
INLEDNING       Sid. 13

Enoks Bok
INLEDNING

KAPITEL 1
Enoks inledning. Hans profetia om synda

floden.

noks välsignelseord, varmed han 
välsignade de utvalda och rättfär

diga,  som  skall  vara  tillstädes  på 
bedrövelsens  dag,  då  alla  onda  och 
ogudaktiga blir avlägsnade.

E

2.  Och då talade Enok, en rättfärdig 
man, vars ögon Gud hade öppnat, så 
att han såg en helig syn i himlarna, vil
ken änglarna visade mig. Av dem hör
de jag allt, och jag förstod vad jag såg; 
men det är inte för detta släkte,  utan 
för de framtida släkten som skall kom
ma. 
5 Mos. 29:29. Dan. 12:4. 12:9. Upp. 5:1 f. Enok 

82:1.

3.  Om de utvalda talade jag och råd
gjorde om dem med den Helige och 
Store,  som  skall  framträda  ur  sin 
boning; världens Gud.
4.  Och därifrån skall han nedstiga på 
Sinai  berg,  och synas med sina här
skaror och visa sig på himmelen i sin 
makts starkhet.

2 Mos. 19:18-20. 5 Mos. 33:2.

5.  Och alla skall förskräckas, och Väk
tarna skall bäva, och stor fruktan och 
räddhåga skall fatta dem intill jordens 
ändar.
6.  De höga bergen skall skälva och de 
höga kullarna sänka sig och smälta likt 
honung i eld.
7.   Jorden  skall  nedsänkas,  och  allt 
som  är  på  henne  skall  förgås,  och 

dom skall  utgå över  allting och över 
alla orättfärdiga.
8.  Men de rättfärdiga skall han skänka 
frid  och  beskydda  de  utvalda,  och 
nåden  skall  härska  över  dem.  Alla 
skall de bli Guds barn, och det skall gå 
dem väl,  och de skall  bli  välsignade, 
och Guds ljus skall lysa för dem.
9.  Och se, han kommer med myria
der heliga för att hålla dom över dem 
och förgöra de ogudaktiga och gå till 
doms med allt kött, för allt vad syndar
na och de gudlösa har gjort och begått 
emot honom.

Jud. v. 14-15.

KAPITEL 2
Liknelse  om  den  framtida  lotten  för  de 

ogudaktiga och de rättfärdiga.

ag iakttog allt som sker på himme
len, hur dess ljus inte ändrar sina 

banor,  hur  de  alla  går  upp  och  går 
ned i ordning, vart och ett på sin tid, 
och inte överträder sina lagar.

J

2.  Betrakta jorden och lägg märke till 
vad  som föregår  på  henne,  från  det 
första till det sista, hur varje Guds verk 
regelbundet framkommer.
3.  Se på sommaren, och vintern, hur 
då hela jorden är full  av vatten, och 
moln  och  dagg  och  regn  lägrar  sig 
över henne.

KAPITEL 3
Fortsättning på Enoks liknelse.

ag iakttog och såg hur då alla träd 
ser ut, som om de vore torra, och 

alla  deras  blad  är  avfallna,  utom på 
fjorton  träd  som  inte  avlövas,  utan 
väntar två eller tre år tills det nya löv
verket kommer.
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