Samuels Bok.

I

I Kapitlet.
Samuels .födelse.

det var en man ifrån RamaO chtaim-Zofim,
ifrån Efraims bergstrakt, som hette Elk:ana, son till J eroham, son till Elihu, son till Tohu, son
till Zuf, som var en Efrateer.
1

Krön. 6:

27 .

Och han hade två hustrur. Den
ena hette Hanna och den andra Peninna; och Peninna hade barn, men
Hanna var barnlös.
3· Och denne mannen drog upp
ifrån sin stad årligen, att han skulle
tillbedja och offra åt Herren Zebaot
i Silo; och där voro Elis båda söner
Hofni och Pinehas, Herrens präster:
2.

och åt alla hennes söner och döttrar
stycken af offerköttet,
5· men åt Hanna gaf han et.t stycke
för två personer, ty han hade Hanna
kär, ehuru Herren hade igenlyckt
hennes kved.
6. Och hennes samhustru retade
henne beständigt för att ko=a
henne att knota däröfver, att Herren
hade igenlyckt hennes kved.
r Mos. 2o: rS.

7· Och så skedde det år efter år.
Så ofta hon gick upp till Herrens
hus, retade hon henne så att hon
grät och åt intet.
8. Och Elkana, hennes man, sade
till henne : Hanna, hvi gråter du och
• Mos. 23: '.7· 5 Mos. r6: r6. Jos. rS: r.
hvi äter du icke och hvi är ditt hjärta
4· Och pa de.n d.ag, då Elkana off-~ så bedröfvadt? Är jag dig icke för
Rut. i' , 5 ,
mrle, gaf han at sm hustru Peninna mer än tio barn?

KAP. 1: 9.
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4

Mos. 6: 5·

30: 7·

Dom. 13: 5•

12. Och hon fortfor länge att bedja
inför Herren, och Eli gaf akt på hennes mun.
13. Och Hanna talade i sitt hjärta.
Allenast hennes läppar rörde sig, men
hennes röst hördes icke. Då trodde
Eli, att hon var drucken,
14. och sade till henne: Huru länge
vill du vara drucken? Låt vinet gå
af dig!
15. Och Hanna svarade och sade:
Nej, min herre! Jag är en bedröfvad
kvinna; och vin och starka drycker
har jag icke druckit, utan jag har
utgjutit mitt hjärta inför Herren.

Ps. 42: 5·

62: 9·

16. Icke må du anse din 1jänarinna
för en ond kvinna; ty af min myckna
oro och grämelse har jag talat allt
hitintills.
17. Och Eli svarade och sade: Gack
i frid, och Israels Gud gifve dig din
bön, den du har bedt af honom!
18. Och hon sade: Må din 1jänarinna finna nåd för dina ögon! Så
gick kvinnan sin väg och åt; och
hennes utseende var icke hädanefter
detsamma.
rg. Och om morgonen stodo de
bittida upp; och då de hade tillbed t
inför Herren, vände de tillbaka och
gingo hem igen till Rama. Och Elkana kände sin hustru Hanna; och
Herren kom ihåg henne.
20. Och efter en tids förlopp vardt
hon hafvande och födde en son och
kallade hans namn Samuel;* ty af
Herren har jag begärt honom.
q

D. ä. beg-ärd af Gud.
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9· Och Hanna stod upp sedan de
hade ätit och druckit i Silo; och prästen Eli satt på en stol vid tröskeln
till Herrens hus.
10. Och hon var djupt bedröfvad,
och hon bad till Herren och grät
mycket,
I r. och hon lofvade ett löfte och
sade: Herre Zebaot! otn du ville i
nåd se till din tjänarinnas nöd och
tänka på mig och icke förgäta din
1jänarinna, utan gifva din 1jänarinna
en manlig afkomling, så vill jag gifva
honom åt Herren för alla hans lifsdagar, och ingen rakknif skall komma
på hans hufvud.

Och uå ma1men Elkana for upp
med hela sitt hus till att offra Herren
sitt årliga offer och sitt löfte,
22. for Hanna icke med upp, utan
sade till sin man: När gossen bliiver
afvand, vill jag taga honom med mig,
att han må inställas inför Herren och
där stanna för alltid.
23. Och Elkana, hennes man, sade
till henne: Gör såsom dig god t synes!
Stanna till dess du har afvant honom!
Stadfäste allenast Herren hvad sagdt
är om honom! Och hustrun stannade hemma och gaf di åt sin son
till dess hon hade afvant honom.
21.

1

l\los.

21:

8.

Ps.

131: 2.

24. Och sedan hon hade afvant honom, tog hon honom upp med sig,
jämte tre stutar och en efa mjöl och
en flaska vin, och förde honom in i
Herrens hus i Silo; och pilten var
helt ung.
2l'vlos. 23: zs. Luk. o: 41.
25. Och de slaktade stuten och förde
pilten fram till Eli.
26. Och hon sade: Ack, min herre,
så sant du lefver, min herre, jag är
den kvinnan, som stod här när dig
och bad till Herren.
27. Om denne pilten bad jag. Nu
har Herren gifvit mig min bön, den
jag af honom bad.
28. Därföre vill jag ock gifva honom åt Herren. För all sin tid skall
han vara gifven åt Herren. Och han
tillbad där inför Herren.
2

Kapitlet.

Hatmas lofsling.

Elis sih:er.

Hanna bad och sade:
O chhjärta
fröjdar sig i Herren.

