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Eder", som Konung och folk med heligt förtroende kallat,
Att uttolka den Eviges Orcl för Sion i Norden:
Att på urkundshimmeléns hvalf uppleta de gömda

Stjernor, dem tidernas moln omdunkla: alt lyfta med varsam

Hand det läckelse bort, som höljer det Ljusa: att lösa

De Gordknutar, dem Secler ej löst, men huggit: att vältra
Stenen från grafven, och der i dess sköte oss Ängelen visa,
Eder Församlingens Män, vidtfräjdade, Λ7ordade, Eder
Nalkas ett barn i bedjande skick, med hoppet i hjertat,

Hjob i sin tvekande hand l
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I CAPITLEt

v. J. Det var en man i landet Uz, Hjol· var hans
namn; och denne man var rättjkajfem och rcUtfmnig, och früh*
tade Gud, och vek ifrån det ondt dr.

v. 2. Och honom voro födde fju foner och tre döttrar.

v. $. Och hans egendom var fjutufen far, iretnfen kameler,
och femhundrade par oxar, och femhundrade åsnor, och en gan·
(ka βor mängd tjenare, och denne man var mdgtigare än na.
gon af O/ler landets fåner.

v. 4. Och hans Joner hollo gdßabud, hvar och en i fitt
hus på fin dag, äfveti fände de och kallade fina tre Jyßrar att
cfta och dricka med fig.

v. 5. Och när gdßabuds-dagarna gåtthvarfvet ut, fa Jkicka-
de Ηj_ob bud, att man Jkulle helga demf aj och han ßod upp

Dagarne. Andre forfla under detta pronomen - Hjohs
foner, fom nämnas i foregående versen, och ofverfåtta:
— når gåftabuds dagarne gått hvarfvet om, få ikickade Hjob,
och befalite Tina föner, att bereda fig. Men fpråkbruket,
få vål annorflådes, fom i JofuasCap. VII, v. 13, motfåger



Biitida om morgonen och lät pä altaret uplägga bräuneoffer ffler
allas deras antal; ty, tänkte Hjoh: mine fåner kunde ka/va fyn*>
dat och fvikit b) Gud i deras hjertan. Sa gjorde Hjoh i alla
lifsdagar.

v. 6. Och en dag när Guds barn i himmelen komma, att
ßälla fig infor den Evige, kom äfven Satan ibland dem.

v. 7. Och den Evige fade till Satan·, hvarifrän kommer
du7 och Satan /varade Den Evige och fade: ifrån alt gran/ken
pä jorden och att fara omkring tippa henne.

v. $. Och den Evige fade till Satan: har] du fäflat dm
upmärkfamhet pä min tjenare Hjob? Ingen nian pä jorden är
fä rättfkajfens och rättfinuig fom han, gudjrukiig och undvikan¬
de det ondt är.

denna tolkning. Hår förekomma både Fiel och Hithp,.
och vifa, att den förra verbal formen icke har den fedna-
res reilexiva eller reciproca betydelfe.

b) ^3 fynes innefatta alla bemårkelfer, hvilka man kan fåsta
viden knäböjning;, fåledes icke blott ankomilens och afikedet«
ceremoni, utan åfven alla hjertats och fjålens böjningar hos
dem fom börja, fortfåtta eller fluta ett förhållande till
hvarandra. Tanker man ilg den fanna tillgifvenhetens och
trohetens hedersbetygejfe i ord, åthördor och gerningar, 1&
år vålfignelfen i detta förhållande en nödvändig följd och
i motlatt förhållande föibennelfen. I följe hvaraf detta ord
betyder både våifigna och förbanna, vånda lig till och i*
frän någon,, och i moraliik mening hylla och fvika».
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v. ρ. Och Satan fvarade Den Evige och fade: dyrkar Hjoh
Gud for intet?

v. lo Hafver Du icke omhägnat honom och hans hus och
alt det han hafver! Haus händers verk hafver Du vålfgnat b)
och hans egendom utbreder ßg v/ver jorden.

v. il. Men ack c) tit.ßrack din hand och βdt tippa nå¬
got , foni han hafver! Sannerliga /kall han icke d) infor ditt
enfekte Svika dig!- bf

v. ii. Och den Evige fade till Satan: Si! alt hvad han
han hafver vare i din hand! Sträck allenaf icke emot honom
fjelf din hand! Dä gick Satan bort ifrän Den Eviges anßckte.

