takke for
dere og huske på dere i mine bønner,
17. forat vår Herre Jesu Kristi Gud,
majestetens Fader, må gi dere visdom og
åpenbarings ånd i kunnskap om ham.
18. Og måtte han belyse deres hjertes
øyne med forståelse til det at dere forstår
hvilket håp hans kall er, og hvilken rikdom
på majestet hans arv har blant de
innvidde.
19. Og hva den overgående storhet av
hans kraft er mot den som er troende.
Etter virkningen av hans kraftige styrke,
20. som han arbeidet i Kristus med,
oppvakte han ham fra de døde og satte
ham ved hans høyre side i det himmelske,
21. over enhver fyrste, autoritet, kraft, og
herredømme, og ethvert navn som
nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men
også i den kommende.
22. Og alt la han under hans føtter, og
gav ham, hode over alle, til menigheten,
23. som er hans kropp, hans fylde som
oppfyller alt i alle.
KAP. 2

Fra døden til livet

1. Også dere var døde ved deres
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overtramp og synder,
2. i hvilke dere den gang vandret etter
tidsalderen i denne verden, etter den
øverste for luftens autoritet, den ånd som
nå arbeider i vantro-ulydighetens barn.
3. Blant hvilke vi også tidligere snudde
om i fra, våre kjøttslige lyster. Da vi gjorde
kjøttets og tankenes vilje, var vi barn av
naturen under vreden, som også de
øvrige.
4. Men Gud er rik på godhet. Ved sin
store kjærlighet elsket han oss,
5. og da vi var døde ved våres
overtramp, gjorde han oss levende med
Kristus. Av nåde ble dere forløst,
6. vekte oss opp sammen med ham, og
satte oss i det himmelske i Kristus Jesus,
7. forat han kunne bevise i den
kommende tidsalder, den rikdom som
overgår hans nådes vennlighet mot oss i
Jesus Kristus.
8. For ved nåde er dere frelst, ved
tro(lydighet). Og dette er ikke av dere selv,
men det er Guds gave.
9. Ikke av gjerninger, forat ikke noen
skal rose seg.
10. Vi er nemlig hans resultat, skapt i
Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud
gjorde oss i stand til, forat vi skulle vandre
i dem.
Forsonet med Gud i Kristus
11. Husk derfor at dere engang var
hedninger i kjøttet, og ble kalt "de med
forhud" av de som forkynner omskjærelse
på kjøttet for hånd,
12. og at dere var i den tid uten Kristus,
tilhørte en annen, borte fra Israels
borgerrett, fremmede for løftets pakt, uten
håp og Gud i verden.
13. Men nå er dere som da var langt
borte, kommet nær i Kristus Jesus ved
Kristi blod.
14. Han er nemlig vår fred, han som
gjorde de begge til ett, og rev ned gjerdes
skillevegg.
15. Han opphevet lovens, budenes, og
forskriftenes, fiendskap med sitt kjøtt, forat
han kunne skape de to ved seg selv til et
nytt menneske som gjorde fred,
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16. og forente de begge i en kropp med
Gud. Ved korset drepte han fiendskapet,
ved ham,
17. og så kom han og forkynte fred for
dere som er langt borte og for dem som er
nær.
18. For ved ham har vi begge adgang i
en Ånd til Faderen.
19. Da dere altså ikke lenger er
fremmede og utlendinger, men de
innviddes medborgere og Guds husfolk,
20. som er bygget opp på apostlenes og
profetenes grunnvoll der Jesus Kristus er
hjørnestein,
21. i hvem enhver sammenføyet bygning
vokser til et innvidd tempel i Herren.
22. I ham bygges dere opp sammen til
en Guds bolig i Ånden.
KAP. 3
Paulus' innsikt i Kristi hemmelighet
1. For dettes skyld, er jeg, Paulus, Kristi
fange for dere hedninger.
2. Dere har da hørt om Guds nådes
husforvaltning, den som ble gitt til meg for
dere.
3. For i en åpenbaring bekjentgjorde han
for meg hemmeligheten, slik som jeg
tidligere skrev i korthet.
4. Da dere makter å gjenkjenne det,
skjønner dere min innsikt i Kristi
hemmelighet,
5. den som i øvrige generasjoner ikke
ble kjent for menneskenes barn, men som
nå er åpenbart for de hans innvidde
apostler og profeter ved Ånden:
6. Dette at hedningene er medarvinger,
fått være med i kroppen, og løftets
medeiere, i Kristus ved gledesbudskapet,
7. dette, hvis jeg ble en tjener ifølge
Guds nådes gave, den som ble gitt meg
etter arbeidet av hans kraft,
8. til meg, den minste av alle de
innvidde, ble denne nåde gitt: Å forkynne
gledesbudskapet om Kristi uransakelige
rikdom,
9. og opplyse fellesskapet om den
skjulte hemmelighet fra evigheten hos
Gud, han som skapte alle,
10. forat den mangfoldige Guds visdom
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nå skal bli kjent for fyrstene, og de med
autoritet i det himmelske, ved menigheten,
11. i følge planleggingen fra evigheten,
som han gjorde i Jesus Kristus, vår Herre.
12. I ham har vi frimodighet og adgang
med tiltro ved troen(lydighet) på ham.
13. Derfor ber jeg om ikke å bli motløse
ved mine trengsler for dere, som er deres
ære.
Paulus' bønn til Faderen
14. For dettes skyld bøyer jeg mine
knær for vår Herre Jesu Kristi Fader,
15. fra hvem som kalles Far fra enhver i
himlene og på Jorden,
16. forat han kan gi dere å styrkes med
kraft etter sin majestetiske rikdom ved
hans Ånd, så at Kristus kan bo i det indre
menneske
17. ved troen(lydighet), i deres hjerter,
18. plantet og grunnfestet i kjærlighet,
forat dere kan være i stand til å gripe tak i,
med alle de innvidde, hva bredden,
lengden, dybden, og høyden er,
19. og få merke den overgående innsikt i
Kristi kjærlighet, forat dere kan bli fylt opp
med all Guds fylde.
20. Og han er mektig over alt til å gjøre
mere overflod enn hva vi ber om eller
forstår, etter den kraft som arbeider i dere.
21. Han er majesteten i menigheten, i
Kristus Jesus, i alle generasjoner, i
evighetens evighet. Amen.
KAP. 4
Enheten i menighetens kropp
1. Jeg oppmuntrer dere altså, jeg, en
fange i Herren, til å vandre verdig det kall
som dere ble kalt med.
2. Med all lavhet og ydmykhet, med
tålmodighet, så dere holder ut med
hverandre i kjærlighet,
3. ivrige etter å bevare Åndens enhet i
fredens lenke.
4. En kropp og èn Ånd, akkurat som
dere også ble kalt med ett håp i deres kall.
5. En Herre, èn tro(stole på), èn dåp,
6. èn Gud og alles Fader, han som er
over alle, og gjennom alle, og i dere alle.
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7. Og til enhver av oss ble det gitt nåde
etter målet av Kristi gave.
8. Derfor sier han: Han steg opp i det
høye, tok fanger fra fangenskap, og gav
menneskene gaver.
9. Men det at han steg opp, hva er det
utan at han også kom ned til Jordens
lavhet?
10. Han som kom ned er den samme
som også steg opp over alle himlene, forat
kan kunne oppfylle alle ting.
11. Og han gav da noen til apostler, og
noen til profeter, og noen til evangelister,
og noen til hyrder, og lærere,
12. til de innviddes utrustning, til
tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi
kropp.
13. Inntil vi alle når frem til
troens(lydighet) enhet og kunnskapen om
Guds Sønn, til fullmoden mannlighet, og til
alderens mengde av Kristi oppfyllelse,
14. forat vi ikke lenger skal være
barnslige å la oss drive omkring i enhver
vind av lærdom ved menneskenes spill i
sleiphet med forførelsens kunster.
15. Men vi skal være sann og vokse i
kjærlighet, opp til ham i alle ting, han som
er hodet, Kristus,
16. av hvem enhver kropp forenes og
holdes sammen ved ethvert hjelpende
ledd. Etter arbeidet ved mengden av
enhvers del, gjør kroppen vekst til sin
oppbyggelse i kjærlighet.
Vandre ikke etter det gamle livet, men
etter Kristus
17. Derfor sier jeg dette og vitner i
Herren at dere ikke lenger også skal
vandre akkurat som de øvrige folk
vandrer, i deres sinnelags meningsløshet,
formørket i forståelsen, og er fremmedgjort for Guds levende liv. På grunn av
den uvitenhet som er i dem, for deres
hjertes hardhets skyld,
19. som sløvet seg ufølsomme og
overgav seg selv til ryggesløshet, til skitne
gjerninger, og enhver med havesyke.
20. Men dere lærte ikke Kristus slik.
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21. Hvis da dere hørte ham, og ble
opplært i ham som er sannhet,
22. så legg av, i Jesus, det som er etter
den tidligere vranghet, i det gamle
menneske, det som forurenser med
lystenes bedrageri.
23. Og forny deres sinn i Ånden.
24. Og ikle dere det nye mennesket, det
som ble skapt etter Gud i rettferdighet og
sannhetens hellighet.
Det nye livets oppførsel
25. Legg derfor av løgnen, tal sannhet,
enhver med sin neste, for vi er hverandres
lemmer.
26. Vredes, og synd ikke. La ikke solen
gå ned over deres harme.
27. Gi heller ikke Djevelen noe rom.
28. Den som stjal skal ikke lenger stjele,
men heller gjøre det gode med sine
hender, forat han kan dele med den som
har bruk for noe.
29. La ikke noe råttent ord gå ut fra
deres munn, men noe som er godt til
nødvendig oppbyggelse, forat det må gi
nåde til de som hører.
30. Og bedrøv ikke den Hellige Guds
Ånd, ved hvem dere er forseglet til
forløsningens dag.
31. La enhver bitterhet, vrede, harme,
kjefting, og blasfemi, fjernes fra dere,
sammen med all ondskap.
32. Vær vennlige mot hverandre, og
overgi dere barmhjertig til hverandre, som
også Gud i Kristus overgav seg til dere.
KAP. 5
1. Bli derfor Guds etterfølgere som hans
elskede barn.
2. Og vandre i kjærlighet, som også
Kristus elsket oss og gav seg selv for oss,
og bar seg frem som et offer for Gud til en
velbehagelig duft.
3. Men porno, og enhver skittenhet, eller
havesyke, må ikke nevnes blant dere,
som det sømmer seg for innvidde.
4. Og råttenskap, eller sløvesnakk, eller
grov tale, sømmer seg ikke, men heller
takksigelse.

Side 1167

5. Da dere nemlig merker dette at
enhver horkar, eller skitten, eller havesyk,
som er avgudsdyrker, har ikke arv i Kristi
og Guds rike.
6. La ingen av dere bedras med
meningsløse ord, for disse ting kommer
nemlig Guds vrede over vantrosulydighetens barn.
Lev som lysets barn
7. Vær derfor ikke delaktig med det som
er deres.
8. Dere var jo engang i mørke, men er
nå i lyset, i Herren. Vandre som lysets
barn.
9. For Åndens frukt er i all godhet,
rettferdighet, og sannhet,
10 idet dere tester hva som er ordentlig
for Herren.
11. Og delta heller ikke i mørkets
ufruktbare gjerninger, men irettesett
12. det som skjer i det skjulte ved dem.
Det er endog grusomt å tale om.
13. Men alle disse ting blir irettesatt av
lyset som synliggjør, for alt blir nemlig
synliggjort i lyset.
14. Derfor er det sagt: Våkn opp du som
sover, og stå opp fra de døde, og Kristus
skal lyse for deg.
15. Se derfor til hvordan dere vandrer
riktig. Ikke som uforstandige, men som
kloke,
16. så dere kjøper tiden, for dagene er
onde.
17. Vær derfor ikke uforstandige, men få
forståelse av hva som er Herrens vilje.
18. Og bli ikke drukne av vin, i hvilket
det er ryggesløshet, men bli fylt opp av
Ånden.
19. Tal med hverandre med salmer,
lovsanger, og åndelige viser, syngende og
spillende i deres hjerter for Herren.
20. Takk alltid Gud og Faderen for alle
ting i vår Herre Jesu Kristi navn.
21. Underordne dere under hverandre i
Guds respekt.
Mann og kvinne i menigheten
22. Hustruer, underordne dere under
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deres egne menn, som for Herren!
23. For mannen er hustruens hode, som
Kristus også er menighetens hode, han
som er kroppens reddningsmann.
24. Men akkurat som menigheten
underordner seg Kristus, slik skal også
hustruene være under sine menn i alt.
25. Dere menn, elsk deres hustruer,
akkurat som Kristus også elsket
menigheten, og gav seg selv for den,
26. forat de kunne innvies og renses ved
vannets bad, ved ordet,
27. forat han kunne opprettholde
menigheten i ære for seg, uten å ha noen
flekk eller skrukke, eller noen av disse
slike ting, men forat den skulle være
innvidd og ulastelig.
28. På den måten skylder også
mennene å elske sine egne hustruer, som
sin egen kropp. Den som elsker sin egen
hustru, elsker seg selv.
29. Ingen har jo noen gang hatet sitt
eget kjøtt, men han gir det næring og
varmer det, som også Herren gjør med
menigheten.
30. For vi er lemmer på hans kropp.
31. På grunn av dette skal et menneske
forlate sin far og mor, og holde seg til sin
hustru, og de to skal være èn person.
32. Denne hemmeligheten er stor. Og
jeg taler om Kristus og menigheten.
33. Dog skal også dere, enhver som en,
elske sin egen hustru, på samme måte
som han elsker seg selv.
KAP. 6

Barne-oppdragelse

1. Barna skal adlyde sine foreldre i
Herren. Dette er nemlig rett.
2. Ære din far og mor. Det er det første
bud med et løfte:
3. Forat det skal gå deg vel og du skal få
leve lenge i landet.
4. Og dere fedre: Ikke gjør deres barn
bitre, men oppdra dem ved opplæring og
Herrens advaring.
Tjenernes oppførsel
5. Dere slaver: Vær lydige mot deres

herrer etter kjøttet med respekt og
skjelven, i deres hjertes enkelhet, som
mot Kristus.
6. Ikke som øyentjenere, som bare
smisker for menneskene, men som Kristi
slaver som gjør Guds vilje av hele sjelen,
7. og slaver med velvilje som for Herren
og ikke for mennesker.
8. Vit at hva enn noe godt enhver har
gjort, skal han få dette igjen fra Herren,
enten han er slave eller fri.
Herrenes oppførsel
9. Og dere herrer: Gjør det samme mot
dem, løs dem fra trusselen. Vit at også
deres egen Herre er i himlene, og at det
ikke er forskjellshensyn hos ham.
Herrens rustning
10. For øvrig, mine brødre, bli styrket i
Herren, og i hans mektige styrke.
11. Ikle dere Guds fulle rustning. Til det
makter dere å stå imot lumske angrep.
12. For vår kamp er ikke mot kjøtt og
blod, men mot fyrstene, mot autoritetene,
mot denne verdens herskerne i dette
mørke, og mot ondskapens åndelige i det
himmelske.
13. Ta derfor på Guds fulle rustning,
forat dere kan makte å stå imot på den
onde dag, og stå etter å ha overvunnet alt.
14. Stå da omspendt med sannhet om
deres hofte og iført rettferdighetens
brynje.
15. Vær skodd på føttene med den
beredskap som fredens gledesbudskap
gir.
16. Og ha til disse ting troens(lydighet)
skjold på, med hvilket dere makter å
slukke alle den ondes brennende piler.
17. Og ta frelsens hjelm, og Åndens
sverd, som er Guds ord.
18. Gjør dette med all anrop og
begjæring, idet dere ber til enhver tid i
ånden, og våker i den med all utholdenhet
og begjæring for alle de innvidde,
19. og for meg, at det må gis meg ord i
min åpne munn så jeg med frimodighet
kan gjøre gledesbudskapets hemmelighet
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kjent,
20. for hvilket jeg er ambassadør i
lenker, forat jeg må bli frimodig i ham, som
er nødvendig for meg for å tale.
Hilsener til Efeserne
21. Og forat dere også skal vite det
angående meg, hva jeg utfører, så skal
Tykikus gjøre alt kjent for dere, den
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elskede bror og trofaste tjener i Herren,
22. som jeg sendte til dere for nettopp
dette: At dere skulle få kjenne det
angående oss, og at han skal oppmuntre
hjertene deres.
23. Fred være med brødrene og
kjærlighet, med tro(lydighet), fra Gud
Fader og Herren Jesus Kristus.
24. Nåden være med alle de som elsker
vår Herre, Jesus Kristus, i udødlighet.

Filipperbrevet
4 Kapitler
KAP. 1
Paulus' hilsen til Filipperne
1. Paulus og Timoteus, Jesu Kristi
slaver, til alle de innvidde i Kristus Jesus
som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn
og tjenere.
2. Nåde og fred være med dere fra Gud
vår Fader og Herren Jesus Kristus.
Paulus' bønn for Filipperne
3. Jeg takker min Gud i enhver
påminnelse om dere.
4. Og alltid i enhver av mine begjæringer
for dere alle, og gjør begjæringene med
glede,
5. for deres fellesskap i gledesbudskapet, fra den første dag av og til nå.
6. Jeg er overbevist om selve dette: At
han som begynte en god gjerning i dere,
skal fullføre inntil Jesu Kristi dag.
7. Akkurat som det er rettferdig av meg
å ønske dette om dere alle, fordi dere har
meg i hjertet deres, både i mine lenker, og
i forsvaret og bekreftelsen av gledesbudskapet, så er dere alle delaktige med
meg i nåden.
8. Gud er nemlig mitt vitne på hvor jeg
lengter etter dere alle med Jesu Kristi

hjertelag.
9. Og dette ber jeg om: At deres
kjærlighet må bli enda mere og mere rik
på Kjennskap og erfaring,
10. så at dere kan teste de ulike ting,
forat dere kan være reine og ufrastøtlige til
Kristi dag,
11. fylt med rettferdighetens frukter ved
Jesus Kristus, til ære og Guds lovprisning.
Kristi fremgang ved evangeliet
12. Og jeg vil dere skal merke, brødre,
at hva som angår meg, har heller gått til
gledesbudskapets fremgang,
13. slik at Kristus blir synliggjort i mine
lenker, i hele livvakten og for alle de
øvrige.
14. Og de fleste av brødrene i Herren er
blitt mere overbevist ved mine lenker om å
være tøff og tale ordet fryktløst.
15. Noen gjør det riktignok av
misunnelse og krangel, men noen
forkynner også Kristus av velvilje.
16. De troende som dog forkynner
Kristus av stridslyst og ikke på en rein
måte, legger trengsel til mine lenker.
17. Men noen gjør det av kjærlighet og
vet at jeg er satt til forsvarer av gledesbudskapet.
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18. Hva så? Dog på enhver måte blir
Kristus forkynt, enten det er som påskudd
eller i sannhet. Og dette gleder jeg meg
over, ja, jeg vil også fryde meg.
19. Jeg vet jo at dette vil resultere i
forløsning for meg ved deres bønnebegjæringer, og ved Åndens hjelp.
20. Og etter Jesu Kristi forventning og
min forhåpning, så skal jeg ikke bli til
skamme, men at med all frimodighet, som
alltid, og nå også, at Kristus skal opphøyes i min kropp, enten det er ved et
levende liv eller ved død.
21. For meg er nemlig det å leve,
Kristus, og det å dø, er en vinning.
22. Men hvis det å leve i kjøttet gir meg
frukt av gjerninger, da vet jeg ikke hva jeg
skal velge.
23. Men jeg holdes fast av to ting:
Lengselen til å bryte opp og være med
Kristus, er så mye bedre.
24. Men det å bli værende i kjøttet er
mere nødvendig for deres skyld.
25. Jeg er overbevist, og vet, at jeg skal
være sammen med alle dere til deres
tros(lydighet) fremgang og glede.
26. Forat deres ros kan bli rik i Kristus
Jesus for meg ved det nærværet jeg har
igjen hos dere.
27. Bare dere lever på en verdig måte
for gledesbudskapet om Kristus, forat
enten jeg kommer og ser dere, eller får
høre noe fraværende angående dere, at
dere står med èn ånd og kjemper sammen
med èn sjel i troen(tillit) på gledesbudskapet.
28. Og ikke skremmes i noe av dem
som står imot, hvilket for dem er nok et
bevis om undergang, men frelse for dere,
og det fra Gud.
29. For til dere ble det overgitt, for
Kristus. Ikke bare det å tro på ham, men
også det å tåle det for ham.
30. Den samme kampen har dere, som
dere så hos meg, og som dere nå hører
om meg.
KAP. 2
Kristi kjærlighet og ydmykhet
1. Er det da noen trøst i Kristus? Er det
noen kjærlighetens inspirasjon? Er det

noen hjertelag og medlidenhet?
2. Oppfyll min glede, så at dere
oppfatter det samme, har den samme
kjærligheten, og oppfatter med den
samme sjel.
3. Gjør ingen ting etter stridslyst og
meningsløs ære, men i lavhet akte
hverandre mere verdige enn dere selv.
4. Enhver skal ikke se til sitt eget beste,
men enhver på det som også er andres.
5. La dette ønske være i dere, som også
var i Kristus.
6. Som var i Guds skikkelse og aktet det
ikke for noe tilrøvet, det å være Gud lik,
7. men som tømte ut seg selv og tok på
seg en slaves skikkelse, da han kom i
menneskets avbildning.
8. Og i form, funnet som et menneske,
fornedret han seg selv og ble lydig inntil
døden, til korsets død.
9. Derfor har også Gud opphøyet ham
og overgitt ham et navn som er over
ethvert navn.
10. Forat hvert kne skal bøye seg i Jesu
navn, de i himmelen, på Jorden, og under
Jorden.
11. Og enhver tunge skal erkjenne at
Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.
Arbeide på deres frelse
12. Derfor, mine kjære, akkurat som
dere alltid adlød, så dere arbeider på
deres forløsning med respekt og skjelven,
ikke bare som i mitt nærvær, men mye
mere nå i mitt fravær.
13. Det er nemlig Gud som arbeider i
dere, både til å ønske og det å arbeide
etter velvilje.
14. Gjør alt uten knurring og skepsis,
15. forat dere kan være Guds
uklanderlige og reine barn, ulastelige i
deres samfunn blant en vrang og forvrengt
generasjon, i hvilken dere skinner som et
lys i verden,
16. idet dere holder fast på det levende
livs ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg
ikke løp meningsløst, og at jeg ikke
anstrengte meg meningsløst.
17. Men om jeg også ble utøst under
ofringen og prestetjenesten for deres
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tro(lydighet), så gleder jeg meg sammen
med dere alle.
18. Og det samme også til dere: Gled
dere og gled dere sammen med meg.
Timoteus og Epafroditus
19. Men jeg forhåper i Herren Jesus å
snart sende Timoteus til dere, forat jeg
også kan få godt mot og få kjenne det,
angående dere.
20. Jeg har nemlig ingen likesinnede
som oppriktig bryr seg om det angående
dere.
21. De søker alle nemlig sitt eget, og
ikke det av Jesus Kristus.
22. Og den holdbarheten hans, merker
dere, at han har slavet sammen med meg
i gledesbudskapet, som far og barn.
23. Derfor forhåper jeg dog å sende ham
når jeg straks får se det, angående meg.
24. Men jeg er overbevist i Herren at jeg
selv også skal komme snart.
25. Men jeg har holdt det nødvendig å
sende broderen Epafroditus, medarbeideren, min medkjemper og deres
apostel, og en tjener for mitt behov, til
dere,
26. ettersom han lengtet etter dere alle
og var bedrøvet, fordi dere hadde hørt at
han var syk.
27. Og han var jo syk, døden nære, men
Gud forbarmet seg over ham. Og ikke
bare ham, men også meg, forat jeg ikke
skulle ha sorg over sorg.
28. Desto ivrigere sender jeg ham derfor
til dere, forat dere kan få se ham igjen og
glede dere, og jeg være fri fra sorg.
29. Ta derfor imot ham i Herren med all
glede, og ha slike dyrebart æret.
30. For Kristi gjernings skyld kom han
døden nær og satte sin sjel på spill, forat
han kunne oppfylle deres savn for meg i
tjenesten.
KAP. 3

Onde og gode arbeidere

1. For øvrig, mine brødre, gled dere i
Herren. Å skrive det samme til dere er dog
for meg ikke nølende for dere, men sikkert.
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2. Se opp for hundene. Se opp for de
onde arbeidere. Se opp for de sønderskjærte.
3. Vi er nemlig de omskjærte, vi som
jobber i Guds Ånd, og roser oss i Jesus
Kristus, og ikke stoler på vårt kjøtt.
4. Skjønt jeg har den tillit også i kjøttet:
At om noen mener å kunne stole på sitt
kjøtt, kan jeg det mere.
5. Jeg er omskåret på den 8. dag, av
Israels ætt, Benjamins stamme, en
Hebreer av Hebreere, og en fariseer etter
loven.
6. Med nidkjærhet forfulgte jeg
menigheten etter rettferdigheten i den lov
som var uklanderlig.
7. Men det som var for meg en vinning,
dette holder jeg for tap på grunn av
Kristus.
8. Ja, sannelig, jeg holder også alt for å
være tap på grunn av verdien i
kunnskapen om Kristus Jesus min Herre.
For dettes skyld forliser jeg alt og regner det
for å være møkk, forat jeg kan vinne Kristus
9. og bli funnet i ham. Ikke ved å ha min
rettferdighet, den av loven, men den ved
Kristi tro(lydighet), den rettferdigheten fra
Gud på grunn av troen(tillit).
10. Å merke ham, og kraften av hans
oppstandelse, og fellesskapet med hans
lidelser, bli formet med hans død,
11. og om jeg på den måten kan nå frem
til oppstandelsen fra de døde.
Jeg jager mot målet
12. Ikke at jeg allerede har mottatt det,
eller fullført alt. Men jeg jager etter om jeg
også kan gripe det, etter som jeg også er
grepet av Jesus Kristus.
13. Brødre, jeg regner ikke for meg selv
å ha grepet det, men ett gjør jeg: Det som
dog ligger bak meg, glemmer jeg, og
strekker meg etter det som ligger foran.
14. Jeg jager mot målet, mot den
seiersprisen som er ovenfra, i kallet fra
Gud, i Jesus Kristus.
15. Så mange som altså er fullvoksne,
så la oss oppfatte dette. Og hvis dere
oppfatter det annerledes i noe, så kan
også Gud åpenbare dette for dere.
16. Dog, la oss komme frem til det
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samme ønske ved å vandre etter denne
målestokk.
17. Bli mine etterfølgere, brødre, og hold
øye med dem som vandrer på samme
måte, som dere har av forbilde i oss.
18. Mange vandrer nemlig, som jeg så
ofte omtalte for dere, men nå også
gråtende sier, som fiender av Kristi kors.
19. Deres endemål er undergang, de
som har magen til Gud, og har sin ære i det
skammelige, de som oppfatter alt Jordisk.
20. Vårt borgerskap er nemlig i
himmelen, der fra hvor også vår frelser,
Herre Jesus Kristus, venter,
21. han som omformet vår kropp fra
fornedring, til det å bli likedannet med
hans majestetiske kropp. Etter det
arbeidet makter han også å underlegge
seg alle ting.
KAP. 4
1. Derfor, mine brødre, som er elsket og
etterlengtet, min glede og krans, stå fast
på samme måte i Herren, mine elskede.
Formaninger og oppmuntringer
2. Jeg oppmuntrer Evodia, og jeg
oppmuntrer Syntykus, til å ønske det
samme i Herren.
3. Og jeg ber også deg, du som virkelig
er Synzygus (felles åk arbeider), å hjelpe
dem, de som kjemper sammen med meg i
gledesbudskapet, sammen med Klemens,
og de andre medarbeiderne mine, de hvis
navn er i den levende livs bok.
4. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg
si: Gled dere.
5. Deres mildhet er merket for alle
mennesker, at Herren er nær.
6. Ha ingen bekymring, men gå med alt i
bønn og påkallelse med takksigelser, og
deres ønskemål vil bli kjent for Gud.
7. Og fredens Gud, som overgår all
forstand, skal bevare hjertene deres, og
deres tanker, i Kristus Jesus.
8. For øvrig, brødre, alt som er ekte, alt
som er edelt, alt som er rettferdig, alt som
er reint, alt som er kjærlig, alt som er bra
omtalt, hvis det er noen dyktighet og om

noe er rosverdig, regne med dette.
9. Det som dere også samlet sammen
og mottok, og hørte og så hos meg, gjør
dette. Og fredens Gud skal være med dere.
Paulus takker for gaven
10. Men jeg gleder meg enormt i Herren,
fordi dere nå endelig har blomstret, ved
det angående å tenke på meg.
11. Det, på hvilket dere også tenkte før,
men uten at det passet.
12. Jeg vet å leve skralt, og jeg vet også
å ha overflod i alt, og i alle ting er jeg
innviet, både i å mettes og i å hungre,
både i å ha overflod og i å ha mangel.
13. Jeg er i stand til alle ting i ham som
styrker meg.
14. Dog gjorde dere bra i å ha samfunn
med min trengsel.
15. Men dere vet også, dere Filippere, at
i begynnelsen av gledesbudskapet, at jeg
kom fra Makedonia, og ingen menighet
hadde deltatt i mitt regnskap, over gitt og
mottatt, uten bare dere.
16. For endog i Tessalonika sendte dere
både èn og to ganger det som var
nødvendig for meg.
17. Ikke at jeg etterlyser gaven, men jeg
etterlyser den frukt som er rikelig til stede i
deres regnskap.
18. Men jeg har fått nok på alt, og har
overflod. Jeg er fylt opp med det som jeg
har mottatt fra Epafroditus. Det var en
velbehagelig duft fra dere, et ordentlig
akseptabelt offer for Gud.
19. Men min Gud skal oppfylle all deres
behov etter hans rikdom i Jesu Kristi
herlighet.
20. Men Gud og vår Far være ære i
evighetenes evighet. Amen.
Hilsener
21. Hils enhver innvidd i Jesus Kristus.
Brødrene som er sammen med meg hilser
dere.
22. Alle de innvidde hilser dere, særlig
de fra keiserens hus.
23. Vår Herre Jesu Kristi nåde være
med deres ånd!
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4 Kapitler
KAP. 1
Paulus' hilsen til Kolosserne
1. Paulus, Jesu Kristi apostel ved Guds
vilje, og broderen Timoteus,
2. til de innvidde og troende brødre, i
Kristus, i Kolossæ. Nåde og fred være
med dere fra Gud vår Fader.
Paulus takker Gud for Kolosserne
3. Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu
Kristi Fader når vi ber for dere.
4. For vi har hørt om deres
tro(overbevisning) på Jesus Kristus, og
den kjærlighet dere har til alle de innvidde.
5. Og på grunn av håpet, det som er
henlagt for dere i det himmelske, som
dere har hørt i gledesbudskapet om
sannhetens ord,
6. det som er hos dere, akkurat som
også i hele verden. Det bærer frukt,
akkurat som hos dere også, fra den dag
dere hørte og gjenkjente Guds nåde i
sannhet.
7. Liksom dere lærte Epafras, vår
elskede medslave, som er en trofast Kristi
tjener for dere.
8. Han har også fortalt oss om deres
kjærlighet i Ånden.
9. Derfor har vi også fra den dag vi hørte
det, ikke holdt opp med å be og begjære
at dere må fylles av kjennskap om hans
vilje med all visdom og åndelig innsikt,
10. så dere kan vandre verdig for Herren
til alt behag, og til all god gjerning, som
bærer frukt og vokser i Guds innsikt,
11. så dere kan styrkes i all kraft med
styrken i hans majestet, til utholdenhet og
tålmodighet med glede.
12. Takke Faderen som har satt oss i
stand til å få del i de innviddes arv i lyset.

Kristi herredømme og rike
13. Han som fridde oss ut fra mørkets
autoritet og satte oss over, ved hans
kjærlighet, i Sønnens rike,
14. i hvem vi har frikjøpelse ved
syndenes forlatelse.
15. Han er den usynlige Guds bilde,
førstefødt av all skapning.
16. For i ham ble de alle skapt, de i
himmelen og de på Jorden, de synlige og
de usynlige, enten de som troner, eller de
som har herredømme, eller fyrstene, eller
de med autoritet, er alt skapt ved ham og
til ham.
17. Og han er før alle ting, og de består
alle ved ham.
18. Og han er hode for kroppen, som er
menigheten. Han er begynnelsen og den
førstefødte fra de døde, forat han kunne
være den første i alt.
19. For i ham samtykket hele oppfyllelsen å bo.
20. Og ved ham, forene alt med ham,
enten de på Jorden eller de i himlene, idet
han gjorde fred, ved hans blod på korset.
21. Også dere tilhørte en gang en annen
og var fiender i tankene ved de onde
gjerninger.
22. Men nå forenet han dere ved
kroppen, ved hans kjøtt, ved døden, for å
opprettholde dere innvidde, uklanderlige,
og ulastelige, fremfor ham.
23. Hvis dere da forblir grunnfestet og
faste i troen(tillit), og ikke blir rokket fra
gledesbudskapets forhåpning, som dere
hørte, som ble forkynt for all skapning
under himmelen, hvilket jeg Paulus ble en
tjener for.
Paulus' oppgave er å forkynne Kristi
hemmelighet
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24. Nå gleder jeg meg i mine lidelser for
dere og oppfyller det som mangler i Kristi
trengsel, i mitt kjøtt, for hans kropp, som
er menigheten,
25. hvis jeg ble tjener for, etter Guds
husforvaltning, den som ble gitt av meg til
dere, for å oppfylle Guds ord,
26. den hemmeligheten som er skjult fra
evighetene, og fra generasjoner, men som
nå åpenbares for de hans innvidde,
27. for hvem Gud ønsket å gjøre kjent
hva rikdommen på hans herlighet i denne
hemmelighet var blant folkene, han som
er Kristus blant dere, forhåpningen om det
majestetiske.
28. Han er det vi forkynner, idet vi
tilretteviser ethvert menneske, og
underviser ethvert menneske med visdom,
forat vi kan opprettholde ethvert
menneske fullvoksent i Kristus.
29. Jeg overanstrenger meg også for
dette, idet jeg kjemper i hans kraft, den
som arbeider i meg med styrke.
KAP. 2
1. Jeg ønsker nemlig at dere skal vite
hvilken kamp jeg har hatt for dere, og for
dem i Laodikea, og for mange som ikke
har sett mitt ansikt i kjøttet,
2. forat deres hjerter kunne oppmuntres
og bli knyttet sammen i kjærlighet, til hele
rikdommen av innsiktens visshet, til
kunnskapen om Guds, Faderens, og
Kristi, hemmelighet,
3. i hvem alle visdommens skatter og
kunnskap er skjult.
4. Men dette sier jeg forat ikke noen av
dere skal bli bedratt med overtalelses
kunster:
5. Om jeg nemlig også er fraværende i
kjøttet, er jeg dog med dere i ånden. Og
jeg gleder meg over å se deres orden og
fasthet av troen(lydighet) på Kristus.
Å være fylt med Kristus
6. Vandre i ham slik som dere altså
mottok Herren Jesus Kristus,
7. plantet og oppbygget i ham, og

stadfestet i troen(tillit), slik som dere ble
opplært til. Og vær rike på takksigelse.
8. Se til at det ikke skal være noen som
forfører dere med teoretisk lære og tomt
bedrag etter menneskenes tradisjoner,
som er etter verdens grunnkrefter og ikke
etter Kristus.
9. For i ham bor hele den Guddommelige fylde kroppslig.
10. Og dere er fylt i ham, han som er
hodet for alle fyrstene og autoriteter,
11. i hvem dere også ble omskåret med
en ikke håndgjort omskjærelse, ved
avleggelsen av syndens kropp, kjøttet,
ved Kristi omskjærelse.
12. For dere ble gravlagt med ham i
dåpen, i hvilken dere også ble reist opp
ved troen(lydighet) på Guds kraft, som
han reiste ham opp med fra de døde.
13. Også dere var døde i deres
overtramp og kjøttets forhud. Men han
gjorde dere levende sammen med ham,
etter å ha tilgitt oss alle overtrampene.
14. Han utslettet det som var skrevet
mot oss ved budene, det som var imot
oss. Og han tok det bort fra vårt samfunn
og naglet det til korset.
15. Han avvæpnet fyrstene og
autoritetene, og stilte dem frem i
frimodighet da han triumferte over dem
ved ham.
16. La derfor ikke noen bedømme dere
for mat, eller drikke, eller med hensyn til
høytider, eller månedskifte, eller sabbater,
17. det som er en skygge av det som
skulle komme og Kristi kropp.
18. La ingen fradømme dere ønskene
ved lavhet og engledyrkelse, og forgjeves
holde seg til det som han ikke har sett,
oppblåst av sin kjøttslige forståelse,
19. og ikke holde fast ved hodet, fra
hvem ethvert ledd og bånd på kroppen
støttes og holdes sammen, og øker ved
Guds vekst.
Det nye livet i Kristus
20. Hvis dere derfor døde med Kristus
fra verdens grunnkrefter, hvorfor lever
dere som etter verdens forskrifter?
21. Ikke ta, ikke smak, ikke rør.
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22. Det som alt er til for å fortæres av
magen. Dette er etter menneskenes bud
og lærdommer,
23. og som riktig nok har ord på seg av
visdom i gudstjeneste, lavhet, og
hensynsløshet mot kroppen, ikke til ære,
men til tilfredstillelse for kjøttet.
KAP. 3
1. Hvis dere ble oppreist med Kristus, så
søk det som er der oppe, hvor Kristus er
plassert ved Guds høyre hånd.
2. Ønsk det som er der oppe, og ikke
det som er på Jorden.
3. Dere døde jo, og det levende livet
deres er skjult med Kristus, i Gud.
4. Når Kristus, vårt levende liv,
åpenbares, da skal dere også åpenbares i
majestet med ham.
5. Så drep da det som er i deres lemmer
på Jorden: utukt, skittenhet, følelsesmessig begjær, onde lyster, og havesyke,
som er avgudsdyrkelse.
6. For dettes skyld kommer Guds vrede
over vantroens barn,
7. iblant hvilke dere også vandret
dengang da dere levde i dem.
8. Men legg nå også av dere alt dette:
Vrede, harme, ondskap, blasfemi, og
skitne ord fra deres munn.
9. Lyv ikke på hverandre, men kle av
det gamle mennesket med dets
gjerninger.
10. Og ikle dere det nye, som blir fornyet
etter kjennskap til det bilde av ham som
har skapt ham.
11. Her er det ikke Greker eller Jøde,
omskjærelse eller forhud, barbar eller
skyter, slave eller fri, men det er alle, og
Kristus er i alle.
12. Ikle dere da, som Guds utvalgte,
innvidde og elskede, med barmhjertig
hjertelag, mildhet, lavhet, ydmykhet, og
tålmodighet,
13. så dere tåler hverandre og benåder
hverandre. Hvis noen har noen klage mot
dere, så skal også dere gjøre akkurat slik
som Kristus benådet dere.
14. Men ha i tillegg til alt dette,
kjærligheten, som er det fullkomne bånd.
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15. Og la fredens Gud avgjøre i deres
hjerter, til hvilken dere også ble kalt i èn
kropp. Og være takknemlige.
16. La Kristi ord bo rikelig blant dere
med all visdom. Lære og tilrettevis
hverandre med salmer, sanger, og
åndelige viser, med nåde, syngende i
hjertene deres for Herren.
17. Og alt det som dere enn gjør, i ord
eller i gjerning, gjør alt i Herren Jesu navn
og takk Gud og Faderen ved ham.
Hjem og familie
18. Dere kvinner, underordne dere
under deres egne menn, som det sømmer
seg i Herren.
19. Dere menn, elsk deres hustruer og
være ikke bitre mot dem.
20. Dere barn, adlyd foreldrene i alt.
Dette er nemlig ordentlig for Herren.
21. Dere fedre, ikke oppegg deres barn
til vrede, forat de ikke skal bli motløse.
22. Dere slaver, adlyd i alle ting deres
herrer etter kjøttet, og vær ikke
øyentjenere som smisker, men ha respekt
for Gud i hjertets oppriktighet.
23. Og alt som dere enn gjør, så utfør
det av hele sjelen, som for Herren og ikke
for mennesker.
24. For vit at fra Herren skal dere få
arven som belønning, for dere er nemlig
Herren Jesu Kristi slaver.
25. Men den som gjør urett, skal få igjen
den urett som han gjorde, og det er ikke
forskjell på folk.
KAP. 4
1. Dere herrer, gi det som er rettferdig
og rimelig mot deres slaver, og vit at også
dere har en Herre i himlene.
Formaninger
2. Vær vedholdende i bønnen, så dere
våker i den med takksigelse.
3. Be samtidig også for oss, forat Gud
kan åpne en dør for ordets tale om Kristi
hemmelighet, hvis skyld jeg også er
bundet,
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4. forat jeg kan åpenbare det som er
nødvendig for meg å tale.
5. Omgåes i visdom med dem som er
utenfor, så dere kjøper tiden.
6. La deres ord alltid være i nåde,
krydret med salt, og vit hvordan dere skal
svare enhver.
Hilsener til slutt
7. Alt det som angår meg, skal Tykikus,
den elskede broder og trofaste hjelper og
medslave i Herren, kunngjøre for dere,
8. han som jeg sendte til dere for
nettopp dette, så at han kunne kjenne det
angående dere og oppmuntre hjertene
deres,
9. sammen med Onesimus, den trofaste
og elskede bror, som er en av dere. De
skal kunngjøre dere alle ting av det som er
her.
10. Aristakus hilser dere, min medfange.
Og Markus, fetteren til Barnabas, om
hvem dere fikk brev, hvis han kommer til
dere, så ta imot ham.