Mitt
Mitt
horn är högt genom Herren. Min
mun är vidt upplåten öfver mina fiender; ty jag fröjdar mig öfver dm
hjälp.
Luk. r: 46, 47·
2. Ingen är helig såsom Herren; ty
utom dig är ingen, och ingen klippa
är såsom vår Gud.
5 Mos. 3: 24.

Ps. 86: 8.

Es. 44: 8.

3· Fören icke högmodigt tal, och
stolta ord gånge ej utur eder mun!
ty Herren är en Gud, som allt vet,
och af honom pröfvas gärningarna.
4· De starkes båge sönderbrytes,
och de stapplande omgjordas mecl
starkhet.
Luk. r: s•·
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5· De som varit mätte taga lega för
bröd, och de som lidit hunger hungra
icke mer. Medau den kvinna, som
varit ofruktsam, blifver mor åt sju,
förvissnar den, som haft många barn.

KAP. 2: 2å.

fettstyckena och tag dig sedan hvad
du behagar! så svarade han honom:
Nej, dn skall nu strax gifva mig det,
eljest tager jag det med våld.
17. Och de unge mäunens synd var
Ps. 34: n. Klag. s: 6. Luk. x: 53·
ganska stor inför Herren; ty de komme
6. Herren dödar och gifver lif. Han folket att förakta Herrens offer.
sänker ned i dödsriket och förer upp
18. Och Samuel tjänade inför Her
däru tur.
s Mos. 32: 39•
Ps. 7" 20. Vish. 16: IJ. Tob. 13: 2.
rens ansikte och bar linnekåpan redan
7· Herren gör fattig och gör rik. i späda år.
2 Mos. 28: 6.
Han förnedrar och upphöjer.
19. Och hans moder gjorde åt ho]ob 36: S· Syr. n: 14.
8. Han reser upp den ringe utur nom en liten mantel och förde en
sådan årligen med sig till honom då
stoftet och lyfter upp den arme utur
dyn för att gifva dem plats ibland hon med sin man uppgick till att
furstar, och ärestolar att besitta; ty offra det årliga offret.
20. Och Eli välsignade Elkaua och
jordens grundfästen äro Herrens, och
hans hustru och sade : Herren gifve
jordens krets har han satt däruppå.
dig litsfrukt utaf denna kvinna, i stälPs. 24: r. 75: 8. :ro2: 26. xo4: S· n3: 7, 8.
let för den, hvilken hon begärde och
Luk. x: S•·
9· Han bevakar sina frommes steg, gaf åt Herren! Och de gin go hem
och de ogudaktige förgås i mörker, till sitt igen.
ty af egen kraft är ingen stark.
21. Och Herren sökte Hanna, och
Ps. 17: 5· 91: u. 97: to. 121: 8. 1:45: 20.
hon blef hatvande och födde tre söner
Ords pr• .: 7 .
och två döttrar. Och pilten Samuel
10. För Herren förskräckas hans
växte upp i Herrens tjänst.
vedersakare. Öfver dem dundre han
22. Och Eli var ganska gammal då
i himmelen, och Herren dörnejordens
han fick höra allt hvad hans söner
ändar och gifve sin konung seger och
gjorde åt hela Israel, och att de lågo
upphöje sin smordes horn!
när de kvinnor, som gjorde tjänst vid
Dom. s: 2o. 1 Sam. 7: xo. Ps. 89: ~s.
ingången till församlingshyddan.
• Mos. 38: 8. 1 Sam. 4: 15. Luk• .: 37·
II. Och Elkana gick hem igen till
23. Och han sade till dem: Hvi
Rama, och pilten vardt en Herrens
hafven I gjort allt detta onda, hvartjänare inför prästen Eli.
12. Och Elis söner voro onde män om jag hör allt detta folket tala?
24. Icke så, mine söner! Ty det är
och kände icke Herren.
13. Och prästerna förforo med fol- icke godt det ryktet, som jag hör,
ket så, att då någon offrade ett offer- att I förleden Herrens folk.
25. Om en man försyndar sig emot
djur, kom prästens dräng, medan köttet kokades, och hade en treuddig en annan man, så kan domaren medla
för honom; men om en man förgaffel i sin hand,
14. och med den stack han i pann- syndar sig emot Herren, ho kan då
muren eller pannan eller kitteln eller göra sig till medlare för honom? Men
grytan, och allt hvad gaffeln drog de hörde icke sin faders tal, ty Herupp, det tog prästen. Så gjorde de ren ville döda dem.
26. Och pilten Samuel växte till i
med alla Israeliter, som komme dit
ålder och välbehag både för Herren
till Silo.
3 ~los. 7: H·
Luk . ., 4 o, s•·
15. Till och med innan de upp- och för människor.
27. Och en Guds man kom till Eli
brände fettstyckena, kom prästens
dräng och sade till den mannen som och sade till honom: Så säger Heroffrade: Gif hit kött till att steka åt ren: Har jag icke uppenbarat mig för
prästen ! ty han vill icke taga emot din faders hus, då de ännu voro uti
Egypten i Faraos hus? Ap. G. 7: •s·
kokadt kött af dig, utan rått.
28. Och jag har utvalt dem utur
3 Mos. J' 5· 1' 3'·
r6. Och om då mannen sade till alla Israels stammar till präster åt
honom: Låt dem först uppbränna mig, att de skulle offra brännoffer på