v. ij. Och en dag när Hjobs Joner och döttrar äto och
drucko vin i deras forftjodde broders hus.

v. 14. Sä kom en budbärare till Hjob och fadel oxarnt
voro vid plogen och äsnorna pä bete vid deras ßda;

v. ij. Och Säbceerne fullo in och togo dem bort, och fol¬
ket nedhoggo de med svärdsägg; och endaβ jag, jag allena fapp

hit att berätta Dig det.

v. ιδ. Medan denne ännu talade, fä kom en annan och fade:
Guds eld fåll ifrän himmelen och ljungade ned pä bofkapen och

c) Andre : icke defto mindre, Gefenii Lehrgebäude p: 844
d) Gefenii Lehrgebäude ρ: 844;
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ρa folket, och förtärde dem ! Och endlaß jag, jag allena βαρρ
undan hit e) att berätta Dig det.

v. ty. Medan denne ännu talade, få kom en annan och
fade: Chaldceerne npfällde tre hopar och ryckte ut emot käme'
lerna och togo dem bort, och folket nedhoggo de med fvärdsägg»
och endctß jag, jag allena βαρρ undan hit, att berätta Dig detl

v. ig. Medan denne ännu talade, få kom en annan och
Jade: dine Joner ock dine dättrar åto och drucko vin uti derar
forffod.de broders hus.

v. ip. Ockβ! en ftark ßorm kom bort ifrån öknen och
Botte på j) hufets fyra horn, få att det föll ofver folket, och
de dogn, och endaβ jag, jag allena βαρρ undan hit, e). att be¬
rätta Dig det!

v. 20. Och Hjob ftod upp och ref fm mantel fonder och
Jkar håret af fitt hnjvud och han fänkte ßg emot jorden och
böjde βg ned..

I

.... .. .· - . ... I

ej Andre ofvcrfatta detta ord med undkom och år hår.
Geiénias i fin Lehrgebåude p, 874: ich rettete mich och
ρ. 872 i en annan conftruction: lafs mich hineilen.

f) Andre fattade ftti,
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V. 2i. Och fade \ näten gick jag nr min moders lif hartet,
och naken Jkalljag dtervånda hitdt. Den Evige gaf och Den
Evige tog, prifadt vare Den Eviges namn l

v. 22 Uti alt detta fyndade icke Hjob eller framjkot nå¬
got knot emot Gud.

2 CAPITLET

v. i. Och en dag komtno Guds barn i himmeten och ßälU
de fig injSr Den Evige; och dfven Satan kom ibland dem och
ftdllde fig infor Den Evige.

v. 2. Och Den Evige fnde till Satan: hvcirifrån kommer
du ? och Satan fvarade Den Evige: ifrån att granjka uppä jor¬
den och jara omkring tippa henne.

v.J. Och Den Evige fade till Satan: hafuer du fdftat
din upmdrkjamhet pä min tjenare Hjob? Ingen man pä jorden
dr fä rdttjkajfens och rättfinnig fom han, gudfmktig och und¬
vikande det oηdt ar; och ån i värt na häller han fig (1andaktigt
vid fin rattfkctjj'enhet, fafiän du fatte mig tipp emot honom, att
förföra honom.

v. 4 Och Satan fvarade Den Evige och fade: Hud ef¬
ter hud Jkall den mannen upoffra, och kvad han hafver, alt an¬
da till fit lif l g)

g) Den Evige utmärker Hjc-b i v. 3 framfor andra ménni-
ikor, ialom ett exempel af en fullkomlighet, hvilken fjelfve
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v. y. Men iitfiråck din hand och ßot in Uli hans ben och
hans ko11! Sanne* liga ßatl han icke under din afyn fuika Dig.

i

v. 6. Och Den Evige fade till Satan: Si uti din hand vare
han nu fjelf! Dachta endaft hans lij

v. 7. Dä gick Satan ut tfrcih Den Eviges anßckte och fog
Hjob med onda bolder ifrän hans foderblad anda upp till hans
hjesja.

v.'g. Och han tog ßg en ler/karfva, att gnida fig dermed'
och han fatt uti βoftet.