11. Og Jesus hilser, han som kalles
Justus av de som er omskåret. Disse
medarbeidere, alene, i Guds rike, er det
som var meg til trøst.
12. Epafras hilser dere, han som er en
av dere, en Kristi slave som alltid kjemper
for dere i bønn, at dere må stå fullvoksne
og oppfylte i all Guds vilje.
13. Jeg vitner nemlig for ham at han har
en stor iver for dere, for dem i Laodikea,
og for dem i Hierapolis.
14. Lukas, den kjære legen, hilser dere,
og Demas.
15. Hils de i Laodikea, brødrene og
Nymfa, og den menighet som er i hjemmet
hans.
16. Og når dette brevet er lest hos dere,
så gjør at også det blir lest i Laodikeernes
menighet, og at dere får lese det fra
Laodikea.
17. Og si til Arkippus: Se til den tjeneste
som du mottok i Herren, at du fullfører
den.
18. Hilsen med min egen hånd, Paulus.
Husk mine lenker. Nåden være med dere!

Første Tessaloniker brev
5 Kapitler
KAP. 1
Paulus' hilsen til Tessalonikerne
1. Paulus, Silvanus, og Timoteus, til
Tessalonikernes menighet i Gud Fader og
Herren Jesus Kristus. Nåde og fred være
med dere fra Gud, vår Fader, og Herren
Jesus Kristus.
Et forbilde for alle de troende
2. Vi takker alltid Gud for dere alle, og
husker på dere i våre bønner,
3. idet vi stadig minnes deres gjerning i
troen(lydighet), arbeidet i kjærligheten, og

utholdenheten i forhåpningen til vår Herre
Jesus Kristus fremfor Gud og vår Fader.
4. Vi vet jo, brødre, om deres utvelgelse,
at dere er elsket av Gud.
5. For vårt gledesbudskap kom ikke til
dere bare i ord, men også i kraft og i Hellig
Ånd, og i stor forvissning, akkurat som
dere vet hvilke vi var blant dere for deres
skyld.
6. Og dere ble våre og Herrens
etterfølgere da dere mottok ordet i stor
trengsel med Den Hellige Åndens glede,
7. slik at dere ble forbilder for alle de
troende i Makedonia og Akaia.
8. Fra dere lyder nemlig Herrens ord ut,
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ikke bare i Makedonia og i Akaia, men
også på ethvert område deres tro(stole
på) på Gud har gått ut, slik at det ikke er
nødvendig for oss å si noe.
9. De forteller nemlig selv om hvilken
innpass vi har fått hos dere, og hvordan
dere vendte om til Gud fra avgudene for å
slave for den levende og sanne Gud,
10. og vente på hans Sønn fra
himmelen, som han oppvakte fra de døde,
Jesus, som befrir oss fra den kommende
vrede.
KAP. 2
Paulus' liv og forkynnelse i
Tessalonika
1. Selv vet dere jo, brødre, om vårt
innpass hos dere, at det ikke har vært
forgjeves.
2. Men vi hadde lidt forut og vært
mishandlet, som dere vet, i Filippi, og vi
talte med frimodighet i vår Gud, til dere,
Guds gledesbudskap med mye kamp.
3. For vår formaning var ikke fra
villfarelse, og ikke av skittenhet, eller med
lokkemat.
4. Men akkurat som vi er testet av Gud
for å betros gledesbudskapet, taler vi slik,
ikke som å behage mennesker, men Gud,
som tester hjertene våre.
5. Vi kom nemlig heller ikke med
smiskende ord dengang, som dere vet, og
heller ikke med påskudd, for havesyke.
Gud er vårt vitne.
6. Heller ikke søkte vi ære av
mennesker, verken av dere eller av andre,
selv om vi hadde maktet å være til byrde
som Kristi apostler.
7. Men vi var vennlige i deres samfunn,
som når en amme varmer sine barn.
8. På den måten søkte vi etter dere og
besluttet å dele med dere, ikke bare Guds
gledesbudskap, men også våre egne
sjeler. Derfor er dere blitt elsket av oss.
9. Dere husker jo, brødre, vårt arbeide
og slit. Natt og dag arbeidet vi, forat vi ikke
skulle belaste noen av dere, da vi forkynte
Guds gledesbudskap til dere.
10. Dere og Gud er vitner om hvor
innvidd, rettferdig, og uklanderlig, vi var
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overfor dere troende.
11. Akkurat som dere vet hvordan vi,
som en far for sine barn, oppmuntret og
inspirerte enhver av dere,
12. og vitnet for dere om å vandre verdig
for Gud som kalte dere til sitt rike og sin
majestet.
13. Og derfor takker vi også Gud stadig,
fordi dere mottok det ord dere hørte fra
oss som Guds, og dere mottok det ikke
som fra mennesker, men som det i
sannhet var, Guds ord, han som arbeider i
dere som tror.
14. Dere ble nemlig mine etterfølgere,
brødre, som Guds menigheter som de er i
Juda i Jesus Kristus, fordi dere også led
det samme av deres egne landsmenn,
som de også gjorde av Jødene,
15. som både drepte Herren Jesus,
deres profeter, og har forfulgt oss. Og de
er ikke Gud til behag, står alle mennesker
imot,
16. og hindret oss fra å tale til
hedningene, så de kunne bli forløst, for å
fullføre deres synder for alltid. Men vreden
har kommet over dem til slutt.
De lengtet etter å få se dem igjen
17. Men vi, brødre, var som foreldreløse
for dere for en times tid fra åsynet, men
ikke fra hjertet, og desto mer skyndte vi
oss for å se deres åsyn med stor lengsel.
18. Derfor ønsket vi å komme til dere.
Jeg, Paulus, forsøkte både en og to
ganger, men Satan hindret oss.
19. For hva har vårt håp, eller glede,
eller krone, ros av? Eller er ikke også dere
fremfor vår Herre Jesus i hans nærvær?
20. Dere er jo vår ære og glede.
KAP. 3
1. Derfor holdt vi ikke lenger ut og
besluttet å etterlates alene igjen i Aten.
2. Og vi sendte Timoteus, vår bror,
Guds tjener, og vår medarbeider, for Kristi
gledesbudskap, til å opprettholde dere og
oppmuntre dere angående deres tro(lydighet).
3. Så ingen ting skulle rokke dere i
trengsler, og selv vet dere at det er til
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dette vi er satt.
4. Også da vi nemlig var hos dere,
forutsa vi dere at vi fikk trengsler, akkurat
som det også skjedde, som dere vet.
5. Derfor holdt jeg ikke ut lenger, så jeg
sendte ham for å merke deres
tro(overbevisning), at dere ikke skulle bli
fristet av fristeren, så vårt arbeid skulle
vært meningsløst.
6. Men nå kom Timoteus til oss fra dere,
og har gitt oss et godt budskap om deres
tro(overbevisning) og kjærlighet, og at dere
har oss godt i minne, og alltid lengter etter
å få se oss, akkurat som også vi med dere.
7. Derfor ble vi oppmuntret, brødre, over
dere i all vår trengsel og nød, ved deres
tro(lydighet).
8. For nå lever vi, hvis dere står fast i
Herren.
9. Hvilken takk vi nemlig makter å gi til
Herren for dere, for all glede, med hvilken
vi gleder oss over dere fremfor vår Gud.
10. Natt og dag ber vi overflødig om å få
se deres åsyn og få sette i stand det som
mangler på deres tro(lydighet).
11. Men måtte han selv, Gud, vår Fader,
og vår Herre Jesus, rydde vår vei til dere.
12. Og måtte Herren gi dere å bli rikere
på kjærlighet, både til hverandre og til alle,
akkurat som også vi har til dere,
13. for å opprettholde deres hjerter
uklanderlige i innvielse fremfor Gud, og
vår Fader, ved vår Herre Jesu gjenkomst
med alle de hans innvidde.
KAP. 4
Et liv i renhet og helliggjørelse
1. For øvrig, brødre, ber vi dere altså og
oppmuntrer dere i Herren Jesus, akkurat
som dere mottok det fra oss, om hvordan
dere bør vandre og behage Gud, forat
dere må få enda mere overflod.
2. Dere vet jo hvilke pålegg vi gav dere
ved Herren Jesus.
3. Dette er nemlig Guds vilje, deres
helligelse: Å avstå fra utukt.
4. Enhver av dere skal vite å vinne sitt
eget redskap i hellighet og ære,
5. og ikke i følelsesmessig begjær av
lyster, slik som hedningene, som ikke

kjenner Gud.
6. Ingen må dra fordel og overgå i sin
sak med sin bror, for Herren hevner det
som angår alt dette, akkurat som vi også
sa dere og bevitnet.
7. Gud kalte oss nemlig ikke til
skittenhet, men til helligelse.
8. Altså forakter den derfor ikke et
menneske den som forakter, men Gud,
som også gav sin Hellige Ånd til oss.
9. Men angående broderkjærligheten
har dere ikke behov av at vi skriver noe til
dere.
10. Dere gjør jo også dette mot alle
brødrene i hele Makedonia. Men vi
oppmuntrer dere, brødre, til mere overflod
av det.
11. Og sett deres ære i å leve rolig og
passe deres egne saker, og arbeide med
deres egne hender, akkurat som vi påla
dere,
12. forat dere kan vandre anstendig
overfor dem som er utenfor og ikke ha noe
behov fra noen.
Herrens gjenkomst
13. Men jeg ønsker ikke at dere skal
være uvitende, brødre, angående de som
er innsovnet, forat dere ikke skal sørge,
som de øvrige også gjør, de som ikke har
håp.
14. Hvis vi nemlig tror at Jesus døde og
stod opp igjen, så skal også Gud på
samme måte føre de som er innsovnet
ved Jesus Kristus sammen med ham.
15. Dette sier vi nemlig til dere med
Herrens ord: At vi som er de levende, som
blir etterlatt til Herrens gjenkomst, skal på
ingen måte komme foran de som er
innsovnet.
16. For Herren skal selv med en
befaling, med en overengels røst og med
Guds basun, komme ned fra himmelen,
og de døde i Kristus skal først reises opp.
17. Deretter skal vi som lever og har blitt
tilbake, samtidig med dem bli rykket opp i
skyer til Herrens møte i luften, og på den
måten alltid være med Herren.
18. Oppmuntre hverandre på samme
måte med disse ord.
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KAP. 5
1. Men angående tider og høydepunkter,
brødre, har dere ikke noe behov for av at
vi skriver til dere.
2. Selv vet dere nemlig nøye at Herrens
dag kommer på samme måte som en tyv
om natten.
3. Når de nemlig sier: Fred og trygghet,
da plutselig kommer undergangen over
dem, som fødselsveene kommer over den
som har barn, og de skal slett ikke unnfly.
4. Men dere, brødre, er ikke i mørke, så
at dagen kommer over dere som en tyv.
5. Dere er jo alle lysets barn og dagens
barn. Vi er ikke av natten og av mørke.
6. La oss altså derfor ikke sove som de
andre, men våke og være nøkterne.
7. De som nemlig sover, sover om
natten. Og de som drikker, fyller seg om
natten.
8. Men vi er dagens barn, så la oss
være nøkterne kledd i troens(lydighet) og
kjærlighetens brynje med forhåpningen
om forløsning som hjelm.
9. For Gud bestemte oss ikke til vrede,
men til eiendom, forløst ved vår Herre
Jesus Kristus,
10. som døde for oss, forat enten vi
våker eller sover, skal leve sammen med
ham.
11. Derfor skal dere oppmuntre
hverandre, og den ene oppbygge den
andre, som dere også gjør.
Formaninger for en bra vandring
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de som arbeider hos dere og står fremfor
dere i Herren, og oppmuntrer dere.
13. Akte dem meget høyt i kjærlighet for
deres gjernings skyld. Og hold fred med
hverandre.
14. Og vi oppmuntrer dere, brødre, til å
irettesette de uskikkelige. Inspirere de
med lite mot i sjelen! Ta dere av de syke!
Og vær tålmodig med alle!
15. Se til at ikke noen gir ondt for ondt
igjen, men jag alltid etter det gode for
hverandre og for alle!
16. Vær alltid glade!
17. Be stadig!
18. Takk for alt!
19. Ikke utslukk Ånden!
20. Ikke forakt profetier!
21. Prøv alt, og hold fast på det gode!
22. Avstå fra enhver form for ondskap!
23. Og fredens Gud skal selv innvie dere
komplett og gjøre deres ånd, sjel, og
kropp, fullstendig uklanderlig, så vi blir
bevart ved vår Herre Jesu Kristi
gjenkomst.
24. Han som kalte dere er trofast, han
skal også utføre det.
25. Brødre, be også for oss!
Hilsninger
26. Hils alle brødrene med et innvidd
kyss!
27. Jeg sverger ved Herren at dette
brevet må bli lest for alle de innvidde
brødrene.
28. Vår Herre Jesu Kristi nåde være
med dere.

12. Og vi ber for dere, brødre, å forstå
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3 Kapitler
KAP.1

Hilsninger

1. Paulus, Silvanus, og Timoteus, til
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Tessalonikernes menighet i Gud, vår
Fader, og Herren Jesus Kristus.
2. Nåde og fred være med dere fra Gud,
vår Fader, og Herren Jesus Kristus.
Jesu gjenkomst og Guds dom
3. Vi skylder alltid å takke Gud
angående dere, brødre, som rimelig er,
fordi deres tro(stole på) stadig vokser og
blir rikere på kjærlighet, hos alle og enhver
av dere, til hverandre.
4. Slik at vi selv kan rose oss av dere i
Guds menigheter, over deres utholdenhet
og tro(lydighet) i alle deres forfølgelser, og
i de trengsler som dere bærer.
5. Dette er en bekreftelse om Guds
rettferdige dom, for at dere aktes verdige
til Guds rike, for hvilket dere også lider.
6. Det er sant, og rettferdig for Gud, å
gjengjelde dem som presser dere med
trengsel.
7. Og til dere som blir presset, skal han
gi ro sammen med oss, ved Herren Jesu
åpenbaring fra himmelen med hans
kraftfulle engler.
8. Og med brennende ild skal han gi
straff til dem som ikke kjente Gud, og til
dem som ikke adlød vår Herre Jesu
gledesbudskap.
9. De skal få som straff å lide en evig
undergang borte fra Herrens åsyn og fra
hans sterke majestet,
10. når han kommer på den dag for å
herliggjøres i hans innvidde og underfull i
alle de troende, fordi de trodde vårt
vitnemål for dere.
11. For hvilket vi også alltid ber for dere,
forat dere skal aktes verdige vår Guds kall
og fylle dere med all velvilje til godhet og
tro(lydighet) med kraft,
12. forat vår Herre Jesu Kristi navn må
herliggjøres blant dere, og dere i ham
etter vår Guds, og Herren Jesu Kristi,
nåde.
KAP. 2

Lovløshetens menneske

1. Men vi ber for dere, brødre, angående
vår Herre Jesu Kristi gjenkomst og vår

samling til ham,
2. at dere ikke så snart må la dere
rokkes fra forståelsen, og ikke skremmes,
verken ved ånd eller ord, eller ved et brev
som om det var fra oss, om at Kristi dag
alt er her.
3. Ikke noen av dere må la dere forføre
på noen måte, for hvis ikke, så kommer
frafallet først og syndens menneske
åpenbares, fortapelsens barn,
4. som står imot og opphøyer seg over
alt som kalles Gud eller helligdom. Slik at
han setter seg i Guds tempel og viser frem
seg selv at han er Gud.
5. Kanskje dere ikke husker at mens jeg
ennå var hos dere, sa dette til dere?
6. Og det som nå holder igjen, vet dere,
forat han skal åpenbares i sin egen tid.
7. For lovløshetens hemmelighet
arbeider allerede, bare at han ennå holder
igjen inntil han kommer av samfunnet.
8. Og da skal den lovløse åpenbares,
som Herren skal fortære med ånden fra
sin munn, og tilintetgjøre ved synliggjørelsen av hans gjenkomst.
9. Hans gjenkomst er etter Satans
virksomhet med alle kraftgjerninger, tegn,
og løgnaktige undere,
10. og med all urettferdig forførelse blant
dem som går fortapt, fordi de ikke mottok
kjærlighet til sannheten, til forløselse.
11. Og derfor skal Gud sende dem
forførelsens virksomhet, så at de tror på
løgnen,
12. forat de alle kan dømmes, de som
ikke trodde på sannheten, men samtykket
i urettferdigheten.
Kalt til forløsning
13. Men vi skylder alltid å takke Gud for
dere, brødre, som er elsket av Herren,
fordi Gud valgte dere ut fra fyrstene til
forløsning i Åndens innvielse og ved
tro(tillit) på sannheten.
14. Dette kalte han dere til ved vårt
gledesbudskap, til vår Herre Jesu Kristi
majestetiske eiendom.
15. Derfor, brødre, altså stå og hold fast
på de overleveringer som dere ble opplært
i, enten det var ved våre ord eller ved
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brev.
16. Men han selv, vår Herre Jesus
Kristus, og Gud, og vår Fader, han har
elsket oss og gitt oss en evig trøst og et
godt håp.
17. I nåden skal han oppmuntre dere, i
hjertene deres, og styrke dere i all god
tale og gjerning.
KAP. 3

Be for oss

1. For øvrig, brødre, be for oss, forat
Herrens ord må skynde seg og
forherliges, akkurat som hos dere,
2. og at vi må utfris fra de urimelige og
onde mennesker. For troen(stole på) er
ikke alles.
3. Men Herren er trofast som skal styrke
dere og vokte dere fra det onde.
4. Men vi er overbevist i Herren om
dere, at det som vi pålegger dere, vil dere
også gjøre.
5. Og Herren klarer å utrette deres
hjerter til Guds kjærlighet og Kristi
tålmodighet.
Formaninger om lathet
6. Men vi forlanger av dere, brødre, i vår
Herre Jesu Kristi navn, at dere skal unngå
enhver bror som ikke vandrer etter den
overlevering som han mottok fra oss.
7. Selv vet dere jo hvordan man bør
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etterligne oss. For vi fòr ikke uordentlig
frem hos dere.
8. Og vi åt ikke gratis mat hos noen,
men i slit og strev, natt og dag, arbeidet vi
for ikke å tynge dere.
9. Ikke fordi vi ikke har autoritet, men
forat vi med oss selv skulle gi dere et
forbilde til å etterfølge oss.
10. Også da vi nemlig var hos dere sa vi
dette til dere: At hvis noen ikke ønsker å
arbeide, så la han heller ikke ete.
11. Vi hører nemlig at noen vandrer
uordentlig hos dere uten å arbeide, men
driver med unyttige ting.
12. Men de som er slik forlanger og
oppmuntrer vi ved vår Herre Jesus
Kristus, at de arbeider i stillhet og eter sitt
eget brød.
13. Men dere, brødre, bli ikke motløs i å
gjøre vel.
14. Og hvis noen ikke adlyder vårt ord
via dette brev, så merk dere ham og ikke
omgåes med ham, forat han kan omvende
seg.
15. Og hold han ikke som en fiende,
men tilrettevis ham som en bror.
16. Og han selv, fredens Herre, skal
alltid gi dere fred på enhver måte. Herren
være med dere alle.
17. Med hilsen fra min hånd, Paulus, slik
som jeg skriver, som er et tegn i ethvert
brev.
18. Vår Herre Jesu Kristi nåde være
med dere alle.

Første Timoteusbrevet
6 Kapitler
KAP. 1
Paulus' hilsen til Timoteus
1. Paulus, Jesu Kristi apostel, etter
Guds bestemmelse, vår forløser, og
Herren Jesus Kristus, vår forhåpning,

2. til Timoteus, min ekte sønn i
troen(tillit). Nåde, godhet, og fred, fra Gud,
vår Fader, og Jesus Kristus vår Herre.
Advarsel mot vranglære
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3. Akkurat som jeg bad deg å bli i
Efesus mens jeg reiste til Makedonia, for
at du skulle forlange fra noen å ikke holde
seg til fremmed lære,
4. og ikke sagn og endeløse slektstavler,
som skaper stridigheter, enn heller Guds
husforvaltning, den i troen(tillit).
5. Men budets mål er kjærlighet av et
rent hjerte og en god samvittighet, og i
tro(lydighet) uten skuespill.
6. Fra dette avvek noen og vendte seg
bort til meningsløs prat
7. og ville være lovlærere. De skjønner
verken det de snakker om eller angående
hva de stadfester.
8. Men vi vet at loven er god, hvis noen
bruker den lovlig.
9. Da vi vet dette, at loven ikke er for de
rettferdige, men for de lovløse, ulydige,
gudløse, synderne, vanhellige, de som er
utenfor, farsmordere, morsmordere,
manndrapere,
1 0 . H o r k arer, h o m o sek su elle,
menneskerøvere, løgnere, som sverger
falsk, og om noe annet som står imot den
sunne lære,
11. etter gledesbudskapet om den
herlige Guds majestet som er betrodd
meg.
Paulus fikk nåde og ble satt til sin
tjeneste
12. Han gav meg nåde og styrket meg,
Jesus Kristus vår Herre, fordi han aktet
meg trofast og satte meg til tjeneste,
13. den som tidligere var en blasfemiker,
forfølger, og voldsmann. Men jeg fikk
barmhjertighet, fordi jeg var uvitende og
gjorde det i vantro.
14. Og Herrens nåde ble overflødene
med vår tro(lydighet) og kjærlighet i
Kristus Jesus.
15. Ordet er troverdig og verdig all
mottakelse, det at Jesus Kristus kom til
verden for å forløse syndere, av hvilket jeg
var den fremste.
16. Men derfor ble jeg tilgitt, forat Jesus
Kristus skulle vise seg som den fremste i
meg, i hele den tålmodighet, til et forbilde
for dem som skal komme til tro på ham til

et evig levende liv.
17. Men evighetens fyrste, den
udødelige, usynlige, og eneste kloke,
Gud, være ære og majestet i evighetenes
evighet. Amen.
18. Dette påbud overgir jeg til deg, min
sønn Timoteus, i samsvar med den
ledning av de profetier som er over deg, at
du skal kjempe i dem den kamp for det
som er bra,
19. i tro(overbevisninig) og i en god
samvittighet, som noen har frastøtt seg og
forlist på sin tro(overbevisning).
20. Av disse er Hymeneus og
Aleksander, som jeg overgav til Satan,
forat de kunne oppdraes til ikke å
blasfimere.
KAP. 2

Formaninger om bønn

1. Derfor oppmuntrer jeg fremst av alle
ting å gjøre begjæringer, påkallelser,
forbønner, og takksigelser, for alle
mennesker,
2. for fyrster og alle som er i en høy
stilling, forat vi kan tilbringe et stille og
rolig liv i all Gudsrespekt og verdighet.
3. Dette er nemlig bra og velbehagelig
for Frelseren, vår Gud,
4. som ønsker å frelse alle mennesker
og la dem få komme til kjennskap om
sannheten.
5. For det er nemlig èn Gud og èn
mellommann mellom Gud og mennesker,
mennesket Jesus Kristus,
6. som gav seg selv som løsepenge for
mange i sin egen tid,
7. for hvilket jeg er satt til talsmann og
apostel. Jeg taler sannhet og lyver ikke.
Jeg er hedningefolkenes lærer i tro(tillit)
og sannhet.
En gudfryktig oppførsel
8. Jeg vil altså be mennene på ethvert
sted om å løfte opp hellige hender, uten
vrede og krangel.
9. Og likedan også kvinnene kle seg i
anstendige klær med respekt og pynte
seg med besindighet. Ikke med flettinger,
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eller gull, eller perler, eller dyr kledning,
10. men som det sømmer seg for
kvinner som påberoper seg Gudsrespekt
ved gode gjerninger.
11. En kvinne skal samle seg forståelse i
stillhet og i all underordnelse.
12. Og en kvinne tillater jeg ikke å være
belærende, og heller ikke å dominere over
mannen, men være i stillhet.
13. Adam ble nemlig skapt først, og så
Eva.
14. Og Adam ble ikke bedradd. Men
kvinnen ble bedradd og gikk i overtramp.
15. Men hun skal forløses gjennom sin
barnefødsel, hvis de blir ved i tro(tillit),
kjærlighet, og innvielse, med besindighet.
KAP. 3

Tilsynsmenn

1. Og ordet er troverdig: Hvis noen
strekker seg etter et tilsynsembete så
trenger han seg etter en bra gjerning.
2. Det er nå nødvendig for en tilsynsmann å være uklanderlig, èn kvinnes
mann, nøktern, viselig, sømmelig, gjestfri,
skikket til å undervise,
3. ikke drikkeglad, ikke voldsom, men
rimelig, unedkjempelig, ikke pengekjær.
4. Sitt eget hus skal han forvalte bra og
ha lydige barn med all verdighet.
5. Men hvis noen ikke kan forvalte sitt
eget hus, hvordan kan han ivareta Guds
menighet?
6. Ikke en nyomvendt, forat han ikke
skal bli oppblåst og falle i Djevelens snare.
7. Men det er også nødvendig å ha et
bra vitnesbyrd fra alle dem som er utenfor,
så han ikke faller for sladder og havner i
Djevelens felle.
Menighetstjenere
8. Og likedan skal tjenerne være
verdige, ikke falske, ikke vende seg til
mye vin, ikke vinningskjære ved
skamligheter,
9. men ha troens(lydighet) hemmelighet
i en ren samvittighet.
10. Men de skal også testes først, og
deretter skal de tjene og være ulastelige.
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11. Og likedan skal kvinnene være
verdige, ikke baktalende, nøkterne, og
trofaste i alle ting.
12. Tjenerne skal være èn kvinnes
mann, oppdra barn bra og sin egen
husforvaltning.
13. De, som nemlig har tjent bra, vinner
seg et bra steg og en stor frimodighet i
den tro(tillit) i Jesus Kristus.
Gudsfryktens hemmelighet
14. Dette skriver jeg til deg og håper å
komme til deg snart.
15. Men hvis jeg drøyer, så skal du vite
hvordan det er nødvendig å ferdes i Guds
hus, som er Guds levende menighet,
sannhetens støtte og grunnvoll.
16. Som alle vet er gudsfryktens
hemmelighet stor: Gud ble åpenbaret i
kjøttet, rettferdiggjort i ånd, ble sett av
engler, forkynt blant folkene, trodd i
verden, og løftet opp i majestet.
KAP. 4
Advarsel om frafall
1. Men Ånden sier klart at i de
kommende tider skal noen falle fra
troen(lydighet) og holde seg til forførende
ånder og demoners lærdommer.
2. Med løgnlærens skuespill er de
brennemerket i sin samvittighet,
3. og de forbyr folk å gifte seg og å
avholde seg fra mat, som Gud skapte til
mottakelse med takk av de troende, og de
som har gjenkjent sannheten.
4. For enhver Guds skapning er bra, og
ingen ting er forkastelig når det mottas
med takk.
5. Det blir nemlig innviet ved Guds ord
og bønn.
En god Jesu Kristi tjener
6. Legg dette frem for brødrene: Er de
bra Jesu Kristi tjenere, oppdratt i
troens(lydighet) ord, og den gode lære
som du har fulgt.
7. Men tilbakevis de vanhellige og gamle
sagn. Og øv deg i Gudsrespekt.
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8. Den kroppslig øvelsen er nemlig nyttig
til lite, men gudsfrykten er nyttig til alt, og
har et løfte om det nåværende levende
livet og det kommende.
9. Ordet er troverdig og all mottakelse
verdig.
10. For dette overanstrenger vi oss
nemlig og bebreides, fordi vi forhåper på
den levende Gud, som er alle menneskers
forløser, og mest de troende.
11. Dette skal du lære og forlange.
12. La ingen forakte deg for din ungdom,
men bli et eksempel for de troende i tale, i
ferd, i kjærlighet, i tro(tillit), og i renhet,
13. inntil jeg kommer. Legg vinn på
opplesningen, formaningen, og på læren.
14. Og forsøm ikke den nådegaven som
ble gitt deg ved profeti med eldsterådets
håndspåleggelse.
15. Forbered deg i hver av disse ting,
forat din fremgang kan være åpenbar for
alle.
16. Akt på deg selv og på læren. Bli ved
i dem. Gjør dette nemlig for både å forløse
deg selv og de som hører på deg.
KAP. 5

Oppførsel mot andre

1. Snakk ikke hardt til en gammel mann,
men oppmuntre ham som en far, og yngre
menn som brødre,
2. gamle kvinner som mødre, yngre som
søstre, i all renhet.
3. Enker skal du ære, de som virkelig er
enker.
4. Men hvis noen enke har barn eller
etterkommere, så la dem lære seg først å
vise sitt eget hus Gudsrespekt, og gi
vederlag til foreldrene. Dette er nemlig
velbehagelig for Gud.
5. Men den som virkelig er enke og
ensligstilt i forhåpning på Gud, og forblir i
begjæring og påkallelse natt og dag.
6. Men den som lever over evne er
levende død.
7. Og gi pålegg om dette, forat dere kan
være uklanderlige.
8. Men hvis noen av sine egne, og
særlig hans eget husfolk, ikke sørger for
dem,
har
han
fornektet

troen(overbevisning) og er verre enn en
vantro.
9. En enke skal ikke katalogføres mindre
enn 60 år, og har vært èn manns kone,
10. omtalt for bra gjerninger, om hun har
oppfostret barn, om hun har vært gjestfri,
om hun har vasket de innviddes føtter, om
hun har hjulpet de pressede, og om hun
fulgte etter i all god gjerning.
11. Men tilbakevis yngre enker når de
nemlig trosser Kristus og ønsker å gifte
seg,
12. og da har en dom fordi de forlot den
første tro(overbevisning).
13. Samtidig lærer de seg å gå uvirksomme rundt i husene. Og ikke bare
uvirksomme, men også sladderaktige og
taler nysgjerrig om det som ikke er
nødvendig.
14. Jeg vil derfor at unge kvinner gifter
seg, føder barn, og tar hånd om sitt hus,
for ikke å gi motstanderen noen anledning
for sladderens skyld.
15. For noen har nemlig allerede vendt
seg bort etter Satan.
16. Hvis noen troende mann eller
troende kvinne har enker hos seg, så skal
han sørge for dem og ikke belaste
meningheten, forat de kan sørge for de
virkelige enkene.
17. De eldste som forestår bra, skal
verdsettes dobbel ærespris, særlig de
so m arb eid er med o rd et o g
undervisningen.
18. Skriften sier nemlig: "Ha ikke
munnkurv på en okse som tresker!", og:
"Arbeideren er verdt sin lønn."
19. Du skal ikke ta imot anklager mot en
eldste uten om det er to eller tre vitner.
20. Irettesett dem som synder fremfor
alle, forat de øvrige også kan ha respekt.
21. Jeg bevitner for Gud, Herren Jesus
Kristus, og de utvalgte budbærere, at du
skal ivareta dette uten fordommer og ha
ingen ting med partiskhet å gjøre.
22. Legg ikke for snart hender på noen
for ikke å få del i fremmede synder. Hold
deg selv ren.
23. Drikk ikke lenger vann, men bruk litt
vin for din mages skyld og dine jevnlige
svakheter.
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24. Noen menneskers synder er
åpenlyse og går foran dem til dom, men
hos andre følger de etter.
25. På samme måte er også de gode
gjerningene åpenlyse, og de som har noe
annerledes makter ikke å skjule det.
KAP. 6
1. Så mange som er slaver under en
byrde, skal akte sine herrer all ære verd,
forat ikke Guds navn og læren skal bli til
blasfemi.
2. Men de som er troende og har herrer,
skal ikke forakte dem, fordi de er brødre,
men heller slave for dem, fordi de er
troende og elsker de som de mottar
velgjerningen ifra. Lær og oppmuntre til
dette.
Falsk og sunn lære
3. Hvis noen lærer noe annet og ikke
nærmer seg de sunne ordene, de som
tilhører vår Herre Jesus Kristus og
Gudsrespektens lære,
4. så er han oppblåst og forstår ingen
ting. Men han er syk på diskusjoner og
ordstrid, av hvilke det blir misunnelse,
krangel, blasfemi, syndige mistanker,
5 . o g m en in g slø s t p r a t s o m
demoraliserer menneskets sinnelag og
berøves for sannheten, idet de tenker at
gudsfrykten er en vei til vinning. Hold deg
fra slike.
6. Men en Gudsrespekt med nøysomhet
har stor vinning.
7. Vi brakte ikke noe med oss til verden,
og heller ikke makter vi å bringe noe ut.
8. Men har vi livshold og klær, så skal vi
nøye oss med disse ting.
9. Men de som vil bli rike, faller i
fristelse, feller, mange uforstandige lyster,
og slike saker som senker menneskene
ned i ødeleggelse og nedbrytelse.
10. Pengekjærheten er nemlig en rot til
alt ondt, som noen, ved å strekke seg
etter, har faret vill i fra troen(lydighet), og
har gjennomboret seg selv med mange
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plager.
Kjemp troens gode strid
11. Men du, Guds menneske, fly fra
d e t t e , o g f o rf ø lg r e t t f e r d i g h e t ,
G u d s r e s p e k t , t r o ( o verb evisn i n g ) ,
kjærlighet, tålmodighet, og ydmykhet.
12. Kjemp troens(lydighet) gode strid.
Grip det evige levende livet, til hvilket du
ble kalt og hadde avlagt den gode
bekjennelse fremfor mange vitner.
13. Jeg forlanger for den Gud som
levendegjør alle ting, og for Jesus Kristus
som vitnet for Pontius Pilatus den gode
bekjennelse,
14. at du tar vare på budet uflekket og
uklanderlig inntil vår Herre Jesu Kristi
tilsynekomst,
15. han som i sin egen tid skal vise seg
som den salige og alene hersker,
kongenes Konge, og herrenes Herre,
16. han som alene har udødelighet og
bor i et utilgjengelig lys, som ingen
mennesker har sett, og heller ikke makter
å se. Ham være ære og styrke i evighet.
Amen.
Formaninger til slutt
17. Jeg forlanger av de rike i den
nåværende tid å ikke opphøye seg i sine
tanker og ikke sette sin forhåpning til
rikdommens usikkerhet, men til den
levende Gud som gir oss rikelig av alle
ting til vårt forbruk.
18. Gjør godt. Vær rike på gode
gjerninger. Vær gavmilde og hjelpsomme.
19. Samle slike skatter for seg selv til en
bra grunnvoll til det som skal komme, forat
de kan gripe det evige levende livet.
20. Hør, Timoteus: Ta vare på det som
er betrodd deg. Unngå meningsløst prat
av de vanhellige, og motsigelsene fra det
som falsklig kalles kunnskap,
21. som noen, ved å godkjenne, har
avveket fra troen(overbevisning). Nåden
være med deg! Amen.
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4 Kapitler
KAP. 1
Paulus' hilsen til Timoteus
1. Paulus, Jesu Kristi apostel, ved Guds
vilje etter godkjennelse av det levende
livet i Jesus Kristus,
2. til Timoteus min kjære sønn. Nåde,
barmhjertighet, og fred, fra Gud Fader og
Jesus Kristus, vår Herre.
Paulus takker Gud for Timoteus
3. I den nåde jeg har fra Gud, som jeg
arbeider for, etter forfedrene, i en ren
samvittighet, har jeg deg uten stans i min
hukommelse, i mine bønner, natt og dag.
4. Jeg lengter etter å få se deg, da jeg
kommer i hu dine tårer, forat jeg kan fylles
med glede.
5. Min hukommelse griper om den
tro(lydighet) uten skuespill, som først
bodde i din bestemor Lois, og i din mor
Eunike, og som jeg er overbevist at også
bor i deg.
6. Derfor minner jeg deg om å
gjenopptenne Guds nådegave, som er i
deg ved mine henders påleggelse.
Troskap mot gledesbudskapet
7. Gud gav oss nemlig ikke fryktens ånd,
men kraf t en s, k j æ rlig hetens, og
saklighetens, Ånd.
8. Du skal altså ikke skamme deg over
vår Herres vitnesbyrd, og ikke over at jeg
er hans fange, men bær lidelsene ved
gledesbudskapet i Guds kraft,
9. han som forløste oss og kalte oss
med et hellig kall, ikke etter våre
gjerninger, men etter sin egen hensikt og
nåde som er gitt oss i Kristus Jesus fra de
evige tider.