KAP. 2: 29.
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mitt altare, an tända rökverk och bära
kåpa inför mig, och jag har gifvit åt
din faders hus alla Israels barns elds3 1\fos. ro: '4·
offer.
29. Hvi vanvårdaden I mitt slaktoffer och mitt spisoffer, som jag har
förordnat i min boning, och hvi aktade du dina söner för mer än mig,
så att I gödden eder med det bästa
u taf alla mitt folks, Israels, offer?
30. Därföre säger Herren, Israels
Gud: Väl har jag sagt, att ditt hus
och din faders hus skulle tjäna mig
allt framgent. Men nu säger Herren:
Detta vare långt ifrån mig! ty de som
mig ära, dem vill jag ock ära; men
de som mig förakta, de skola korurna
på skam.
r Kon. o: • 7 .
3 r. Si, den tid skall komma då jag
sönderbryter din arm och din släkts
arm, så att ingen skall blifva gammal
i ditt hus.
32. Och du skall se nöd i din boning, under allt det goda han gör åt
Israel, och ingen skall någonsin blifva
gammal i din faders hus.
33· Dock vill jag icke ifrån mitt altare utrota alla de dina, att jag må
komma dina ögon att försmäkta och
din själ att täras af grämelse; men
alla, som af ditt hus härstamma, skola
dö, då de hafva kommit till manlig
ålder.
34· Och detta skall vara dig till ett
tecken, som skall öfvergå båda dina
söner, Hofni och Pinehas: på en dag
skola de båda dö.
r Sam. 4 : n.
35· Och jag skall åt mig anställa
en trogen präst, som skickar sig efter
mitt hjärta och mitt sinne, och åt
honom skall jag bygga ett beständigt
hus, och han skall göra tjänst inför
min smorde i all tid.
r Kon. o: 3 s.
36. Och hvar och en som blifver
kvar af ditt hus skall gå till honom
för att ödmjukt bedja om en silfverpenning och en kaka bröd och säga:
antag mig till något slags prästtjänst,
att jag må få en beta bröd till att äta!

3 Kapitlet.

tiden, och någon uppenbarelse var
icke vanlig.
Ps. 74: g.
2. Och det uegaf sig samma dag
då Eli låg på sin plåts, - och hans
ögon hade redan begynt att skymma,
så att han icke kunde se - r Sam. 4 : r s.
3· och Guds lampa ännu icke hade
slocknat och Samuel ännu låg uti
Herrens hus, där Guds ark stod,
• Mos. 27: 21.

2

Kon .

21: 12.

den unge Samuel förrättade
OchHerrens
tjänst under Elis tillsyn.

Jer.

19:

3·

På den dagen skall jag låta
komma öfver Eli allt det jag har sagt
om hans hus, ifrån bötjan till slut.
12.

1

Sanuul kallas till }>•o/d.

3 Mos. 24: 3·

4. att Herr n ropade på Samuel,
och han svarade: Si, här är jag.
s. Och han lopp till Eli och sade:
Si, här är jag; ty du har ropat på
mig. Och denne svarade: Jag har
icke ropat på dig. Gack tillbaka och
lägg dig! Och han gick och lade sig.
6. Och Herren ropade ännu en
gång på Samuel. Och Samuel stod
Llpp och gick till Eli och sade: Si,
här är jag; ty du har ropat på mig.
Och denne svarade: Jag har icke
ropat på dig, min son. Gack tillbaka
och lägg dig!
7· Och Samuel kände ännu icke
igen Herren, och något Herrens ord
var honom icke ännu uppenbaradt.
8. Och Henen ropade på Samuel
ännu en tredje gång, och han stod
upp och gick till Eli och sade: Si,
här är jag; ty du har ropat på mig.
Och n u förstod Eli, att det var Herren, som hade ropat på pilten.
9· Och Eli sade till Sam uel: Gack
tillbaka och lägg dig! och händer det,
att någon ropar på dig, så svara:
tala, Herre, ty din 1jänare hörer!
Och Samuel gick bort och lade sig
på sin plats.
ro. Och Herren kom och ställde sig
för honom och ropade såsom de förra
gångerna: Samuel, Samuel! Och Samuel sade: Tala, ty din tjänare hörer!
u. Och Herren sade till Samuel:
Si, jag vill göra något i Israel, sådant,
att den som får höra det, honom skall
det gälla i båda hans öron.

Sam.

2: 31.

13. Och jag har förkunnat för ho-

nom, att jag skall straffa hans hus
allt framgent för den missgärningens
Och Herrens ord var sällsynt på den skull, att han visste huru hans s öner
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ådrogo sig förbannelse, och att han
dock icke hindrade dem därifrån.
14. Och därföre har jag svurit om
Elis hus: Elis släkts missgärning skall
icke kunna försonas, hvarken med
slaktoffer eller spisoffer till evig tid.

KAP. 4: H .