graiifikaren, åklagaren och freilaren ikulle nödgas erkånna,
Sedan denne nu fjelf fett profvet, hvilket han åfkade, med
den hogfta och oryggiigafle fiåndaktighet uVflåndet, fa Se
ju ingenting fannolikare , ån att han inilåmmer i Den E-
viges loford ofver Hjob, om hvilken allena i v. 3 och 5
fråga år, och att han erkänner att Gud och råttfkafFenhe-
tcn åro Hjob kårare, ån alt livad han eger. Det enda prof¬
vet, fom återflod, vore en ijukdom, fom fkulle betaga
Hjob hoppet om lifvet, hvilket for alla lefvande af alt
år det kårafle. Hvilken man, om icke Hjob och hyilkeiw
hud och hvilkens lif om icke lians, nåmnas då i Satans
Dar på den frågan: "liar du fållat din upmårkfamhet på
min tjenare Hjob?"' Se IVi i 7:de, iu?03 i 6:te verfen.
Andre: alt hvad en mennifka hafver, lemnar lioti for fltt
lif. Hud for hud. Hud utofver hud och alt det en man

eger, låter han for ßtt lif.
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ν. ρ. Och haut htifiru fade tili k σηom: haller Du. dig
innu hlandäktigt vid din rättjkajjfenhet ? Svik Gud och do!

v. 10. Da fade han till henne: fäjom en utaf de afulliga
talar, talar Du. Det goda hafua vi emottagit af Gud, /kulle
vi dä icke i]ven emoitaga det onda! 1 alt detta fyndadt icke
Hjob med fina lappar..

v. it. Och fre Hjobs vänner hörde all denna olycka, fem
var kommen o[ver honom; och de kemmo, hvar och en ifrån hit
hem, Eli/as ifrän Thema och Bildad ifrän Suah och Zophar
ifrån Νaema, och de förenade fig om, att komma får att be¬
klaga honom och trofia honom.,

v. 12', Och de nphjfte fina ögon långt ifrän, och kände icke
igen honom, och de uphofvo ßna klagoßri och gräto och de ref-
vo hvar och en fm mantel fonder r och fpridde ftoft Sfver fina
Jiufvuden upp emot himmelen..

v. ij.„ Och de fulto med honom pä jorden i fju dagar
eck βιι nätter, och ingen talade till honom ett ord; ty de fägo r
att fmärtan var ganfia flor.

g G AP I T LET

ϋ. i. Hiärcfier öppnade Hjob fm mun och förbannade
fin dc.g.

y.z. 3a utbraß Hjob och fade:
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v. j. I afgrunden Jkulle h) den dag varit, på hvilken jag
kom Ull t och den natt, fom fade: afiad är en fon.

v. 4. Denne dag jkulle hafva varit mutber! Gud fkule
ifrån höjden icke hafva vändt en blick till honom! Och intet ljus
jkulle hafva ftrålat ofver honom!

v, j. Honom Jkulle mörker och dyfievhet följt i fpåren! i)

h) I denna och följande verfeina till den io:de, fynes Hjob
icke vara den fiilla förfinågtande lidande, fem med ett
låradt oga till Gud lindrar plågans och kånflans häftighet
och utbrott genom ett ödmjukt anförtroende af firt Jühn¬
de; eller fom med ett ack 1 ett o i och måne! boitöufiGr
det onda, ty detta uttryckes med ho Ps: VII, 10 eller
med Π. les: V, 19; utan den af plågaD upbragte, fom ,

uttömmer vredens hela galla på fmårrans medel, då defs
orfaker åro honom for helige, att angripa; och brukar
derföre alt det befallande, fom ligger i detta fLgs futurum
energicum, hvilket fynes böra ofverfåttas med pluscjuamper- v

feetum Conjunctivi. Andre, måtte den dag aldrig varit!
Måtte forgången varit] Måtte den dagen hafva varit for¬
gången! förlorad!

i) bNJ Anforvandt, fynes hos Hebraeme hafva varit, hvad
en vapendragare hos våra förfader var- Han följde fin
herre öfver alt och var pligtig, att förfölja fin herres fien¬
de, om denne fegrade. Således fynas hår nattens, mol¬
nens, vattnets och jordens mörker och dyfierhet förefiållas

*