10. Men nå synliggjøres dette ved vår
Frelsers åpenbaring at han har gjort
døden maktesløs ved lyst, men et evig
levende liv og ud ø d elig h et ved
gledesbudskapet
11. for hvilket jeg er satt til hedningenes
talsmann, apostel, og lærer.
12. av hvilken grunn jeg også lider for
dette. Men jeg skammer meg ikke. Jeg vet
jo på hvem jeg har trodd og er overbevist
om at han hersker over det han har gitt
meg til, og tar vare på meg til den
bestemte dag.
13. Ha det sunne ord som et eksempel,
som du hørte fra meg, i tro(tillit) og i Jesu
Kristi kjærlighet.
14. Ta vare på det gode depositum som
bor i oss ved Den Hellige Ånd.
15. Du vet dette at alle vendte seg ifra
meg i Asia, hvorav Fygellus og
Hermogenes er.
16. Måtte Herren gi Onesiforus' hus
barmhjertighet, fordi han så ofte forfrisket
meg og ikke skammet seg ved min lenke.
17. Men da jeg kom til Rom, søkte han
meg og fant meg.
18. Måtte Herren gi ham å finne
barmhjertighet fra Herren på den
bestemte dag. Og hvor mye han betjente
meg i Efesus, merket du bedre.
KAP. 2
En god Jesu Kristi stridsmann
1. Du, min sønn, bli derfor sterk i nåden i
Kristus Jesus.
2. Og det som du hørte av meg med
mange vitner, overgi dette til trofaste
mennesker som er dugelige og vil lære
andre.
3. Ta da du lidelsene som en god Jesu
Kristi soldat.
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4. Ingen stridende soldat innvikler seg i
livets saker, forat han kan behage
hærføreren.
5. Men om noen også kjemper, kan han
ikke få noen krans om han ikke kjemper
riktig.
6. Den bonde som anstrenger seg bør
først få del i fruktene.
7. Ettertenk hva jeg sier. Måtte Herren
nemlig gi deg innsikt på alt.
8. Husk, Jesus Kristus ble oppreist fra
de døde, av Davids ætt, i mitt gledesbudskap,
9. i hvilket jeg får onde lidelser, inntil
lenker som en ugjerningsmann. Men Guds
ord er ikke bundet.
10. Derfor holder jeg ut alt dette for de
utvalgtes skyld, forat de skal få den
forløsning i Kristus Jesus med en evig
majestet.
11. Ordet er troverdig. Hvis vi døde med
ham, skal vi også leve med ham.
12. Hvis vi holder ut, skal vi også regjere
sammen med ham. Hvis vi fornekter, skal
også han fornekte oss.
13. Om vi er troløse, så forblir han
trofast. Han makter nemlig ikke å fornekte
seg selv.
Vær en bra arbeider
14. Husk på disse ting: "Å ikke bevitne
for Herrens åsyn med ordstrid som ikke er
gagnlig til noe, men bare til skade for de
som hører på."
15. "Skynd deg med å stå holdbar frem
for Gud, som en arbeider uten skam, som
deler ut sannhetens ord riktig."
16. Men hold deg fra de vanhellige
meningsløse pratmakerne. De går nemlig
frem til det mere i ugudelighet.
17. Og deres ord vil få beite som en
kreft. Av dem er Hymeneus og Filetus,
18. som har avsporet angående
sannheten og sier at oppstandelsen alt
h a r væ r t , o g f o r d rei e r n o e n s
tro(overbevisning).
19. Likevel står den faste Guds
grunnvoll og har dette segl: "Herren legger
merke til dem som er hans." Og avstå fra
enhver urett, som den som påkaller Kristi
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navn.
20. Men i et stort hus er det ikke bare
kar av gull og sølv, men også av tre og
leire, noen til ære og noen til vanære.
21. Hvis noen renser seg selv fra disse
ting, blir han et kar til ære, innviet og nyttig
for husbonden, og satt i stand til all god
gjerning.
22. Men fly fra de ungdommelige lyster,
og
jag
etter
rettferdighet,
tro(overevisning), kjærlighet, og fred, med
alle som påkaller Herren av et rent hjerte.
23. Men unngå de tåpelige og ulærde
diskusjoner, da vi vet at de bare føder
stridigheter.
24. Men enhver Herrens slave bør ikke
gripe til stridigheter, men være vennlig
mot alle, undervisningsdyktig, tåle
motgang,
25. i ydmykhet irettesette de som sier
imot, om dog Gud vil gi dem omvendelse
til kjennskap om sannheten,
26. så de igjen kan bli nøkterne fra den
felle Djevelen fanget ham i, til hans vilje.
KAP. 3
Menneskene i de siste dager
1. Men merk dette at i de siste dager
skal det komme tunge tider.
2. Da skal nemlig menneskene være
egoistiske, pengekjære, storskrytende,
overmodige, blasfemiske, ulydige mot
foreldrene, utakknemlige, vanhellige,
3 . u k j æ rlig e, u f o rst å e l s e s f u l l e ,
baktalende, umåtelige, ustyrlige, uten
forkjærlighet for det gode,
4. svikefulle, upålitlige, oppblåste, elsker
sine lyster istedenfor å elske Gud,
5. har skikkelse av Gudsrespekt, men
fornekter kraften i den. Vend deg fra dem.
6. Blant disse er nemlig de som sniker
seg inn i husene og fanger de kvinner som
er overlastet med synder, drevet av
mangfoldige lyster,
7. som alltid samler seg lærdom og aldri
makter å komme til sannhetens
erkjennelse.
8. På den måte som Jannes og Jambres
motsto Moses, slik motstår også disse
sannheten, mennesker som er ødelagte i
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sitt sinnelag, og som er underkjent
angående troen(overbevisning).
9. Men de skal ikke få mere fremgang,
for deres hissighet skal bli avklart for alle,
som den også ble for de andre.
Timoteus' liv og oppgave
10. Men du har nøye fulgt min lære i
oppførsel, i fremstilling, i troen(tillit), i
tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet,
11. i forfølgelse, i lidelser, slike som
skjedde meg i Antiokia, i Ikonium, og i
Lystra, hvilke forfølgelser jeg bar og
Herren utfridde meg fra alt sammen.
12. Men alle de som ønkser å leve et
gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal også bli
forfulgt.
13. Men onde mennesker og trollbindere
går frem til det verre, bedrar og blir
bedradd.
14. Men bli du i det du samlet deg
forståelse og ble overbevist om, og vit fra
hvem du lærte det av.
15. Og fra barndommen av vet du at de
hellige skrifter makter å gjøre deg vis til
forløsning ved den tro(lydighet) på Kristus
Jesus.
16. Enhver Gudsinspirert skrift er og
nyttig til lærdom, til overtalelse, til
rettledning, til oppdragelse i rettferdighet,
17. forat det Guds menneske kan være
istandsatt til all god gjerning.
KAP. 4
1. Jeg bevitner for Gud og Jesus
Kristus, den som kommer for å dømme
levende og døde i samsvar med hans
tilsynekomst og hans rike:
2. Forkynn ordet, vær klar i tide og utide,
rettled, advare, og oppmuntre, med all
tålmodighet og undervisning.
3. Det skal nemlig bli en tid da de ikke
tåler den sunne lære, men vil samle seg
lærere etter egne lyster som klør dem i
hørselen.
4. Og dog skal de vende seg fra å høre
sannheten. Og de skal vende seg bort til å
høre rykter.
5. Men du, vær nøktern i alle ting, bær

trengselen, gjør gledesbudskapets
gjerning, og fullfør din tjeneste.
6. Jeg skal nemlig alt ofres, og tiden for
min oppløsning er tilstede.
7. Jeg har kjempet den gode kamp,
fullført løpet, og beholdt troen(overbevisning).
8. Til slutt ligger rettferdighetens krans
for meg, som Herren skal gi meg på den
bestemte dag, den rettferdige dommer.
Og ikke bare til meg, men også til alle som
har elsket hans tilsynekomst.
Personlige beskjeder
9. Skynd deg, og kom snart til meg.
10. Demas forlot meg nemlig, for han
elsket den nåværende verden, og reiste til
Tessalonika. Kreskens drog til Galatia, og
Titus til Dalmatia.
11. Bare Lukas er alene hos meg. Før
med deg Markus når du tar avsted. Han er
nemlig brukbar for meg til tjeneste.
12. Og Tykikus sendte jeg til Efesus.
13. Ta med kappen som jeg etterlot i
Troas hos Karpus, når du kommer; og
bøkene, særlig pergamentrullene.
14. Koppersmeden Aleksander viste
meg mye ondt. Måtte Herren gi ham igjen
etter hans gjerninger.
15. Vokt deg for ham du også. Han stod
nemlig mye imot våre ord.
16. I mitt første forsvar var det ingen
som hjalp meg, men alle forlot meg. Måtte
det ikke bli dem tilregnet.
17. Men Herren hjalp meg og styrket
meg, forat forkynnelsen skulle fullføres
ved meg og alle folkene skulle få høre. Og
jeg ble befridd fra løvens gap.
18. Og Herren skal befri meg fra enhver
ond gjerning, og forløse meg inn i det
himmelske rike. Ham være ære i
evighetenes evighet. Amen.
19. Hils Priska og Akvilas, og
Onesiforus' hjem.
20. Erastus forble i Korint, men Trofimus
etterlot jeg syk i Milet.
21. Skynd deg før vinteren kommer.
Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia, og alle
brødrene, hilser deg.
22. Herren være med din ånd! Nåden
være med dere!
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Titusbrevet
3 Kapitler
KAP. 1

Paulus' hilsen til Titus

1. Paulus, Guds slave, men Jesu Kristi
ap o stel, fo r G u d s u tvalg tes
tro(overbevisning), og til kjennskap om
den sannhet som Gudsrespekten tilhører,
2. til en forhåpning om et evig levende
liv som er lovet av den Gud som ikke kan
lyve, før evige tider.
3. Men han synliggjorde sitt ord i sin
egen tid, ved den forkynnelse som ble
betrodd meg etter Gud, vår Frelsers,
bestemmelse.
4. Titus, min oppriktige sønn, i vår felles
tro(overbevisning). Nåde, barmhjertighet,
og fred, fra Gud Fader og Herren Jesus
Kristus, vår Frelser.
Istandsettelse av menigheten
5. For dettes skyld etterlot jeg deg på
Kreta, forat du skulle sette i orden det som
mangler og innsette eldste i alle byene,
som jeg påla deg,
6. hvis noen er uklanderlig, èn kvinnes
mann, som har troende barn, som ikke
ligger under for anklag elser av
ryggesløshet, eller hensynsløshet.
7. Det er nemlig nødvendig for en
tilsynsmann å være uklanderlig, som
Guds husforvalter. Ikke egenrådig, ikke
bråsint, ikke drikkekjær, ikke voldsom,
ikke vinningskjær av skammeligheter,
8. men gjestfri, glad i det gode, saklig,
rettvis, ordentlig, avholdende,
9. og holder seg etter det troverdige ord
etter læren, forat han kan makte å både
oppmuntre ut fra den sunne lære, og
irettesette de som motsier.
10. Det er nemlig mange opprørske som
snakker meningsløst og forførende, særlig

de av omskjærelsen.
11. Dem er det nødvendig å stoppe
munnen på, for slike omstyrter hele
bygninger, idet de lærer det som ikke er
nødvendig for ussel vinnings skyld.
12. En av dem, deres egne, en profet,
sa: Kretere er alltid løgnere, onde villdyr,
og late mager.
13. Dette vitnesbyrdet er sant. Irettesett
dem skarpt av denne grunn, forat de kan
bli sunne i troen(tillit),
14. og ikke holde seg til Jødiske rykter
og menneskers bud som vender seg fra
sannheten.
15. Alt er rent for de rene. Men for de
forurensede og vantro, er ingen ting rent,
men deres sinnelag og samvittighet er
også forurenset.
16. De bekjenner at de kjenner Gud,
men med gjerningene fornekter de, som
er vederstyggelige og vantro, og
udugelige til all god gjerning.
KAP. 2

Den sunne lære

1. Men tal du det som sømmer seg for
den sunne lære.
2. Eldre menn skal være nøkterne,
verdige, saklige, sunne i troen(tillit),
kjærligheten, og tålmodigheten.
3. Eldre kvinner skal være likedan i sin
ferd som det sømmer seg for de innvidde.
Ikke baktalende, ikke slaver av vin, men
veiledere i det gode,
4. forat de kan besinne de unge kvinner
å være glad i sine menn, barnekjære,
5. saklige, rene, huslige, gode,
underordnede mot sine egne menn, forat
ikke Guds ord skal blasfimeres med.
6. Oppmuntre likedan unge menn til å
være saklige
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7. angående alle ting. By deg selv frem
som et eksempel for bra gjerninger i en
uforfalsket, verdig, og udødelig, lære.
8. Tal sunt og ulastelig, forat den som er
imot skal bli til skamme og ha ingenting
ondt å si om dere.
9. Slavene skal underordne seg under
sine egne herrer, og være velvillige, ikke
motsi,
10. og ikke sluntre unna, men vise alt
god tro(overbevisning), forat de kan være
læren, Frelserens, og deres Guds,
smykke i alle ting.
11. For Guds nåde viste seg til
forløsning for alle mennesker.
12. Og den oppdrar oss, forat vi skal
fornekte gudløsheten og de verdslige
lystene, så vi kan leve saklig, rettferdig, og
gudfryktig, i den nåværende tidsalder,
13. mens vi venter på det salige håp og
tilsynekomsten av Guds store majestet og
vår Frelser Jesus Kristus,
14. han som gav seg selv for oss, forat
han kunne løskj øpe oss fra all
u ret t f erdighet, og rense seg et
eiendomsfolk, ivrige til gode gjerninger.
15. Tal dette, og oppmuntre, og
irettesett med all myndighet. Og la ingen
forakte deg.
KAP. 3
Legg vinn på gode gjerninger
1. Påminn dem om å underordne seg
fyrstene og være lydige mot autoritet, og
være klar til all god gjerning.
2. De må ikke baktale noen, ikke være
stridaktige, men milde, og vise all
ydmykhet mot alle mennesker.
3. Vi var jo også engang uforståelsesfulle, ulydige, bedradd, slaver under
mange lyster, og mange nytelser. Vi levde

i ondskap og misunnelse, og avskydde og
hatet hverandre.
4. Men da vennligheten og menneskekjærligheten viste seg, vår Frelser og Gud,
5. forløste han oss; Ikke av de
rettferdige gjerninger som vi gjorde, men
etter hans godhet ved gjenfødelsens bad
og fornyelse etter Den Hellige Ånd,
6. som han øste rikelig ut for oss ved
Jesus Kristus, vår Frelser.
7. Dette, forat vi kunne være rettferdiggjort ved hans nåde og arvinger etter
forhåpningen om et evig levende liv.
8. Ordet er troverdig. Og angående
dette vil jeg bekrefte det for deg, forat de
som har trodd på Gud, skal være
forsiktige med å stå frem med bra
gjerninger.
9. Og vis fra deg tåpelige spørsmål,
ættetavler, krangel, og stridigheter om
lovspørsmål. De er nemlig unyttige og
meningsløse.
10. Vis bort et partisk menneske med en
eller to advarsler.
11. Vit, at den som er slik, har vendt seg
bort, og hans synder dømmer ham selv.
Personlige bekjentgjørelser
12. Når jeg sender Artemas til deg, eller
Tykikus, så skynd deg å komme til meg i
Nikopolis. Der har jeg nemlig besluttet å
overvintre.
13. Følg Zenas, den lovlærde, og
Apollos, omhyggelig på veien, forat de
ikke skal mangle noe.
14. Men la også de av våre folk lære seg
bra gjerninger og stå frem til de påkrevde
behov, forat de ikke skal være ufruktbare.
15. Alle som er hos meg hilser deg. Hils
dem som elsker oss i troen(tillit)! Nåden
være med dere! Amen.
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1 Kapittel
KAP. 1
Paulus' hilsen til Filemon
1. Paulus, Jesu Kristi fange, og broderen
Timoteus til den elskede Filemon (venn)
og vår medarbeider,
2. og til den elskede søster Appia, og til
Arkippus, vår medarbeider, og den
menighet i ditt hus.
3. Nåde og fred være med dere fra Gud
vår Fader og Herren Jesus Kristus.
Paulus takker Gud for Filemon
4. Jeg takker alltid min Gud når jeg
husker på deg i mine bønner,
5. da jeg hører om din kjærlighet og
tro(overbevisning), som du har på Herren
Jesus Kristus, og mot alle de innvidde,
6. forat fellesskapet blant dere og din
tros(lydighet) virksomhet må være i
kjennskap om alt godt til Jesus Kristus.
7. Vi har nemlig fått stor nåde og trøst
ved din kjærlighet, fordi de innviddes
hjertelag er blitt beroliget ved deg, bror.
Paulus spør for Onesimus
8. Derfor kan jeg pålegge deg og ha stor
frimodighet i Kristus, det som er passende
9. ved kjærligheten. Heller oppmuntrer
en slik gammel mann som Paulus, og som
nå også er Jesu Kristi fange.
10. Jeg oppmuntrer deg angående mitt
barn, som jeg har oppfostret i mine lenker,
Onesimus,
11. som tidligere var unyttig for deg,
men som nå er nyttig for både deg og
meg, som jeg sender tilbake til deg.
12. Ta imot ham som med mitt eget

hjertelag.
13. Ham ville jeg beholde hos meg, forat
han kunne tjene meg isteden for deg, i
lenkene, for gledesbudskapet.
14. Men uten ditt samtykke ville jeg ikke
gjøre det, forat det gode fra deg ikke
skulle være av tvang, men i frivillighet.
15. Kanskje ble han nemlig skilt fra deg
for dettes skyld en tid, forat du kunne eie
ham for evig.
16. Ikke lenger som en slave, men mere
enn en slave, en elsket bror, særlig for
meg, men mye mere for deg både i kjøttet
og i Herren.
17. Hvis du holder meg for en medeier,
så motta ham som fra meg.
18. Og hvis han har gjort deg noe
overgrep, eller skylder deg noe, så tilregn
dette meg.
19. Jeg, Paulus, skriver med min hånd:
"Jeg skal betale", for ikke å snakke om at
du skylder meg, deg selv.
20. Ja, bror, la meg få glede av deg i
Herren. Berolige mitt hjerte i Herren.
21. Overbevist om din lydighet skrev jeg
til deg, da jeg visste at du ville gjøre som
jeg sier.
22. Men forbered samtidig også et
gjesterom for meg, for jeg håper nemlig at
jeg skal bli gitt til dere ved deres bønner.
Hilsninger
23. Epafras hilser deg, min medfange i
Jesus Kristus,
24. og likedan Markus, Aristarkus,
Demas, og Lukas, mine medarbeidere.
25. Vår Herre Jesu Kristi nåde være
med deres ånd!
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13 Kapitler
KAP. 1
Gud har nå talt gjennom Sønnen
1. Mange ganger og på mange måter
har Gud fra før av talt til fedrene ved
profetene. I disse siste dager har han talt
til oss ved Sønnen,
2. som han satte til arving over alle ting,
ved hvem han også gjorde denne tidsalder,
3. som er en avglans av majesteten og
et avbilde for hans vesen. Han bærer alle
ting ved kraften av hans ord. Da han
hadde gjort renselsen for våre synder,
satte han seg ved den stores høyre side i
det høye,
4. og er blitt så mye større enn englene,
og har arvet et navn som er større enn
dem.
Sønnen er så mye større enn englene
5. Til hvem av englene sa han nemlig
noen gang: Du er min Sønn. Jeg har født
deg i dag? Og igjen: Jeg skal være ham
en Fader, og han skal være meg en
Sønn?
6. Og igjen, da han bringer inn den
førstefødte til verden, sier han: Og alle
Guds engler skal tilbe ham.
7. Og han sier også til englene: Han gjør
sine engler til vinder, og sine tjenere til
flammende ild.
8. Men om Sønnen: Din trone, Gud, står
til evighetenes evighet. Og ditt kongedømmes stav er rettferdighetens stav.
9. Du elsket rettferd og hatet lovløshet,
derfor har Gud salvet deg, din Gud, med
gledens olje fremfor arvebrødre.
10. Og du, Herre, i begynnelsen
grunnfestet du Jorden, og med dine
henders gjerninger ble himlene til.
11. De skal gå til grunne, men du forblir.

Og alt skal eldes som et klesplagg, og
som ei kappe skal du rulle dem sammen
og skifte dem ut. Men du er den samme,
og dine år får ingen ende.
13. Og til hvem av englene har han noen
gang sagt: Sett deg ved min høyre side
inntil jeg legger dine fiender til en
fotskammel for dine føtter?
14. Er de ikke alle helligdomstjenende
ånder, som sendes ut til hjelp for dems
skyld som skal arve forløsning?
KAP. 2

Dommen og frelsen

1. Derfor er det så mye mere nødvendig
for oss å holde fast på det de hørte, forat
vi ikke skal gli bort.
2. Hvis nemlig det ord som ble talt ved
engler var urokkelig, og enhvert overtramp
og ulydighet fikk sin fortjente gjengjeldelse,
3. hvordan kan vi da flykte unna om vi er
likegyldig til så stor en frelse? Det øverste
fikk vi fortalt ved Herren og ble stadfestet
for oss av dem som hørte på.
4. Og Gud vitnet med både tegn, under,
og mange slags kraftgjerninger, og
utdeling av Den Hellige Ånd, etter hans
vilje.
Jesus Kristus vår Herre
5. Han la nemlig ikke den kommende
verden under engler, den angående vi
taler om.
6. Men han bevitner et sted og sier: Hva
er et menneske, at du kommer ham i hu?
Eller et menneskebarn, at du ser til ham?
7. Du gjorde ham mindre enn englene
en liten stund. Med majestet og ære
kronet du ham, og satte ham over dine

Hebreerbrevet
henders gjerninger.
8. Alt la du under hans føtter. I det han
nemlig underla alt, lot han ingen ting være
unntatt. Men nå kan vi ennå ikke se at alle
ting er ham underlagt.
9. Men vi ser, Jesus, at om han enn ble
gjort mindre enn englene en liten stund,
ble han kronet med majestet og ære for
dødens lidelsers skyld, forat han ved
Guds nåde skulle smake døden for
enhver.
10. Det sømmet seg nemlig for ham,
hvems skyld alt er til, og ved hvem alt er,
å føre de mange barn til majestet og
fullføre frelsen, ved deres fyrste, gjennom
mange lidelser.
11. For både han som nemlig innvier og
de innvidde, er alle av èn. Av den grunn
skammer han seg ikke for å kalle dem
brødre,
12. og sier: Jeg vil kunngjøre ditt navn
for mine brødre. I menighetens fellesskap
vil jeg lovsynge deg.
13. Og igjen: Jeg er overbevist om ham.
Og igjen: Se, jeg og de barna som Gud
gav meg.
14. Siden barna da har fått del i kjøtt og
blod, fikk han på samme måte del i dem,
forat han ved døden kunne tilintetgjøre
den som hadde makten over døden, det
vil si Djevelen,
15. og frigjøre dem som av frykt for
døden i hele sitt liv var underkastet
slavieriet.
16. For engler tar han seg jo nemlig ikke
av, men Abrahams avkom tar han seg av.
17. Derfor måtte han i alle ting gjøres lik
brødrene, forat han kunne forbarme seg
og bli en trofast yppersteprest, som
gjelder for Gud, for å sone folkets synder.
18. I det som han nemlig selv har lidt og
blitt fristet, makter han å hjelpe dem som
fristes.
KAP. 3
Guds hus
1. Derfor, innvidde brødre, dere som er
delaktige i det himmelske kall, iaktta
apostelen og ypperstepresten for vår
bekjennelse, Jesus.
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2. Han var trofast mot ham som gjorde
ham, akkurat som også Moses var i hele
hans hus.
3. Denne var nemlig mere verdig
majestet enn Moses, ettersom han, som
har bygd huset, har større ære enn det.
4. Ethvert hus bygges nemlig av noen,
men den som har bygd alle ting er Gud.
5. Og Moses var riktignok trofast i hele
hans hus som en betjener, til vitne om det
som skulle tales,
6. men Kristus var det som Sønn over
hans hus, hvis hus er vi, så sant vi holder
fast i frimodighet og rosen av vårt håp
inntil enden.
Hold fast ved troen for å nå frem til
Guds hvile
7. Derfor, som Den Hellige Ånd sier: Om
dere hører hans røst i dag,
8. så forherd ikke deres hjerter, som ved
forbitrelsen på prøvelsens dag i ørkenen,
9. hvor deres fedre ble fristet. De satte
meg på prøve, enda de hadde sett mine
gjerninger i 40 år.
10. Derfor ble jeg harm på denne slekt
og sa: De farer alltid vill i hjertet, og de
merker ikke mine veier.
11. Så jeg sverget i min vrede: Neimen
om de skal komme inn til min hvile.
12. Se da til, brødre, at det aldri vil være
noen blant dere, som har et ondt hjerte av
vantro, ved å falle fra den levende Gud.
13. Men oppmuntre hverandre for hver
dag, så lenge det kalles i dag, forat ikke
noen av dere skal forherdes ved syndens
bedrag.
14. Vi er nemlig blitt delaktige i Kristus,
så sant vi holder fast ved det første
grunnlaget inntil enden.
15. Nå sies det: Om du hører hans røst
idag, så forherd ikke hjertene deres, som
ved forbitrelsen,
16. hvem som nemlig hørte og ble
forbitret. Men var ikke alle gått ut av
Egypten ved Moses?
17. Og hvem var det han harmedes på i
40 år? Var det ikke på dem som hadde
syndet, hvis kropper falt døde om i
ørkenen?
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18. Og om hvem var det han sverget på
at de ikke skulle komme inn til hans hvile,
uten om dem som var vantrosulydige?
19. Og vi ser at vi ikke makter å komme
inn for vantroens skyld.
KAP. 4
1. La oss derfor ha respekt for å være
etter i løftet om å komme inn til hans hvile,
som noen av dere synes å ligge etter.
2. Vi fikk også nemlig gledesbudskapet,
akkurat som de andre, men det ord de
hørte gagnet dem ikke, fordi det ikke ble
blandet sammen med troen(tillit) til dem
som hørte.
3. Vi kommer jo inn til hvilen, vi som har
trodd, som han har sagt: Så svor jeg i
vreden min: De skal ikke komme inn til
min hvile, selv om gjerningene var lagt før
verdens grunnvold.
4. Han har jo sagt slik et sted om den 7.
dag: Og Gud hvilte på den 7.dag fra alle
sine gjerninger.
5. Og dette igjen: Neimen om de skal få
komme inn til min hvile.
6. Etter det altså gjenstår for noen å
komme inn til den, og de, som tidligere
fikk gledesbudskapet, ikke kom inn for
vantrosulydighetens skyld,
7. fastsetter han igjen en bestemt dag.
Idag, sier han ved David etter en så lang
tid som det ble sagt: Om dere hører hans
røst idag, så forherd ikke deres hjerter.
8. Hvis de nemlig kom inn til hvilen ved
Josva, da talte han ikke om en annen dag
etter den dagen.
9. Altså gjenstår det en sabbatshvile for
Guds folk.
10. De, som nemlig har gått inn til hans
hvile, hviler fra sine gjerninger, akkurat
som Gud hvilte fra sine.
11. La oss da anstrenge oss for å
komme inn til denne hvile, forat ikke noen
skal falle ved det samme vantros eksemplet.
12. Guds ord er jo levende og virksomt,
og skarpere enn ethvert tveegget sverd,
og trenger igjennom inntil det kløyver sjel
og ånd, både ledd og marg, og dømmer
hjertets tanker og hensikter.
13. Og ingen skapning er usynlig for

ham, men alle er nakne og forsvarsløse
for hans øyne, ham med hvem vi står til
regnskap for.
Jesus, Guds yppersteprest
14. Da vi altså har en stor yppersteprest,
som har gått gjennom himlene, Jesus Guds
Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen.
15. Vi har nemlig ikke en yppersteprest
som ikke makter å ha medlidenhet med
våre svakheter, men som er testet likt i alt,
og var uten synd.
16. La oss da nærme oss nådens trone
med frimodighet, forat vi kan gripe
barmhjertigheten og finne nåde og hjelp i
rette tid.
KAP. 5
1. Enhver yppersteprest blir nemlig tatt
ut av mennesker for å innsettes til det som
angår Gud, forat han skal bære frem
gaver og offer for synder,
2. og makter å være medlidende med de
som er uvitende og bedradd, ettersom han
også omslutter svakheten.
3. Og på grunn av dette må han, akkurat
som for folket, og for seg selv, bære frem
offer for synder.
4. Og ikke tar noen seg den æren selv,
men han som blir kalt av Gud. Akkurat
som Aron,
5. slik ble også Kristus forherliget til
yppersteprest, ikke ved seg selv, men ved
han som talte til ham: Du er min Sønn.
Jeg har født deg i dag.
6. Akkurat som han også sier på et
annet sted: Du skal være prest til evighet
etter Melkisedeks måte.
7. Han som i sitt kjøtts dager både
begjærte og anropte til ham som maktet å
befri ham fra døden. Dette bar han frem
med sterke rop og tårer, og ble hørt for sin
Gudsrespekt.
8. Skjønt han var Sønn samlet han seg
kunnskap av det han led på grunn av
lydigheten.
9. Og da han hadde fullført, ble han
årsak til en evig forløsning for alle som
adlyder ham.
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10. Han ble kalt av Gud til yppersteprest
etter Melkisedeks måte.
Melk og fast føde
11. Om dette har vi mye å si og varsler
en vanskelig forklaring, ettersom dere er
blitt sløve til å høre.
12. Og dere burde nemlig være lærere
for den tids skyld, men dere har bruk for at
noen igjen lærer dere noen av de første
grunnlærdommer i Guds ord. Og dere har
bruk for melk og ikke fast føde.
13. Enhver som nemlig har del i melk, er
ukyndig i rettferdighetens ord. Han er jo
barnslig.
14. Men den faste føde er for de
fullvoksne, de som ved bruken av sine
sanser er oppøvd til å skille mellom det
som er bra og det som er skadelig.
KAP. 6
1. Derfor skal vi forlate Kristi første ord
og vende oss mot fullmodenhet, så vi ikke
igjen må legge en grunnvoll med
omvendelse fra døde gjerninger og
tro(lydighet) på Gud,
2. læren om dåpen og håndspåleggelse,
de dødes oppstandelse og den evige dom.
3. Og dette vil vi gjøre, så sant Gud
tillater det.
Frafall fra Gud
4. Det er nemlig umulig at de som
engang i lyset hadde smakt den
himmelske gave, blitt delaktige i Den
Hellige Ånd,
5. har smakt Guds gode ord, og den
kommende tidsalders kraft,
6. og er falt fra, at de igjen kan fornyes
til omvendelse. De korsfester Guds Sønn
for seg og gjør ham til skam.
7. For den jord som nemlig så ofte har
drukket regnet som kommer, og som
føder den avling som er gagnlig for dem,
for hvems skyld også dyrkes, får sin
velsignelse fra Gud.
8. Og den bringer ut torner og tistler som
er underkjent og forbannet, hvis nærmer
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seg høydepunktet til brenning.
9. Men vi er overbevist om dere,
elskede, på det som bedre er, og at dere
tilhører forløsningen slik vi også selv taler.
10. Gud er nemlig ikke en urettferdig
Gud, så han glemmer deres gjerninger og
strev i kjærlighet, som dere viste mot hans
navn ved å betjene de innvidde og
tjenerne.
11. Men vi har den trang, at enhver av
dere må vise den samme iver etter håpets
visshet, inntil høydepunktet.
12. Men forat dere ikke skal bli sløve, så
etterfølg de som gjennom tro(lydighet) og
tålmodighet arvet løftene.
Guds urokkelige løfter
13. Da Gud hadde lovet for Abraham,
sverget han ved seg selv, ettersom han
ikke hadde noen større å sverge ved.
14. Og han sa: Med velsignelse vil jeg i
sannhet velsigne deg og øke deg
mangfoldig.
15. Og ved å vente tålmodig, oppnådde
han på den måten løftet.
16. Mennesker sverger jo nemlig med
den som er større, og svergelsen er, for
enhver av dem, en ende på all motsigelse,
til stadfestelse.
17. Gud ville i overflod vise løftets
arvinger hans viljes ubevegelighet, så han
garanterte ved en svergelse,
18. forat det ved disse to ting kan være
ubevegelig. I hvilket det er umulig for Gud
å lyve, har vi en sterk trøst som tilflukt ved
å gripe det håp som foreligger.
19. Dette har vi, som et anker for sjelen,
som er både trygt og fast, og går inn til det
indre av forhenget,
20. hvor vår forgjenger, Jesus, gikk inn
etter Melkisedeks måte og er blitt
yppersteprest til evighet.
KAP. 7
Jesus er prest på Melkisedeks måte
1. Nemlig denne Melkisedek, Salems
konge, den høyestes Guds prest, som
møtte Abraham da han vendte tilbake
etter seieren over kongene, og velsignet
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ham,
2. til hvem Abraham også delte tiende
med, av alt. Når hans navns først
oversettes, så er det Rettferdighetens
konge. Og deretter er han også Salems
konge. Det er Fredens konge.
3. Uten fedre og mødre og uten
stamtavle, og som ikke har noen dagers
begynnelse eller har ende på hans
levende liv. Og sammenlignet med Guds
Sønn, så forblir han prest for evig.
4. Og se hvor stor denne var, til hvem
Abraham, paktfaderen, gav tiende av den
beste krigsfangsten.
5. Og de av Levis barn som dog har
prestedømmet, har en befaling om å legge
tiende på folket etter loven, det er sine
brødre, selv om de har utgått fra
Abrahams liv.
6. Men han som ikke har noen ætt fra
dem, la tiende på Abraham, og han
velsignet ham som hadde løftene.
7. Og uten all motsigelse så blir den
mindreverdige velsignet av den som er
bedre.
8. Og her er det jo dødelige mennesker
som mottar tiende, men her er en som får
vitnesbyrdet at han er levende.
9. Og som det sies: Ved Abraham er
også Levi, som mottar tiende, pålagt
tiende,
10. mens han ennå var i sin fars liv da
han møtte Melkisedek.
11. Hvis nå altså det Levittiske
prestedømme var fullkomment, for folket
har nemlig fått en lov ved det, hvorfor er
det da enda bruk for å innsette en annen
prest etter Melkisedeks måte, og ikke å
velges etter Arons måte?
12. Blir nemlig prestedømmet omskiftet,
så er det nødvendig at det også skjer en
forandring i loven.
13. Om han som det nemlig sies dette,
tilhørte en annen stamme, av hvilken
ingen har holdt på med alteret.
14. Det er nemlig klart at vår Herre har
gått frem av Juda, til hvilken stamme
Moses ikke talte om noe prestedømme.
15. Og mere klart er det når det i likhet
med Melkisedek fremstår en annen prest,
16. som ikke er blitt til kjøttslig, etter

lovens befaling, men i følge det endeløse
levende livs kraft.
17. Han vitner nemlig: At du er prest til
evighet etter Melkisedeks vis.
18. Da blir jo det forrige bud nemlig
avskaffet, på grunn av dennes svakhet og
gagnløshet.
19. Loven fullførte nemlig ingen ting,
men var en innførelse til et bedre håp, ved
hvilket vi nærmer oss Gud.
20. Og så mye som ikke var uten
forsikring. Men de andre, er jo nemlig blitt
prester uten forsikring.
21. Men med denne forsikring sier han til
ham: Herren har sverget og skal ikke
angre. Du er prest til evig tid etter
Melkisedeks vis.
22. Derfor er en så mye bedre pakt blitt
garantert ved Jesus.
23. Og de er riktignok blitt mange
prester, for de hindres i å fortsette på
grunn av døden.
24. Men denne ene, fordi han forblir til
evig tid og har et prestedømme uten
grenser.
25. Derfor makter han også å forløse, til
det fullkomne, dem som kommer ved ham
til Gud, og lever alltid for å gå i forbønn for
dem.
26. En slik yppersteprest måtte nemlig til
for oss, hellig, uskyldig, ubeflekket, adskilt
fra syndere, og er blitt høyere satt enn
himlene.
27. En som ikke er nødt til først å bære
frem et offer for sine egne synder som
yppersteprestene, og deretter for folket.
Dette gjorde han nemlig èn gang da han
ofret seg selv.
28. Loven innsetter nemlig mennesker
som yppersteprester, som har svakheter.
Men ved svergelsens ord, som kom etter
loven, har Sønnen fullført for evig tid.
KAP. 8
Jesus er yppersteprest for en bedre
pakt
1. Men hovedsaken ved disse ting som
er sagt er slik: Vi har en yppersteprest
som satte seg ved høyre side av
høyhetens trone i himlene,
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2. de innviddes prest, og det ekte
møtetelt, som Herren reiste og ikke et
menneske.
3. Enhver yppersteprest innsettes
nemlig til å bære frem både gaver og
offer. Derfor var det også påkrevet for
denne å ha noe å bære frem.
4. Hvis han nå nemlig var på Jorden, og
ikke engang var prest, så er det prestene
som bærer frem gavene etter loven.
5. Dette arbeider som eksempel og en
skygge av det himmelske, akkurat som
Moses ble befalt å bygge møteteltet. Han
sier: Se til at du gjør alt etter det bilde som
var vist for deg på fjellet.
6. Men nå har han fått en bedre
prestetjeneste, og er mellommann for en
så mye bedre pakt, som er lovfestet på
bedre løfter.
7. Hvis nemlig den første var feilfri, da
søktes det ikke plass for en annen.
8. Han sier nemlig bebreidende til dem:
Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil
fullføre en ny pakt over Israels hus og
over Judas hus.
9. Og ikke som pakten som jeg gjorde
med deres fedre på den dag jeg grep dem
ved deres hånd og førte dem ut fra
Egyptens land, fordi de ikke ble værende i
min pakt og jeg ikke brydde meg om dem,
sier Herren.
10. For denne pakt som jeg vil opprette
med Israels hus etter disse dager, sier
Herren, er å gi min lov i deres forståelse
og skrive dem i deres hjerter. Og jeg skal
være en Gud for dem, og de skal være et
folk for meg.
11. Og slett ikke skal enhver lære sin
neste, og enhver sin bror, og si: Merk deg
Herren. For alle skal kjenne meg, fra
deres minste til deres største.
12. For jeg vil være barmhjertig mot
deres urettmessigheter. Deres synder og
deres lovbrudd vil jeg slett ikke mere
komme i hu.
13. Når det sies: "Ny.", så er den første
foreldet. Og det som er foreldet og
gammelt nærmer seg undergangen.
KAP. 9
Den Jordiske og den himmelske

helligdom
1. Det første telt hadde riktignok sine
bestemmelser om gudstjenesten, og den
Jordiske helligdom.
2. I det første telt som nemlig ble reist, i
hvilket både lysestaken, bordet, og
utstillings brødene, var, det kalles det
Hellige.
3. Men etter det andre forhenget til det
såkalte Hellige telt, var det Aller Helligste.
4. Og det hadde røkelsesalter og
paktens ark som var overdekket med gull
overalt, i hvilken det var en krukke av gull
som inneholdt mannaen, Arons stav, den
som hadde blomstret, og paktens tavler.
5. Og over den de majestetiske kjeruber
som skygget over nådestolen, angående
vi nå ikke skal tale om i detaljer.
6. Men disse ting ble på den måte
riktignok forberedt i det forreste telt, som
prestene alltid går inn for å fullføre sin
gudstjeneste.
7. Og til det andre går bare ypperstepresten, èn gang i året, og ikke uten blod,
som han ofrer for seg selv og for folkets
uvitende synder.
8. Dette ble vist ved Den Hellige Ånd, at
helligdommens vei ennå ikke er synliggjort
mens det forreste teltet hadde sin
beståelse.
9. Dette er en likhet om den tid som er
tilstede, i hvilken både gaver og offer
bæres frem, og ikke maktet etter den jobb
å fullkommengjøre samvittigheten.
10. Dette var bare om mat, drikke, og
ulike rensinger, og kjøttslige forskrifter,
inntil rette proporsjoner skulle opprettes
som nå er kommet.
11. Men Kristus, de kommende goders
yppersteprest, gikk gjennom det større og
fullkomne telt, som ikke er håndgjort og
ikke er av denne skapning.
12. Han gikk heller ikke inn i
helligdommen med geitebukkers og
kalvers blod, men med sitt eget blod, èn
gang for alle, og fant en evig forløsning.
13. Hvis nemlig skvettingen av geitebukkers og oksers blod, og en kviges
aske, på de forurensede, innvier til kjøttets
renhet,
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14. hvor mye mere skulle ikke Kristi
blod, han som ved en evig Ånd ofret seg
selv som et lyteløst offer for Gud, rense
deres samvittighet fra døde gjerninger til å
arbeide for den levende Gud?
15. Og ved dette er han en mellommann
for en ny pakt, slik at døden skjedde til
forløsning for de overtrampere som var
under den første pakt, forat de kalte kunne
motta løftet om den evige arv.
16. Hvor det nemlig er et testamente, er
det nødvendig at døden har inntruffet på
han som har bestemt det.
17. Et testamente blir nemlig gyldig ved
død, og det gjelder slett ikke når han, som
har bestemt det, lever.
18. Derfor er heller ikke det første blitt
innviet uten blod.
19. Ethvert bud, etter loven, ble talt av
Moses for hele folket. Så tok han blodet
av kalvene og geitebukkene, med vann,
og skarlagenrød ull, og en isop, og han
skvettet det både på selve bokrullen og på
hele folket.
20. Og han sa: Dette er paktens blod
som Gud har fastsatt for dere.
21. Men teltet, og alle gudstjenestens
kar, skvettet han likedan med blod.
22. Og nesten alt renses med blod etter
loven. Og uten blodsutgytelse skjer ingen
forlatelse.
23. Altså er avbildene av de himmelske
nødt til å renses med dette. Men selve de
himmelske renses med et bedre offer
fremfor de andre.
24. Kristus gikk ikke inn i en helligdom
gjort med hender og avbilder av det ekte,
men i selve himmelen. Og nå står han
frem for Guds ansikt for oss.
25. Heller ikke skulle han gå ofte og ofre
seg selv, akkurat som ypperstepresten går
inn i helligdommen hvert år med blod som
tilhørte andre.
26. For da var det ofte nødvendig å dø
fra verdens grunnleggelse. Men nå
fullendte han èn gang for alle, i denne
tidsalder, og avskaffet synden ved sitt
offer, som han synliggjorde.
27. Og akkurat som det er tilrettelagt for
menneskene èn gang å dø, og etter dette
få dom,

28. slik er Kristus ofret èn gang for å
bære bort de manges synder. Og for
andre gang skal han sees uten synd for
alle dem som venter på ham til forløsning.
KAP. 10
Jesu offer fjerner synden
1. Loven var nemlig en skygge av de
kommende goder, men ikke selve bildet
av tingene. Årlig ofrer de med de samme
offer, uten avbrudd, som aldri makter å
komme nær det fullkommengjorte
2. Ellers ville de sluttet å ofre, fordi det
var ingen som hadde synder på sin
samvittighet, så de gjorde prestetjeneste
èn gang og så var renset?
3. Men i dette påminnes vi årlig om
synder.
4. Det er nemlig umulig at oksers og
geitebukkers blod kan ta bort synder.
5. Derfor sier han ved innkomsten i
verden: Offer og gaver ønsket du ikke,
men en kropp gjorde du i stand for meg.
6. Brennoffer og syndoffer behaget deg
ikke.
7. Da sa jeg: Se, jeg kommer for å gjøre
din vilje. Det er skrevet i bokrullen om
meg.
8. Ovenfor sier han: At offer, gaver,
brennoffer, og syndoffer, ønsket du ikke,
eller fant behag i, de som bæres frem
etter loven.
9. Deretter sa han: Se, jeg kommer for å
gjøre din vilje. Han tar bort det første, så
han kan innsette det andre,
10. ved hvilken vilje vi er helliget ved
offeret av denne Jesu Kristi kropp èn gang
for alle.
11. Og enhver yppersteprest innsettes jo
for daglig å gjøre prestetjeneste og ofte
bære frem de samme offer, de som aldri
makter å ta bort synder.
12. Men han har båret frem ett offer for
synder, for alltid, og satte seg ved Guds
høyre side.
13. Heretter venter han inntil fiendene
blir lagt som en fotskammel for hans
føtter.
14. Men ett offer fullførte han nemlig for
alltid for de innvidde.
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15. Og Den Hellige Ånd vitner også for
oss. Etter at han nemlig tidligere har sagt:
16. Dette er den pakt jeg vil opprette
med dem etter de andre dager, sier
Herren. Jeg vil gi min lov i deres hjerter og
skrive den inn i deres forstand.
17. Og deres synder, og deres
lovløshet, vil jeg slett ikke komme i hu
lenger.
18. Og hvor det er forlatelse for dem,
behøves det ikke lenger noe offer for
synder.
La oss holde ut inntil enden
19. Så har vi da altså frimodighet til gå
inn i helligdommen ved Jesu blod,
20. for han satte i stand en ny og
levende vei for oss gjennom forhenget.
Det er hans kjøtt.
21. Og da vi har en så stor prest over
Guds hus,
22. så la oss nærme oss med et ekte
hjerte i visshet, i tro(lydighet), påskvettet
rensning i hjertet fra ond samvittighet, og
med vår kropp badet i rent vann.
23. La oss uryggelig holde fast på
bekjennelsen av håpet, for han er nemlig
troverdig han som har lovet det.
24. Og iaktta hverandre for å oppegge til
kjærlighet og gode gjerninger.
25. Og ikke forlate vår forsamling slik
som noen har for vane, men oppmuntrer.
Og det så mye mer som dere ser dagen
nærmer seg.
26. Synder vi nemlig med vilje etter at vi
har fått kjennskap om sannheten, så er
det ikke lenger noe offer for våre synder.
27. Men en fryktelig dom venter, og en
flammende nidkjærhet skal fortære
motstanderne.
28. Har noen brutt Moseloven, så dør
han uten barmhjertighet på to eller tre
vitners ord.
29. Hvor mye verre synes dere ikke de
er verdig straff, den som har tråkket ned
Guds Sønn, og paktens blod, som ble
aktet felles, ved hvilket han ble innvidd, og
ikke har brydd seg om nådens Ånd.
30. Vi kjenner nemlig han som har sagt:
Hevnen tilhører meg. Jeg skal gjengjelde,

sier Herren. Og igjen: Herren skal dømme
sitt folk.
31. Det er fryktelig å falle i den levende
Guds hender.
32. Men husk på de tidligere dager, i
hvilket dere ble opplyst. Dere holdt ut en
stor kamp av lidelser.
33. Snart ble dere hengt ut for folk
gjennom både utskjelling og trengsler, og
snart var dere delaktige med dem som
gjennomgikk slikt.
34. Også nemlig med mine lenker led
dere med. Og ved ranet av deres
eiendeler, opplevde dere glede, da dere
merket at dere hadde en bedre eiendom i
himlene, som også varer.
35. Kast da ikke bort deres frimodighet,
som har stor lønn.
36. Tålmodigheten har dere nemlig bruk
for, forat dere kan vinne løftet ved å gjøre
Guds vilje.
37. Ennå er det nemlig en liten stund, og
den som kommer skal være til stede, og
han skal ikke drøye.
38. Men den rettferdige skal leve av
tro(lydighet). Og hvis han rygger tilbake,
så har min sjel ikke behag i ham.
39. Men vi er ikke de som unndrar oss til
fortapelse, men tror(lydighet) til sjelens
redning.
KAP. 11

Troen

1. Og tro(stole på) er grunnlaget for
forhåpningen, en overbevisning om det
som ikke sees.
2. Ved dette fikk nemlig de gamle
vitnesbyrd.
3. Ved tro(tillit) skjønner vi at denne
tidsalder ble skapt ved Guds ord, slik at
det som sees ikke ble til av det synlige.
4. Ved tro(tillit) bar Abel frem et bedre
offer enn Kain for Gud, ved hvilket han fikk
vitnesbyrdet: "Å være rettferdig.", idet Gud
vitner om hans gaver. Og gjennom det
taler han ennå etter sin død.
5. Ved tro(tillit) ble Enok rykket bort til
ikke å se døden, og fantes ikke, fordi Gud
rykket ham bort. For nemlig før
bortrykkelsen fikk han det vitnesbyrd at
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han behaget Gud.
6. Og uten tro(lydighet) er det umulig å
behage Gud. Det er nemlig nødvendig for
den som kommer til Gud, å tro at han er
til, og at dem som søker ham blir
belønnet.
7. I tro(tillit) var Noah gudfryktig da han
ble varslet om de ting han enda ikke
hadde sett, og bygde en ark til frelse for
hans hus, ved hvilket han dømte verden
og ble arving til rettferdighetens
tro(overbevisning).
8. I tro(tillit) adlød Abraham da han ble
kalt og gikk til det sted som han skulle få
til arv. Og han drog ut uten å vite hvor han
kom.
9. I tro(tillit) levde han i løftets land som
en fremmed, idet han bodde i telt med
Isak og Jakob som var medarvinger til det
samme løftet.
10. Han ventet nemlig på den by med
fast grunnvoll, hvis byggherre og
byggmester er Gud.
11. I tro(tillit) fikk selve Sara kraft til å
grunnfeste et frø og fødte, til tross i sin
alders tid, ettersom hun aktet ham
troverdig som hadde lovet det.
12. Derfor fødtes også èn fra det som
var utdødd, til å bli som himmelens
stjerner i mengde, og uten tall som
sanden ved havets strand.
13. I tro(overbevisning) døde alle disse
uten å ha fått mottatt løftene, men så dem
langt borte, var overbevist, hilste på det,
bekjente at de var fremmede og
utlendinger på Jorden.
14. De som nemlig sier slikt, viser at de
søker etter et hjemland.
15. Og hvis de mintes hva de gikk ut fra,
da hadde de jo en anledning å snu seg
tilbake.
16. Men nå strekker de seg til det som
er bedre, et som er himmelsk. Derfor
skammer Gud seg ikke over dem for å
kalles deres Gud. Han har nemlig
forberedt en by for dem.
17. I tro(tillit) skulle Abraham ofre Isak
da han ble testet. Og han skulle ofre den
enbårne, som hadde fått løftene.
18. Til han ble det talt: At i Isak skal det
oppkalles deg en ætt.