ark ifrån Silo, att den må komma
midt ibland oss och rädda oss ifrån
våra fienders hand !
4- Och folket sände till Silo och
buro därifrån Herren Zebaots förbundsark, hans, som tronar emellan
3 Mos.~= 3·
Keruberna. Och Elis två söner, Hofni
15. Och Samuel blef liggande till och Pinehas, följde med Guds förmorgonen, då han öppnade dörren bundsark.
till Herrens hus. Och Samuel fruk- 2 Mos. 2;: to, ,g, 22 . 2 Sam. 6:2. Ps. 8o: 2. 99 , ' ·
tade att omtala sin syn för Eli.
5· Och då Herrens förbundsark
16. Och Eli ropade på Samuel och kom till lägret, uppgaf hela Israel
sade: Samuel, min son! Och denne ett stort fröjderop, så att marken
svarade: Si, här är jag.
darrade.
17. Och han sade: Hvad var det,
6. Och när Felis~ema hörde ljudet
hvarom han talade med dig? Dölj det och ropet, sade de: Hvad betyder det
icke för mig! Straffe dig Gud, nu och stora fröjderopet i Ebreernas läger?
framdeles, om du något döljer för Och de fingo veta, att Herrens ark
mig af allt det, hvarom han talade hade kommit till lägret.
med dig!
7· Och Felisteerna ulefvo förskräckte
18. Och Samuel berättade honom när man sade: Gud har kommit till
alltsammans och dolde intet för ho- lägret, och de sade: Ve oss! ty något
nom. Och han svarade: Han är Her- sådant har icke hän d t tillförne.
ren. Han göre hvad honom godt
8. Ve oss! ho kan hjälpa oss utur
5ynes!
dessa mäktiga gudars band? Desse
19. Och Samuel växte till, och Her- äro de gudar, som slogo Egypten
ren var med honom och lät intet af med allehanda plågor i öknen.
alla sina ord falla på jorden.
2 Mos. 7_, 0 kap.
'Sam. o: 21, ?6·
..
9· Varen vid friskt mod och skic. 20. Och hela ~srael ifrån Dan anda ken eder såsom män, I Felisteer, att
till Beer-Seba v1sste, att Samuel var I icke blifven trälar under Ebreerna
ombetrodd att vara en Herrens profet. såsom de hafva varit under eder och
Dom. 20 : ' ·
k' k
d
ås
··
h t !d 1
21. Och äfven härefter lät Herren s lC en e er s_ om man _oc s n en.
se sig i Silo; ty i Silo var det som
ro. Och Fehsteema stridde, och IsHerren uppenbarade sig för Samuel rael vardt_ sla~en, ..?ch de flydde, h var
med sitt ord.
och en tlll s1tt tjall, och nederlaget
var ganska stort, så att af Israel föllo
trettio tusen män fotfolk. Ps. 7 s: 6r, 62.
4 Kapitlet.
II. Och Gudsarken vardt tagen, och
Ark~1t förloras.
Elis sön~r dö.
Elis två söner, Hofni och Pinehas,
ch Samuels ord skedde till hela blefvo döde.
Israel. Och Israel drog ut emot
12. Och en man af Benjamin lopp
Fetisteerna i strid och lägrade sig vid ifrån slagfältet och kom samma dag
Eben-Eser, och F elisteerna hade lägrat till Silo; och hans kläder voro söndersig vid Afek.
t Sam. 7: 12.
slitna och stoft var på hans hufvud.
2. Och Fetisteerna uppställde sig i
x ~Ios. 37: 34· Jos. 7: 6 . 2 Sam. r: 2 , n.
slagordning emot Israel, och drabb13. Och när han kom dit, si, då
ningen stod, och Israel vardt slagen satt Eli på en stol vid sidan af vägen
på flykten af Felisteerna, och de ned- och såg utåt, ty hans hjärta var begjorde på slagfältet omkring fyra tu- kymradt för Gudsarkens skull. Och
då mannen kom med budet till stasen man.
3· Och då folket kom till lägret, den, gaf hela staden upp ett klagorop.
sade de älrlste i Israel: H vi har Herr4. Och när Eli fick höra ljudet af
ren låtit oss i dag blifva slagne på klagoropet, sade han: Hvad betyder
flykten af Felisteerna? Låtom oss detta buller? Och mannen kom sn art
hämta hit till oss Herrens förbunds- och herättade allt för Eli.

l
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15. Och Eli var nittioåtta år gammal, och hans ögon voro starrblinda,
så att han icke kunde se. r Sam. 3 : •.
16. Och mannen sade till Eli: Jag
har kommit ifrån slagfältet och jag
har i dag flytt därifrån. Och han
sade: Hum har det gått, min son?
17. Och budbäraren svarade och
sade: Israel har flytt för Felisteerna,
och nederlaget var stort ibland folket,
och dina två söner, Hofni och Pinehas, äro döde, och Gudsarken är tagen.
18. Och när han berättade huru det
hade gått med Gudsarken, föll han
baklänges ifrån &tolen vid sidan af
porten och bröt nacken af sig och
dog; ty mannen var gammal och tung.
Och han hade varit domare i Israel
i fyratio år.
19. Och hans sonhustru, Pinehas'
hustru, var hafvande och var nära att
föda. Och när hon hörde berättelsen
om att Gudsarken var tagen och att
hennes svärfader och hennes man
voro döde, föll hon ned och födde
barn, ty hennes födsloplågor kommo
öfver henne.
20. Och när hon var nära att dö,
sade kvinnorna, som när henne stod o:
Frukta icke! ty du har födt en son.
Men hon svarade intet och gaf icke
akt härpå.
2 r. Och hon kallade barnet I k ab o d,* sägande, med afseende därpå
att Gudsarken var tagen och med afseende på sin svärfader och sin man:
Israels härlighet är borta.
22. Och hon sade: »Israels härlighet är borta• , emedan Gudsarken var
tagen.

den framför Herrens ark. Och de
togo Dagon och satte honom upp
igen på sitt rum.
4· Och de kommo bittida om morgonen den följande dagen, och si,
Dagon låg framstupa på jorden framför Herrens ark, och Dagans hufvud
och båda hans händer voro sönderslagna emot tröskeln; fiskdelen allena
var kvar af honom.
5· Därföre trampa ock hvarken Dagons präster eller någon af dem, som
ingå i Dagans tempel, på Dagons
tröskel i Asdod ända till denna dag.
6. Och Herrens hand var tung
öfver Asdodeema, och han fördärf;
vade dem och slog dem som bodde
i Asdod och kringliggande traktet
med bölder.
r Sam. 6: 5 • Ps. 78: 66.
7· Och då folket i Aselod såg, att
så skedde, sade de: Icke må Israels
Guds ark stanna hos oss, ty hans
hand är tung öfver oss och öfver vår
gud Dagon.
8. Och de sände bud och församlade alla Felisteemas höfdingar till
sig och sade: Hvad skola vi göra
med Israels Guds ark? Och de svarade: Israels Guds ark må flyttas
till Gat. Och dit flyttade de Israels
Guds ark.
9· Och sedan de hade flyttat honom
dit, vardt en m y cket stor förskräckelse i staden genom Herrens hand;
ty han slog folket i staden, både
små och stora, och bölder slogo upp
på dem.
10. Och de sände Gudsarken till
Ekron. Och då Gudsarken kom till
Ekron, ropade Ekraniterna och sade:
De hafva flyttat Israels Guds ark till
oss, på det de skola döda oss och
5 kapitlet.
vårt folk.
Förlnmdsar!utl i Dagotts temjul. P elisteer11as
u. Och de utsände bud och förpl/Jga.
samlade alla Felisteernas höfdingar
ch Felisteema togo Gudsarken och och sade: Sänden Israels Guds ark
förde honom ifrån Eben-Eser till tillbaka till sitt rum igen, att den
Asdod.
icke måtte döda mig och mitt folk!
2. Och Felisteerna togo Gudsarken ty en förskräckelse till döds uppkom
och förde honom till Dagons tempel i staden. Guds hand var där ganska
och uppställde honom bredvid Dagon. tung.
Dom. r6: •3·
12. Och de människor, som icke
3· Och Asdodeerna kommo bittida dogo, blefvo slagna med bölder, och
om morgonen den följande dagen, stadens jämmerrop steg upp mot himoch si, Dagon låg framstupa på jor- / melen.

O

• D. ä. icko härli&".
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6 Kapitlet.
.Förbundsa rken. .Jlytta.s til/lml.:a.

O

ch Herrens ark var i sju månader i Fetisteernas land.
2. Och Felisteerna kallade sina präster och spåmän och sade: H vad skola
vi göra med Herrens ark? Låten oss
veta på hvad sätt vi skola sända honom till sitt rum!
3· Och de sade: Viljen I bortsända
Israels Guds ark, så sänden honom
icke blott och bar, utan betalen honom ett sknldoffer! Då kunnen I
varda läkte och komma till insikt
om skälet, hvarföre hans hand icke
drager sig tillbaka ifrån eder.
4· Och de sade: Hurudant skall
det skuldoffret vara, som vi skola
betala åt honom? Och de svarade:
Fem bölder af guld och fem jordråttor af guld, efter antalet af Fetisteernas höfdingar; ty enahanda hemsökelse har träffat dem alla och edra
höfdingar.
5· Och gören afbildningar af edra
bölder, och afbildningar af edra jordråttor, som hafva fördärfvat edert
land, och visen ära åt Israels Gud!
Törhända skall han lätta sin hand
ifrån eder och ifrån eder gud och
edert land.
1 Sarn. s: 6.
6. Och hvi skullen I förhärda edert
hjärta, såsom Egyptierna och Farao
förhärdade sina hjärtan? Måste icke
desse, sedan han på dem hade bevisat sin makt, släppa dem och låta
dem gå?
• Mos. 7: 13, 22. 8: 15. 12: 3r.
7· Och gören nu en ny vagn och
tagen två nyburna kor, på hvilka
icke ok kommet är, och spännen
korna för vagnen och drifven deras
kalivar hem ifrån dem
8. och tagen Herrens ark och sätten honom på vagnen och läggen
de gyllene klenoderna, som I betalen till skuldoffer åt honom, i ett
skrin på sidan och sänden honom
åstad!
9· Och sen efter, om han tager
vägen till sitt land, mot Bet-Semes!
då var det han, som har gjort oss
allt detta myckna onda; men om så
icke sker, så må vi veta, att det icke
var hans hand, som har slagit oss,
utan att det var vårt öde.

KAP. 6: lfl.

Io. Och folket gjorde så, och de
to go två unga nyburna kor och spände
dem för vagnen och behöllo deras
kalfvar hemma
II. och de ~atte på vagnen Herrens ark och skrinet med de gyllene
jordråttorna och med afbildningarna
af deras taggar.
12. Och korna gingo raka vägen
till Bet-Semes, gående under beständigt råmande på en och samma gångstig, utan att vika af, hvarken till
höger eller till vänster; och Fetisteernas höfdingar gingo efter dem ända
till gränsen af Bet-Semes.
13. Och Betsemesiterna voro sysselsatte med hveteskörden i dalen,
och när de lyfte upp sina ögon och
fingo se arken, blefvo de glade att
se honom.
14. Och vagnen kom till J osuas,
Betsemesitens, åker och stannade där.
Och där var en stor sten; och de
höggo sönder trävirket i vagnen och
offrade korna åt Herren till brännoffer.
15. Och Leviterna lyfte ned Herrens ark och skrinet därinvid, i hvilket de gyllene klenoderna lågo, och
satte alltsammans på den stora stenen. Och folket i Bet-Semes offrade
på den dagen brännoffer och slaktade
slaktoffer åt Herren.
16. Och när Fetisteernas fem höfdingar hade sett detta, vände de tillbaka samma dag till Ekron.
17. Och de gyllene taggarne, hvilka
Fetisteerna hade betalt såsom skuldoffer åt Herren, v oro: för Aselod en,
för Gasa en, för Askelon en, för Gat
en och för Ekron en.
18. Och de gyllene jordråttorna
voro beräknade efter antalet af Felisteernas alla hufvudstäder i de fem
höfdingedömena, därunder inbegripna
både fasta städer och byar på landsbygden. Och härom vittnar ännu i
dag den stora stenen, på hvilken de
ställde Herrens ark på J osuas, Betsemesitens, åker.
19. Och han slog inbyggarue i BetSerues, därföre att de hade sett på
Herrens ark; han slog af folket femtio tusen och sjuttio män. Och folket
beklagade sig, att Herren hade gjort
ett så stort nederlag bland folket.
4 ~fo'i. 4: 5, 20.
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KAP. 6: 20.