19. Han regnet med at Gud også var
mektig til å vekke opp fra de døde, som
han også bar for seg selv som en
forestilling.
20. I tro(tillit) velsignet han også Isak,
Jakob, og Esau, med de kommende ting.
21. I tro(tillit) døde Jakob og velsignet
enhver av Josefs sønner og kysset dem
over kanten på sin stav.
22. I tro(tillit) husket Josef på Israels
barns utgang da han døde, og gav
befaling om sine bein.
23. I tro(tillit) ble Moses gjemt av sine
foreldre i 3 måneder da han ble født, fordi
de så at han var et fint barn. Og de fryktet
ikke kongens ordre.
24. I tro(tillit) nektet Moses å kalles
Faraos datters barn, da han var blitt stor.
25. Han valgte heller å lide ondt
sammen med Guds folk, enn en kort tid i
syndens nytelse.
26. Han aktet Kristi utskjellelse for en
større rikdom, enn skattene i Egypt, for
han hadde blikket festet på lønnen.
27. I tro(tillit) forlot han Egypt uten å
frykte kongens vrede. Han holdt nemlig ut
med å se på det usynlige.
28. I tro(tillit) holdt de påske og bestrøk
blodet, forat ikke hjemsøkeren skulle røre
deres førstefødte.
29. I tro(tillit) gikk de gjennom Det Røde
Hav. Og de gikk tørre gjennom, på hvilken
sjanse også Egypterne grep, og druknet.
30. I tro(tillit) falt Jerikos murer etter å ha
vært omringet i 7 dager.
31. Ved tro(tillit) mottok den prostituerte
Rahab speiderne i fred og omkom ikke
sammen med de vantro.
32. Og hvorfor taler jeg ennå? Vi
mangler nemlig tid til å fortelle om Gideon,
Barak, Samson, Jefta, både David og
Samuel, og profetene.
33. Ved tro(lydighet) kjempet de ned
kongeriker, arbeidet for rettferdighet,
oppnådde løfter, stoppet løvers munn,
34. slukket kraftig ild, unnslapp sverdets
egg, ble styrket etter sykdom, ble sterke i
krig, drev bort fremmede hærer,
35. kvinner fikk sine døde ved oppreisning, men andre ble pint i hjel uten å ta
imot sin utfrielse, forat de kunne få en
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36. Men andre ble hånet og fikk prøve
piskeslag, og enn lenker og fengsel.
37. De ble steinet, saget i stykker, fristet,
drept ved sverd og døde. De gikk omkring
i saueskinn og i geiteskinn, led mangel,
trengsel, og mishandling.
38. Dem var jo ikke verdig for denne
verden. De gikk omkring i ødemarker, i
fjell, i huler, og i kløfter, på Jorden.
39. Og alle disse fikk vitnesbyrd for sin
tros(lydighet) skyld, og oppnådde ikke
løftet,
40. fordi Gud hadde forutsett noe bedre
for dem, forat de ikke skulle fullføre uten
oss.
KAP. 12
Herrens oppdragelse
1. Da vi derfor har en så stor sky av
vitner omkring oss, så legg av alt som
tynger og la oss gjøre en innsats med
tålmodighet i den kamp som foreligger for
oss, med synden som omringer oss.
2. Se bort på troens(lydighet)
opphavsmann og fullender, Jesus, han
som bar korset, skammen, og forakten, for
den glede som forelå for ham, som også
satte seg ved Guds høyre side på tronen.
3. Ja, vurder nemlig ham som bar så
mye motsigelse mot seg av syndere, forat
ikke deres sjeler skal bli trette og motløse.
4. Ennå har dere ikke stått imot og
kjempet mot synden inntil blods.
5. Og har dere glemt trøsten som han
taler til dere som barn: Mine barn, ikke
nedverdige Herrens oppdragelse, og bli
ikke motløs når du irettesettes av ham.
6. Den som nemlig Herren elsker,
oppdrar han. Han riser hvert barn han tar
seg av.
7. Når dere bærer hans oppdragelse,
behandler Gud dere som barn. Hvem barn
er det som ikke oppdras av sin far?
8. Men hvis dere er uten oppdragelse,
som alle er deltakere i, da er dere altså
uekte og ikke barn.
9. Dessuten har vi jo hatt våre kjøttslige
fedre som oppdrog, og vi respekterte dem.
Skal vi ikke mere underordne oss
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åndenes Fader og leve?
10. De andre oppdrog oss noen få dager
etter som de syntes, men han til gagn, så
vi kan motta hans hellighet.
11. Og all oppdragelse synes ikke å
være til glede mens den pågår, men til
sorg. Men senere kommer en harmonisk
frukt for den som blir trenet, som gir
rettferd.
12. Derfor skal dere rette opp de
kraftløse hender og de slappe knær.
13. Og gjør veiene rette for deres føtter,
forat ikke de som halter går seg bort, men
heller helbredes.
Advarsel mot å gå bort fra Guds nåde
14. Jag etter fred med alle, og helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen
se Herren.
15. Se til at ingen ligger etter i Guds
nåde, så at ingen bitter rot vokser opp og
påfører skade, og at mange smittes ved
den.
16. Og så at ikke noen er horfolk eller
vanhellig, som Esau, som solgte sin
førstefødselsrett for ett måltid.
17. Dere vet jo at da han etterpå ønsket
å arve velsignelsen, ble han avvist. Han
fant nemlig ikke rom for omvendelse, om
han dog søkte den med tårer.
Guds hellige fjell
18. Dere er nemlig ikke nærmet dere et
fjell dere kan ta på, med tåkemørke,
storm,
19. basuners lyd, og en røsts ord, så de
som hørte dette avslo at ordene måtte
fortsette til dem.
20. De greide nemlig ikke å bære den
befaling: Om så et dyr berører fjellet, skal
det steines, eller gjennombores med spyd.
21. Og så fryktelig var synet at Moses
sa: Jeg er fryktsom og skjelvende.
22. Men dere er kommet til Sions fjell og
til den levende Guds by, det himmelske
Jerusalem, og til engler i mengdevis,
23. til en folkemengde, til forsamlingen
av de førstefødte som er oppskrevet i
himlene, og til Gud, som er alles dommer,
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til de rettferdiges ånder som har fullført,
24. til mellommannen for en ny pakt,
Jesus, og til renselsens blod, som taler
bedre enn Abels.
25. Se til at dere ikke avslår den som
taler. Hvis nemlig de andre som avslo
ham som advarte dem på Jorden, ikke
slapp unna, hvor mye mere ikke vi, hvis vi
vender oss fra ham som er fra himlene.
26. Han hvis røst dengang rystet jorden,
og som nå har lovet og sagt: Ennå en
gang skal ikke bare Jorden skjelve, men
også himmelen.
27. Men "Ennå en gang", det viser at de
ting som rystes, forandres, forat det som
er skapt skal forbli. De rystes ikke.
28. Derfor, da vi får et rike som ikke
rokkes, så la oss ta imot Guds nåde, med
hvilken vi kan jobbe ordentlig for Gud med
respekt og varsomhet.
29. Og vår Gud er jo en fortærende ild.
KAP. 13
Vær tjenere som behager Gud
1. La broderkjærligheten vare ved.
2. Glem ikke gjestfriheten. Ved den har
noen uten å vite det nemlig hatt engler i
huset.
3. Husk på de fangene som er bundet
sammen, de som mishandles, som også
selv er i kroppen.
4. Gi ekteskapet ære blant alle, og hold
sengen usmittet. Men utuktsmenn og
horkarer skal Gud dømme.
5. La deres oppførsel være uten pengekjærhet, men nøy dere med det dere har.
Han har nemlig sagt: Jeg vil ingenlunde
slippe deg, eller ingenlunde forlate deg.
6. Slik kan vi tillitsfullt si: Herren er en
hjelper for meg, og jeg behøver ikke å
frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?
7. Kom ihu deres veiledere, som talte
Guds ord til dere. Hvis dere betrakter
utgangen av deres livsførsel, så etterfølg
troen(overbevisning).
8. Jesus Kristus er igår og idag den
samme, og til evig tid.
9. La dere ikke føres omkring av
fremmede og forskjellige lærdommer. Det
er nemlig godt å styrke hjertet med nåden,

og ikke med mat, ved hvilket ikke gagnet
dem som vandret slik.
10. Vi har et alter, fra hvilket de ikke har
rett til å ete, de som gjør prestetjeneste i
teltet.
11. Av de bæres nemlig dyrenes blod for
s yn d e r in n i h ell i g d o m m e n t i l
ypperstepresten, og deres kropper
brennes utenfor leiren.
12. Derfor led også Jesus utenfor
porten, forat han kunne innvie folket ved
sitt eget blod.
13. La oss da altså gå ut til ham utenfor
leiren og bære hans utskjellelse.
14. Vi har jo ikke her noen by som
består, men vi etterlyser den som er
planlagt.
15. La oss derfor alltid ved ham bære
frem et offer av lovprisning for Gud. Det er
frukt av lepper som priser hans navn.
16. Og glem ikke å gjøre godt og være
gavmild. Gud finner nemlig behag i slike
offere.
17. Adlyd deres veiledere, og gjør som
de sier. De våker jo for deres sjeler, som
de skal avlegge regnskap for. Forat de
kan gjøre det med glede og ikke sukke,
ellers blir det nemlig ikke til nytte for dere.
18. Be for oss. Vi er nemlig overbevist
om at vi har god samvittighet, og ønsker å
vandre rett i alle ting.
19. Og jeg oppmuntrer dere enda mere
til å gjøre dette, forat jeg snarere kan gis
tilbake til dere.
20. Men fredens Gud som har ført
fårenes store hyrde tilbake ved blodet av
en evig pakt, vår Herre Jesus,
21. skal sette dere i stand til all god
gjerning, til å gjøre hans vilje blant dere,
det som er velbehagelig for ham, ved
Jesus Kristus, hvem som har æren i
evighetenes evighet. Amen.
22. Og jeg oppmuntrer dere, brødre, til å
tåle formaningens ord. Jeg måtte jo
nemlig skrive til dere i korthet.
23. Merk dere at vår bror Timoteus er
løslatt. Hvis han kommer snart, vil jeg
sammen med ham se dere.
24. Hils alle deres veiledere, og alle de
innvidde. De fra Italia hilser dere.
25. Nåden være med dere alle. Amen.
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5 Kapitler
KAP. 1

Jakobs hilsen

1. Jakob Guds, og Herren Jesu Kristi,
slave, hilser til de tolv stammer spredt
omkring.
Prøvelser og tro
2. Akte det med all glede, mine brødre,
når dere faller i mange slags prøvelser.
3. Merk dere at den holdbarhet deres
tro(lydighet) arbeider frem, er tålmodighet.
4. Men tålmodigheten må ha fullvoksen
gjerning, så dere er modne og hele, så
dere ikke mangler noe.
5. Og hvis noen av dere mangler
visdom, da kan han begjære det av Gud
som gjerne gir til alle og ikke bebreider
noen. Og det skal gis ham.
6. Men han må begjære i tro(tillit) uten å
tvile. For den som tviler, ligner en bølge
som drives på havet og kastes hit og dit.
7. Dette mennesket må nemlig ikke tro
at han får noe fra Herren.
8. En dobbelt sinnet mann er ustø på
alle sine veier.
Fattige og rike
9. Og den lavtsette bror skal rose seg av
sin høyhet.
10. Men den rike av sin lavhet. For som
blomsten i gresset kan det passere.
11. Solen går nemlig opp med varme,
gresset tørker ut, blomsten i det faller av,
og dens skjønne utseende gikk til grunne.
Slik kan også den rike visne på sine veier.
Heldig er den som holder ut i
fristelser

12. Salig er den mann som holder ut i
fristelse. For når han er blitt godkjent, skal
han få det levende livs krone, som Herren
har lovet dem som elsker ham.
13. Ingen som blir fristet må si at han
fristes av Gud, for Gud fristes ikke av det
onde, og selv frister han ingen.
14. Men enhver som fristes dras og
lokkes av sine egne lyster.
15. Så, når lystene blir modne, føder de
synd. Og når synden blir moden, føder
den død.
16. La dere ikke bedra, mine elskede
brødre.
17. Enhver god gave og enhver fullkommen gave er kommet ned ovenfra fra
lysets Fader, hos hvem det ikke er
forandring og vekslende skygge.
18. Etter å ha villet det, fødte han oss
ved sannhetens ord, til at vi skulle være
en første avling av hans skapninger.
Å bli en ordets gjører
19. Så derfor, mine elskede brødre, skal
ethvert menneske være snar til å høre,
men sen til å tale, og sen til å vredes.
20. En manns vrede utfører nemlig ikke
Guds rettferdighet.
21. Legg derfor av all skittenhet og
overflod av ondskap, og ta med ydmykhet
imot det ord som plantes, for det makter å
forløse deres sjeler.
22. Men vær ordets gjørere, og ikke bare
dets hørere, for da gjør dere imot ordet.
23. For hvis noen er en ordets hører og
ikke dets gjører, da ligner han en mann
som betrakter sitt ansikt i naturens speil.
24. Han så nemlig seg selv, gikk bort, og
glemte straks hvordan han var.
25. Men den som har sett inn i frihetens
fullkomne lov og fortsetter med det, han
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blir ikke en glemsom hører, men en
gjerningenes gjører. Han skal være salig i
sine handlinger.
26. Men hvis noen mener seg å være
gudfryktig blant dere, men ikke tøyler sin
tunge, da bedrar han sitt hjerte, og hans
Gudsrespekt er meningsløs.
27. En ren og utilskitnet Gudsrespekt for
Gud og Faderen, er denne: Å se til enker
og farløse i deres trengsel, og å holde seg
selv usmittet av verden.
KAP. 2
Gjør ikke forskjell på folk
1. Mine brødre, ha ikke person-favorisering
sammen med troen(overbevisning) på vår
Herre Jesu Kristi majestetiskhet.
2. Hvis det nemlig kommer inn en mann
i forsamlingen deres med gull på finger i
en prektig kledning, og det også kommer
inn en fattig i en skitten kledning.
3. Og dere ser på den som har en
prektig kledning, og sier til ham: "Du kan
sitte bra her.", og sier til den fattige: "Du
kan stå der.", eller "Sitt her ved min
fotskammel!",
4. gjør dere ikke da forskjell blant dere
selv, og ble dommere med onde tanker.
5. Hør, mine elskede brødre. Valgte ikke
Gud ut de fattige i denne verden til å bli
rike i troen(tillit), og rikets arvinger, som
Gud har lovet dem som elsker ham?
6. Men dere nedverdiget den fattige. Er
det ikke de rike som undertrykker dere og
trekker dere for domstolene?
7. Er det ikke de som blasfimerer med
det gode navn som er påkalt over dere?
8. Hvis dere oppfyller den fyrstelige lov i
skriften: Du skal elske din neste som deg
selv, da gjør dere bra.
9. Men hvis dere gjør forskjell på folk, så
gjør dere synd, og dere blir irettesatt av
loven som overtrampere.
10. Den som nemlig vil holde hele loven,
men snubler i ett bud, har er blitt skyldig i
alle.
11. For den som nemlig sa: "Ikke driv
hor!", sa også: "Ikke slå i hjel!" Og hvis du
ikke driver hor, men slår i hjel, da er du
blitt en overtramper av loven.

12. Dere skal tale slik og gjøre slik, som
er planlagt å dømmes, etter frihetens lov.
13. For dommen er ubarmhjertig over
dem som ikke har gjort barmhjertighet. Og
barmhjertighet roser seg mot dommen.
Gjerninger av tro
14. Hva gagn er det, mine brødre, om
en sier han har tro(overbevisnig), men
ikke har gjerninger? Makter vel troen(stole
på) å forløse ham?
15. Hvis en bror eller søster er nakne,
og mangler det daglige brød,
16. og en sier til dem: Gå bort i fred,
varm dere og bli mette, men ikke gir dem
det som behøves for kroppen. Hva nytte
gjør det?
17. Slik er det også med troen(stole på).
Hvis den ikke har gjerninger, så er den
død i seg selv.
18. Men, vil noen si: Du har
tro(overbevisning), og jeg har gjerninger.
Hvis meg din tro(overbevisning) uten dine
gjerninger, så skal jeg vise, av mine
gjerninger, min tro(overbevisning).
19. Du tror at Gud er èn. Det gjør du rett
i. Også demonene tror og skjelver.
20. Men ønsker du å kjenne det, du
meningsløse menneske, at troen(stole på)
er død uten gjerninger?
21. Abraham, vår far, ble ikke han
rettferdiggjort av gjerninger, da han bar
frem Isak, sin sønn, på alteret?
22. Du ser at troen(stole på) virket
sammen med gjerningene hans, og av
gjerningene ble troen(stole på) fullført.
23. Og skriften ble oppfylt, som sier:
Men Abraham trodde Gud, og det ble
regnet ham til rettferdighet, og han ble kalt
Guds venn.
24. Dere ser da altså at et menneske
rettferdiggjøres av gjerninger, og ikke bare
av tro(lydighet).
25. Og likedan også den prostituerte
Rahab. Ble ikke hun rettferdiggjort av
gjerninger, da hun tok imot utsendingene
og sendte dem bort en annen vei?
26. Akkurat som kroppen nemlig er død
uten ånd, slik er også troen(stole på) død
uten gjerninger?
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KAP. 3
Den som kan styre sin tunge er
mektig
1. Ikke mange bør bli lærere, brødre, for
vit at de skal få en strengere dom.
2. Vi snubler alle i mangt. Men om noen
ikke snubler i tale, er han en fullkommen
mann, mektig til å tøyle også hele
kroppen.
3. Se på hesten, som vi fester tømmer i
munnen på for å få dem til å adlyde oss,
og vi styrer hele deres kropp.
4. Se også skipene, som er så store og
drives av sterke vinder. De styres av et lite
ror dit hvor styrmannen planlegger det
hensiktsmessig.
5. Slik er det også med tungen. Den er
et lite lem og kan tale store ord. Se en
liten ild, hvor stor skog den kan antenne.
6. Og tungen er en ild i urettferdighetens
verden. Slik står tungen blant våre
lemmer. Den smitter hele kroppen og
antenner hele livets løp, da den er antent
fra Gehenna.
7. All natur temmes nemlig, både villdyr
og fugler, både krypdyr og sjødyr, og det
blir brukt av den menneskelige natur.
8. Men tungen makter ingen mennesker
å temme. Ved det onde er den ustyrlig og
full av dødbringende gift.
9. Med den velsigner vi Gud og
Faderen, og med den forbanner vi
menneskene som er skapt i Guds likhet.
10. Fra den samme munn går det ut
velsignelse og forbannelse. Slik må det
ikke være mine brødre!
11. Renner det vel ut friskt og bittert fra
samme kilde?
12. Mine brødre! Makter et fikentre å
gjøre oliven? Eller et vintre fikener? Ingen
salt kilde kan heller ikke gjøre ferskt vann.
Den visdom som kommer ovenfra
13. Hvem er en vis og forstandig mann
blant dere? La ham da vise det ut fra en
god livsførsel, i sine gjerninger, i ydmyk
visdom.
14. Men hvis dere har bitter misunnelse
og stridslyst i deres hjerte, så ikke ros
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dere og lyv mot sannheten.
15. Dette er ikke den visdommen som
kommer ned ovenfra, men den er Jordisk,
sjelelig, og demonisk.
16. Hvor det nemlig er misunnelse og
stridslyst, der er det også uorden og
enhver ond ting.
17. Men den visdommen som er
ovenfra, er først ren, deretter fredelig,
mild, lett å be, full av barmhjertighet, og
gode frukter, upartisk, og uten skuespill.
18. Men rettferdighetens frukt såes i fred
for dem som praktiserer fred.
KAP. 4

Vennskap med verden

1 . H vo r kommer kampene og
stridighetene blant dere fra? Er det ikke
fra begge sider, lystene, som fører krig i
lemmene deres?
2. Dere har trang, men får ikke. Dere
slår i hjel og misunner, og makter ikke å
oppnå noe. Dere kjemper og strider, men
har ikke, fordi dere ikke ber.
3. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber
på en ond måte, forat dere vil forbruke det
i nytelser.
4. Horfolk, vet dere ikke at verdens
vennskap, er Guds fiendskap? Den som
derfor har til hensikt å være verdens venn,
han står som Guds fiende.
5. Eller mener dere at det er
meningsløst det skriften sier: Med
nidkjærhet etterlengter Ånden det som
han opprettholder i dere?
6. Men større er den nåde han gir.
Derfor sier han: Gud står de stolte imot,
men de ydmyke gir han nåde.
7. Underordne dere da under Gud. Stå
Djevelen imot, og han skal fly fra dere.
8. Hold dere nær til Gud, og han skal
holde seg nær til dere. Rens deres
syndige hender og hellige deres dobbeltsinnede hjerter.
9. Klag, sørg, og gråt. La latteren deres
vendes til sorg, og gleden til bedrøvelse.
10. Ydmyk dere fremfor Herren, og han
skal opphøye dere.
Ikke fordøm din neste
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11. Ikke baktal hverandre, brødre. Den
som baktaler en bror, og dømmer sin bror,
baktaler loven, og dømmer loven. Men
hvis du dømmer loven, er du ikke lovens
gjører, men en dommer.
12. Det er en lovgiver, og han makter
både å frelse og la gå til grunne. Men
hvem er du som dømmer en annen?
Advarsel mot å skryte
13. Og nå, dere som sier: I dag og i
morgen skal vi reise til den og den byen,
og vi skal gjøre handel et år, og ha
fortjeneste.
14. Dere vet ikke om morgendagen, hva
slags levende liv dere får. Den er som en
røyk, som viser seg for en liten tid, men
deretter forsvinner.
15. I stedet skal dere si: Hvis Herren
ønsker, og vi lever, så skal vi gjøre dette
eller det andre.
16. Men nå roser dere dere i deres
skryt. Enhver slik ros er syndig.
17. For den som vet å gjøre godt, og
ikke gjør det, for ham er det synd.
KAP. 5

En advarsel til de rike

1. Og nå, dere rike: Gråt og klag over
deres ulykker som kommer over dere.
2. Rikdommen deres råtner, og klærne
deres blir møllspiste.
3. Gullet og sølvet deres ruster bort. Og
rusten skal være et vitne mot dere, og ete
deres kjøtt som en ild. Dere har samlet
skatter i de siste dager.
4. Se, arbeidernes lønn, som har skåret
åkrene deres, den tilbakeholdes av dere i
protest, og høstfolkenes nødrop er
kommet Herren hærskarenes Gud for øre.
5. Dere har sløst på Jorden og levd
luksuriøst. Dere har oppdradd deres
hjerter til slakting på den bestemte dagen.
6. Dere fordømte og slo i hjel den
rettferdige, han som ikke gjorde motstand
mot dere.
Tålmodighet og utholdenhet

7. Vær derfor ydmyke, brødre, inntil vår
Herres gjenkomst. Se, bonden venter på
jordens dyrebare frukt, og må være
tålmodig med den, inntil han får regn, det
som kommer tidlig og det som kommer
seint.
8. Vær tålmodige dere også og styrk
hjertene deres, for Herrens komme er
nær.
9. Ikke sukk mot hverandre, brødre,
forat dere ikke skal bli fordømt. Se,
dommeren står for døren.
10. Ta som eksempel på lidelse og
tålmodighet, mine brødre, profetene som
talte i Herrens navn.
11. Se, salige er de som holder ut. Dere
har hørt om Jobs tålmodighet, og dere så
den ende Herren gav ham, for Herren var
meget godhjertet og barmhjertig.
12. Men fremfor alle ting, mine brødre!
Ikke sverg verken ved himmelen eller ved
Jorden, eller noen annen ed. Men la et ja
være et ja, og et nei et nei, forat dere ikke
skal falle i skuespill.
Tro og bønn
13. Lider noen av dere ondt, så skal han
be. Er noen glad, så la ham synge
lovsanger.
14. Er noen blant dere syk, så skal han
kalle til seg menighetens eldste. Og de
skal be for ham, etter å ha salvet ham
med olje i Herrens navn.
15. Og troens(lydighet) bønn skal
forløse den svake, og Herren skal reise
ham opp. Og hvis han har gjort synder,
skal det forlates ham.
16. Bekjenn deres overtramp for
hverandre, og gjør forbønn for hverandre,
så dere kan bli helbredet. En rettferdig
manns bønn er i stand til å arbeide mye.
17. Elia var et menneske under samme
vilkår som vi, og i bønn bad han at det
ikke skulle regne. Og det regnet ikke på
Jorden i 3 år og 6 måneder.
18. Og så bad han igjen, og himmelen
gav regn, og Jorden bar frem sin frukt.
19. Brødre, hvis noen blant dere farer vill
fra sannheten, og noen omvender ham,
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20. da skal dere merke, at den som har
omvendt en synder fra hans villfarede vei,

frelser hans sjel fra døden og dekker over
en mengde synder.

Peters første brev
5 Kapitler
KAP. 1
Peters hilsen
1. Peter, Jesu Kristi apostel, til de
utvalgte som er utlendinger etter
adspredelsen, i P o n t u s, Galatia,
Kappadokia, Asia, og Bitynia,
2. etter Guds Faders forutviten, til
innvielse i Den Hellige Ånd og renselse
med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være
med dere i voksende mål.
Vårt levende håp
3. Velsignet være Gud, og vår Herre
Jesu Kristi Fader, som har gjenfødt oss
etter sin store barmhjertighet til et levende
håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de
døde,
4. til en uforgjengelig, utilskittnet, og
uvisnelig, arv, som er oppbevart i himlene
til oss,
5. som ved Guds kraft blir bevoktet ved
troen(lydighet) til forløsning, klar til å
åpenbares i den siste tid.
6. Over hvilket det nå er nødvendig at
dere gleder dere, da dere er bedrøvet i
mange slags prøvelser,
7. forat den av dere som testes kan få
en tro(lydighet) som er så mye mere
dyrebar enn gull, det som forgår ved ild.
For at den som testes må finnes til pris,
ære, og majestet, ved Jesu Kristi
åpenbaring.
8. Han som dere ikke har sett og dog
elsker, og hvem dere nå ikke ser og dog
tror på. Og dere gleder dere med en
usigelig jubel, og forherliggjøres
9. da dere oppnår endemålet ved

troen(lydighet) deres, sjelens forløsning.
10. Om hvilken forløsning profetene
undersøkte og gransket, den nåde som de
profeterte om til oss.
11. De etterforsket til hvilken, eller hva
slags, tid Den Hellige Ånd viste til i dem,
da de forut vitnet om angående de lidelser
Kristus hadde, og den majestet etter dem.
12. Det ble ikke åpenbart ved dem selv
for dem, men dette tjente de oss med,
som nå rapporteres dere ved dem som
forkynner gledesbudskapet for dere ved
Hellig Ånd som er sendt fra himmelen.
Dette hadde budbærerne trang etter å
skue inn i.
Kalt til å leve et innvidd liv
13. Ha derfor forståelse omspendt om
deres hofter, vær nøkterne, og ha et
fullstendig håp på det nåden bringer dere
ved Jesu Kristi åpenbaring.
14. Som lydige barn, så skikk dere ikke
lik med de lyster som dere tidligere hadde
i deres uvitenhet,
15. men etter den innvidde som kalte
dere. Så vær dere selv også innvidde i all
deres ferd.
16. For det er skrevet: Vær innvidd, for
jeg er innvidd.
17. Og hvis dere påkaller ham som far,
han som ikke gjør forskjell på folk, men
dømmer enhver etter hans gjerning, da ha
respekt i den tid dere ferdes som
utlending.
18. Vit at det ikke var med forgjengelig
sølv eller gull dere ble forløst fra deres
gamle livsførsel dere fikk overlevert fra
fedrene,
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19. men med Kristi blodpris som fra et
lyteløst og utilskittnet lam.
20. Han var nemlig kjent med dette før
verdens g ru n n leg gelse, men ble
synliggjort i de siste tider for vår skyld,
21. som ved ham har trodd på Gud, som
oppreiste han fra de døde og gav ham en
majestetiskhet, forat deres tro(overbevisning)
og forhåpning skal være til Gud.
22. Så rens da sjelene deres i lydighet
mot sannheten, til broderkjærlighet, uten
skuespill, og elsk hverandre inderlig av
hjertet.
23. Dere er jo gjenfødt, ikke av
forgjengelige frø, men av uforgjengelige,
ved Guds levende ord, og forblir til
evighet.
24. For alt kjøttslig er som gresset, og all
menneskenes majestet er som blomsten
på gresset. Gresset visner og blomsten
faller av.
25. Men Herrens ord blir til evighet, og
dette er det ord som er forkynt i
gledesbudskapet for dere.
KAP. 2
Det åndelige tempel
1. Ha derfor avlagt all ondskap, all lureri,
skuespill, misunnelse, og all baktalelse,
2. og lengte etter den ekte melk uten
skuespill, forat dere kan vokse ved den.
3. Dere har smakt at Herren er god,
4. til hvem dere kom, den levende stein
som ble forkastet av mennesker, men som
var dyrebar for Gud og ble utvalgt.
5. Og dere bygges selv, som levende
steiner, til et åndelig hus, til et innvidd
presteskap, for å bære frem åndelige
offere som er kjærkommen for Gud ved
Jesus Kristus.
6. Derfor står det også i skriften: Se, jeg
legger i Sion en hjørnestein som er utvalgt
og dyrebar. Og dem som er troende på
ham, skal på ingen måte skjemmes ut.
7. Dere tilhører altså æresprisen som
troende, men for de vantrosulydige
husbyggere som forkastet steinen,
8. ble den en snuble stein og en
frastøtende klippe. De vantrosulydige
snubler i ordet, til hvilket de også er satt.

9. Men dere er en utvalgt slekt, et
kongelig presteskap, og et innvidd folk, til
eiendom, forat dere skulle fortelle om
hans hedersgjerninger, dere som ble kalt
ut av mørket til hans underfulle lys.
10. De som før ikke var et folk, er nå
G u d s f o lk . D e s o m i k k e f ik k
barmhjertighet, har nå fått barmhjertighet.
Lev som ordentlige mennesker
11. Elskede, jeg oppmuntrer dere som
fremmede og utlendinger å avstå fra de
kjøttslige lyster som strider mot sjelen.
12. Ha en bra ferd blant hedningene,
forat når de baktaler dere som noen som
gjør ondt, kan forherlige Gud på
tilsynsdagen når de skuer deres gode
gjerninger.
13. Underordne dere under enhver
menneskelig ordning for Herrens skyld.
Enten det er en konge som har
verdigheten,
14. eller en landshøvding, som er
sendinger av ham til straff for dem som
gjør det onde, men til ros for dem som
handler riktig.
15. For på den måten er det Guds vilje å
stoppe munnen på de uforstandige
menneskers uvitenhet,
16. så som frie, og ikke som de som
bruker friheten som et skjul for
ondskapen, men som Guds slaver.
17. Ære alle! Elsk broderskapet! Ha
respekt for Gud! Og ære kongen!
Etterfølg Kristi eksempel i
forfølgelser
18. Dere hustjenere! Underordne dere i all
respekt under deres herrer, ikke bare de
gode og hyggelige, men også de ugreie.
19. Dette finner nemlig nåde, hvis noen
av samvittighet for Gud bærer noen sorger
og lider urettferdig.
20. Hvilken ros er det nemlig å få om
dere holder ut når dere har syndet og blir
straffet? Men hvis dere gjør noe riktig og
holder ut når dere lider, så finner dette
nemlig nåde hos Gud.
21. Til dette ble dere nemlig kalt, for
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Kristus led også for oss og etterlot oss et
eksempel, forat vi skulle følge i hans spor.
22. Han gjorde ikke synd, og heller ikke
fantes det svik i hans munn.
23. Han ble utskjelt, men skjelte ikke
igjen. Han led, men truet ikke. Men han
overgav det til ham som dømmer
rettferdig.
24. Han bar våre synder på sin egen
kropp opp på treet, forat vi kunne bli tatt
bort fra våre synder og leve i rettferdighet.
Og ved hans sår har vi fått helbredelse.
25. Dere var jo som villfarne får, men
som nå er omvendt til deres sjelers hyrde
og tilsynsmann.
KAP. 3

Hustruer og menn

1. Likedan skal dere hustruer underordne dere under deres egne menn, forat
også om noen er ulydig mot ordet, kan
vinnes ved hustruenes livsførsel,
2. da de betrakter deres respekt og rene
ferd.
3. Deres ferd skal ikke være med ytre
hårflettinger, eller omlagt gull, eller kledd i
prektige klær,
4. men i hjertets skjulte menneske, i en
udødelig, ydmyk, og stille, ånd, som er
dyrebar for Gud.
5. På samme måte prydet nemlig også
de innvidde hustruer seg, som forhåpte på
Gud, og de underordnet seg sine egne
menn.
6. Slik som Sara adlød Abraham og
kalte ham herre, slik blir dere hennes barn
ved å gjøre det som er riktig, og ikke lar
dere skremme av frykt.
7. Og likedan dere menn: Lev i forstand
sammen med det svakere kar og gi
hustruen ære, som også er medarving til
det levende livs nåde, så at ikke deres
bønner hindres.
Rettferdighets-veien
8. Og til slutt: Ha samme sinn,
medlidenhet, broderkjærlighet, barmhjertighet, og høflighet.
9. Gjengjeld ikke ondt for ondt, eller

Side 1209

utskjelling med utskjelling, men tvert om
velsigne, for til dette ble dere kalt, forat
dere skulle arve velsignelse.
10. For den som nemlig ønsker å elske
det levende livet og se gode dager, han
må holde sin tunge fra ondt og sine lepper
fra å tale bedragersk.
11. Vik fra det onde og gjør det gode.
Søke fred og jag etter den.
12. For Herrens øyne er over de
rettferdige, og hans ører hører deres
bønn. Men Herrens åsyn er vendt mot de
som gjør ondt.
13. Og hvem vil gjøre dere ondt, hvis
dere er det godes etterfølgere?
14. Men om dere også skulle lide for
rettferdighetens skyld, er dere salige. Men
vær ikke redd for deres frykt, og bli ikke
urolige.
15. Men innvie hjertene deres ved
Herren Gud. Vær alltid klar til forsvar
overfor enhver som forlanger regnskap av
dere angående håpet.
16. Gjør det ydmykt med respekt, og ha
en god samvittighet, forat de skal bli til
skamme, de som baktaler dere som
ondskapsfulle og spotter deres gode
oppførsel i Kristus.
17. Det er nemlig bedre, og riktig, å
ønske å gjøre Guds vilje, og lide, enn å
gjøre det ondskapsfulle.
18. For Kristus led også en gang for
syndere, en rettferdig for urettferdige, forat
han kunne bringe oss til Gud. Han døde
riktignok i kjøttet, men ble levendegjort
ved Ånden,
19. ved hvilken måte han også gikk bort
og forkynte for de ånder som var i fengsel,
20. som hadde vært vantrosulydige den
gang Gud ventet i sin tålmodighet, i Noahs
dager, da arken ble istandsatt, i hvilket få,
det vil si åtte sjeler, ble forløst gjennom
vann.
21. Det som i et motbilde også forløser
dere nå, dåpen, er ikke en rensning på
kjøttet fra skittenhet, men en god
samvittighets pakt til Gud, ved Jesu Kristi
oppstandelse.
22. Han som gikk til himmelen og er ved
Guds høyre side, hvor engler, autoriteter,
og krefter, er ham underlagt.
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KAP. 4
Vær gode forvaltere av Guds nåde
1. Da nå Kristus har lidd i kjøttet, kan
dere også utruste dere med samme tanke:
For den som har lidd i kjøttet, er ferdig
med synden,
2. til ikke lenger å gjøre menneskenes
lyster, men Guds vilje, i resten av den tid
de lever i kjøttet.
3. Det er jo nok, at vi i den tid som har
vært, gikk frem og gjorde hedningenes
vilje i ryggesløshet, i lyster, drukkenskap,
turing, fyll, og forbrytersk avgudsdyrkelse,
4. i hvilket også de undrer seg og
blasfimerer, da dere ikke løper med dem i
den samme strøm av ryggesløshet.
5. Men de skal betale sitt regnskap til
ham som er klar til å dømme levende og
døde.
6. Gledesbudskapet er nemlig også
forkynt for døde til dette, forat de skulle
dømmes som mennesker i kjøttet, men
leve som Gud i ånden.
7. Men alle tings ende er nær. Vær
derfor kloke og nøkterne til å be.
8. Og ha fremfor alt inderlig kjærlighet til
hverandre, for det skjuler en mengde
synder.
9. Vær gjestfrie mot hverandre uten
knurring.
10. Enhver tjene hverandre med
nådegaven ettersom han fikk den, som
gode forvaltere over Guds mangfoldige
nåde.
11. Om noen taler, så la det være som
Guds ord. Om noen tjener, så la det være
som av den styrke hvilken Gud gir, forat
Gud kan forherliges i alle ting ved Jesus
Kristus, til hvem majesteten og makten
tilhører i evighetenes evighet.
Glede i trengselen
12. Elskede, dere må ikke være ukjente
med den sviende prøvelse som er
kommet over dere, som om det var noe
fremmed som skjedde dere.
13. Men akkurat som dere har del i Kristi
lidelser, så gled dere, forat dere også kan
juble med glede i hans majestetlige

åpenbaring.
14. Hvis dere spottes i Kristi navn, er
dere salige, for majestetens, og Guds,
Ånd hviler over dere.
15. Det må nemlig ikke skje at noen av
dere lider som en drapsmann, eller en tyv,
eller en ondskapsfull, eller som en som
blander seg i andres saker.
16. Men hvis det er som en kristen, så
skal han ikke skamme seg, men lovprise
Gud i denne del.
17. For det er tid for å begynne dommen
med Guds hus. Og hvis den først er med oss,
hvordan blir da enden for de som har vært
vantrosulydige mot Guds gledesbudskap?
18. Og hvis den rettferdige knapt blir
frelst, hvordan skal det da se ut for den
ugudelige og synderen?
19. På samme måte som de led etter
Guds vilje, skal de også overlate sjelene
sine til en trofast skaper som gjør godt.
KAP. 5
Til hyrdene for Guds flokk
1. De eldste blant dere oppmuntrer jeg,
som en medeldste, og vitne om de Kristi
lidelser og som blir delaktig i den
kommende majestets åpenbaring.
2. Vokt den Guds flokk som er hos dere,
ikke av tvang, men frivillig. Heller ikke for
ussel vinning, men med villighet.
3. Ikke som å herske over eiendommer,
men være som eksempler for flokken.
4. Og når overhyrden synliggjøres, skal
dere få den uvisnelige majestetiske krans.
5. Likedan dere yngre, underordne dere
under de eldre. Men alle må være kledd i
ydmykhet mot hverandre, for Gud står de
overmodige imot. Men de ydmyke gir han
nåde.
6. Ydmyk dere derfor under Guds sterke
hånd, forat han kan opphøye dere i sin tid.
7. Kast all deres bekymring på ham, for
hos ham er det omsorg for dere.
8. Vær nøkterne og våk, for deres
motstander, Djevelen, brøler som en løve
og søker om han kan sluke noen.
9. Stå ham imot, faste i troen(tillit), og vit
at de samme lidelser utføres på deres
brødre i verden.
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10. Men all nådens Gud, som har kalt
oss til sin evige majestet i Kristus Jesus,
han som selv led en liten stund, er i stand
til å opprettholde, styrke, og grunnfeste,
dere.
11. Ham være ære og makt i
evighetenes evighet. Amen.
Hilsen
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12. Ved hjelp av Silvanus, som regnes
for en trofast bror, skrev jeg i korthet til
dere, for å oppmuntre og vitne om denne
Guds nåde, som er ekte, i hvilken dere er
plassert i.
13. De medutvalgte, i dette Babylon,
hilser dere, og Markus min sønn.
14. Hils hverandre med kjærlighetens
kyss. Fred være med dere alle som er i
Kristus!