20. Och folket i Bet-Semes sade:
Ho kan b1ifva bestående inför Herren, en sådan helig Gud? Och till
h vem skall han draga hän ifrån oss?
21. Och de sände bud till dem som
bodde i Kitjat-Jearim och läto säga
dem: Felisteerna hafva sändt tillbaka
Herrens ark. Kommen hit ned och
hämten honom upp till eder!

7 Kapitlet.
Samuel fiirmanar folket, beder ocl:. off·rar. Felisturna för:fngas.

Samuel bli.fver domare.

folket i Kirjat-Jearim kom och
O chhämtade
Herrens ark och förde
honom till Abinadabs hus, som låg
på en höjd; och hans son Eleasar
vigde de till att vårda Herrens ark.
2

Sam. 6: 4·

2. Och ifrån den dagen då Herrens
ark kom till Kitjat-Jearim förflöt en
lång tid af tjugu år, och allt Israels
folk klagade sin nöd inför Herren.
3· Och Samuel talade till allt Israels folk och sade: Om I viljen vända
eder med hela edert hjärta till Herren,
så skaffen bort ifrån eder de främmande gudarue och Astartebilderna
och rikten edert hjärta till Herren och
tjänen honom allena, så skall han
frälsa eder utur Felisteernas hand!

5 Mos. 6: 5·

Matt. 4: ro.

Luk. 4: 8.

4. Och Israels barn skaffade bort
Baals- och Astartebilderna och tjänade Herren allena.
5· Och Samuel sade: Församlen
hela Israel till Mizpa, att jag må
bedja till Herren för eder!
6. Och de församlade sig i Mizpa
och öste upp vatten och göto det ut
inför Herren och fastade den dagen
och sade där: Vi hafva syndat emot
Herren. Och Samuel dömde Israels
barn i Mizpa.
7· Och när Fetisteerna hörde, att
Israels barn voro församlade i Mizpa,
drogo F elisteernas höfdingar upp emot
· Israel. Och när Israels barn hörde
det, fruktade de för Felisteerna,
8. och Israels barn sade till Samuel:
Vänd icke igen att ropa för oss till
Herren, vår Gud, att han hjälper oss
utur Felisteernas hand!
• D. :i. hjälp-sten.
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9· Och Samuel tog ett dilamm och
offrade det helt och hållet åt Herren
till ett brännoffer, och Samuel ropade
till Herren för Israel, och Herren
bönhörde honom.
ro. Och under det Samuel offrade
brännoffret, kommo Fetisteerna fram
till att strida emot Israel, och Herren lät ett starkt tordön dundra ö fver
Fetisteerna på den dagen och förfärade dem, så att de vordo slagne af
Israel.
Jos. xo:

10.

x Sam.

2: 10.

Syr. 46:

2o, 21 .

r 1. Och Israels män drogo ut ifd.n
Mizpa och förföljde Fetisteerna och
slogo dem ända under Bet-Kar.
12. Och Samu el tog en sten ocb
uppställde den emellan Mizpa och Sen
och kallade dess namn Eben-Eser, *
sägande: Ända hitintills har Henen
hulpit oss.
r Sam.4:r.
13. Och Felisteerna blefvo underkufvade och komrno icke mer in på
Israels område. Och Herrens hand
var emot Fetisteerna så länge Samuel lefde.
14. Och de städer, som Felisteerna
hade tagit ifrån Israel, kommo tillbaka under Israel, ifrån Ekron ända
till Gat; och Iandet däromkring tog
Israel tillbaka ifrån Fetisteernas hand.
Och det var fred mellan Israel och
Amoreerna.
15. Och Samuel var domare i Israel så länge han lefde.
r6. Och han for hvart år omkring
till Bet-El och till Gilgal och till
Mizpa. Och när han hade på alla
dessa ställen dömt Israel,
17. vände han tillbaka till Rama,
ty där var hans hem, och där dömde
han Israel och byggde där ett altare
åt Herren.

8 Kapitlet.
Folket beg-är nt kommg-.

vardt gammal,
O chsattenärhanSamuel
sina söner till domare
öfver Israel.
2. Och hans förstfödde son hette
Joel, och den andre hette A bia, och
de dömde i Beer-Seba. , Krön. 6: 28.
3· O h hans söner vandrade icke
på hans vägar, utan afveko därifrån
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fö r att söka vinning, och de togo
mutor och förvrängde rätten.
1 Sam. 3: 20.
2 Mos. t8: 21.
s Mos. 16; 19.
4· Och alla äldste i Israel församlade sig och gingo till Samuel i Rama
5· och sade till honom: Si, du har
blifvit gammal, och dina söner gå icke
på dina vägar. Sätt nu en konung
öfver oss till att döma oss, såsom alla
folk hafva det!
Os. 13: to, :n. Ap. G. 13: :n .

6. Och det behagade Samuel illa,
att de sade: Gif oss en konung till
att döma oss! Och Samuel bad till
Herren.
r Sam. ro: '7·
7· Och Hen·en sade till Samuel:
H örsamma folkets röst i allt hvad de
hafva talat till dig! ty det är icke dig,
utan mig de förkasta, att jag icke
skall vara deras konung.
I

Sam. ro: '9·

Os. 8: 4•

KAP. !J: 5.

r6. och edra tjänare och eora tjänarinnor och de bästa af edra ynglingar och edra åsnor skall han taga
och använda i sin tjänst.
17. Af edra boskapshjordar skall
han taga tionde, och I skolen blifva
hans trälar.
r8. Och när I då klageu öfver eder
konung, som I hafven utvalt åt eder,
skall Herren på den tiden icke höra
eder.
19. Men folket vägrade att hörsamma Samuels röst och sade: Ingalunda; utan en konung måste vara
öfver oss,
20. att vi må blifva like alla andra
folk, och att vår konung må döma
oss och gå i spetsen för oss och föra
våra krig.
21. Och Samuel hörde alla folkets
ord och sade dem för Herrens öron.
22. Och Herren sade till Samuel:
Hörsamma deras röst och sätt en
konung att råda öfver dem! Och
Samuel sade till Israels män: Gån
edra färde, h var och en till sin stad!

8. De göra emot dig såsom de alltid hafva gjort, ifrån den dag då jag
förde dem utur Egypten ända intill
denna dag; och de hafva öfvergifvit
mig och tjänat andra gudar.
9· Men hörsamma nu deras röst!
Dock vama dem allvarligen och säg
för dem hvilken rätt skall tillkomma
9 Kapitlet.
den konung, som skall råda öfver
dem!
Smtl utses af Herren, till konu~tg ot.h gristar
lws Samuel.
10. Och Samuel förkunnade alla
Herrens ord för folket, som af honom
ch det var en rik man af Benjahade begärt en kon ung, och han sade:
min, hvilkens namn var Kis, son
II. Denna skall vara den konungs
till Abiel, son till Zeror, son till Ber ätt, som skall råda öfver eder: Edra korat, son till Afiah, som var son till
söner skall han taga och sätta på sina
, Sam. 14 : sr.
vagnar och på sina hästar, och de en Benjaminit.
2. Och han hade en son, benämnd
skola löpa framför hans vagn,
Saul, en så fager ung man, att ingen
5 Mos. 17: '4·
12. och han skall sätta några ibland fagrare var ibland Israels barn, hufdem till befälhafvare öfver tusen och vudet högre än allt folket.
3· Och för Sauls fader Kis hade
till befälhafvare öfver femtio och andra
till att plöja hans åker och till att hans åsninnor blifvit borttappade.
skörda hans skörd och till att förfär- Och Kis sade till sin son Saul: Tag
diga hans krigsvapen och hans vagns- en af drängarne med dig och drag
redskap,
åstad att söka upp åsninnoma!
13. och edra döttra skall han taga
4· Och han gick igenom Efraims
till salfberederskor, kokerskor och ba- bergstrakt och igenom landet Salisa,
kerskor,
och de funno dem icke, och de gingo
14. och edra bästa åkrar och edra igenom landet Saalim, och där voro
vingårdar och edra olivgårdar skall de icke, och han gick igenom Benjahan taga och gifva åt sina tjänare, mins land, och de funno dem icke.
15. och han skall taga tionde af
S· Och när de ko=o in i landet
edra sädesfält och af edra vingårdar Zuf, sade Saul till drängen, som var
och gifva åt sina hofmän och sina med honom: Kom, låtom oss gå hem
tjänare,
igen! Min fader torde aunars slå ås-

O
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KAP. 9: 6.