Peters andre brev
3 Kapitler
KAP. 1

Simeon Peters hilsen

1. Simeon Peter, Jesu Kristi slave og
apostel, til dem som likeverdig med oss
har fått del i troen(overbevisning) ved Guds
rettferdighet og vår Frelser, Jesus Kristus.
2. Nåde og fred være med dere og
vokse i kjennskap til Gud og vår Herre
Jesus Kristus.
Vokse i kjennskap til Gud
3. Ettersom all hans guddommelige kraft
er oss gitt til et levende liv og
Gudsrespekt, kalte han oss til kjennskap
om ham i majestet og dyktighet,
4. gjennom hvilket han gav oss de
største og dyrebare løfter, forat dere ved
dem skulle få del i guddommelig natur og
unnfly de fordervede lyster i verden.
5. Og anstreng dere nettopp derfor med
all iver for å vise deres tro(tillit) i dyktighet,
og dyktigheten i kunnskap,
6. og kunnskapen i selvkontroll, og
selvk o n t ro llen i t ålm o d ig het, o g
tålmodigheten i Gudsrespekt,
7. og Gudsrespekten i broderkjærlighet,
og broderkjærligheten i Gudskjærlighet.

8. For når dette finnes hos dere og er i
overflod, da gjøres ikke kunnskapen om
vår Herre Jesus Kristus unyttig eller
ufruktbar.
9. Men hos hvem dette ikke er til stede,
er blind, nærsynt, glemsom, og har ikke
grepet det om rensningen fra hans gamle
synder.
10. Ivre derfor heller brødre, for å gjøre
deres kall og utvelgelse stødig. Da dere
gjør dette, kan dere nemlig ikke snuble
noen gang.
11. På samme måte skal det nemlig gis
dere rikelig inngang i, vår Herre og
Frelser, Jesu Kristi rike.
12. Derfor vil jeg ikke være likegyldig
med å alltid påminne dere om disse ting,
skjønt dere vet det og er grunnfestet i den
nærværende sannhet.
13. Og jeg mener det er rettferdig, så
lenge jeg er i denne hytte, å vekke dere
ved påminnelse.
14. Vit dog at snart blir det nedleggelse
av min hytte, slik som også vår Herre,
Jesus Kristus, har vist meg.
15. Men jeg gjør det også med iver,
forat dere kan ha dette i minnet etter min
bortgang.
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Kristi majestet og det profetiske ord
16. Det er nemlig ikke utspekulerte
rykter vi har fulgt og kunngjort for dere, om
vår Herre Jesu Kristi kraftgjerninger og
komme, men vi har vært øyenvitner til
hans storhet.
17. Han fikk det nemlig fra Gud Fader i
ære og majestet ved en røst som kom til
ham, en slik som det majestetiske fra det
høye: Dette er min Sønn den elskede, i
hvem jeg har velbehag.
18. Og denne røsten hørte vi frambrakt
fra himmelen, da vi var sammen med ham
på det hellige fjell.
19. Og dess fastere har vi jo det
profetiske ord, til hvilket dere gjør vel i å
holde dere til. Det skinner på et mørkt sted
i n n t i l d ag en k o m m e r f r e m o g
morgenstjernen går opp i deres hjerter.
20. Da merker vi først at enhver profeti i
skriften ikke er til egen tolkning.
21. For ikke ble en profeti nemlig noen
gang brakt frem etter menneskenes vilje,
men drevet av Den Hellige Ånd talte de
innvidde, til menneskene, for Gud.
KAP. 2
Falske profeter og lærere
1. Men det kom også løgn-profeter i
folket, akkurat som det også skal komme
løgn-lærere blant dere, slike som smyger
inn nedbrytende vranglære, og nekter ham
som har kjøpt dem, Herren, og fører over
seg en brå undergang.
2. Og mange vil følge dem i deres
nedbrytelse, for hvems skyld sannhetens
vei vil bli blasfimert med.
3. Og i havesyke med forfalskede ord vil
de gjøre fortjeneste på dere. Mot dem er
ikke dommen fra gammelt av kraftløs. Og
deres undergang er ikke sløv.
4. Hvis Gud nemlig ikke sparte de engler
som syndet, men kastet dem i avgrunnen
og overgav dem til å bevoktes i mørkets
lenker inntil dommen.
5. Og han skånte ikke den gamle
verden, men en oversvømmelse kom over
den ugudelige verden. Bare åtte, derav
Noah, rettferdighetens talsmann, bevarte

han.
6. Og Sodoma og Gomorras byer
dømte han til aske ved undergang, og er
et eksempel for den som har planlagt å
leve ugudelig.
7. Og den rettferdige Lot som var
undertrykt av de lovløse, befridde han fra
deres ryggesløse livsførsel.
8. Ved nemlig å se og høre pintes den
rettferdige Lot som bodde blant dem, dag
etter dag, i sin rettferdige sjel ved deres
lovløse gjerninger.
9. Herren vet å befri de gudfryktige av
prøvelser, men å bevokte de urettferdige
med straff inntil dommens dag.
10. Og særlig de som vandrer i kjøttet, i
skittent begjær og forakter herredømme.
De er frekke og selvsikre, og blasfimerer
med det majestetiske uten å skjelve.
11. Mens engler som er større i styrke
og kraft, fører ikke en blasfimerende dom
mot dem.
12. Men disse er som ulogiske dyr, som
av naturen er født til fangenskap og
undergang. De blasfimerer med ting de
ikke kjenner. I deres undergang skal de
knuses
13. og de fortjener urettferdighetens
lønn. De akter storslåtte nytelser like opp
i dagen. I styggelser og skamflekker
fråtser de i sine bedrageri og lystfulle
kalas med dere.
14. De har øyne fulle av hor, og
hvileløse i synd, forfører de ubefestede
sjeler. De har et oppøvd hjerte i havesyke
og er forbannelsens barn.
15. De har forlatt den rette veien og
faret vill. De har fulgt Bileam, Beros
sønns, vei, som elsket urettferdighetens
lønn.
16. Men han ble bebreidet for sin
lovløshet av et stumt trekkdyr, som talte
med et menneskes røst og hindret
profeten i sin uforstand.
17. Disse er som vannløse brønner,
som skyer som drives av vinden, for
hvem mørkets stup er klar.
18. De taler nemlig overdrevet og
forfører, med k j ø t tslige lyster i
ryggesløshet, dem som virkelig har
unnflydd dem som vandrer i villfarelse.
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19. De lover frihet, men selv er de
fordervelsens slaver. Det som en nemlig
ligger under for, det er man også slave av.
20. Hvis noen nemlig har unnflydd
verdens tilskittnelse ved kjennskap om
Herren og Frelseren, Jesus Kristus, men
igjen blir innviklet i dette og ligger under
for dem, da er de siste ting verre enn de
første.
21. Det hadde nemlig vært bedre for
d em o m d e ik k e h ad de kj ent
rettferdighetens vei, enn å vende seg fra
det hellige bud som ble overlevert dem.
22. Det sanne ordtak har truffet dem:
"En hund vender seg til sitt eget spy.", og:
"En vasket gris velter seg i sølen."
KAP. 3
Om Herrens gjenkomst
1. Dette er alt det andre brev jeg skriver
til dere, elskede, i hvilket jeg vekker deres
forståelse ved påminnelse om det rene,
2. til å huske det ord som før ble talt av
de innvidde profetene, og vår Herre, og
Frelsers bud fra apostlene.
3. Da de først merker at han skal
komme på slutten av dagene, spotter de
etter deres egne lyster. De farer frem
4. og sier: Hvor er løftet om hans
komme? For nemlig fra da fedrene sovnet
inn, har alt blitt slik som det var fra
skapelsen av.
5. Det er nemlig skjult for dem som
ønsker å påstå dette, at det fra gammelt
av var himler og en Jord av vann, som
bestod ved vann ved Guds ord,
6. ved hvilket den daværende verden
gikk under og ble oversvømt av vann.
7. Men de nåværende himler og Jord er
ved hans ord spart til ilden, og bevoktet til
dommens d ag og de ugudelige
menneskers fortapelse.
8. Og dette ene må dere ikke være

Side 1213

blinde for, elskede, at 1 dag for Herren er
som 1000 år og 1000 år som 1 dag.
9. Herren utsetter ikke løftet, slik som
noen holder for utsettelser, men han er
tålmodig for vår skyld. Han vil ikke at
noen skal fortapes, men at alle skal
komme til omvendelse.
10. Men Herrens dag skal komme som
en tyv, i hvilken himlene skal forgå med et
brak. Og fundamentene skal oppløses i
brann, og Jorden og de gjerninger som er
på den, skal brennes.
11. Da alt dette blir oppløst, hvor
nødvendig er det ikke at dere vandrer i
innvielse og gudsfrykt,
12. mens dere venter og håper på Guds
dag, for hvilken skyld himlene skal
oppløses ved å tennes på, og
fundamentene smelter i brann?
13. Men vi venter, etter hans løfte, på
de nye himler og en ny Jord, i hvilket
rettferdighet skal bo.
14. Derfor, elskede, da vi venter på
disse ting, så anstreng dere så at dere
finnes utilskittnet og ulastelige av ham i
fred.
15. Og akt på vår Herres tålmodighet
som forløsning. Akkurat som også vår
elskede bror, Paulus, etter den visdom
som er gitt ham, skrev til dere,
16. som han også taler om i alle brev
angående disse ting, i hvilke det er noe
som er vanskelig å forstå, som ulærde og
ubefestede fordreier, som også i de
øvrige skrifter, og det til deres egen
undergang.
17. Derfor skal dere være forutvitende,
elskede. Vokt dere, så dere ikke blir revet
med ved de lovløses villfarelse, så dere
faller fra den faste grunn.
18. Men voks i nåde og kunnskap om
vår Herre og Frelser, Jesus Kristus! Ham
tilhører majesteten både nå og til dagen i
evigheten. Amen.
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5 Kapitler

KAP. 1

Livets ord

1. Det som var fra begynnelsen av, det
som vi hørte og som vi så med våre øyne,
det vi betraktet og berørte med våre
hender, det levende livs ord.
2. Og det levende liv ble synliggjort. Og
vi så, og vitner og forteller, for dere, om
det evige levende liv, som var hos
Faderen og ble synliggjort for oss.
3. Det som vi så og hørte, rapporterer vi
for dere, men også fellesskapet vårt med
Faderen og med hans sønn Jesus Kristus.
4. Og disse ting skriver vi til dere, forat
vår glede kan bli oppfylt.
Blodet renser fra synden, dersom vi
vandrer i lyset
5. Og dette er den godkjennelse vi har
hørt av ham og proklamerer for dere: At
Gud er lys, og det er ikke noe mørke i
ham.
6. Hvis vi sier at vi har fellesskap med
ham, og vandrer i mørket, lyver vi og gjør
ikke sannheten.
7. Men hvis noen vandrer i lyset, som
han er i lyset, har vi fellesskap med
hverandre, og, hans sønn, Jesu blod
renser fra all synd.
8. Hvis vi sier at vi ikke har synd, bedrar
vi oss selv og det ekte er ikke i oss.
9. Hvis vi bekjenner våre synder, er han
trofast og rettferdig, så han forlater oss
syndene, og renser oss fra all
urettferdighet.
10. Hvis vi sier at vi ikke har syndet, gjør
vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i
oss.
KAP. 2

1. Mine barn, jeg skriver disse ting til
dere, forat dere ikke skal synde. Og hvis
noen synder, så har vi en rettferdig
forsvarsmann hos Faderen, Jesus Kristus.
2. Og han gjorde soning for våre synder.
Ikke bare for våre, men også for hele
verdens.
Gudskjærligheten
3. Og ved dette merker vi at vi er merket
av ham: Hvis vi holder hans bud.
4. Den som sier at han er merket av
ham og ikke holder hans bud, han er en
løgner og sannheten er ikke i ham.
5. Men den som holder hans ord,
sannelig, i denne er Gudskjærligheten
fullført.
6. Den som sier at han er i ham, skylder
også å vandre som han selv vandret.
Den som hater sin bror, vandrer ikke i
lyset
7. Brødre, det er ikke et nytt bud jeg
skriver til dere, men et gammelt, som dere
hadde fra begynnelsen.
8. Igjen skriver jeg budet på nytt til dere,
som er sant i ham, og i dere, for mørket
forgår og det sanne lys skinner allerede.
9. Den som sier at han er i lyset og hater
sin bror, er i mørket inntil nå.
10. Den som elsker sin bror, blir i lyset,
og det er ikke frastøtelse i ham.
11. Men den som hater sin bror, er i
mørket. Og han vandrer i mørket, og vet
ikke hvor han går, for mørket har
forblindet hans øyne.
Formaninger om ikke å vandre i
kjøttet
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12. Jeg skriver til dere, barn, fordi deres
synder er tilgitt ved hans navn.
13. Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere
er merket av ham fra begynnelsen. Jeg
skriver til dere unge, fordi dere har seiret
over ondskapen. Jeg skriver til dere barn,
fordi dere merker Faderen.
14. Jeg skrev til dere, fedre, fordi dere
var merket av ham fra begynnelsen. Jeg
skrev til dere unge, fordi dere er sterke og
Guds ord blir i dere, og dere har seiret
over ondskapen.
15. Elsk ikke verden, og ikke de ting
som er i verden. Hvis noen elsker verden,
er ikke Faderens kjærlighet i ham.
16. For alt det som er i verden, kjøttets
lyster, øynenes lyster, skrytende livsstil, er
ikke av Faderen, men av verden.
17. Og verden og dens lyster forgår.
Men den som gjør Guds vilje, forblir til
evighet.
Antikrist
18. Barn, det er den siste stund, og dere
hørte om at Antikrist kommer. Og nå har
mange antikrister kommet, derav merker
vi at det er den siste stund.
19. De gikk ut fra oss, men de var ikke
av oss. Hvis de nemlig var av oss, forble
de hos oss. Men det var forat det skulle
synliggjøres at ikke alle er av oss.
20. Og dere har salvelse fra Den Hellige
og vet alle ting.
21. Jeg skrev ikke til dere fordi dere ikke
visste sannheten, men fordi dere vet den,
og at all løgn er ikke av sannheten.
22. Hvem er løgneren uten den som
benekter at Jesus ikke er den Kristus?
Dette er Antikrist, den som fornekter
Faderen og Sønnen.
23. Enhver som benekter Sønnen, har
heller ikke Faderen.
24. Dere som hørte det fra begynnelsen,
la det forbli i dere. Hvis det forblir i dere,
det som dere hørte fra begynnelsen, skal
dere også forbli i Sønnen og i Faderen.
25. Og dette er løftet som han har lovet
oss: Det evige levende liv.
26. Disse ting skrev jeg til dere om de
som forfører dere.
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27. Og dere, den salvelse som dere fikk
av ham, den blir i dere, og dere har ikke
bruk for at noen belærer dere. Men
ettersom den samme salvelsen lærer dere
om alle ting, så er det sannhet og ikke
løgn. Og dere skal forbli i ham akkurat
som han lærte dere.
Vi får være Guds barn
28. Og nå, barn, bli i ham, forat vi, når
han synliggjøres, kan ha frimodighet og
ikke med skam må være borte fra ham
ved hans komme.
29. Når dere vet at han er rettferdig,
merker dere at enhver som gjør
rettferdigheten, er født av ham.
KAP. 3
1. Se hvor stor kjærlighet Faderen har
gitt oss, at vi kan kalles Guds barn. Derfor
kjenner ikke verden oss, fordi de ikke er
merket av ham.
2. Elskede, nå er vi Guds barn, og det er
ennå ikke synliggjort hva vi skal bli. Vi vet
at når han synliggjøres, skal vi bli ham
like, for vi skal se ham som han er.
3. Og enhver som har dette håpet til
ham, renser seg selv akkurat som han er
ren.
4. Enhver som gjør synden, gjør også
lovbrudd, for synd er lovbrudd.
5. Og dere vet at han synliggjordes forat
han skulle ta bort syndene våre, og synd
er ikke i ham.
6. Enhver som blir i ham, synder ikke.
Enhver som synder har ikke sett ham,
eller merket ham.
7. Barn, la ingen villede dere. Den som
gjør rettferdighet, er rettferdig akkurat som
han er rettferdig.
8. Den som gjør synden, er av Djevelen,
for Dj evelen var en synder fra
begynnelsen. Til dette ble Guds Sønn
synliggjort: Forat han skulle bryte
Djevelens arbeid.
9. Enhver som er født av Gud, gjør ikke
synden, for hans sæd blir i ham. Og han
makter ikke å synde, for han er født av
Gud.
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10. På dette synliggjøres Guds barn og
Djevelens barn: Enhver som ikke gjør
rettferdighet er ikke av Gud, heller ikke
den som ikke elsker sin bror.
Den som er født av Gud, elsker sin
bror
11. For dette er budskapet som dere
hørte fra begynnelsen: At vi skal elske
hverandre.
12. Ikke som Kain, som var av den
onde, og drepte sin bror. Og for hvilken
skyld drepte han ham? Fordi hans
gjerninger var onde, og hans brors var
rettferdige.
13. Undre dere ikke, brødre, om verden
hater dere.
14. Vi vet at vi er gått over fra døden til
det levende liv, fordi vi elsker brødrene.
Den som ikke elsker sin bror blir i døden.
15. Enhver som hater sin bror er en
menneskedreper. Og vi vet at enhver
menneskedreper ikke har et evig levende
liv blivende i seg.
16. På dette merker vi kjærligheten: At
han satte inn sitt sjelsliv for oss. Da
skylder også vi å sette inn våre sjelsliv for
brødrene.
17. Men den som måtte ha av verdens
livsstil, og han ser sin bror ha nød, og
lukker til sitt indre for ham, hvordan kan
Gudskjærligheten forbli i ham?
18. Barn, la oss ikke elske med ord eller
tunge, men i gjerning og ekthet.
Å ha frimodighet for Gud
19. Og på dette merker vi: At vi er av
sannheten og har våre hjerter overbevist
fremfor ham.
20. For om vårt hjerte fordømmer oss,
så er Gud større enn vårt hjerte og merker
alle ting.
21. Elskede, om vårt hjerte ikke
fordømmer oss, har vi frimodighet for
Gud.
22. Og hva vi enn begjærer, får vi av
ham, fordi vi holder hans bud og gjør det
som er velbehagelig for ham.
23. Og dette er hans bud: At vi skal tro

på hans Sønns, Jesu Kristi, navn, og
elske hverandre som han gav oss befaling
om.
24. Og den som holder hans bud, forblir
i ham, og han i ham. Og på dette merker
vi at han forblir i oss: Av Ånden som han
gav oss.
KAP. 4
Guds Ånd og Antikrists ånd
1. Elskede, tro ikke enhver ånd, men
teste åndene, om de er fra Gud. For
mange løgnprofeter er gått ut i verden.
2. På dette merker vi Guds Ånd: Enhver
Ånd som bekjenner at Jesus Kristus er
kommet i kjøtt, er av Gud.
3. Og enhver ånd som ikke bekjenner at
Jesus Kristus er kommet i kjøtt, er ikke av
Gud. Og dette er Antikrists ånd, han som
dere har hørt at kommer, og som allerede
nå er i verden.
4. Dere, barn, er av Gud og har
overvunnet dem, for større er han som er i
dere enn han som er i verden.
5. De er av verden, derfor taler de av
verden, og verden hører dem.
6. Vi er av Gud. Den som merker Gud,
hører på oss. Den som ikke er av Gud,
hører ikke på oss. Av dette merker vi
sannhetens Ånd og villfarelsens ånd.
Gud er kjærlighet
7. Elskede, la oss elske hverandre, for
kjærligheten er fra Gud. Og enhver som
elsker, er født av Gud, og han merker
Gud.
8. Den som ikke elsker, merker ikke
Gud, for Gud er kjærlighet.
9. I dette blir Guds kjærlighet synliggjort
for oss: At Gud sendte sin førstefødte
Sønn til verden, forat vi skal leve ved ham.
10. I dette er kjærligheten: Ikke at vi har
elsket Gud, men at han har elsket oss og
sendte sin Sønn til soning for våre synder.
11. Elskede, hvis Gud elsket oss slik,
skylder også vi å elske hverandre.
12. Gud har ingen noen gang sett. Hvis
vi elsker hverandre, forblir Gud i oss og
hans kjærlighet er blitt fullført i oss.
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13. På dette merker vi at vi forblir i ham
og ham i oss: Av sin Ånd han gav oss.
14. Og vi har sett og vitner om at
Faderen sendte Sønnen som verdens
Frelser.
15. Den som da bekjenner at Jesus er
Guds Sønn, i ham forblir Gud og han i
Gud.
16. Og vi har merket og trodd
kjærligheten, som Gud har til oss. Gud er
kjærlighet. Og den som forblir i
kjærligheten, forblir i Gud, og Gud blir i
ham.
17. I dette er kjærligheten fullført med
oss: At vi har frimodighet på dommens
dag. For akkurat som han er, er også vi i
denne verden.
18. Frykt er ikke i kjærligheten, men den
fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For
frykten har straff. Og i den som frykter, er
ikke kjærligheten fullført.
19. Vi elsker for han elsket oss først.
20. Hvis noen sier at de elsker Gud og
hater sin bror, er han en løgner. Den som
nemlig ikke elsker sin bror som han har
sett, hvordan makter han å elske Gud som
han ikke har sett?
21. Og dette bud har vi fra ham: At den
som elsker Gud, må også elske sin bror.
KAP. 5
Vår tro seirer over verden
1. Enhver som er troende på at Jesus er
Kristus, er født av Gud. Og enhver som
elsker den som føder, elsker også den
som er født av ham.
2. På dette merker vi at vi elsker Guds
barn: Når vi elsker Gud og holder hans
bud.
3. Dette er nemlig Gudskjærligheten: At
vi holder hans bud. Og hans bud er ikke
tunge.
4. For alt som er født av Gud, seirer
over verden. Og dette er den seier som
har seiret over verden: Vår tro(stole på).
5. Hvem er den som seirer over verden,
uten den som er troende på at Jesus er
Guds Sønn?
6. Denne er den som kom med vann og
blod: Jesus Kristus. Ikke bare med vannet,

men med vannet og blodet. Og Ånden er
den som vitner, for Ånden er sannheten.
7. For de er tre som vitner i himmelen,
Faderen, Ordet, og Den Hellige Ånd. Og
disse tre er ett.
8. Og de er tre som vitner på Jorden:
Ånden, vannet, og blodet. Og de tre er til
det ene.
Guds vitnesbyrd
9. Hvis vi mottar menneskers vitnesbyrd,
så er Guds vitnesbyrd større. For dette er
Guds vitnesbyrd som han har vitnet om
sin Sønn:
10. Den som er troende på Guds Sønn,
har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke
er troende på Gud har gjort ham til en
løgner, fordi han ikke har trodd på
vitnesbyrdet som Gud vitnet om sin Sønn.
11. Og dette er vitnesbyrdet: At Gud gav
oss et evig levende liv. Og dette levende
liv, er i hans Sønn.
12. Den som har Sønnen, har det
levende livet. Den som ikke har Sønnen,
har ikke det levende livet.
13. Disse ting skrev jeg til dere som tror
på Guds Sønns navn, forat dere skal vite
at dere har et evig levende liv og for at
dere skal tro på navnet til Guds sønn.
Dersom vi ber, hører han oss
14. Og dette er den frimodighet vi har til
ham: At hvis vi begjærer noe etter hans
vilje, hører han oss.
15. Og når vi vet at han hører oss, hva
vi enn begjærer, vet vi at vi har den bønn
vi begjærte fra ham.
Synden
16. Hvis noen ser sin bror synde en
synd som ikke er til døden, skal han
begjære og han skal gi ham et levende liv.
Det er den synd som ikke er til døden. Det
er synd som er til døden. Jeg sier ikke at
han skal be om den.
17. Enhver urett er synd, og der er synd
som ikke er til døden.
18. Vi vet at enhver som er født av Gud,
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synder ikke. Men den som er født av Gud,
vokter seg selv og den onde rører ham
ikke.
19. Vi vet at vi er av Gud, og hele
verden er lagt i det onde.
20. Men vi vet at Guds Sønn kommer,

og han har gitt oss forståelse, for at vi skal
merke sannheten. Og vi er i den Sanne, i
hans Sønn Jesus Kristus. Han er den
sanne Gud og det evige levende liv.
21. Barn, vokt dere for avgudene!
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1 Kapittel
Det finnes mange forførere

KAP. 1
Hilsen
1. Den eldste, til den utvalgte frue og
hennes barn, som jeg elsker i sannhet. Og
ikke bare jeg, men også alle som merker
sannheten,
2. for sannhetens skyld, som forblir hos
dere, og skal være med oss til evighet.
Å vandre i sannhet og kjærlighet
3. Nåde, godhet, og harmoni, fra Gud
Fader og fra Herren Jesus Kristus,
Faderens Sønn, skal være med oss i
sannhet og kjærlighet.
4. Jeg fryder meg mye, fordi det er
funnet av barna dine at de vandrer i
sannhet, akkurat som vi fikk bud om fra
Faderen.
5. Og nå ber jeg deg frue, ikke som om
jeg skriver et nytt bud til dere, men et som
vi hadde fra begynnelsen: At vi skal elske
hverandre.
6. Og dette er kjærligheten: At vi vandrer
etter hans bud. Dette er budet som dere
hørte fra begynnelsen: At dere skal
vandre i det.

7. For mange forførere gikk ut til verden,
som ikke bekjenner at Jesus Kristus er
kommet i kjøtt. Han er en forfører og
antikrist.
8. Se til dere selv, forat ikke det som vi
har opparbeidet skal gå fortapt, men at vi
kan motta full lønn.
9. Enhver som overtrer, og ikke blir i
Kristi lære, har ikke Gud. Den som forblir i
Kristi lære, han har både Faderen og
Sønnen.
10. Hvis noen kommer til dere og ikke
bringer denne lære, så ikke ta imot ham i
hjemmet, og ønsk ham ikke velkommen.
11. Den som nemlig sier velkommen til
ham, får fellesskap med hans onde
gjerninger.
Hilsener
12. Jeg har mye å skrive til dere, men vil
det ikke med papir og blekk. Men jeg
håper å komme og være hos dere, og tale
munn til munn, forat vår glede kan
fullføres.
13. Din utvalgte søsters barn hilser deg.
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1 Kapittel
KAP. 1

Eldstebroderens hilsen

1. Den eldste, til Gaius, den elskede,
som jeg elsker i sannhet.
2. Elskede! Fremfor alle ting ber jeg deg
om å ha fremgang og sunnhet, akkurat
som din sjel har fremgang.
3. Jeg gledet meg nemlig mye da
brødrene kom og vitnet om din sannhet,
akkurat som du vandrer i sannheten.
4. Større glede enn dette har jeg ikke,
da jeg hører at mine barn vandrer i
sannheten.
Arbeid og motstand
5. Elskede! Gjør det trofast det du
utfører mot brødrene og mot de
fremmede.
6. De vitnet om din kjærlighet for
menigheten, som du på en god måte
gjorde da du fulgte dem på veien. Det er
verdig for Gud.
7. For det var nemlig i hans navn de gikk
ut, og de mottok ikke noe fra hedningene.
8. Vi skylder derfor å motta slike, forat vi
kan bli medarbeidere for sannheten.

9. Jeg skrev til menigheten. Men den
som elsker å være fremst, Diotrefes, tar
ikke imot oss.
10. Derfor skal jeg minne ham, når jeg
kommer, om de gjerninger han gjør, idet
han baktaler oss med onde ord. Og det er
ikke nok med dette, for han mottar heller
ikke brødrene. Og de som har det for
hensikt, hindrer han og kaster dem ut av
menigheten.
11. Elskede! Ikke etterfølg det onde,
men det gode. Den som gjør godhet er av
Gud. Men den som gjør ondskap, har ikke
oppdaget Gud.
12. Demetrius er bevitnet av alle, og av
selve sannheten. Men også vi vitner, og
dere vet at vårt vitnesbyrd er sant.
Hilsener
13. Jeg har mye å skrive, men jeg
ønsker ikke å skrive til deg med penn og
blekk.
14. Men jeg håper straks å få se deg, og
tale munn til munn.
15. Fred være med deg. Alle vennene
hilser deg. Hils vennene ved navn!

Judas brev
1 Kapittel
KAP. 1

Judas' hilsen

1. Judas, Jesu Kristi slave, men Jakobs

bror, til de helliggjorte i Gud Fader, og
kalte og bevarte i Jesus Kristus.
2. Måtte barmhjertighet, fred, og
kjærlighet, være med dere og vokse.
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Falske og onde mennesker
3. Elskede, jeg gjør det med all iver, det
jeg skriver til dere om den forløsning vi har
felles. Jeg var nødt til å skrive til dere, og
oppmuntre dere til å kjempe for den
tro(tillit) som engang ble overgitt de
innvidde.
4. For noen ugudelige mennesker har
nemlig sneket seg inn, som fra gammelt
av er forutskrevet til dommen, den som
vår Gud skal holde. De ombytter nåde
med ryggesløshet. Og den ene Mester og
vår Herre, Jesus Kristus, fornekter de.
5. Men jeg vil påminne dere som vet
dette, at Herren engang forløste et folk fra
Egyptens land. Og de andre som ikke
trodde, gikk til grunne.
6. Også de engler som ikke tok vare på
deres stand fra begynnelsen, men forlot
sin egen bolig, holder han bevoktet i evige
lenker under mørke til dommen på den
store dag.
7. Som Sodoma og Gomorra, og de
byene omkring dem, på den samme måte
levde i hor og gikk etter fremmed kjøtt,
ligger de nå som et eksempel og lider
straff i en evig ild.
8. Akkurat slik gjør også disse, tilskittner
seg med kjøttslige fantasier, forakter
herredømme, og blasfimerer med det
majestetiske.
9. Men fyrste-engelen Mikael våget ikke
å bære frem noen blasfimerende dom da
han gjorde forskjell med Djevelen og
samtalte om Moses' kropp. Men han sa:
Måtte Herren straffe deg.
10. Men disse blasfimerer med ting de
ikke kjenner. Og i ting, som selv de
ulogiske dyr av naturen forstår, forurenses
de.
11. Smerte over dem! For de har gått
frem på Kains vei og i Bileams villfarelse,
og lønnen tømmes ut som de som gikk
under ved Korahs motsigelse.
12. Disse er tilskittnelser på deres
kjærlighetsmåltider, som turer fryktløst
frem og er sin egen hyrde. De er som
tørre skyer, drevet omkring av vinder, som

fruktløse trær i innhøstningen, to ganger
døde, ja, rykket opp med rot.
13. De er som ubundne havsbølger som
skummer ut sine egne skammeligheter,
som omstreifende stjerner for hvem det
dunkle mørke tar vare på til evighet.
14. Men også Enok, den åttende fra
Adam, profeterte forut og sa: se, Herren
kommer med sine titusener innvidde,
15. for å motbevise alle de ugudelige, og
gjøre en dom for alle, for alle deres
gjerninger, hvor med de har handlet
ugudelig, og for alle de gjenstridige som
talte imot ham, de syndere som handlet
ugudelig.
16. Disse knurrer og klager, og vandrer
etter sine egne lyster. Og deres munn
taler stort og beundrer personer for
utnyttelses skyld.
Advarsler og formaninger
17. Men dere, elskede, husk på de ord
som de tidligere, vår Herre Jesu Kristi,
apostler sa.
18. De sa til dere: At i den siste tid skal
det være spottere som vandrer etter sine
egne ugudelige lyster.
19. Disse er de som er splittet i sjelen,
og Ånden har de ikke.
20. Men dere, elskede, bygg dere opp
selv på deres innvidde tro(tillit) og be
innvidd i Ånden.
21. Og bevar dere selv i Gudskjærligheten, mens dere venter på vår
Herre Jesu Kristi barmhjertighet til et evig
levende liv.
22. Og forbarm dere over de som dog
gjør forskjell.
23. Men de som dere i respekt befrir,
ved å rive dem ut av ilden, skal dere
endog hate å forurense kappen med
kjøttslighet.
24. Og han er mektig til å ta vare på
dem, så de ikke snubler, og stille dem
frem plettfrie, i hans majestet, i jubel.
25. Måtte den eneste Gud, vår Frelser,
ha majestet, storhet, makt, og autoritet, fra
nå av og til alle evigheter. Amen.
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22 Kapitler
KAP. 1

Innledning og hilsen

1. Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav
ham, for å demonstrere for sine slaver, det
som snart skal skje. Og han sendte det i
tegn ved sin engel til sin slave, Johannes,
2. som bevitner Guds ord og Jesu Kristi
vitnesbyrd, alt det som han så.
3. Salig er den som leser og hører
profetiens ord, og bevarer det i den
skrevne form, for tiden er nær.
4. Johannes til de sju menigheter i Asia.
Nåde og fred være med dere fra han som
var, og som er, og som kommer, og fra de
sju ånder som står fremfor hans trone,
5. og fra Jesus Kristus, det troverdige
vitne, den førstefødte av de døde, og
kongenes høvding på Jorden. Han som
har elsket oss og vasket oss ved sitt blod
fra våre synder,
6. og gjorde oss til konger og prester for
Gud og hans Fader, ham tilhøre ære og
makt i evighetene. Amen.
7. Se, han kommer med skyene og hvert
øye skal se ham, også de som gjennomstakk ham, og alle Jordens stammer skal
sørge over ham. Ja, amen.
8. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen
og enden, sier Herren, som var, og som
er, og som kommer, den allmektige.
Et syn av Jesus Kristus
9. Jeg, Johannes, som er deres bror og
delaktig i trengselen, riket, og Jesu Kristi
tålmodighet, var på øya, den som kalles
Patmos, for Guds ords og Jesu Kristi
vitnesbyrds skyld.
10. Jeg var i ånden på Herrens dag og
hørte bak meg en røst så stor som en
basun, som sa:

11. Jeg er Alfa og Omega, den første og
den siste. Og det du ser, skriv det opp i en
bok, og send det til de sju menigheter i
Asia; til Efesus, til Smyrna, til Pergamum,
til Tyatira, til Sardes, til Filadelfia, og til
Laodikea.
12. Jeg snudde meg for å se røsten som
talte med meg. Og da jeg hadde snudd
meg, så jeg sju lysestaker av gull.
13. Og i midten av lysestakene så jeg en
lik en menneskesønn, kledd i en fotsid
kjortel og med et belte av gull omspendt
om brystet.
14. Men hodet hans og hårene var hvite
som ull og hvite som snø, og øynene hans
var som flammende ild.
15. Og føttene hans var lik bronse som i
en glødende ovn. Og røsten hans var som
røsten av mange vann.
16. Og i sin høyre hånd hadde han sju
stjerner, og av hans munn gikk det ut et
skarpt sverd, og hans utseende var som
solen når den skinner i sin kraft.
17. Og da jeg så ham, falt jeg ned for
hans føtter som død. Og han la sin høyre
hånd på meg, og sa til meg: Frykt ikke.
Jeg er den første og den siste,
18. og den levende. Jeg var død, og se,
jeg lever til evighetenes evighet. Og Jeg
har dødens og dødsrikets nøkler.
19. Skriv derfor det som du så, både det
som nå er, og det som skal skje etter
dette,
20. hemmeligheten med de sju stjernene
i min høyre hånd, og de sju lysestaker av
gull! De sju stjerner er de sju
menighetenes budbærere. Og de sju
lysestaker, er de sju menigheter.
KAP. 2

Budskapet til Efesus
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1. Skriv til budbæreren for menigheten i
Efesus: Dette sier den som holder de sju
stjerner i sin høyre hånd og vandrer i
midten av de sju lysestaker av gull.
2. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev,
din tålmodighet, og at du ikke makter å
bære det onde. Og du testet de som sa
seg å være apostler, og ikke var det. Og
du fant dem som løgnere.
3. Og du har båret mye og har hatt
tålmodighet. For mitt navns skyld har du
strevet og ikke gitt opp.
4. Men jeg har imot deg, at du forlot din
første kjærlighet.
5. Husk derfor hvorfra du falt og vend
om, og gjør de første gjerninger. Hvis ikke,
kommer jeg snart over deg. Og jeg vil
flytte lysestaken din fra stedet sitt, hvis du
ikke omvender deg.
6. Men dette har du, at du hater
Nikolaittenes gjerninger, som også jeg
hater.
7. Den som har ører, hør hva Ånden sier
til menighetene. Den som seirer vil jeg gi
ham å ete av det levende livs tre, som er
midt i Guds Paradis.
Budskapet til Smyrna
8. Og skriv til budbæreren for
menigheten i Smyrna. Dette sier den
første og den siste, han som var død og
ble levende:
9. Jeg vet om dine gjerninger,
trengselen, og fattigdommen, men du er
rik, og blasfemien fra dem som sier at de
er Jøder, og ikke er det, men er Satans
forsamlingshus.
10. Og frykt slett ikke for det som du
planlagt må tåle. Se, Djevelen har planlagt
å kaste noen av dere i fengsel, forat dere
skal testes. Og dere skal ha trengsel i 10
dager. Vær tro til døden, og jeg skal gi
deg det levende livs krone.
11. Den som har ører, hør hva Ånden
sier til menighetene. Den som seirer skal
slett ikke skades av den andre død.
Budskapet til Pergamum
12.

Og

skriv

til

budbæreren

for

menigheten i Pergamum. Dette sier han
som har det skarpe tveeggede sverd.
13. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan
har sin trone. Og du holder fast på mitt navn,
og har ikke fornektet troen(overbevisning)
på meg i de dager Antipas, mitt trofaste
vitne, ble drept hos dere, der hvor Satan bor.
14. Men jeg har noen få ting imot deg, at
du har noen der som holder fast på
Bileams lære, som lærte Balak å kaste
frastøtelse for Israels barn, ved å ete
avgudsoffer og drive hor.
15. Likedan har du også noen som
holder fast på Nikolattenes lære, som jeg
hater.
16. Omvend deg! Men hvis ikke, så
kommer jeg snart over deg og vil føre krig
mot dem med sverdet fra min munn.
17. Den som har ører, hør hva Ånden
sier til menighetene. Den som seirer, ham
vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil
gi ham en hvit stein, og på steinen et nytt
navn innskrevet, som ingen merker, uten
den som griper den.
Budskapet til Tyatira
18. Og skriv til budbæreren for
menigheten i Tyatira. Dette sier Guds
Sønn, som har øyner som flammende ild,
og hans føtter er lik bronse.
19. Jeg vet om dine gjerninger,
kjærligheten,
tjenesten,
troen(overbevisning), og tålmodigheten, og
dine siste gjerninger er flere enn de første.
20. Men jeg har noen få ting imot deg, at
du lar kvinnen Jesabel, som sier seg selv
å være en profetinne, få lære og forføre
mine slaver til hor og å ete avgudsoffer.
21. Og jeg gav henne tid, forat hun
skulle omvende seg fra sitt horeri, og hun
vendte ikke om.
22. Se, jeg kaster henne på sykeseng,
og de som driver hor med henne, i stor
trengsel, hvis de ikke vender om fra sine
gjerninger.
23. Og barna hennes vil jeg la døden
drepe. Og alle menigheter skal merke at
jeg er den som gransker hjerter og nyrer,
og jeg vil gi enhver igjen etter deres
gjerninger.
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24. Men til dere sier jeg, og til de øvrige i
Tyatira, så mange som ikke har denne
lære, som ikke merker Satans dybder,
som de sier, skal jeg ikke legge på noen
annen byrde.
25. Men hold fast på det dere har inntil
når jeg skal komme.
26. Og den som seirer og tar vare på
mine gjerninger inntil enden, ham skal jeg
gi myndighet over hedningene.
27. Og han skal vokte dem med
jernstav, som en knuser kar av leire, slik
jeg også har mottatt det fra min Fader.
28. Og jeg vil gi ham morgenstjernen.
Den som har ører, hør hva Ånden sier til
menighetene.
KAP. 3
Budskapet til Sardes
1. Og skriv til budbæreren for
menigheten i Sardes. Dette sier han som
har de sju Guds ånder og de sju stjerner.
Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn
av at du lever, og du er død.
2. Bli våkene, og styrk det øvrige, det
som holder på å dø. Jeg har nemlig ikke
funnet dine gjerninger oppfylende for Gud.
3. Husk derfor hvordan du tok imot og
hørte, ta vare på det, og vend om. Hvis du
da ikke vil våke, skal jeg komme som en
tyv, og du skal ikke merke hvilken time jeg
kommer over deg.
4. Du har noen få navn i Sardes, som
ikke har tilskitnet sine klær, og de skal
vandre med meg i hvite klær, for de er
verdige.
5. Den som seirer, han skal kles i hvite
klær. Og jeg skal slett ikke stryke hans
navn ut av det levende livs bok, og jeg
skal erkjenne hans navn for min Fader og
for hans engler.
6. Den som har ører, hør hva Ånden sier
til menighetene.
Budskapet til Filadelfia
7. Og skriv til budbæreren for
menigheten i Filadelfia. Dette sier den
innvidde, den sannferdige, den som har
Davids nøkkel, den som åpner så ingen
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kan stenge, og stenger så ingen åpner.
8. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg
har gitt foran deg en åpen dør, som ingen
makter å stenge. For du har liten kraft, og
du tok vare på mitt ord, og du har ikke
fornektet mitt navn.
9. Se, jeg gir de av Satans forsamlingshus, som sier seg selv å være Jøder, og
ikke er det, men lyver. Se, jeg skal gjøre
dem så at de skal komme og falle ned for
dine føtter, og de skal få merke at jeg har
elsket deg.
10. For du tok vare på ordet om min
tålmodighet, og jeg skal ta vare på deg i
denne prøvelsens tid, den som er planlagt
å komme over all den bebodde verden, for
å teste de som bor på Jorden.
11. Se, jeg kommer snart. Vær sterk i
det du har, forat ingen skal ta din krone.
12. Den som seirer, ham skal jeg gjøre
til en støtte i min Guds tempel, og han
skal på ingen måte mere gå ut. Og jeg
skal skrive på ham min Guds navn, og
navnet på min Guds by, det nye
Jerusalem, det som kommer ned fra
himmelen fra min Gud, og navnet mitt, det
nye.
13. Den som har ører, hør hva Ånden
sier til menighetene.
Budskapet til Laodikea
14. Og skriv til budbæreren for
menigheten i Laodikea. Dette sier det
pålitelige, trofaste, og sanne, vitne, og
begynnelsen til Guds skapelse.
15. Jeg vet om dine gjerninger, at du
verken er kald eller varm. Gid du var kall
eller varm.
16. På grunn av at du er lunken, og
verken kall eller varm, så planlegger jeg å
spy deg ut av min munn.
17. For du sier: Jeg er rik, og er blitt rik
og har ingen behov. Og du vet ikke at du
er ulykkelig, elendig, fattig, og naken.
18. Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg
glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite
klær, forat du kan bli kledd og din nakne
skam ikke skal bli synliggjort, og
øyensalve til å salve mine øyne med, så
du kan se.
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19. Dem som jeg elsker, dem irettesetter
og oppdrar jeg. Vær nidkjær, og vend
derfor om.
20. Se, jeg stiller meg for døren og
banker. Hvis noen hører min røst og åpner
døren, vil jeg gå inn til ham og holde
måltid med ham, og ham med meg.
21. Den som seirer, han vil jeg la sitte
med meg på min trone, så som også jeg
seiret og satte meg med min Fader på
hans trone.
22. Den som har ører, hør hva Ånden
sier til menighetene.
KAP. 4
Tilbedelse foran tronen i himmelen
1. Etter dette så jeg: Og se, en dør var
åpnet i himmelen, og den første stemme,
som jeg hørte talende, som en basun,
med meg, sa: Kom opp hit, og jeg skal
vise deg det som skal skje etter dette.
2. Og straks var jeg i ånden der. Og se,
en trone ble satt i himmelen, og på tronen
satt en.
3. Og den som satt var av utseende lik
stein av jaspis og karneol, og det var en
regnbue rundt tronen av utseende lik
smaragd.
4. Og rundt tronen var det tjuefire troner.
Og på tronene så jeg de tjuefire eldste
sittende kledd i hvite klær. Og de hadde
kroner av gull på sine hoder.
5. Og fra tronen gikk det ut lyn, tordner,
og røster. Og sju fakler av ild brant fremfor
tronen, det er de sju Guds ånder.
6. Og foran tronen var det et hav av
glass lik krystall. Og foran tronens midte,
og rundt tronen, var det fire levende
skapninger, fulle av øyne foran og bak.
7. Og den første levende skapningen var
lik en løve, og den andre levende
skapningen var lik en okse, og den tredje
levende skapningen hadde et ansikt som
et menneske, og den fjerde levende
skapningen var lik en flyvende ørn.
8. Og de fire levende skapninger hadde
hver for seg seks vinger, og rundt om og
innvendig var de fulle av øyne. Og de
hvilte ikke, dag og natt sa de: H ELLIG !,
er Gud den allmektige, han som var, og

som er, og som kommer.
9. Og når de levende skapningene gir
ære, pris, og takk, til den som sitter på
tronen, den som lever i evighetenes
evigheter,
10. faller de tjuefire eldste ned fremfor
han som sitter på tronen, og de tilber den
levende i evighetenes evighet. Og de
kaster sine kroner fremfor tronen, og sier:
11. Verdig er du, Herre, til å få majestet,
pris, og kraften, fordi du skapte det alt, og
ved din vilje ble de skapt.
KAP. 5
Bokrullen og Lammet som var slaktet
1. Og jeg så i den høyre hånd, av ham
som satt på tronen, en bok som var
skrevet innvendig og utvendig, og
forseglet med sju segl.
2. Og jeg så en engel som ropte sterkt
med stor røst: Hvem er verdig til å åpne
boken og å bryte dens segl?
3. Og ingen i himmelen, og ikke på
Jorden, og ikke under Jorden, maktet å
åpne boken eller se i den.
4. Og jeg gråt meget, fordi ingen fantes
verdig til å åpne boken eller se i den.
5. Og en av de eldste sier til meg: Ikke
gråt. Se, løven av Judas stamme, av
Davids røtter, har seiret og kan åpne
boken og dens sju segl.
6. Og jeg så, og se, for tronens
midtpunkt og de fire levende skapninger,
og for de eldstes midte, stod et Lam som
slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne,
som er de sju Guds ånder, de som er
utsendt til hele Jorden.
7. Og han kom og tok boken ut av hans
høyre hånd av ham som satt på tronen.
8. Og da han tok boken falt de fire
levende skapningene og de tjuefire eldste
ned for Lammet. Hver hadde harper og
skåler av gull fylt med røkelse, som er de
innviddes bønner.
9. Og de synger en ny sang, og sier:
Verdig er du til å motta boken og å åpne
dens segl, for du ble slaktet og kjøpte oss
til Gud med ditt blod, fra enhver stamme,
språk, folk, og nasjon.
10. Og du gjorde oss til konger, prester,
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og regjeringsfolk, for vår Gud på Jorden.
11. Og jeg så, og se, jeg hørte en røst
av mange engler rundt om tronen, de
levende skapningene, og de eldste. Og
det var tusener på titusener
12. som sa med stor røst: Verdig er det
slaktede Lam til å få kraften, rikhet,
visdom, styrke, pris, majestet, og
velsignelse.
13. Og enhver levende skapning som er
i himmelen, på Jorden, under Jorden, og
på havet og alt som er i det, alt hørte jeg
si: Ham som sitter på tronen, og Lammet,
tilhører velsignelsen, prisen, majesteten,
og makten, i evighetenes evigheter.
14. Og de fire levende skapninger sa:
Amen. Og de eldste falt ned og tilbad den
som lever i evighetenes evigheter.
KAP. 6

Det første segl

1. Og jeg så da Lammet åpnet et av de
sju segl. Og jeg hørte et av de fire levende
skapninger, som med tordenrøst, si: Kom!
2. Og jeg så, og se, en hvit hest. Og den
som satt på den, hadde en bue. Og det
ble gitt ham en krone, og han drog
seirende ut, forat han skulle seire.
Det andre segl
3. Og da han åpnet det andre seglet,
hørte jeg den andre levende skapningen
si: Kom!
4. Og en annen hest kom ut, som var
rød. Og til den som satt på den, ble det
gitt å ta freden fra Jorden, og at de skulle
drepe hverandre. Og det ble gitt ham et
stort sverd.
Det tredje segl
5. Og da han åpnet det tredje seglet,
hørte jeg den tredje levende skapningen
si: Kom! Og jeg så, og se, en svart hest.
Og den som satt på den hadde en vekt i
sin hånd.
6. Og jeg hørte en røst fra midten av de
fire levende skapningene som sa: Et mål
(11L) hvete for én denar (7,2g sølv, en
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dagslønn), og tre mål (33L) bygg for én
denar (7,2g sølv). Og oljen og vinen skal
du ikke skade.
Det fjerde segl
7. Og da han åpnet det fjerde segl,
hørte jeg en røst fra den fjerde levende
skapningen som sa: Kom!
8. Og jeg så, og se, en gul hest. Og den
som satt på den, navnet på ham, var
døden, og dødsriket fulgte med ham. Og
det ble gitt ham autoritet til å drepe over
fjerdedelen av Jorden med sverd, med
hunger, med dødsstraff, og med Jordens
villdyr.
Det femte segl
9. Og da han åpnet det femte segl, så
jeg under offeralteret sjelene til dem som
var slaktet for Guds ords skyld, og det
vitnesbyrd som de hadde.
10. Og de ropte med stor røst og sa:
Hvor lenge, Herre, du hellige og sanne, vil
det gå uten at du dømmer og hevner vårt
blod på de som bor på Jorden?
11. Og det ble gitt enhver av dem hvite
kjortler, og det ble sagt til dem at de skulle
la seg berolige ennå en liten tid inntil
fullførelsen, så også deres medslaver og
brødre, skal bli drept som dem.
Det sjette segl
12. Og jeg så, og se, da han åpnet det
sjette segl, ble det et stort jordskjelv,
solen ble svart som en hårsekk, og
månen ble som blod.
13. Og himmelens stjerner falt ned til
Jorden som et fikentre kaster sine
senfikener ristet av en sterk vind.
14. Og himmelen ble adskilt som en
bokrull blir rullet opp. Og ethvert fjell og øy
ble rokket fra sine steder.
15. Og Jordens konger, dens stormenn,
de rike, offiserene over tusen, de mektige,
enhver slave, og enhver fri, gjemte seg i
huler og i fjellkløfter.
16. Og de sier til fjellene og til klippene:
Fall over oss og skjul oss fra hans ansikt
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som sitter på tronen, og fra Lammets vrede.
17. For hans store vredes dag er
kommet, og hvem makter å bli stående?
KAP. 7

Jordelivets ende

1. Etter dette så jeg fire engler stående
på Jordens fire hjørner og holde Jordens
fire vinder, så det ikke blåser vind på
Jorden, eller på havet, eller på ethvert tre.
2. Og jeg så en annen engel stige opp
fra solens oppgang, og hadde den
levende Guds segl. Og han ropte med stor
røst til de fire englene, til hvem det var gitt
dem å skade Jorden og havet,
3. og sa: Ikke skad Jorden, eller havet,
eller trærne, inntil vi har forseglet vår
Guds slaver på deres panner.
4. Og jeg hørte tallet på de som ble
forseglet: Hundre og førtifire tusen
forseglede av enhver stamme av Israels
barn.
5. Av Judas stamme: Tolv tusen
forseglede; av Rubens stamme: Tolv
tusen; av Gads stamme: Tolv tusen;
6. av Asjers stamme: Tolv tusen; av
Naftalis stamme: Tolv tusen; av Manasses
stamme: Tolv tusen;
7. av Simeons stamme: Tolv tusen; av
Levis stamme: Tolv tusen; av Issakars
stamme: Tolv tusen;
8. av Sebulons stamme: Tolv tusen; av
Josefs stamme: Tolv tusen; av Benjamins
stamme: Tolv tusen.
Den store mengde av alle folk i
himmelen
9. Etter dette så jeg en stor mengde som
ingen maktet å telle av alle nasjoner,
stammer, folk, og språk, stående foran
tronen og for Lammet kledd i hvite kjortler,
og med palmegrener i sine hender.
10. Og de ropte med stor røst og sa:
Frelsen tilhører den som sitter på tronen
og Lammet.
11. Og alle englene som stod rundt
tronen, de eldste, og de fire levende
skapningene, falt ned for tronen på sitt
ansikt og tilbad Gud,

12. og sa: Amen. Velsignelsen,
majesteten, visdommen, takksigelsen,
æresprisen, kraften, og styrken, tilhører
vår Gud i evighetenes evigheter.
13. Og en av de eldste svarte og sa til
meg: Disse som er kledt i de hvite
kjortlene, hvem er de, og hvor kommer de
fra?
14. Og jeg sa til ham: Herre, du vet det.
Og han sa til meg: Disse er de som
kommer ut av den store trengsel, og som
har vasket sine kjortler og blitt hvite i
Lammets blod.
15. Derfor er de for Guds trone og
arbeider for ham natt og dag i hans
tempel. Og den som sitter på tronen har
sitt boende over dem.
16. De skal ikke hungre mere, og ikke
skal de tørste mere, heller ikke skal solen
falle på dem, eller noen hete.
17. For Lammet, det som er midt foran
tronen, skal vokte dem, og lede dem til de
levende kilder av vann. Og Gud skal tørke
enhver tåre fra deres øyne.
KAP. 8
Det sjuende segl blir åpnet
1. Og da han åpnet det sjuende segl,
ble det stillhet i himmelen omkring en halv
time.
2. Og jeg så de sju englene stående
fremfor Gud, og det ble gitt dem sju
basuner.
3. Og en annen engel kom og stod ved
offeralteret. Han hadde et røkelsesfat av
gull, og det ble gitt ham mye røkelse, forat
han skulle gi alle de innviddes bønner på
offeralteret av gull, det som var fremfor
tronen.
4. Og røyken av røkelsen, med de
innviddes bønner, steg opp fremfor Gud
fra engelens hånd.
5. Og engelen tok røkelsefatet og fylte
det med ilden fra offeralteret, og kastet
det på Jorden. Og det ble lyder, tordner,
lyn, og Jordskjelv.
6. Og de sju englene som hadde de sju
basuner, forberedte seg på å blåse.
Den første basun
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7. Og den første engel blåste. Og det ble
hagl og ild blandet med blod, og det ble
kastet til Jorden. Og tredjedelen av trærne
brant, og alt grønt gress brant.
Den andre basun
8. Og den andre engelen blåste. Og
akkurat som et stort fjell av brennende ild
ble kastet på havet, og tredjedelen av
havet ble til blod.
9. Og tredjedelen av skapningene i
havet, de som hadde sjelsliv, døde, og
tredjedelen av skipene forliste.
Den tredje basun
10. Og den tredje engel blåste. Og en
stor stjerne falt fra himmelen, brennende
som en fakkel. Og den falt på tredjedelen
av elvene, og på vannkildene.
11. Og stjernens navn varslet malurt
(gift). Og tredjedelen av vannene ble til
malurt (gift), og mange mennesker døde
av vannene, fordi de var forgiftet.
Den fjerde basun
12. Og den fjerde engelen blåste. Og
tredjedelen av solen, tredjedelen av
månen, og tredjedelen av stjernene, ble
slått, så at tredjedelen av dem ble
formørket og dagen lyste ikke mer enn
tredjedelen, og natten på samme måte.
13. Og jeg så, og jeg hørte en engel
flyvende som en ørn i midthimmelen og sa
med en mektig røst: SMERTE ! over de
som bor på Jorden, for de øvrige
basuners røster, de tre engler som
planlagt skulle blåse.
KAP. 9

Den femte basun

1. Og den femte engelen blåste. Og jeg
så en stjerne som var fallen fra himmelen
til Jorden. Og det ble gitt ham brønnens
nøkkel i avgrunnen.
2. Og han åpnet avgrunnens brønn. Og
det steg opp røyk fra brønnen som røyk
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fra en stor ovn, og solen og luften ble
formørket av brønnens røyk.
3. Og fra røyken gikk det opp
gresshopper på Jorden, og det ble gitt
dem myndighet, som Jordens skorpioner
har myndighet.
4. Og det ble sagt til dem at de ikke
skulle skade Jordens gress, eller noe
grønt, eller noe tre, uten bare mennesker,
de som ikke har Guds segl på sine
panner.
5. Og det ble gitt dem at de ikke skulle
drepe dem, men at de skulle torturere
dem i 5 måneder. Og torturen deres var
som torturen av en skorpion, når den
stikker et menneske.
6. Og i disse dagene skal menneskene
søke døden, og ikke finne den. Og de skal
ha trang etter å dø, og døden skal flykte
fra dem.
7. Og skorpionenes utseende var lik
hester ferdige til strid, og på hodene
hadde de liksom kroner av gull, og deres
ansikter var som menneskeansikter.
8. Og de hadde hår som en kvinnes hår,
og tennene deres var som på en løve.
9. Og de hadde brynjer som brynjer av
jern. Og røsten av deres vinger var som
røsten av vogner, når mange hester løper
i strid.
10. Og de har haler som skorpioner, og
brodder. Det var i halene deres myndighet
var til å skade menneskene i 5 måneder.
11. Og de har over seg som konge
avgrunnens engel. Navnet på ham på
Hebraisk er Abaddon, og på Gresk er
navnet Apollyon. (Ødeleggeren)
12. Den første smerte gikk bort. Se, det
kommer ennå to smerter etter dette.
Den sjette basun
13. Og den sjette engel blåste. Og jeg
hørte en røst fra de fire horn på
offeralteret av gull, det som var fremfor
Gud,
14. og den sa til den sjette engel som
hadde basunen: Løs de fire englene som
er bundet ved den store elven Eufrat.
15. Og de fire englene ble løst, de som
var forberedt til denne time, dag, måned,
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og år, forat de skulle drepe tredjedelen av
menneskene.
16. Og tallet på hærene av hestfolk var
to ganger titusen ganger titusen, for jeg
hørte tallet på dem.
17. Og slik så jeg hestene i synet: Dem
som satt på dem hadde ildrøde, mørkeblå,
og svovelgule, brynjer. Og hestenes hoder
var som løvers hoder, og av deres munn
gikk det ut ild, røyk, og svovel.
18. Av disse tre ble tredjedelen av
menneskene drept: Av ilden, av røyken,
av svovelen, den som gikk ut fra deres
munn.
19. For deres myndighet er i deres
munn. For halene deres er lik slanger som
har hoder, og med dem gjør de sine
overgrep.
20. Og de øvrige av menneskene som
ikke ble drept i disse slag, vendte ikke om
fra sine henders gjerninger, så at de ikke
ville tilbe demonene og avgudsbildene av
gull, sølv, bronse, stein, eller de av tre,
som verken makter å se, eller høre, eller
gå.
21. Og de vendte ikke om fra sine mord,
eller sine trolldomskunster, eller fra sitt
horeliv, eller fra sine tyverier.
KAP. 10
Engelen med den lille boken
1. Og jeg så en annen sterk engel
komme ned fra himmelen, kledd i en sky,
og en regnbue på hodet, og hans ansikt
var som solen, og hans føtter var som
søyler av ild.
2. Og i sin hånd hadde han en åpen liten
bok. Han satte sin høyre fot på havet, men
den venstre på Jorden.
3. Og han ropte med stor røst som når
en løve brøler. Og da han ropte, talte de
sju tordner med sine røster.
4. Og da de sju tordner talte, planla jeg å
skrive. Og jeg hørte en røst fra himmelen
som sa: Forsegl det som de sju tordner
talte, og skriv ikke dette.
5. Og engelen som jeg så, stilte seg på
havet og på Jorden, og løftet sin hånd mot
himmelen.
6. Og han sverget ved den som lever i

evighetenes evigheter, han som skapte
himmelen og det som er i den, og Jorden
og det som er på den, og havet og det
som er i det, at tiden skal ikke være mere.
7. Men i de dager når røsten av den
sjuende engel høres, når han har planlagt
å blåse, er Guds hemmelighet fullført,
som han forkynte i gledesbudskapet for
sine slaver, profetene.
8. Og jeg hørte en røst fra himmelen
igjen som talte med meg, og sa: Gå og
grip den lille åpnede boken i engelens
hånd, han som har stilt seg på havet og
på Jorden.
9. Og jeg gikk bort til engelen, og sa til
ham: Gi meg den lille boken. Og han sier
til meg: Ta og et den. Og den skal være
forgiftet i din mage, men i din munn skal
den være søt som honning.
11. Og han sa til meg: Det er nødvendig
at du igjen må profetere om folk, nasjoner,
språk, og mange konger.
KAP. 11
To veldige profeter på Jorden
1. Og det ble gitt meg et rør lik en stav,
og sagt: Reis deg opp og mål Guds
tempel, og alteret og de som tilber i det!
2. Og hold tempelets indre forgård
utenfor, den skal du ikke måle, for den er
gitt til hedningene. Og de skal trå ned den
hellige by i 42 måneder.
3. Og jeg skal gi mine to vitner å
profetere i 1260 dager, kledt i sekk.
4. Disse er de to oljetrærne, og de to
lysestakene, de som står fremfor Jordens
Gud.
5. Og hvis noen av dem ønsker å gjøre
overgrep, går det ut ild av deres munn og
fortærer deres fiender. Og hvis noen av
dem ønsker å gjøre overgrep, er det
nødvendig å drepe ham på den måten.
6. Disse har myndighet til å stenge
himmelen, så det ikke regner vann i deres
profeterende dager. Og de har myndighet
over vannene, til å forvandle det til blod,
og å slå Jorden med enhver plage, så ofte
de måtte ønske det.
7. Og når de har fullført sitt vitnesbyrd,
skal dyret, som stiger opp fra avgrunnen,
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føre krig mot dem og beseire dem, og
drepe dem.
8. Og likene deres skal ligge på gaten i
den store by, som åndelig kalles Sodoma
og Egypt, der hvor også vår Herre ble
korsfestet.
9. Og mange av folkene, stammene,
språkene, og nasjoner, skal se likene
deres i 3 og en halv dag, og likene deres
vil ikke legges i graver.
10. Og de som bor på Jorden skal fryde
seg og glede seg over dem. Og de skal gi
hverandre gaver, for disse to profetene
testet pinfult de som bodde på Jorden.
11. Og etter de 3 og en halv dagene
kom det levende liv inn i dem fra Gud, og
de stod opp på sine føtter, og en stor frykt
falt på de som så dem.
12. Og de hørte en stor røst fra
himmelen som sa til dem: Kom opp hit. Og
de gikk opp til himmelen i skyen, og deres
fiender så dem.
13. Og i den time ble det et stort
Jordskjelv, og tiendeparten av byen falt,
og sju tusen menneskers navn ble drept i
jordskjelvet. Og de øvrige ble redde og
gav ære til himmelens Gud.
14. Den andre smerte var over. Se, den
tredje smerte kommer snart.
Den sjuende basun
15. Og den sjuende engel blåste. Og det
ble store røster i himmelen som sa: Nå
har kongerikene over Jorden blitt vår
Herres og hans salvede, og han skal være
konge i evighetenes evigheter.
16. Og de tjuefire eldste som satt
fremfor Gud på sine troner, falt på sine
ansikter og tilbad Gud,
17. og sa: Vi takker deg, Herre, du
allmektige Gud, som var, og som er, og
som kommer, fordi du har grepet din store
kraftgjerning og ble konge.
18. Og din vrede er kommet over
hedningenes harme. Og tiden er kommet
til å dømme de døde, og å gi lønnen til
dine slaver, profetene, og de innvidde, de
som har respekt for ditt navn, både de
små og store, og å ødelegge de som
ødelegger Jorden.
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19. Og Guds tempel i himmelen ble
åpnet, og hans pakts ark ble sett i hans
tempel. Og det ble lyn, røster, tordner,
jordskjelv, og store hagl.
KAP. 12
Striden mellom kvinnen og Djevelen
1. Og et stort tegn ble sett på himmelen.
En kvinne kledd i solen og månen under
hennes føtter, og på hennes hode var en
krone av tolv stjerner.
2. Og i magen var hun gravid og skrek i
barnsnød, og i fødsels-smerter.
3. Og det ble sett et annet tegn i
himmelen. Og se, en stor ildrød drake
som hadde sju hoder og ti horn. Og på
hodene sine hadde den sju kroner.
4. Og dens hale drar tredjedelen av
himmelens stjerner med, og kaster dem
på Jorden. Og draken stod fremfor
kvinnen som planlagt skulle føde. Forat
når hun føder, kunne ete opp hennes
barn.
5. Og hun fødte et barn. En gutt som
skal vokte alle hedninger med en stav av
jern. Og barnet ble rykket bort til Gud og
hans trone.
6. Og kvinnen flyktet ut i ørkenen, hvor
hun hadde et sted som var forberedt av
Gud, for å oppfostre henne der i 1260
dager.
7. Og det ble krig i himmelen. Og
Mikael, og hans engler, førte krig mot
draken, og hans engler.
8. Og de var heller ikke i stand til å finne
noe sted for dem mere i himmelen.
9. Og den store drake ble kastet ut. Han
som er kalt den gamle slange, Djevelen,
og Satan, og som forfører hele verden,
ble kastet til Jorden, og hans engler ble
kastet ned med ham.
10. Og jeg hørte en stor røst som sa i
himmelen: Nå er det skjedd at frelsen,
kraften, og kongedømmet ble vår Guds.
Og autoriteten tilhører hans salvede, fordi
våre brødres anklager ble kastet ned, han
som anklagde dem for vår Gud dag og
natt.
11. Og de beseiret ham ved Lammets
blod, og ved deres vitnesbyrds ord, og de
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elsket ikke sitt sjelsliv til døden.
12. Derfor gleder himlene seg og de
som bor i dem. Men stakkars de som bor
på Jorden, og havet, fordi da Djevelen
kom ned til dere, hadde han stor vrede da
han visste at han hadde liten tid.
13. Og da draken så at han var kastet
ned til Jorden, forfulgte han kvinnen som
fødte guttebarnet.
14. Og det ble gitt til kvinnen den store
ørns to vinger, forat hun kunne fly ut i
ørkenen til sitt sted, hvor hun kunne
oppdras der en tid, tider, og en halv tid,
borte fra slangens ansikt.
15. Og slangen kastet etter kvinnen
vann, som en elv, fra sin munn, forat elven
skulle gjøre henne bortført.
16. Og jorden hjalp kvinnen og åpnet sin
munn, og slukte elven som draken kastet
fra sin munn.
17. Og draken harmedes over kvinnen
og drog bort for å føre krig mot de øvrige
av hennes ætt, de som holder Guds bud
og har Jesu vitnesbyrd.
18. Og jeg stod på sanden ved havet.
KAP. 13

Det store dyr fra havet

1. Og jeg så et dyr stige opp fra havet.
Det hadde sju hoder og ti horn, og på dets
horn, ti kroner, og på dets hoder var det
blasfemiske navn.
2. Og dyret som jeg så, var lik en
leopard, og dens føtter var som bjørnens,
dets munn som en løves munn, og draken
gav det sin kraft, sin trone, og stor
myndighet.
3. Og jeg så ett av dets hoder som såret
til døden. Og det dødelige sår ble
behandlet, og hele Jorden undret seg og
fulgte etter dyret.
4. Og de tilbad draken som gav sin
myndighet til dyret, og sa: Hvem er lik
dyret? Og hvem kan stride mot det?
5. Og det ble gitt det munn til å tale store
og blasfemiske ord. Og det ble gitt det
myndighet til å føre frem i 42 måneder.
6. Og det åpnet sin munn til blasfemi
mot Gud, å blasfimere hans navn, hans
bolig, og dem som bor i himmelen.

7. Og det ble gitt det å føre krig mot de
innvidde, og beseire dem. Og det ble gitt
dem myndighet over enhver stamme,
språk, og nasjon.
8. Og alle som bor på Jorden skal tilbe
det, de hvis navn ikke er skrevet i det
levende livets bok, hos det slaktede
Lammet, fra verdens grunnleggelse.
9. Og noen har ører, han høre.
10. Om noen huser fangenskap, må han
gå i fangenskap. Om noen dreper med
sverd, skal han drepes med sverd. Her må
de innvidde ha tålmodighet og tro(stole på).
Det andre dyr som steg opp fra
jorden
11. Og jeg så et annet dyr stige opp fra
Jorden. Og det hadde to horn, var lik et
lam, og talte som en drake.
12. Og hele det første dyrs myndighet,
gjør det for det. Og det gjør at Jorden, og
de som bor på den, skal tilbe det første
dyret, det hvis dødelige sår ble behandlet.
13. Og det gjør store tegn, så det gjør at
også ild kommer ned fra himmelen på
Jorden fremfor menneskene.
14. Og det forfører de som bor på
Jorden ved de tegn som det ble gitt det å
gjøre for dyret, og det sier til de som bor
på Jorden å gjøre et bilde til dyret som ble
såret av sverdet og ble levende.
15. Og det ble gitt det å gi ånd til dyrets
bilde, så endog dyrets bilde kunne tale og
gjøre så, at alle som enn ikke ville tilbe
dyrets bilde, at de skulle drepes.
16. Og det gjør at alle, de små og de
store, de rike og de fattige, de som er frie
og de som er slaver, at det skulle gi dem
et merke på deres høyre hånd, eller på
deres panne.
17. Og så at ingen maktet å kjøpe eller
selge, uten å ha merket, eller dyrets navn,
eller dets navns tall.
18. Her er visdom. Den som har
forstand, kan regne ut dyrets tall. Det er
nemlig et menneskes tall, og dets tall er
666.
KAP. 14
Lammet og de 144000 frikjøpte
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1. Og jeg så, og se, Lammet stod på
Sions fjell, og med det var hundre og
førtifire tusen som hadde dets Faders
navn skrevet på sine panner.
2. Og jeg hørte en lyd fra himmelen,
som lyden av mange vann, og som lyden
av en stor torden. Og lyden jeg hørte var
harpespillerne som spilte på sine harper.
3. Og de synger en ny sang fremfor
tronen, og fremfor de fire levende
skapningene og de eldste. Og ingen
makter å lære sangen, uten de hundre og
førtifire tusen, de som er kjøpt fri fra
Jorden.
4. Disse er de som ikke ble skitne ved
kvinner. De er nemlig som jomfruer. Disse
er de som følger Lammet hvor det enn
måtte gå. Disse ble kjøpt fri fra
menneskene som en første avling for Gud
og Lammet.
5. Og i deres munn fantes det ikke svik.
De er uklanderlige fremfor Guds trone.
Budskapet fra de tre engler
6. Og jeg så en annen engel flygende
høyt under himmelen. Han hadde et evig
gledesbudskap å forkynne for de som
bodde på Jorden, for enhver nasjon,
stamme, språk, og folk,
7. og sa: Ha respekt for Gud, og gi ham
æren, for timen for hans dom er kommet!
Og tilbe ham som har gjort himmelen og
Jorden, havet og vannkildene!
8. Og en annen engel fulgte etter og sa:
FALT er Babylon, den store by, for av
vredens vin over hennes pornografi som
hun skjenket alle folkene.
9. Og en tredje engel fulgte etter dem,
og sa med stor røst: Om noen tilber dyret
og dets bilde, og tar dets merke på
pannen, eller på sin hånd,
10. skal han også drikke av Guds vredes
vin som skjenkes ublandet i hans vredes
beger. Og han skal pines i ild og svovel
fremfor de hellige englene og fremfor
Lammet.
11. Og røyken fra deres pine stiger opp i
evighetenes evigheter, og de har ingen
hvile dag og natt, de som tilbad dyret og
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dets bilde, og de noen som grep hans
navns merke.
12. Her må de innvidde ha tålmodighet
så de tar vare på Guds bud og Jesu
tro(overbevisning).
13. Og jeg hørte en røst fra himmelen
som sa: Skriv: Salige er de døde, de som
dør i Herren, fra nå av. Ja, sier Ånden, for
de skal hvile fra sitt strev, og deres
gjerninger følger med dem.
Jordens innhøstning
14. Og jeg så, og se, en hvit sky. Og
den som satt på skyen var lik en
menneskesønn. På hodet hadde han en
krone av gull, og i sin hånd en skarp sigd.
15. Og en annen engel kom ut fra
templet og ropte med stor røst til den som
satt på skyen: Send din sigd og høst, for
timen er kommet for deg til å høste, for
Jordens høst er tørket.
16. Og den som satt på skyen kastet sin
sigd til Jorden, og Jorden ble høstet.
17. Og en annen engel kom ut fra
tempelet i himmelen. Han hadde også en
skarp sigd.
18. Og en annen engel fra offeralteret
hadde myndighet over ilden. Og han ropte
til den som hadde den skarpe sigd og sa:
Send ut din skarpe sigd og samle inn
Jordens drueklaser, for dets druer er
modne.
19. Og engelen kastet sin sigd til
Jorden, og Jordens vintre ble høstet, og
kastet i den store Guds vredes vinpresse.
20. Og vinpressen ble trådd utenfor
byen, og blodet gikk ut fra vinpressen til
bisselet på hestene, fra ett tusen seks
hundre stadier (288km).
KAP. 15
Englene med de sju vrede-skåler
1. Og jeg så et annet tegn i himmelen,
stort og underlig. Sju engler hadde de sju
siste plager, for i dem fullføres Guds
vrede.
2. Og jeg så som et hav av glass
blandet med ild. Og de som seiret over
dyret og over dets bilde, over tallet på

Side 1232

Johannes' Åpenbaring

hans navn, stod på havet av glass. De
hadde Guds harper.
3. Og de synger Moses' sang, Guds
slave, og Lammets sang, og sier:
Underfulle er dine gjerninger, Herre, du
allmektige Gud. Rettferdige og sanne er
dine veier, du, de innviddes fyrste.
4. Hvem skulle ikke ha respekt for deg,
Herren, og prise ditt navn? For du alene er
hellig. For alle folkene skal komme og tilbe
for ditt åsyn, for din rettferd er blitt
synliggjort.
5. Og etter dette så jeg, og se, tempelet
ble åpnet for vitnesbyrdets telt i himmelen.
6. Og de sju englene gikk ut fra
tempelet, de som hadde de sju siste
plager, kledd i rent og skinnende lin, og
omgjort med belter av gull om brystet.
7. Og èn av de fire levende skapningene
gav de sju skåler av gull til de sju englene,
fulle av Guds vrede, den som lever i
evighetenes evighet.
8. Og tempelet fyltes av røk fra Guds
majestet, og fra hans kraft. Og ingen
maktet å gå inn i tempelet, inntil de sju
plagene var fullført av de sju engler.
KAP. 16

Den første vrede-skål

1. Og jeg hørte en stor røst fra tempelet,
som sa til de sju englene: Gå bort og tøm
de sju vrede-skålene ut på Jorden.
2. Og den første gikk bort og tømte ut
sin skål på Jorden. Og det ble en ond og
skadelig byll på de menneskene som
hadde dyrets merke, og de som tilbad
dets bilde.
Den andre vrede-skål
3. Og den andre engelen tømte sin skål
på havet, og det ble som blodet til en død,
og enhver levende sjel døde i havet.
Den tredje vrede-skål
4. Og den tredje engelen tømte sin skål
på elvene, og på vannkildene, og de ble til
blod.
5. Og jeg hørte engelen over vannene

si: Rettferdig er du, som er, som var, og
den hellige, for du dømte slik.
6. For de innviddes og profetenes blod
øste de ut, og du gav dem blod å drikke.
Det er de verdt.
7. Og jeg hørte en annen fra offeralteret
si: Ja, Herre Gud, du allmektige, sanne og
rettferdige er dine dommer.
Den fjerde vrede-skål
8. Og den fjerde engel tømte sin skål på
solen. Og det ble gitt ham å brenne
menneskene med ild.
9. Og menneskene ble brent med stor
ild, og de spottet Guds navn, han som
hadde myndighet over disse plagene, og
de vendte ikke om for å gi ham ære.
Den femte vrede-skål
10. Og den femte engel tømte sin skål
ut på dyrets trone, og hans kongerike ble
mørkelagt. Og de bet i sine tunger av
pine,
11. og de spottet himmelens Gud for
sine piner, og for sine sår, og vendte ikke
om fra sine gjerninger.
Den sjette vrede-skål
12. Og den sjette engel tømte sin skål ut
på den store elv Eufrat. Og dens vann ble
tørket ut, forat veien skulle forberedes for
kongene fra solens oppgang.
13. Og jeg så fra drakens munn, og fra
dyrets munn, og fra de falske profeters
munn, tre skitne ånder lik frosker.
14. Det er nemlig demoniske ånder som
går ut for å gjøre tegn til Jordens og hele
verdens konger, for å samle dem til krig
på hans, Guds den allmektiges, store dag.
15. Se, jeg kommer som en tyv. Salig er
den som våker og vokter sine klær, forat
han ikke må gå naken, og de skal se hans
skam.
16. Og han samlet dem til det sted som
på Hebraisk heter Harmageddon.
Den sjuende vrede-skål
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17. Og den sjuende engel tømte sin skål
ut i luften. Og det gikk ut en stor røst fra
templet i himmelen, fra tronen, som sa:
Det er skjedd.
18. Og det var røster, tordner, og lyn.
Og det ble et stort jordskjelv, som ikke har
vært fra menneskene ble til på Jorden, så
enormt stort var skjelvet.
19. Og den store by ble delt i tre deler,
og folkenes byer falt. Og den store
Babylon ble husket fremfor Gud, for å gi
den begeret med hans harme og vredes
vin.
20. Og enhver øy vek bort, og fjell fantes
ikke.
21. Og hagl, store som talenter(fottballer)
kom ned fra himmelen på menneskene,
og menneskene spottet Gud for haglets
plage. For dets plage var meget stor.
KAP. 17
Den store hore og dyret
1. Og en av de sju englene, som hadde
de sju skålene, kom og talte med meg, og
sa: Kom hit! Jeg vil vise deg dommen over
den store hore, den som sitter på de
mange vann,
2. hun som drev utroskap med Jordens
konger, så de drakk seg fulle av vinen fra
hennes pornografi, de som bor på Jorden.
3. Og han førte meg til en ørken i ånden.
Og jeg så en kvinne sitte på et
skarlagenrødt dyr, fullt av blasfemiske
navn, som hadde sju hoder og ti horn.
4. Og kvinnen var kledt i purpur og
skarlagen, forgylt med gull, edelsteiner, og
perler. Hun hadde et beger av gull i sin
hånd, fullt av hennes vederstyggeligheter
og skitten pornografi.
5. Og på hennes panne var det skrevet
et hemmelig navn: Babylon den store, mor
til Jordens pornografi og vederstyggeligheter.
6. Og jeg så kvinnen var drukken av de
innviddes blod, og av blodet på Jesu
martyrer. Og jeg undret meg, da jeg så
henne, med stor forundring.
7. Og engelen sa til meg: Hvorfor undrer
du deg? Jeg skal si deg kvinnens og
dyrets hemmelighet, det som bærer
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henne, det som har de sju hoder og de ti
horn.
8. Dyret som du så, var, og er ikke, og
som planlagt skal stige opp fra avgrunnen
og går bort til fortapelse. Og de som bor
på Jorden skal undre seg, hvis ikke deres
navn er skrevet i det levende livs bok
fra verdens grunnleggelse, da de ser
dyret, det som var, og ikke er, og dog
eksisterer.
9. Her må forstand som har visdom: De
sju hodene, er de sju fjell, hvor kvinnen
sitter på.
10. Og de er sju konger. Fem er falt,
den ene er nå, og den andre er ennå ikke
kommet. Og når han kommer, er det
nødvendig at han forblir en liten tid.
11. Og dyret som var, og ikke er, han er
den åttende, og han er en av de sju, og
skal gå bort til fortapelse.
12. Og de ti horn du så, er ti konger,
som ennå ikke har noe, men får
myndighet som konger en time sammen
med dyret.
13. Disse her èn mening og skal gi
deres kraft og myndighet til dyret.
14. Disse skal føre krig mot Lammet, og
Lammet skal beseire dem, for han er
herrenes Herre og kongenes Konge. Og
de kalte, utvalgte, og trofaste, er med
ham.
15. Og han sier til meg: Vannene som
du så, hvor hora sitter, er folk, skarer,
nasjoner, og språk.
16. Og de ti horn som du så på dyret,
disse skal hate hora og gjøre henne øde
og naken. Og hennes kjøtt skal de ete, og
henne skal de brenne med ild.
17. For Gud gav dem i hjertet å gjøre
hans mening, og å gjøre èn mening, og gi
sitt kongedømme til dyret inntil Guds ord
er fullført.
18. Og kvinnen som du så, er den store
by, den som har kongemakt over Jordens
konger.
KAP. 18

Babylons fall

1. Og etter dette så jeg en annen engel
komme ned fra himmelen, som hadde stor
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autoritet. Og Jorden ble opplyst av hans
majestet.
2. Og han ropte med sterk og stor røst,
og sa: FALT er Babylon den store, og den
er blitt til et bosted for demoner, og en
oppholdsplass for enhver skitten ånd, og
en oppholdsplass for enhver forhatt og
skitten fugl.
3. For av vreden, for hennes pornografi,
har alle folkene drukket. Og Jordens
konger drev hor med henne, og Jordens
handelsmenn ble rike av kraften i hennes
lukseriøse sløsing.
4. Og jeg hørte en annen røst fra
himmelen som sa: Gå ut fra henne mitt
folk, forat dere ikke skal ha fellesskap i
hennes synder, og forat dere ikke skal
gripe noen av hennes plager.
5. For synden følger etter henne like til
himmelen, og hennes urettferdighet
huskes av Gud.
6. Gjengjeld henne det som hun også
gav, og fordoble dobbelt, etter hennes
gjerninger, i begeret, i hvilket hun blandet,
og skjenk henne dobbelt.
7. Gi henne så mye, som hun forherliget
seg og levde i lukseriøs sløsing, av pine
og sorg, fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg
sitter som dronning, og jeg er ikke enke.
Og jeg skal på ingen måte se sorg.
8. Derfor skal hennes plager, død, sorg,
og hunger, komme på èn dag. Og med ild
skal hun brennes, for Gud er mektig, den
som dømmer henne.
9. Og de skal gråte over henne, Jordens
konger, de som har drevet hor med henne
og levd lukseriøst, når de ser røyken av
hennes brann.
10. Langt borte fra skal de stå for
fryktens skyld, for hennes tortur, og si:
SMERTE over den store byen, Babylon,
den mektige byen, for på èn time kom din
dom.
11. Og Jordens handelsmenn gråter og
sørger over henne, fordi ingen kjøper
deres skipslast lenger,
12. skipslaster av gull, sølv, edelsteiner,
perler, fint lin, purpur, silke, skarlagen,
ethvert velduftende tre, ethvert kar av
elfenbein, ethvert kar av prisverdig tre, av
kobber, jern, marmor,

13. kanel, røkelse, salveolje, virak, vin,
olje, fint mjøl, hvete, storfe, sauer, hester,
vogner, kropper, og menneskers sjeler.
14. Og den frukt som din sjel lyster etter,
var borte fra deg. Og alt det fete og
strålende var borte fra deg, og du skal
slett ikke finne dem.
15. De som handlet med dette, og var
blitt rike ved henne, skal stå på avstand
for frykten for hennes pine, gråtende og
sørgende,
16. og si: SMERTE over den store byen,
den som var kledt i fint lin, purpur,
skarlagen, forgylt gull, edelsteiner, og
med perler.
17. For på én time ble så stor en rikdom
lagt øde. Og alle skipsførere, og enhver
av mannskapet på skipene, sjøfolkene, og
så mange som arbeider på havet, stod på
avstand
18. og ropte da de så røyken fra hennes
brann, og sa: Hvem er lik den store by?
19. Og de kastet støv på sine hoder og
ropte gråtende og sørgende, og sa:
SMERTE over den store by, i hvilken alle
de som hadde sine skip på havet ble rike
av hennes verdier, for på èn time ble hun
lagt øde.
20. Fryd deg over henne, himmel, og de
innvidde apostler og profeter, for Gud
dømte deres dom over henne.
21. Og en sterk engel tok en stein, som
en kvernstein, og kastet den i havet, og
sa: På denne måte skal Babylon, den
store byen, i en fart forgå, og ikke på noen
måte finnes mere.
22. Og lyden av harpespillere, sangere,
fløytespillere, og trompetblåsere, skal aldri
mere høres i deg. Og enhver håndverker
av enhver kunst skal aldri mere finnes i
deg. Og lyden av kvernen skal aldri høres
mere i deg.
23. Og lys av lampe skal aldri skinne i
deg mere, og røsten av brudgom og brud
skal aldri høres i deg mere, for dine
handelsmenn var de mektige på Jorden,
for ved dine trolldomskunster ble alle
folkene forført.
24. Og i henne fantes profetenes og de
innviddes blod, og av alle de som ble
slaktet på Jorden.
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KAP. 19
1. Etter dette hørte jeg en røst av mange
store mengder i himmelen som sa:
Halleluja, frelsen, majesteten, prisen, og
kraften, tilhører Herren vår Gud.
2. For sanne og rettferdige er hans
dommer. For han dømte den store hore,
som ødela Jorden med sin pornografi. Og
han hevnet blodet av sine slaver av
hennes hånd.
3. Og for andre gang sa de: Halleluja!
Og røyken av henne stiger opp i
evighetenes evigheter.
4. Og de tjuefire eldste, og de fire
levende skapningene, falt ned og tilbad
Gud, den som sitter på tronen, og sa:
Amen, Halleluja.
5. Og det gikk ut en røst fra himmelen
som sa: Pris vår Gud alle hans slaver, og
dere som har respekt for ham, både store
og små.
Lammets bryllupsmåltid
6. Og jeg hørte som en røst av en stor
mengde, som røsten av mange vann, og
som røsten av kraftige tordner, som sa:
Halleluja, for herskermakten tilhører
Herren vår Gud.
7. La oss glede oss og Juble, og gi æren
til ham, for Lammets bryllup er kommet,
og hans hustru har forberedt seg.
8. Og det ble gitt henne at hun skulle
kles i fint lin, rent og strålende. For det
rene linet er de innviddes rettferdige
gjerninger.
9. Og han sa til meg: Skriv: Salige er de
som er innkalt til Lammets bryllupsmåltid.
Og han sa til meg: Disse ordene fra Gud
er sanne.
10. Og jeg falt ned for føttene hans for å
tilbe ham. Og han sa til meg: Se til å ikke
gjøre det. Jeg er din og dine brødres
medslave, dem som har Jesu vitnesbyrd.
Du skal tilbe Gud, for Jesu vitnesbyrd er
ånden i profetien.
Rytteren på den hvite hest
11. Og jeg så himmelen åpnet. Og se,
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en hvit hest. Og den som satt på den ble
kalt trofast og sannhet, og han dømmer
og strider med rettferdighet.
12. Og hans øyne er som flammende
ild, og på hans hode har han mange
kroner, som har et navn skrevet, som
ingen kjenner uten ham selv.
13. Og han er kledd i en kappe dyppet i
blod, og hans navn er kalt Guds ord.
14. Og hærene i himmelen fulgte ham
på hvite hester, kledde i hvitt og rent fint
lin.
15. Og av hans munn går det ut et
skarpt sverd, for at han med det kan slå
folkene, og han skal vokte dem med en
stav av jern. Og han trår vredens
vinpresse med Gud, den allmektiges,
harme.
16. Og på kledebonet, på sine hofter,
stod hans navn skrevet: kongenes Konge
og herrenes Herre.
17. Og jeg så en engel stå i solen, og
han ropte med stor røst og sa til alle fugler
som fløy under himmelen: Kom og samle
dere til det store Guds måltid,
18. forat dere kan ete kongers kjøtt og
kjøtt av tusenmannsoffiserer, kjøtt av
sterke, og kjøtt av hester og dem som
sitter på dem, og kjøtt av alle både frie og
slaver, både små og store.
19. Og jeg så dyret, og Jordens konger,
og deres hærer, samlet seg for å gjøre
krig med den som satt på hesten og med
hans hær.
20. Og dyret, og de som var med det,
ble grepet, og den falske profet som
hadde gjort tegnene fremfor det, ved
hvilke han forførte de som hadde tatt
dyrets merke og tilbedt dets bilde, de to
ble levende kastet i ildsjøen som brenner i
svovel.
21. Og de øvrige ble drept med sverdet
av ham som sitter på hesten, det som går
ut fra hans munn, og alle fuglene ble
mettet av deres kjøtt.
KAP. 20
Kristi domstol og de 1000 år
1. Og jeg så en engel komme ned fra
himmelen og hadde avgrunnens nøkkel,
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og en stor lenke, i sin hånd.
2. Og han grep draken, den gamle
slange, som er Satan, med makt, og bandt
ham for 1000 år,
3. kastet ham i avgrunnen og låste, og
forseglet over ham, forat han ikke skulle
forføre folkene lenger inntil de 1000 år er
fullført. Og etter dette skal han løslates en
liten tid.
4. Og jeg så troner, og noen satte seg
på dem, og det ble gitt dem å holde dom.
Og sjelene til de som var blitt halshugget
for Jesu vitnesbyrd, og for Guds ords
skyld, de som ikke tilbad dyret eller dets
bilde, og ikke tok dets merke på sin panne
og sin hånd, de ble levende og hadde
regjeringsmakt sammen med Kristus i de
1000 år.
5. Og de øvrige av de døde ble ikke
levende inntil de 1000 år var fullført. Dette
er den første oppstandelse.
6. Den salige og innvidde har del i den
første oppstandelse. Over dem har den
andre død ingen myndighet, men de skal
være Guds og Kristi prester, og regjere
med ham i de 1000 år.
Satans løslatelse og dommens dag
7. Og når de 1000 år er fullført, skal
Satan løses fra sitt fengsel.
8. Og han skal gå ut og forføre folkene
ved Jordens fire hjørner, og samle dem til
krig i Gog og Magog, hvis antall er som
havets sand.
9. Og de gikk opp på Jordens slette og
omringet de innviddes leir og den elskede
by, og det kom ild ned fra himmelen fra
Gud og fortærte dem.
10. Og Djevelen som forførte dem, ble
kastet i ild- og svovel-sjøen, hvor også
dyret og den falske profet er. Og de skal
torturplages i evighetenes evigheter.
11. Og jeg så en stor hvit trone og den
som satt på den, hvis åsyn Jord og
himmel vek bort for, og det fantes ikke
sted for dem.
12. Og jeg så de døde, små og store,
stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en
annen bok ble åpnet, som er det levende
liv. Og de døde ble dømt ut i fra det som

var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.
13. Og havet gav de som døde i det, og
døden og dødsriket gav de døde i dem,
og enhver ble dømt etter sine gjerninger.
14. Og døden og dødsriket ble kastet i
ildsjøen. Dette er den andre død.
15. Og hvis noen ikke fantes skrevet i
den levende livs bok, ble han kastet i
ildsjøen.
KAP. 21
Den nye himmel og den nye Jord
1. Og jeg så en ny himmel og en ny
Jord. For den første himmel og den første
Jord var gått forbi, og havet var ikke mere.
2. Og jeg, Johannes, så den innvidde
by, det nye Jerusalem, komme ned fra
himmelen fra Gud, smykket som er brud
for sin mann.
3. Og jeg hørte en stor røst fra
himmelen som sa: Se, Guds bolig er hos
menneskene, og han skal bo hos dem.
Og det folk skal være hans, og han selv,
Gud, skal være deres Gud hos dem.
4. Og han skal tørke hver tåre fra deres
øyne, og døden skal ikke være mere,
heller ikke sorg, eller skrik, eller pine, skal
være mere, for det første er gått bort.
5. Og den som sitter på tronen sa: Se,
jeg gjør noe nytt. Og han sier til meg:
Skriv, for disse ordene er sanne og
pålitelige.
6. Og han sa til meg: Det er skjedd. Jeg
er Alfa og Omega, begynnelsen og
enden. Jeg vil gi den som tørster av kilden
med det levende livs vann gratis.
7. Den som seirer skal arve alt, og jeg
skal være en Gud for ham, og han skal
være meg et barn.
8. For de feige, vantro, frastøtende,
mordere, utuktsmennene, trollmenn,
avgudsdyrkere, og alle løgnere, er deres
del den sjø som brenner med ild og
svovel. Det er den andre død.
Lammets brud, det nye Jerusalem
9. Og en av de sju engler, som hadde
de sju skåler med de sju siste plager, kom
og talte med meg, og sa: Kom hit, så skal
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jeg vise deg Lammets brud.
10. Og han førte meg i ånden opp på et
stort og høyt fjell, og viste meg byen, det
hellige Jerusalem, komme ned fra
himmelen, fra Gud.
11. Hun hadde Guds majestet. Og dens
lampe var som en edelstein, som
krystallklar stein av Jaspis.
12. Den hadde også en stor og høy mur
som hadde tolv porter. Og ved hver av
portene var det tolv engler, og tolv navn
innskrevet, som er de tolv Israels
stammer.
13. I soloppgangs-retningen var det tre
porter, i nord var det tre porter, i sør var
det tre porter, og i solnedgangs-retningen
var det tre porter.
14. Og byens mur hadde tolv
grunnsteiner. På dem var navnet på
Lammets tolv apostler.
15. Og den som talte med meg hadde et
rør av gull, forat han skulle måle byen,
dens porter, og dens mur.
16. Og byen lagt i firkant, og den var like
lang som den var bred. Og han målte
byen med røret til tolv tusen stadier
(2160km). Dens lengde, bredde, og
høyde, er like.
17. Og han målte dens mur til hundre og
førtifire alen (64m) med menneskenes
mål, som er englenes mål.
18. Og murens byggematriale var av
Jaspis, og byen var av rent gull, lik klart
glass.
19. Og byens murs grunnsteiner var
smykket med enhver edelstein. Den første
grunnstein var av jaspis, den andre av
Safir, den tredje av Kalsedon, den fjerde
av Smaragd,
20. den femte av Sardonyks, den sjette
av Karneol, den sjuende av Krysolitt, den
åttende av Beryll, den niende av Topas,
den tiende av Krysopras, den ellevte av
Hyasint, og den tolvte av Ametyst.
21. Og de tolv porter var av tolv perler.
Og hver enkelt av portene var en perle.
Og byens gate var av rent gull, som klart
glass.
22. Og jeg så ikke noe tempel i den, for
Herren deres Gud, den allmektige, og
Lammet, er dens tempel.
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23. Og byen har ikke behov for sol eller
måne, forat de skulle skinne på den. For
Guds majestet lyser opp den, og lammet
er dens lampe.
24. Og de forløste av folkene skal
vandre i dens lys.
25. Og Jordens konger bærer sin
herlighet og pris til den.
26. Og de skal bringe folkenes herlighet
og pris inn i den.
27. Og det skal aldri gå inn noe skittent i
den, og gjøre vederstyggeligheter og
løgn, men bare de som er innskrevet i
Lammets levende livs bok.
KAP. 22
1. Og han viste meg en elv av det
levende livs vann, klart som krystall, som
gikk ut fra Guds og Lammets trone.
2. Og midt mellom dens gate og elven,
denne side og den andre side, gjorde det
levende livs tre frukter tolv ganger, for det
gav sin frukt en gang i måneden. Og
treets blader var til legende behandling for
folkene.
3. Og enhver forbannelse skal ikke være
mere. Og Guds og Lammets trone skal
være i den.
4. Og de skal se hans ansikt, og hans
navn skal være på deres panner.
5. Og natt skal ikke være der mere, og
de har ikke bruk for lampe og lys av sol,
for Herren Gud skal lyse for dem. Og de
skal regjere i evighetenes evigheter.
Heldig er den som våker, for jeg
kommer snart
6. Og han sa til meg: Disse ordene er
pålitelige og sanne. Og Herren, de
innvidde profeters Gud, sendte sin engel
for å vise sine slaver det som er
nødvendig at snart skal skje.
7. Se, jeg kommer snart. Salig er den
som bevarer profetiens ord i denne bok.
8. Og jeg, Johannes, var det som så og
hørte dette. Og da jeg så og hørte dette,
falt jeg ned for å tilbe fremfor føttene på
den engelen som viste meg dette.
9. Og han sier til meg: Ikke iaktta slik.
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Johannes' Åpenbaring

Jeg er din og dine brødre, profetenes,
medslave, og deres som bevarer ordene i
denne bok. Gud skal du tilbe.
10. Og han sa til meg: Ikke forsegl
ordene i denne profetiske bok, for tiden er
nær.
11. Den som gjør overgrep, får gjøre
overgrep. Og den som er skitten, får
skitne seg til. Og den rettferdige, får gjøre
rettferdighet. Og den innvidde, får innvie
seg.
12. Og se, jeg kommer snart, og jeg har
min lønn med meg, for å gjengjelde
enhver som hans gjerning var.
13. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen
og enden, den første og den siste.
14. Salige er de som gjør hans bud,
forat de kan ha myndighet til det levende
livs tre, og gå inn gjennom portene i byen.
15. Men utenfor er hundene, trollmennene, utuktsmennene morderne,
avgudsdyrkerne, og enhver som har kjært
å gjøre løgn.

16. Jeg, Jesus, sendte min budbærer,
for å vitne dette for dere i menighetene.
Jeg er Davids ett og røtter, den klare
morgenstjerne.
17. Og Ånden og bruden sier: Kom! Og
den som hører, sier: Kom! Og den som
tørster, kan komme. Og den som ønsker,
kan ta det levende livs vann gratis.
18. Jeg vitner nemlig sammen for
enhver som hører ordene i denne
profetiske bok: Hvis noen legger noe til
dette, skal Gud legge på ham de plager
som er beskrevet i denne bok.
19. Og hvis noen tar bort noen ord fra
denne profetiske bok, skal Gud frata hans
del fra den levende livs bok, og fra de
innviddes by, det som er beskrevet i
denne bok.
20. Dette sier den som vitner: Ja, jeg
kommer snart. Amen. Ja, kom Herre
Jesus.
21. Vår Herre Jesu Kristi nåde være
med dere alle. Amen.
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ORDFORKLARINGER
Abbadon = Apollyon
Alen

Det betyr: Ødeleggeren
En armlengde, fra albue til fingerspiss (Denne lengden varierer
med personens størrelse, så det er bare antatte mål som
brukes i beregningene) 5.Mos 3,11 (se mål og vekt)
Alfa og Omega
Første og siste bokstav i det greske alfabetet
Aloë
En tresort som vokser i sørøst-Asia. Veden er velduftende og
blir brukt som røkelse.
Amen
Det betyr: Ja, skje så / Det står fast
Antikrist
En som er mot Kristus
Apostel
Det betyr: Utsending (Misjonær)
Arg
Denne situasjon: Nei, nå for det være nok
Asasel
Det betyr: Sende bort
Astarte
Semittisk og Babylonsk gudinne
Ba'al
Kana'anittisk avgud som betyr: herre
Ba'al-Sebub
En Filister-avgud og betyr: Fluenes herre
Ba'al-Sebul
Avgud og betyr: Fyrstenes herre
Bak-fram, vrang
Å si en ting og mene noe annet
Bann
Se bannlyse
Bannlyse
Det betyr at Gud har gjort krav på det. Og var det en levende
skapning, så måtte den avlives.
Bat
Se mål og vekt
Bel
Det samme som Ba'al
Beliar
Den onde
Dagon
Filisternes avgud
Dariker
Se mynter
Denar
Se mynter, 1 denar var en romersk dagslønn (7,2g sølv)
Det Aller Helligeste
Det er det innerste rommet i tempelet der paktkisten står
Diakon
Menighetstjener
Djerv
Tapper/Modig
Djevelen
Baktaler/anklager
Draget sverd
Med sverd i hånd
Dåp
Neddykkelse
Ed
En svergelse (Noe man har sverget på)
Efa
Se mål og vekt
En ond ånd fra Herren Se Jobs bok kap.1 vers 6
Fariseer
En religiøs bevegelse i Israel
Forhenget
Teppet mellom det Hellige og det Aller Hellige i templet
Forsynder
Det er når et menneske, i sin sløvhet, i farten forgriper seg og
gjør noe feil
Fylking
Krigsoppstilling
Fyrster
Det var de første (de som ble til i begynnelsen)
Gad
En avgud (Det er også en stamme i Israel)
Galle
Eddik som kommer fra blomsten Galle
Gera
Se mål og vekt
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Hellig
Hermes
Herodianere
Hin
Hjørnestein
Isop
Jesurun
Jesus
Jomfru
Jordbæk
Jubelåret
Kab
Kamos
Kesitter
Kje
Kjeruber
Kledebånd
Kor
Kristus
Kvede
Kvige
Legion
Levitter
Lyte
Lønn

Malurt
Mammon
Manna
Maran ata
Meni
Messias
Milkom
Miner
Molok
Myrra
Møteteltet
Mål og vekt

Ordforklaringer
innvidd ( dvs. Avskilt fra synd og skittenhet)
Gresk avgud
En slekt av/med Herodis
Se mål og vekt
Den første stein som legges ned og som hele huset bygges ut
ifra
Det er en hårete plante som ofte ble brukt som en kost eller en
malerpensel
De oppriktige, De rettskafne
Er det samme som Josva og betyr: Frelseren
Ei jente som ikke har hatt samleie med noen mann
Jord-asfalt: Forekommer med oljeoppkom
Se 3.Mosebok kap.25
Se mål og vekt
Moabittisk avgud
Se mynter
Geiteunger (geitekillinger)
Se Profeten Esekiel kap.1
Bredt tøystykke som has om livet (magebelte)
Se mål og vekt
Den Salvede (Gresk ord, på Hebraisk heter det Messias)
Holde en tale i syngende form på direkten
En ku som er Jomfru
Romers hæravdeling på 6000 mann
En stamme i Israel som ble utvalgt til prestetjeneste
Kroppsfeil, misdannelse, sår, skade, osv.
Pengeverdiene i G.T. blir regnet etter vekt(sekel) og tilsvarer 4
Denarer. En denar var en vanlig romersk dagslønn, mens en
Levit i G.T. Dom.17 hadde en årslønn på 10 sekel sølv og
gratis underhold med klær, kost, og losji. 30 sekel sølv var
prisen for en slave.
En plante som hadde en besk smak (giftig)
Kanskje pengenes avgud. Det betyr: Å sette sin lit til en skjult
skatt
En type frø som de bakte brød av under ørkenvandringen
Vår Herre kommer
En avgud
Den Salvede (Hebraisk ord, på Gresk heter det Kristus)
Ammonittisk avgud
Se mål og vekt
Kana'anittisk avgud
Bær fra en Myrrabusk ble brukt til salve og røkelse
Tabanaklet som Moses laget i ørkenen
I følge Esekiel 45,10-14 /40,5

-Vekt
Gera
Bekah
Sekel
Litra
Mine

=
=
=
=
=

10 gera
20 gera
60 sekel

=
=
=
=
=

0,6g
6g
12g
360g
720g
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Ordforklaringer
-Mål

-Lengde

Talent =

60 miner

=

43,2kg

Log
Kab
Omer
Hin
Sea
Mål
Efa
Bat
Anker
Fat
Letek
Homer
Kor

1/72 efa
1/18 efa
1/10 efa
1/6 efa
1/3 efa

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0,31L
1,2L
2,2L
3,67L
7,3L
11L
22L
22L
36L
36L
110L
220L
220L

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1 efa
1 anker
5 efa
10 efa
10 efa

Finger
=
Håndsbredd = 4 fingrer
Spann
= 3 håndsbredder
Fot
=
Alen
= 1 armlengde
Stor alen
= 1alen +1håndsbredd
Favn
=
Stang/stav = 6 store alen
Stadie
=
Sabbatsreise =
Mil
= 8 stadier
-Mynter

Nardussalve
Nattevakt
Nikolaitter
Nymåne

Kesitter
Kodrant
Lepton
Assarion
Dariker
Denar
Drakme
penning
Stater
Sølvmynt
Pund
Talent

= ukjent verdi
= 1/64 denar
= 1/28 denar
= 1/16 denar
=
= Se lønn
= 1 denar
= 1 denar
= 4 denarer
= 4 denarer
= 100 denarer
= 6000 denarer

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1,9 cm
7,6 cm
23 cm
30 cm
44,5 cm
52 cm
1,85m
3,12m
185m
900m
1480m

=
=
=
=

0,1125 g sølv
0,257 g sølv
0,45 g sølv
8g tung gullmynt

=
=
=
=
=
=

7,2 g sølv
7,2 g sølv
28,8 g sølv
28,8 g sølv
0,72 kg sølv
43,2 kg sølv

Salve laget av Nardusplanten
Dagen hadde 12 timer og 4 nattevakter
Tilhengere av Nikolaus som skeiet ut læremessig og ble
utstøtt fra meningheten i Efesus. I Pergamum overtalte
Nikolaittene de kristne til å drive hor og avguddyrkelse.
Månedskifte/fullmåne
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Nådestolen
Olje
Omskjærelse
Pakt
Rensningsvannet
Rimmon
Remfan
Ryggesløs
Sabbat
Sabbatsår
Saddukeere
Satan
Sekel
Serafer
Sigd
Sjøku
Skald
Skriftlærd
Skyter
Slagg
Slave
Snare
Soning
Spann
Spedalsk
Sølvpenge
Tabernaklet
Talenter
Tammus
Tro

Urim og Tummim
Utukt
Vaktler (Coturnix)
Viraken
Vitneutsagnetsark
Ypperste
Yppersteprest
Zevis
Åk
Åsyn

Ordforklaringer
Lokket på paktkisten
Olje ble presset ut av Oliventreet
Alle Jødiske guttebarn ble omskåret på forhuden ved
kjønnsorganet da de var 8 dager gamle for å være med i
Guds pakt
Kontrakt, binnende avtale
Se 4.Mosebok kap.19
En Aramittisk avgud
Egyptisk navn på avguden Saturn
Å rygge på rettferdighets-veien
Ukens helligdag som betyr: Hvile
Se 5.Mosebok kap.15
Liberal-religiøs bevegelse
Motstander
Se mål og vekt
Se Jesaja kap.6
Hånd-hjå
Et Sjødyr som lever i tropiske farvann og er en slektning av selen
En musikk-poet(poesi/dikt) Han synger på rim
En som var lærd i skriften (teolog)
Et folkeslag som bodde nord for svartehavet
Skitten som er igjen etter å ha renset et ureint metall
I 1. Korinterbrev 9,19 forteller Paulus at han har gjort seg
selv til en slave for Kristus. Så når det tales om Kristi slaver,
så er det folk som har bøyd seg så dypt for Kristus av fri vilje.
En taufelle (man får hodet gjennom løkken og blir
kvalt/strupt)
Et oppgjør der synd/skyld slettes
Se mål og vekt
En sykdom som gjør at kjøttet råtner mens du er i en levende
tilstand
Se mål og vekt
Guds telt som moses laget i ørkenen
Se mål og vekt, og mynter
Babylons avgud
Ordet tro har flere nyanser på gresk: stole på, overbevisning,
å være tro (lydighet), tillit. Har derfor satt dette i paranteser.
De øvrige plasser hvor tro er nevnt, er troen en
underordnelse / erkjennelse.
Lodd som presten skulle ha i sin kappe (til å kaste lodd med)
Kjønnslig omgang (sex) utenfor ekteskapet
Fugler som er i slekt med hønsene.
En spesial-laget kryddersalve
Pakt-tavlenes kiste
Det mest kvalitetsfulle
Kvalitets-presten
Gresk avgud
Hesten har seletøy, men oksen har åk, for å trekke ting etter
seg. Det er ofte brukt i denne betydning: En ekstra byrde
som ligger på dine skuldre
Å stå for Guds åsyn er å stå fremfor hans synet hans
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Alfabetisk Register
Abia, Judas konges, historie .................................................
Abiam, Judas konges, historie ..............................................
Abimelek gjorde seg til konge ...............................................
Abimelek vil ha Sara ..............................................................
Abjatar blir forvist til sin gård og Joab blir drept ....................
Abner vil gi Israel til David, men Joab myrder ham ...............
Abraham som forbilde ...........................................................
Abraham tar seg en ny hustru ...............................................
Abrahams pakt med Abimelek ..............................................
Abram drar til Kana'an ...........................................................
Abram drar ut i krig ................................................................
Abram i Egypt ........................................................................
Abram og Sarai får nytt navn ved Guds pakt .........................
Absalom kommer frem for kongens øyne .............................
Absalom ligger med Davids medhustruer .............................
Absalom slår i hjel Amnon ....................................................
Absalom vil ta konge-tronen og felle David ...........................
Adam og Kristus ....................................................................
Adams etterkommere ............................................................
Adams etterkommere ............................................................
Adonja vil gjøre seg til konge isteden for Salomo .................
Adonjas død ..........................................................................
Advarsel mot avgudsdyrkelse ...............................................
Advarsel mot de som går frem etter kjøttet ...........................
Advarsel mot vranglære ........................................................
Advarsel mot å gå bort fra Guds nåde ..................................
Advarsel mot å skryte ............................................................
Advarsel om frafall .................................................................
Advarsler og formaninger ......................................................
Akab, Israels konges, historie ...............................................
Akab og Josjafat til krig mot Ramot i Gilead ..........................
Akab tar seg bannlyst gods ...................................................
Akab vil ha Nabots vingård ....................................................
Akabs dom for å ha latt drepe Nabot for å få hans vingård ...
Akabs dom for å slippe den bannlyste fri ..............................
Akas, Judas konges, historie .................................................
Akas', Judas konges, historie ................................................
Akasja, Israels konges, historie .............................................
Akasja, Judas konges, historie ..............................................
Akasjas dom for å oppsøke Ekrons gud isteden for Herren ..
Akasjas, Judas konges, historie ............................................
Akt på hva dere hører ............................................................
Akt på kongens ord og på budene ........................................

2.Krøn
1.Kong
Dom
1.Mos
1.Kong
2.Sam
Rom
1.Mos
1.Mos
1.Mos
1.Mos
1.Mos
1.Mos
2.Sam
2.Sam
2.Sam
2.Sam
Rom
1.Mos
1.Krøn
1.Kong
1.Kong
1.Kor
Gal
1.Tim
Hebr
Jak
1.Tim
Jud
1.Kong
1.Kong
Josva
1.Kong
1.Kong
1.Kong
2.Krøn
2.Kong
1.Kong
2.Krøn
2.Kong
2.Kong
Mark
Fork

Kap.13
504
Kap.15
416
Kap.9
312
Kap.20
75
Kap.2,26 397
Kap.3
368
Kap.4
1121
Kap.25
81
Kap.21,22 77
Kap.12
68
Kap.14
70
Kap.12,10 69
Kap.17
72
Kap.14,28 380
Kap.16,15 383
Kap.13,23 378
Kap.15
381
Kap.5,13 1123
Kap.5
63
Kap.1
461
Kap.1
394
Kap.2,12 397
Kap.10
1141
Kap.6,11 1163
Kap.1,3 1181
Kap.12,14 1201
Kap.4,13 1206
Kap.4
1183
Kap.1,17 1220
Kap.16,29 419
Kap.22
426
Kap.7
281
Kap.21
425
Kap.21,17 425
Kap.20,35 424
Kap.28
518
Kap.16
448
Kap.22,52 428
Kap.22
512
Kap.1
428
Kap.8,25 438
Kap.4,21 989
Kap.8
697
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All Jorden skal tilbe Gud ........................................................
Alle de ord jeg har talt, skal skje ............................................
Alle land er gitt i Nebukadnesars hånd ..................................
Alt har sin tid ..........................................................................
Alt strev under solen er bare tomhet .....................................
Alterets mål ...........................................................................
Amalekittene kommer og strider mot dem .............................
Amalekittene røvet i Davids by mens han var i Filisterleiren
Amasja, Judas konges, historie .............................................
Amasjas, Judas konges, historie ...........................................
Ammons barn, hør Herrens ord .............................................
Ammons barns ugjerninger ...................................................
Amnon lå med sin søster, Tamar ..........................................
Amon, Judas konges, historie ...............................................
Amons, Judas konges, historie .............................................
Antikrist .................................................................................
Apollos forkynner i Efesus ....................................................
Apostelmøtet i Jerusalem angående omskjærelsen .............
Apostlenes rettigheter ...........................................................
Apostlens uro og tr¢st ...........................................................
Aram drar til strid igjen neste år ............................................
Arameerne inntok Juda og Jerusalem ...................................
Arameerne samler seg til krig igjen .......................................
Arbeid og motstand ...............................................................
Arbeid på deres frelse ...........................................................
Arbeiderne på vingården .......................................................
Arbeiderne som bygger opp igjen Jerusalems porter og murer
Arbeidet på arken og nådestolen ..........................................
Arbeidet på brennofferalteret .................................................
Arbeidet på de hellige klær ....................................................
Arbeidet på forgården ............................................................
Arbeidet på gullbordet ...........................................................
Arbeidet på lysestaken ..........................................................
Arbeidet på røkofferalteret .....................................................
Arbeidet på tabernaklet ........................................................
Arbeidet påbegynnes igjen og et nytt brev sendes til kongen
Arbeidets materialregnsKap ..................................................
Arken føres opp til Jerusalem ...............................................
Aron og hans sønner begynner i sin tjeneste ........................
Aron skal dø ..........................................................................
Arons stav blomstrer som en stadfestelse ............................
Arons ætt ...............................................................................
Asa ber Arameerne om hjelp isteden for Herren ...................
Asa fjerner all ugudelighet fra Juda .......................................
Asa i krig med Serah fra Nubia .............................................
Asa, Judas konges, historie ..................................................
Asa, Judas konges, historie ..................................................
Asarjas (Ussias), Judas konges, historie ..............................
Asjers barns arv ....................................................................
Asjers ætt ..............................................................................
Asken og vannet skal rense den skitne .................................
Assur var som et tre i Edens hage ........................................

Salme
Esek
Jer
Fork
Fork
Esek
2.Mos
1.Sam
2.Krøn
2.Kong
Esek
Amos
2.Sam
2.Krøn
2.Kong
1.Joh
Apg
Apg
1.Kor
2.Kor
1.Kong
2.Krøn
2.Sam
3.Joh
Fil
Matt
Neh
2.Mos
2.Mos
2.Mos
2.Mos
2.Mos
2.Mos
2.Mos
2.Mos
Esra
2.Mos
1.Krøn
3.Mos
4.Mos
4.Mos
4.Mos
2.Krøn
2.Krøn
2.Krøn
2.Krøn
1.Kong
2.Kong
Josva
1.Krøn
4.Mos
Esek

Kap.66
623
Kap.12,21 835
Kap.27
788
Kap.3
693
Kap.1
692
Kap.43,13 873
Kap.17,8 130
Kap.30
363
Kap.25
515
Kap.14
445
Kap.25
851
Kap.1,13 909
Kap.13
378
Kap.33,21 526
Kap.21,19 455
Kap.2,18 1215
Kap.18,24 1104
Kap.15
1099
Kap.9
1140
Kap.2,12 1150
Kap.20,23 424
Kap.24,23 515
Kap.10,15 375
Kap.1,5 1219
Kap.2,12 1170
Kap.20
969
Kap.3
542
Kap.37
152
Kap.38
154
Kap.39
155
Kap.38,9 154
Kap.37,10 153
Kap.37,17 153
Kap.37,25 153
Kap.36
151
Kap.5
534
Kap.38,21 154
Kap.15
477
Kap.9
166
Kap.20,23 217
Kap.17
213
Kap.3
194
Kap.16
506
Kap.15,8 506
Kap.14,9 505
Kap.14
505
Kap.15,9 417
Kap.15
446
Kap.19,24 295
Kap.7,30 470
Kap.19
215
Kap.31
858
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Assyrerkongen angriper Hiskia og Juda ................................
Assyrernes erobring ..............................................................
Assyrias konge drar opp imot Juda .......................................
Assyrias konge inntar Samaria ..............................................
Avgudsoffermat .....................................................................
Babels tårn ............................................................................
Babylonerriket faller, og Persierne og Medierne overtar riket
Babylons dom ........................................................................
Babylons fall ..........................................................................
Babylons guder faller for Herren ...........................................
Babylons invasjon av Jerusalem ...........................................
Baesa, Israels konges, historie .............................................
Bakeren og munnskjenken ...................................................
Balak sender bud til Bileam om å forbanne Israel .................
Barne-oppdragelse ................................................................
Be for oss ..............................................................................
Be om fred for Jerusalem ......................................................
Be, søk, og bank på ..............................................................
Bedre er det gode enn det onde ...........................................
Bedre å være to enn èn ........................................................
Befaling om å rense og å reise tabernaklet ...........................
Befri meg fra graven ..............................................................
Befri meg fra mine fiender .....................................................
Behandling av hustruen .........................................................
Benhadad, Arams konge, omringer Samaria ........................
Benjamin ble født og Rakel døde ..........................................
Benjamins barns arv ..............................................................
Benjamins stamme unngår å bli utryddet ..............................
Benjamins ætt .......................................................................
Benjamins ætteslekt ..............................................................
Bileam fortsetter sine profetier ..............................................
Bileam profeterer ...................................................................
Bilhad holder sin rettferdighets tale til Job .............................
Bilhad klandrer Job og holder sin læretale for ham ...............
Bilhad tar da til orde mot Job .................................................
Blodet renser fra synden, dersom vi vandrer i lyset ..............
Bokens hensikt ......................................................................
Bokrullen med profetiene blir lest opp for folket og for kongen
Bokrullen og Lammet som var slaktet ...................................
Brevet Dairus sendte tilbake til motstanderne .......................
Bruken av den østre port .......................................................
Bryllupet i Kana .....................................................................
Budet og lærdommen skal bevare deg fra en annen manns kvinne
Budskapet fra de tre engler ...................................................
Budskapet fra døperen Johannes .........................................
Budskapet til Efesus .............................................................
Budskapet til Filadelfia ..........................................................
Budskapet til Laodikea ..........................................................
Budskapet til Pergamum .......................................................
Budskapet til Sardes .............................................................
Budskapet til Smyrna ............................................................
Budskapet til Tyatira ..............................................................
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Bygningen mot vest ...............................................................
Bygningen ved den nordlige mur ...........................................
Bær hverandres byrder ..........................................................
Bær hverandres byrder ..........................................................
Bønnen i Getsemane ............................................................
Både Jøder og hedninger blir forløst ved tro .........................
Da Arameerne angrep Jerusalem .........................................
Da den ugudelige forfulgte den rettferdige ............................
Da Doeg og Saul drepte Herrens prester ..............................
Da Filisterne grep David i Gat ...............................................
Da Herren ble vred, spurte folket etter Guds godhet .............
Da Herren hjemsøker himmelen og Jorden ...........................
Da Herren lot Sions fanger vende tilbake ..............................
Da Israel var ung, ledet jeg ham, men nå skal sverdet ta ham
Da Israels drog ut av Egypten ...............................................
Da Jesus skulle fødes ...........................................................
Damaskus' ugjerninger ..........................................................
Daniel fastet og fikk møte en stor engel i et syn ....................
Daniel forteller kongen drømmen ..........................................
Daniel får et budskap fra himmelen .......................................
Daniel får se et syn om en vær og en geitebukk ...................
Daniel i løvehulen ..................................................................
Daniel irettesetter kongen og tyder skriften på veggen .........
Daniel så fire store dyr i en drøm ..........................................
Daniel ville ikke gjøre seg skitten med den mat de hadde ....
Daniels bønn til Herren for sitt land og folk ...........................
Daniels kolleger og hans underordnede forsøker å felle ham
Dans barn tok med seg Mikas Levitt og husguder .................
Dans barns arv ......................................................................
David blir gift med Sauls datter .............................................
David blir konge ....................................................................
David blir konge over hele Israel ...........................................
David forteller hva han har samlet til tempelet ......................
David fører Herrens ark opp til Jerusalem .............................
David får beskjed om rådet og drar videre ............................
David får boplass blant Filisterne i Siklag .............................
David får melding om Sauls død ...........................................
David gjør vel mot Mefiboset, Jonatans sønn .......................
David i krig med Ammons barn .............................................
David i krig med Filisterne .....................................................
David i strid med Filisterne ...................................................
David inntar Jerusalem ..........................................................
David inntar Rabba ...............................................................
David inntok Rabba i Ammons barns land ............................
David kommer til Gat i Filisterland .........................................
David kommer til presten og får Goliats våpen .....................
David kvad denne sang da han var utfridd fra alle sine fiender
David ligger med Batseba .....................................................
David møter Saul for første gang ..........................................
David og folket ville flytte Guds ark .......................................
David og Jonatan inngår en blodspakt ..................................
David planlegger og samler sammen til tempelet .................
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David slår Edomittene ...........................................................
David slår Filisterne og tar Gat .............................................
David slår kongen i Soba og Arameerne ..............................
David slår Moabittene ...........................................................
David sparer Sauls liv da han var i hulen ..............................
David strider mot Filisterne ved Ke'ila ...................................
David tar farvel med Salomo på sitt dødsleie ........................
David tar spydet og krukken fra Saul om natten ...................
David vant over kjempen Goliat ............................................
David vender hjem igjen etter krigen ....................................
David vil bygge Herren et hus ...............................................
Davids anger ved Batseba ....................................................
Davids helter .........................................................................
Davids helter .........................................................................
Davids hus og familie ............................................................
Davids kamp mot Ammons barn og Arameerne ...................
Davids kamp mot Arameerne ................................................
Davids kamp mot Edomittene ...............................................
Davids kamp mot Filisterne ...................................................
Davids kamp mot Kongen av Soba .......................................
Davids kamp mot Moabittene ................................................
Davids krigshøvdinger ...........................................................
Davids lovprisning til Herren ..................................................
Davids siste befalinger til høvdingene og Salomo ................
Davids siste ord ....................................................................
Davids sørge-sang over Saul og Jonatan .............................
Davids tempelsangere ..........................................................
Davids ætt .............................................................................
De andre land skal også møte sin straff ................................
De andre stammers plassering .............................................
De av folket som bosatte seg i Jerusalem .............................
De av folket som bosatte seg i resten av Israel .....................
De av lederne som ikke trodde på Jesus ..............................
De ble tr¢stet ved Titus' gode nyheter ..................................
De blir sendt av sted med brevet ...........................................
De byer som ikke vendte om .................................................
De dødes oppstandelse ........................................................
De dødes oppstandelse ........................................................
De dødes oppstandelse ........................................................
De endrer på gledesbudskapet .............................................
De er ferdige med hele arbeidet ............................................
De familiehoder som drog opp sammen med Esra til Jerusalem
De fem tusen menn blir mettet ..............................................
De fem tusen menn som ble mettet ......................................
De fire horn og de fire smeder ...............................................
De fire vogner som kom mellom de to fjell ............................
De forbanner Jeremia ............................................................
De frie, og de som er bundet .................................................
De får i stand alteret og tempeltjenesten ..............................
De har alle veket av fra det som er rett .................................
De har tenkt ut vold mot profeten ..........................................
De holder løvhyttefest og leser av lovboken ..........................
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De kommer hjem til sin egen menighet i Antiokia .................
De krevde et tegn av ham .....................................................
De kvinner som fulgte Jesus .................................................
De lengtet etter å få se dem igjen .........................................
De menn som kom til David i krigen med Saul .....................
De nye apostlene forkynner på Kypros .................................
De ord Jesus har talt skal dømme menneskene ...................
De planla å gripe Jesus ........................................................
De prester, Levitter, og overhoder, som drog hjem med Serubabel
De rette veier .........................................................................
De råd som ble gitt for å forfølge David ................................
De selvstore beskylder Jeremia for løgn og drar til Egypten
De skitne skal utenfor leiren ..................................................
De som følger avgudene vil jeg utrydde ................................
De som setter sin lit til Herren, rokkes ikke ...........................
De som skal dele opp landet .................................................
De som vendte tilbake av Israels barn ..................................
De som vitner om Jesus .......................................................
De sytti blir sendt ut ...............................................................
De sytti kommer tilbake .........................................................
De søker Herren når Babylonierne kommer, men for seint ...
De tar med tolv steiner og Jordan vender tilbake ..................
De ti bud ................................................................................
De ti Bud ................................................................................
De ti jomfruer .........................................................................
De tjue byggbrød som ble nok til hundre mann ....................
De to horer som kranglet om det levende barnet ..................
De to veier som Babylons konge kommer på ........................
De tolv blir sendt ut ................................................................
De tolvs misjons-virksomhet .................................................
De troende hadde alt felles ...................................................
De troende var samstemt i bønn ...........................................
De trofaste og de dårlige .......................................................
De tørre bein som det kom livsånde i ....................................
De ugudelige som har presset meg hardt, skal bli til skamme
De ugudelige søker etter mitt fall hele dagen ........................
De utskårne avguder .............................................................
De vendte seg til avgudenes vei ...........................................
De vise menn fra Østens land ...............................................
Debora og Barak sang denne sang .......................................
Dem som ville gjøre seg selv prektig på falsk måte ..............
Den andre basun ................................................................
Den andre vrede-skal ............................................................
Den barmhjertige Samritan ...................................................
Den besatte fra gravhulene ...................................................
Den daglige ofring .................................................................
Den fattiges offer ...................................................................
Den femte basun ................................................................
Den femte vrede-skål ............................................................
Den fjerde basun ................................................................
Den fjerde vrede-skål ............................................................
Den første basun ................................................................
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Den første vrede-skål ............................................................
Den gode får det godt, og den onde får det ondt ..................
Den gode hyrde .....................................................................
Den gode vei og den onde vei ...............................................
Den Hellige Ånd kommer ......................................................
Den herlighet som venter oss ................................................
Den indre forgård og tempelet ...............................................
Den indre forgård ved den nordlige mur ................................
Den indre forgård ved den sørlige mur ..................................
Den indre forgård ved den østlige mur ..................................
Den Jordiske og himmelske helligdom ..................................
Den Kana'aneiske kvinnes tro ...............................................
Den kloke og dåren ...............................................................
Den lamme ved tempelporten ...............................................
Den late .................................................................................
Den nye himmel og den nye Jord .........................................
Den nye himmel og den nye Jord som Herren skaper ..........
Den onde Nabal døde og David giftet seg med kona ............
Den onde slekt krever tegn ...................................................
Den ordentlige og den onde ..................................................
Den pakt som folket gjorde med Herren ................................
Den rest som etterlates skal kalles hellige ............................
Den rette vei fremfor den onde ..............................................
Den rettferdige og den ugudelige ..........................................
Den rettferdige og synderen ..................................................
Den rike lederen ....................................................................
Den rike mann og Lasarus ....................................................
Den rike mannen ...................................................................
Den Romerske offiser ...........................................................
Den salige mann som grunner på Herrens lov ......................
Den siste formaning ..............................................................
Den siste krig og fredsriket ....................................................
Den sjette basun ................................................................
Den sjette vrede-skål ............................................................
Den sjuende basun .............................................................
Den sjuende vrede-skål ........................................................
Den skitne ånden vender tilbake ...........................................
Den skriftlærde som ville følge ham ......................................
Den som er født av Gud, elsker sin bror ...............................
Den som hater sin bror, vandrer ikke i lyset ..........................
Den som ikke er imot dere, er for ..........................................
Den som ikke er imot oss, er med oss ..................................
Den som kan styre sin tunge er mektig .................................
Den som lager vrede .............................................................
Den som tar imot dere, tar imot meg .....................................
Den som vandrer rettferdig får bo i Herrens beskyttelse .......
Den som vil berge sin sjel, skal miste den ............................
Den spedalske Na'aman kommer til Elisja ............................
Den store hore og dyret ........................................................
Den store mengde av alle folk i himmelen ............................
Den store ørn fra Babylon .....................................................
Den sunne lære .....................................................................
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Den syke ved Bet-esda dammen ..........................................
Den trange og brede port ......................................................
Den trange port går til himmelen ...........................................
Den tredje basun ................................................................
Den tredje vrede-skål ............................................................
Den ugudelige .......................................................................
Den unge rike mannen ..........................................................
Den veloppdragne og den ugudelige ....................................
Den velstående kvinne som ikke kunne få barn ....................
Den velstående kvinnes sønn døde og Elisja vekket ham opp
Den vettløse sier at det ikke finnes noen Gud .......................
Den visdom som kommer ovenfra .........................................
Den ydmyke vei og den onde ................................................
Den ytre forgård ....................................................................
Den ødeleggende styggedom ...............................................
Denne bok skal være forseglet inntil endens tid ....................
Denne dag beleirer Babylons konge Jerusalem ...................
Denne skatt er skjult i et leirkar .............................................
Denne vrange slekt skal ikke få noe tegn ..............................
Dere er salt og lys .................................................................
Dere faster for dere selv .......................................................
Dere fikk nåde, så vær da gode mot andre ...........................
Dere får ikke landet p.g.a. at dere har fortjent det .................
Dere går bare på de onde veier ............................................
Dere har Djevelen til far .........................................................
Dere kan ikke tjene både Gud og mammon ..........................
Dere røver tienden fra meg ...................................................
Dere skal elske og lyde Herren, så at han kan være med dere
Dere skal få Den Hellige Ånd ................................................
Dere skal ikke inngå noen pakt med Kana'anittene ..............
Dere skal ikke stride mot Esaus barn ....................................
Dere skal ikke sverge ............................................................
Dere skal ikke ta etter de okkulte skikker ..............................
Dere taler galt om Herren ......................................................
Dere tar ikke lærdom av deres synder ..................................
Dere ville ikke høre på min pakts ord ....................................
Deres ondskap, som Gud er så vred på ...............................
Deres sorg skal bli til glede ...................................................
Dersom du vender om, skal du få komme tilbake .................
Dersom ikke Herren bygger huset, arbeider de forgjeves .....
Dersom vi ber, hører han oss ................................................
Det andre dyr steg opp fra Jorden .........................................
Det andre segl .......................................................................
Det ble strid med Filisterne igjen ...........................................
Det ble strid meg Filisterne igjen ...........................................
Det brev som Artaxerxes sendte med Esra ...........................
Det demoraliserte menneske ................................................
Det dere ofrer i mitt tempel er skittent ...................................
Det dokument som Mordekai skrev i kongens navn .............
Det er bedre å stole på Herren, enn å sette sin lit til fyrster ..
Det er godt å lovsynge Gud ...................................................
Det er godt å prise Herren .....................................................
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Jes
Herren, Gud, hevner det urettferdige ..................................... Salme
Herren har befridd meg fra alle mine fiender .........................
Salme
Herren har elsket Israel med en evig kjærlighet ....................
Jer
Herren har gitt en kunstnerånd .............................................. 2.Mos
Herren har grunnfestet Sion på sitt hellige berg ....................
Salme
Herren har sak mot sitt folk ...................................................
Mika
Herren henter sitt folk fra alle kanter .....................................
Esek
Herren hånd skal være mot dem som profeterer løgn ..........
Esek
Herren kaller på Samuel ........................................................
1.Sam
Herren kan forme sitt folk om igjen hvis de vender om .........
Jer
Herren kommer over deg, du fyrste over Ros, Mesek, og Tubal Esek
Herren kommer til tempelet ...................................................
Esek
Herren lar den ugudelige forgå ..............................................
Salme
Herren lar seg ikke spørre av de onde ..................................
Esek
Herren og Job taler sammen .................................................
Job
Herren oppretter en evig pakt med sitt folk igjen ...................
Hos
Herren rakte ut sine hender til et folk som ikke brydde seg ..
Jes
Herren ransaker menneskene ...............................................
Jer
Herren refser prestene ..........................................................
Mal
Herren renser sitt folk ...........................................................
Sak
Herren sa: Sett deg ved min høyre hånd ............................... Salme
Herren samtaler med Abraham om Sodoma ......................... 1.Mos
Herren satte mine føtter på en klippe ....................................
Salme
Herren sier at de skal drive ut landets innbyggere ................
4.Mos
Herren sier at Jeremia ikke skal ta seg familie på dette sted
Jer
Herren skal dømme sitt folk med rettferdighet ......................
Salme
Herren skal forbarme seg over sitt folk .................................
Jes
Herren skal føre ulykke over dette sted .................................
Jer
Herren skal gjøre ende på ditt fangenskap når du lyder hans bud5.Mos
Herren skal rense Israel for urett ...........................................
Jes
Herren skal riste Israel blant alle folkeslag ............................
Amos

Side 1259
Kap.13
Kap.28
Kap.5
Kap.85
Kap.22
Kap.141
Kap.45,8
Kap.42
Kap.43,16
Kap.10
Kap.93
Kap.97
Kap.20
Kap.62
Kap.23
Kap.27
Kap.40
Kap.40
Kap.21
Kap.16
Kap.48,12
Kap.94
Kap.18
Kap.30,23
Kap.31
Kap.87
Kap.6
Kap.37,15
Kap.13
Kap.3
Kap.18,5
Kap.38
Kap.43
Kap.11
Kap.20
Kap.39,34
Kap.2,16
Kap.65
Kap.17,9
Kap.1,6
Kap.13
Kap.110
Kap.18
Kap.40
Kap.33,50
Kap.16
Kap.72
Kap.14
Kap.19
Kap.30
Kap.48
Kap.9,7

599
605
824
634
603
662
742
594
740
204
639
640
602
622
604
605
592
868
602
128
745
639
600
792
146
635
921
865
836
334
778
866
873
598
843
592
899
757
777
942
940
648
73
612
233
776
627
716
779
270
744
915

Side 1260

Alfabetisk Register

Herren skal samle Israel ........................................................
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Hold fast ved troen for å nå frem til Guds hvile .....................
Hosea, Israels konges, historie .............................................
Hun forteller om sin kjærlighetsakt ........................................
Hun lette etter sin elskede om natten ....................................
Hun treffer sin elskede ..........................................................
Hungersnød i Israel i 7 år ......................................................
Hungersnød p.g.a. blodskyld av Saul ...................................
Hungersnøden i Elisjas tid og mirakelet med matgryta .........
Huset på fjell og huset på sand .............................................
Huset på sand, og huset på fjell ...........................................
Husk å komme med dine gaver til Herren .............................
Hustruer og menn ..................................................................
Hva det koster å være en Jesu lærling ..................................
Hva gagn er det når et menneske ikke får nyte av sitt strev ..
Hva Gud gjør i sin allmakt .....................................................
Hva samgang har den troende med den vantro ...................
Hvem er den største ..............................................................
Hvem er den største ..............................................................
Hvem er den største .............................................................
Hvem er den største ..............................................................
Hvem er det som vinner i det lange løp .................................
Hvem er en trofast tjener .......................................................
Hvem er som Herren vår Gud ...............................................
Hvem er visdommen og hva er forstand ...............................
Hvem får velsignelse fra herlighetens konge ........................
Hvert 7.år er et frigivelses år .................................................
Hvor ensom hun sitter, den folkerike by ................................
Hvordan den første menighet fungerte ..................................
Hvordan kan Messias være Davids sønn ..............................
Hvordan Paulus ble en apostel .............................................
Hvorfor Paulus' besøk ble utsatt ...........................................
Hvorfor ser det ut som at det går de ugudelige vel ...............
Hvorfra er din myndighet .......................................................
Hyrdene som så englene ......................................................
Hør det ord som Herren har talt mot dere .............................
Hør på Herrens dom og ta den på alvor ................................
Hør på meg dere som søker rettferdighet ..............................
Høvdingene gir gaver til tabernaklet ......................................
Høytidene ..............................................................................
I de siste tider skal fred komme, og folk skal tjene Herren ....
I synet så jeg en lysestake av gull og to oljetrær ...................
I vrede taler Sofar mot Job sin irettesettende lære ...............
Ikke alle får komme inn i Herrens menighet ..........................
Ikke fordøm din bror ..............................................................
Ikke fordøm din neste ............................................................
Ikke strid mot Ammons barn på deres vandring ....................
Ikke strid mot Moab på deres vandring .................................
Ild fra Herren dreper to av Arons sønner ...............................
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Ingen datter som arver må gifte seg utenfor stammen ..........
Ingen skal kunne stå seg mot Israel ......................................
Ingen søke sitt eget beste .....................................................
Inndeling av preste- og Levitt-tjenesten ................................
Inndeling av tilsynsmenn og dommere .................................
Inndeling over oppsynsmenn over skattene i Guds hus ........
Innledning ..............................................................................
Innledning ..............................................................................
Innledning og hilsen ..............................................................
Innløsings takster for forskjellige ting ....................................
Innsamling til de innvidde ......................................................
Isak blir født ...........................................................................
Isak hos Abimelek i Gerar .....................................................
Isboset, Sauls sønn, blir drept ..............................................
Ismael og Hagar må gå .........................................................
Ismaels ætt ............................................................................
Israel er som et frodig vintre, men dets hjerte er falskt .........
Israel gleder seg ved ondskapen ..........................................
Israel hadde kjønnslig omgang med Moabs døtre ................
Israel har stridt mot Gud ........................................................
Israel har vært utro og tatt fremmede til hustruer ..................
Israel, hvorfor har du forlatt Herren og dyrker andre guder ...
Israel i fredsriket ....................................................................
Israel i krig med Amorittene ...................................................
Israel kommer hjem til sitt land .............................................
Israel og gledesbudskapet ....................................................
Israel, sett din lit til Herren og ikke til avguder .......................
Israel skal bortføres til Babylon .............................................
Israel strider mot Midianittene og vinner ...............................
Israel taper krigen og Saul dør ..............................................
Israel utrydder nesten Benjamins stamme for sin synd .........
Israel, vend om til Herren ......................................................
Israelittene synder igjen og dyrker andre guder ....................
Israelrikets fall .......................................................................
Israels barn blir slaver ...........................................................
Israels barn fører krig mot innbyggerne ................................
Israels barn gir Levittene byer ...............................................
Israels barn knurrer og må gå i ørkenen i 40 år til .................
Israels barns befrielses sang .................................................
Israels barns leirplasser ........................................................
Israels befrielse og hjemkomst ..............................................
Israels fjell, hør Herrens ord ..................................................
Israels folk drar fra Sinai ørken til Paran ørken .....................
Israels folk har bare syndige gjerninger ................................
Israels folk skal få vende tilbake til sitt land igjen ..................
Israels fyrstes landområde ....................................................
Israels hovmodighet ..............................................................
Israels Hyrde, vend øret til ....................................................
Israels motstandere skal fortære dem ..................................
Israels ondskap og straff .......................................................
Israels stammehøvdinger ......................................................
Israels ugjerninger .................................................................
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Israels voktere er blinde hyrder .............................................
Israels ødeleggelse ...............................................................
Issakars barns arv .................................................................
Issakars ætt ..........................................................................
Istandsettelse av menigheten ................................................
Jabin og alle de konger som var med ham ...........................
Jag etter visdom, for den vil vokte deg .................................
Jairus' datter og kvinnen med blødninger ..............................
Jairus' datter og kvinnen med blødninger .............................
Jakob blir drept og Peter fengslet ..........................................
Jakob får seg egen busKap ...................................................
Jakob kommer til Egypt ........................................................
Jakob kommer til Laban ........................................................
Jakob møter Esau .................................................................
Jakob møter Farao ................................................................
Jakob og hans hustruer får barn ...........................................
Jakob og Johannes' begjæring .............................................
Jakob reiser fra Laban ...........................................................
Jakob rømmer for Esau .........................................................
Jakob røver velsignelsen fra Esau ........................................
Jakob sender bud til Esau .....................................................
Jakob velsigner sine sønner .................................................
Jakobs (Israels) ætt ...............................................................
Jakobs død ...........................................................................
Jakobs giftemål .....................................................................
Jakobs hilsen ........................................................................
Jakobs hus får vende hjem igjen ...........................................
Jefta blir høvding over Israels hærer .....................................
Jeg bekjente mine synder og ble fri .......................................
Jeg elsker Herren, for han hører min røst .............................
Jeg er den mann som har sett hele denne vrede ..................
Jeg er ikke kommet for fred, men strid ..................................
Jeg er nidkjær for Sion, sier Herren ......................................
Jeg gav meg til å se på visdom og ufornuft ...........................
Jeg gjør din panne hard, så gå og tal til Israels hus ..............
Jeg gransket ut hva menneskene burde gjøre i livet .............
Jeg har elsket deg dypt, Israel ..............................................
Jeg har gitt deg Amorittkongen i din hånd .............................
Jeg har prøvd visdommen og funnet at den er god ..............
Jeg har vunnet over verden ...................................................
Jeg jager mot målet ...............................................................
Jeg lovpriser deg for du hjalp meg ........................................
Jeg løfter mine øyne opp til fjellene .......................................
Jeg skjønte at Gud gjør dette for å teste menneskene ........
Jeg stod der innfor Herren og han talte om folkets sløvhet ...
Jeg så de onde ting som skjer et menneske ........................
Jeg så hvordan en fremmed kvinne fikk tak i en mann .........
Jeg tar min tilflukt til Herren ...................................................
Jeg utøser min sorg for Herrens åsyn ...................................
Jeg vendte min hu til å granske visdom ................................
Jeg vil kaste meg ned for deg, og prise deg .........................
Jeg vil love Herren for han befridde meg ..............................
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Jeg vil opphøye deg min Gud, du som er konge ...................
Jeg vil prise Herren, for store under har han gjort .................
Jeg vil prøve gleden ..............................................................
Jeg vil synge en sang om min elskede og hans vingård .......
Jeg vil sønderbryte Egyptens armer ......................................
Jeg vil vokte mine veier .........................................................
Jehu får Akabs sønner drept .................................................
Jehu slår i hjel alle avgudsdyrkerne ......................................
Jehu utfører dommen over Akabs ætt ...................................
Jeremia blir kalt til profet .......................................................
Jeremia blir kastet i brønnen .................................................
Jeremia blir tatt til fange, og han profeterer om Jerusalems fall
Jeremia fikk se i et syn to korger med gode og dårlige fikener i
Jeremia får sin frihet og Gedalja blir styrer i landet ...............
Jeremia kjøpte et belte på Herrens befaling .........................
Jeremia kjøpte et jordstykke ..................................................
Jeremia og Rekabittenes lydighet mot deres far ...................
Jeremia profeterer at Nebukadnesar skal slå Egypten .........
Jeremia profeterer for kongen hva som skal skje ..................
Jeremia sender domsord til Babylon i en bok .......................
Jeremia skriver alle profetiene i en bok .................................
Jeremia skriver en ny bokrull .................................................
Jeremia spør bedene Gud for sitt folk ...................................
Jeremias brev til de bortførte i Babylon .................................
Jeremias bønn til Herren etter handelen ...............................
Jeremias og Guds svar på folkets opprør .............................
Jeroboam blir konge over Israelriket og faller fra Gud ..........
Jeroboams hustru kommer til profeten Akia ..........................
Jeroboams, Israels konges, historie ......................................
Jerusalem bli inntatt av Kaldeerne ........................................
Jerusalem blir inntatt og folket bortført ..................................
Jerusalem og tempelet skal bygges opp igjen ......................
Jerusalem skal bli til en forbannelse hvis de ikke vil vende om
Jerusalem skal gis i Babylons konges hånd ..........................
Jerusalems innbyggere .........................................................
Jerusalems innbyggere skal ete sitt brød med frykt ..............
Jerusalems murer ..................................................................
Jerusalems murer innvies med stor glede ............................
Jerusalems synder ................................................................
Jerusalems utroskap .............................................................
Jerusalems ødeleggelse .......................................................
Jesaja profeterer om Judas bortførelse til Babylon ...............
Jesajas tale om det kommende av Herrens gjerninger .........
Jesu autoritet .........................................................................
Jesu begravelse ....................................................................
Jesu bruk av liknelser ............................................................
Jesu brødre tror ikke på ham ................................................
Jesu bønn ..............................................................................
Jesu bønn i Getsemane ........................................................
Jesu død ................................................................................
Jesu dødsdom .......................................................................
Jesu dåp og den himmelske røst ..........................................
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Jesu familie ...........................................................................
Jesu familie ...........................................................................
Jesu fødsel ............................................................................
Jesu første lærlinger .............................................................
Jesu gjenkomst .....................................................................
Jesu gjenkomst og Guds dom ...............................................
Jesu inntog i Jerusalem .........................................................
Jesu korsfestelse ...................................................................
Jesu Kristi tilblivelse ..............................................................
Jesu lovprisning .....................................................................
Jesu lære om bønn ...............................................................
Jesu lære om skilsmisse .......................................................
Jesu mor og brødre ...............................................................
Jesu offer fjerner synden .......................................................
Jesu oppstandelse ................................................................
Jesu oppstandelse ................................................................
Jesu oppstandelse ................................................................
Jesu opptog inn i Jerusalem ..................................................
Jesu opptog inn i Jerusalem .................................................
Jesu rettergang .....................................................................
Jesu rettssak .........................................................................
Jesu siste befalinger til lærlingene før opprykkelsen .............
Jesu siste måltid med de tolv ................................................
Jesu stamtavle ......................................................................
Jesu tale fra fjellet .................................................................
Jesu tale fra fjellet .................................................................
Jesu uttalelse om hyklere ......................................................
Jesu ættetavle .......................................................................
Jesus advarer mot de lovlærde .............................................
Jesus advarer mot de skriftlærde ..........................................
Jesus advarer mot de skriftlærde og fariseerne ....................
Jesus advarer mot hykleri .....................................................
Jesus avvist på sitt hjemsted .................................................
Jesus bebreider byene ..........................................................
Jesus befrir en demonbesatt gutt ..........................................
Jesus befrir en som er besatt av en stum demon .................
Jesus befrir mannen fra gravhulene .....................................
Jesus befrir to demonbesatte ................................................
Jesus begynner sin virksomhet .............................................
Jesus begynner sin virksomhet ............................................
Jesus begynner å preke ........................................................
Jesus blir arrestert .................................................................
Jesus blir arrestert .................................................................
Jesus blir dømt til døden .......................................................
Jesus blir døpt av Johannes ..................................................
Jesus blir døpt av Johannes ..................................................
Jesus blir foraktet hjemme i Nasaret ....................................
Jesus blir forkastet av Jødene ...............................................
Jesus blir forrådt og tatt til fange ...........................................
Jesus blir fremstilt for Israels myndighet ...............................
Jesus blir ført frem for Pilatus ................................................
Jesus blir ført frem for Pilatus ................................................
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Jesus blir ført frem for Pilatus ................................................
Jesus blir gravlagt .................................................................
Jesus blir gravlagt .................................................................
Jesus blir gravlagt .................................................................
Jesus blir korsfestet ...............................................................
Jesus blir korsfestet ..............................................................
Jesus blir korsfestet ...............................................................
Jesus blir lokket av Djevelen .................................................
Jesus blir omskåret ...............................................................
Jesus blir salvet for sin gravferd ............................................
Jesus blir salvet i Simons hus ...............................................
Jesus blir salvet til sin død ....................................................
Jesus blir tatt opp til himmelen ..............................................
Jesus blir tatt opp til himmelen ..............................................
Jesus blir tatt til fange ...........................................................
Jesus driver ut selgerne av templet .......................................
Jesus dømmes til døden .......................................................
Jesus døpes ..........................................................................
Jesus dør ...............................................................................
Jesus dør ...............................................................................
Jesus er det ekte vintre .........................................................
Jesus er livets brød ...............................................................
Jesus er oppstandelsen og livet ............................................
Jesus er prest på Melkisedeks måte .....................................
Jesus er veien til den forberedte plass .................................
Jesus er verdens lys ..............................................................
Jesus er yppersteprest for en bedre pakt ..............................
Jesus for Herodes .................................................................
Jesus forbanner fikentreet ....................................................
Jesus forbanner fikentreet .....................................................
Jesus forkynner gledesbudskapet og kaller fire fiskere .........
Jesus forkynner i Galilea .......................................................
Jesus forteller om deres fornektelse av ham .........................
Jesus forteller om døperen Johannes ...................................
Jesus forutsier forrådelsen ....................................................
Jesus forutsier Peters fornektelse .........................................
Jesus forutsier Peters fornektelse .........................................
Jesus forutsier Peters fornektelse .........................................
Jesus forutsier sin død ..........................................................
Jesus forutsier templets ødeleggelse ...................................
Jesus føres frem for ypperstepresten ....................................
Jesus gråter over Jerusalem .................................................
Jesus, Guds yppersteprest ...................................................
Jesus går på vannet ..............................................................
Jesus går på vannet ..............................................................
Jesus går på vannet ..............................................................
Jesus helbreder blinde Bartimeus .........................................
Jesus helbreder de syke ved Genesaret ...............................
Jesus helbreder den blindfødte .............................................
Jesus helbreder den døve med talevansker .........................
Jesus helbreder den lamme ..................................................
Jesus helbreder en blind mann i Bet-Saida ...........................
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Jesus stilles frem for Pilatus ..................................................
Jesus synes synd på folkemengden .....................................
Jesus sørger over Jerusalem ................................................
Jesus taler igjen om sin død ..................................................
Jesus taler igjen om sin død ..................................................
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Job gir fritt utløp i en bønn til Gud .........................................
Job holdes ennå for å være gjenstridig når han forklarer for dem
Job klager over at Gud ikke straffer det urettferdige ............
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Josjafat innsetter dommere ...................................................
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Josva dør ...............................................................................
Josva
Josva inntar Ai .......................................................................
Josva
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Josva omskar folket og holdt påske ......................................
Josva
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Judas etterkommere .............................................................
1.Krøn
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Salme
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Kalt til å leve et innvidd liv .....................................................
1.Pet
Kan dere ikke tyde tiden ........................................................
Luk
Kana'anitterkonge i krig med Israel .......................................
4.Mos
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1.Tim
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La den ugudelige bli dømt og hjelp meg ...............................
La deres frukt være god ........................................................
La det gå for seg med orden .................................................
La det meningsløse være og vend om til Gud .......................
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Joel
Straffer for de forskjellige lover ..............................................
3.Mos
Strid med Filisterne ved Geser .............................................
1.Krøn
Strid mellom Akab og Arameer-kongen ................................
1.Kong
Striden mellom kvinnen og Djevelen .....................................
Åp
Striden mot Og, kongen i Basan ...........................................
5.Mos
Stridigheter i menigheten ......................................................
1.Kor
Stridigheter om hvem Jesus er ..............................................
Joh
Styrk vår tro ...........................................................................
Luk
Sverd, hungersnød, og pest, skal nå dette folk ..................... Jer
Sverdet som skal slå i hjel i Israel .........................................
Esek
Syndefallet .............................................................................
1.Mos
Syndefloden begynner ..........................................................
1.Mos
Syndefloden slutter ...............................................................
1.Mos
Synden ..................................................................................
1.Joh
Synden som bor i meg ved loven ..........................................
Rom
Synderen tenker bare på ondt, men godheten jager etter de godeSalme
Syner om Israel .....................................................................
Amos
Synet av kurven med fruktene ...............................................
Amos
Synet om Edom .....................................................................
Obad
Syng en gravsang over Egyptens bråkete flokk ....................
Esek
Syng en ny sang for Herren ................................................... Salme
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240
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Kap.7,40 1061
Kap.17,5 1037
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61
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Syng Herrens pris i de ordentliges forsamling .......................
Sønnen er så mye større enn englene ..................................
Så gjør man når man ikke vet hvem morderen er .................
Så kommer Gresshopper og Mørke som straff .....................
Så sier Herren om Joakas .....................................................
Så sier Herren om Jojakim ....................................................
Så sier Herren om profetene .................................................
Ta dere i vare for deres lære .................................................
Ta hånd om min sjel, Herre ...................................................
Ta imot gavene fra de bortførte ............................................
Ta med veske, sverd, og pung ..............................................
Tal til Tyrus fyrste ..................................................................
Tempelkjøkkenet ...................................................................
Tempelkunstnerene gjør et oppstyr i byen ............................
Tempelskatten .......................................................................
Templet skal rives ned ..........................................................
Templets inventar blir gjort ....................................................
Templets inventar blir laget ...................................................
Templets ødeleggelse ...........................................................
Tenk på din skaper i ungdommens dager .............................
Ti spedalske blir renset .........................................................
Tiggeren ved Jeriko som var blind ........................................
Til hyrdene for Guds flokk .....................................................
Tilbake i Nasaret ...................................................................
Tilbakebrevet fra kongen .......................................................
Tilbedelse foran tronen i himmelen .......................................
Tilfluktsbyer for manndrapere ................................................
Tilgi ham som har syndet ......................................................
Tilsynsmenn ..........................................................................
Timoteus følger med Paulus og Silas ....................................
Timoteus og Epafroditus .......................................................
Timoteus' liv og oppgave .......................................................
Tjen Herren med glede ..........................................................
Tjen ikke Mammon ................................................................
Tjeneren henter en brud til Isak .............................................
Tjenernes oppførsel ..............................................................
Tjenestegavene i menigheten ...............................................
To bygninger nær tempelet ...................................................
To og en halv stamme får land østenfor Jordan ....................
To veldige profeter på Jorden ...............................................
Totalmålet av tempelbygningen ............................................
Tr¢sten og medlidenhetens Gud ...........................................
Tradisjoner som setter Guds ord ut av kraft ..........................
Tro og bønn ...........................................................................
Troen .....................................................................................
Troskap mot gledesbudskapet ..............................................
Tungetale og profeti ..............................................................
Tydningen på Nebukadnesars drøm .....................................
Tyrus, hør Herrens ord ..........................................................
Tyrus' ugjerninger ..................................................................
Tålmodighet og utholdenhet ..................................................
Ugudelige ord er som slangers gift .......................................
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Hebr
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2.Mos
Jer
Jer
Jer
Matt
Salme
Sak
Luk
Esek
Esek
Apg
Matt
Mark
1.Kong
2.Krøn
Matt
Fork
Luk
Luk
1.Pet
Luk
Esra
Åp
Josva
2.Kor
1.Tim
Apg
Fil
2.Tim
Salme
Matt
1.Mos
Ef
1.Kor
Esek
4.Mos
Åp
Esek
2.Kor
Mark
Jak
Hebr
2.Tim
1.Kor
Dan
Esek
Amos
Jak
Salme
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Ulykke og hjemsøkelse kommer over dere for deres ondskap
Ussia, Judas konges, historie ................................................
Utroskap, hor, og voldtekt .....................................................
Utryddelsesdagen kom, og mange ble drept ........................
Vaktene ble betalt for å lyve ..................................................
Vaktene håner og slår Jesus .................................................
Vaktholdet ved Jesu grav ......................................................
Vandre ikke etter det gamle livet, men etter Kristus .............
Vannet som fløt fra tempelet .................................................
Ved Babylons elver satt vi og gråt .........................................
Ved rettferdighet skal kongen styre .......................................
Veier de gikk på og steder de kom til ....................................
Velsignelsen ved å følge Guds bud .......................................
Velsignelsen ved å lyde Herren .............................................
Velsignet være den mann som stoler på Herren ...................
Vend om fra dine onde ting, Israel ........................................
Vend om fra hedningenes vei ...............................................
Vend om så dere får bo i dette land ellers kommer utryddelsen
Vend om til Herren, så han sparer folket ...............................
Vend om til Herrens ord, så skal dere leve ...........................
Vend om til meg, så vil jeg vende om til dere ........................
Vennskap med verden ..........................................................
Verdens hat ...........................................................................
Vi er tjenere for den nye pakt ................................................
Vi forkynner ordet om korset med ånd og kraft ....................
Vi får være Guds barn ...........................................................
Vi priser deg, Gud, for du hører bønner ................................
Vi sender kjærlighetsgaven med våre brødre .......................
Vi skal være døde for synden, men levende i Kristus ...........
Vi strider ikke på kjøttslig vis .................................................
Vingårdsmannen og hans vingård .........................................
Vintreets ved skal brenne like bra som skogens ved ............
Vis ydmykhet i andres selsKap .............................................
VISDOM FRA AGUR, JAKES SØNN ....................................
Visdommen har dekket sitt bord og roper til deg ...................
Visdommen roper høyt, men de ville ikke høre på den .........
Vise anbefalinger til hans sønn .............................................
Vise og kloke ord ...................................................................
Vokse i kjennskap til Gud ......................................................
Vokt dere for menneskene ....................................................
Vokt mine får, sier Herren .....................................................
Vokteren for Israels flokk .......................................................
Vreden kom for de mange blodige gjerningers skyld ............
Vær en bra arbeider ..............................................................
Vær frimodige, innta landet, og hold budene ........................
Vær gode forvaltere av Guds nåde .......................................
Vær ikke bekymret ................................................................
Vær ikke overmodige ............................................................
Vær oss nådig, Herre, for vi er mettet med forakt .................
Vær på vakt og la dere ikke tynge av bekymringer ...............
Vær tjenere for rettferdigheten ..............................................
Vær tjenere som behager Gud ..............................................
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Ord
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2.Pet
Matt
Sak
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2.Tim
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1.Pet
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Luk
Rom
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Våkn opp, forat de du elsker må bli frelst ..............................
Vår tro seirer over verden ......................................................
Vårt levende håp ...................................................................
Ypperstepresten forhører Jesus ...........................................
Æneas blir helbredet .............................................................
Ættelisten over de som kom hjem til Israel ............................
Ødeleggelse kommer over Babylon ......................................
Ørkenen og det tørre land skal glede seg og blomstre .........
Øye for øye og tann for tann ..................................................
Øye for øye, og tann for tann, og døden for å spotte Gud ....
Øyet gir kroppen lys ..............................................................
Å bli en ordets gjører .............................................................
Å forlate sin bror ...................................................................
Å fornekte eller å bekjenne Jesus .........................................
Å ha frimodighet for Gud .......................................................
Å holde seg til Kristus ............................................................
Å vandre i sannhet og kjærlighet ...........................................
Å være fylt med Kristus .........................................................
Åndelige gaver ......................................................................
Åndens gjerning ....................................................................

Salme
1.Joh
1.Pet
Joh
Apg
Neh
Jer
Jes
Matt
3.Mos
Matt
Jak
Matt
Luk
1.Joh
Matt
2.Joh
Kol
1.Kor
Joh
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