ninnorua ur hågen och blifva orolig
för vår skull.
6. Och denne svarade: Si, en Guds
man bor i denna staden och är en
aktad man. Allt det han säger, det
sker också. Låtom oss gå dit! Törhända skall han säga oss vår väg,
den vi böra gå.
7· Och Saul sade till sin dräng:
Om vi än gå dit, hvad hafva vi att
erbjuda åt mannen? Ty brödet är
slut i våra renslar, och vi hafva ingen
gåfva, som vi kunna gifva åt den
Gudsmannen. Eller- hvad hafva vi?
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mins land, hvilken du skall smoiJa
till en furste öfver mitt folk Israel;
och han skall frälsa mitt folk ifrån
Fetisteernas hand, ty jag har sett till
mitt folk, och deras klagorop är kommet till mig.
Ap. G. , 3 , .,.
17. Och då nu Samuel fick se Saul,
sade Herren till honom: Si, där är
den man, om hvilken jag har sagt
dig: denne skall styra mitt folk.
rS. Och Saul gick emot Samuel
midt i porten och sade: Säg mig:
h var är siarens hus?
19. Och Samuel svarade Saul och
'Kon. q: 3· • Kon. 4: 4•·
sade: Jag är siaren. Gack före mig
.s. Och drängen sva:a~e ännu e~ upp till offerhöjden! ty i dag skolen
gan g Saul och sade: S1, Jag hafver l I äta med mig, och i morgon vill jag
min ägo ~~dede~en a_f en silfversikel, låta dig gå, och allt hvad du har på
och den vill Jag g1fva at Gudsmannen, hjärtat vill jag säga dig.
att han må säga oss vår väg.
20. Och hvad angår åsninnorna,
. 9· Fordom?ags i Is:ael, när någon som nu i tre dagar hafva varit bortgtck bort bll at;. fraga Gt;d,_ sa?e tappade för dig, så var nu icke beman: Kommen, ~atom oss ga bil s1a- kymrad! de äro tillrättakomna. Och
ren! ty den, hvtlken man nu kallar hvem skulle väl allt det bästa i Isprofet, den kallade man fprdom siare. rael tillkomma, om icke dig och hela
4 Mos. r2: 6. •
.
••
din faders hus?
ro. Oc~ Saul sade h~ sm dran?;
2r. Och Saul svarade och sade: Är
Du har vii:l sagt.. Kom, lato~ oss ga. jag icke en Benjaminit, af en ibland
Och de gmgo bil staden, dar Guds- de ringaste stammar i Israel, och är
mannen var.
icke min släkt den minsia ibland alla
r r. När.. de gingo "':?.Pför ~öjden till/ släkter i Benjamin? Och h vi för du
staden, träffade de tjanstep1gor, som 1 då sådant tal till mig?
hade . gått ut för at: ~änl~a vatt~n;
22 . Och Samuel tog Saul och hans
och till dem sade de. Ar staren har.. dräoug och förde dem upp i kammaren
r2 .. Och d:ssa .svar_ade.~em och sade. och satte dem öfverst ibland dem som
J~· s1, han ar ti~~
tjanst. Skyn~a voro bjudne, h vilka voro omkring
d1g nu! ty han ar 1 dag. kommen bil trettio män.
staden, emerlan .folket :. dag hafver
23. Och Samuel sade till kocken:
ett offe~. upp~ pa off~rh?Jden.
_
Gif hit det stycket, som jag gaf dig
13. Na.:. I kommen 1~ 1 staden, sko- med tillsägelse, att du skulle taga det
len I ;.räffa h.?.nom 1_nnan h:;-n går i förvar hos dig!
upp pa offerhojden till att ata; ty
24 Och kocken bar fram lårstycket
folket äter icke förrän.. h~n kommer, med· h vad därtill hörde. Och detta
emedan.. han skall.. väls:gna offr~t. satte Samuel fram för Saul och sade:
S~d~_n a~ de som aro ~Judne. Gan Si, detta har blifvit spardt för att
därfore ~lt upp nu,, ty JUst nu kun- framsättas för dig. Ät! ty detta blef
nen I traffa hoi~;om.
.
aflagdt åt dig i samma stund jag
I4.
de gm~o upp ~ st~den. sade: jag har inbjudit folket. Och
Och n_ar ~e hade kommtt m1dt l sta- Saul åt med Samuel den dagen.
den, s1, da k.om Sall;luel ut e~ot dem
25. Och de gingo ned ifrån offeroch skulle ga upp bli offerhoJden.
höjden in i staden, och han talade
rs. Och Herren hade uppenbarat med Saul på taket.
sig för Samuel dagen innan Saul kom
26. Och bittida följande dagen, när
och hade sagt:
, S: m. , 5 , 1 •
morgonrodnaden gick upp, ropade Sar6. I morgon vid denna tiden skall muel till Saul på taket och sade:
jag sända till dig en man utur .Benja- Statt upp, så vill jag följa dig på väg!

l
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KAP. 10: 19.
Och Saul stod upp, och de gingo båda för att offra brännoffer och tackoffer.
tillsammans ut, han och Samuel.
I sju dagar skall du bida till dess
s Mos. 22: 8.
jag kommer till dig och undervisar
27. Och då de kommo ned till än- dig hvad du skall göra.
1 Sam. , 3, 8.
dan af staden, sade Samuel till Saul:
Säg åt drängen, att han går framför
9· Och när han vände ryggen åt
oss! Och han gick. Men du, stanna Samuel och gick ifrån honom, gaf
en stund, att jag må låta dig höra Gud honom ett annat hjärta; och alla
hvad Gud har sagt!
dessa tecken inträffade på den dagen.
ro. Och då de kommo till Gibea,
xo Kapitlet.
si, då mötte honom en skara profeSau.l smörjes f·z."ll konung- oclr. föreställes fö1·
ter; och Guds ande föll öfver honom,
.folket.
så att han profeterade med dem.
II. Och då nu alla de som tillförne
ch Samuel tog en flaska med olja
och göt uppå hans hufvud och hade känt honom sågo, att han prokysste honom och sade: Ser du, att feterade med profeterna, sade folket,
Herren har smort dig till furste öfver den ene till den andre: Hvad är det
som har händt med Kis' son? Är
sitt egendomsfolk?
ock Saul ibland profeterna?
Ap. G. 13: "'· 5 Mos. g: 26. 3•: 9·
2. När du i dag går ifrån mig, så
12. Och en man af dem som där
skall du träffa två män vid Rakels voro svarade och sade: Och hvad beg raf, på gränsen till Benjamin vid tyder det, h vem som har varit dessas
Zelzah, och de skola säga till dig: fader? Härifrån är det ordspråket
åsninnorna äro tillrättakomna, hvilka kommet: Är ock Saul ibland profedu gick att söka; och si, din fader terna?
, Sam. ' 9' •4·
har nu öfvergifvit att tänka på ås13. Och när han hade slutat proninnorna, och han är orolig för eder fetera, gick han upp till offerhöjden.
skull och säger: hvad skall jag göra
I4· Och Sauls farbroder sade till
honom och till hans dräng: H vart
för min son?
, Mos. 35: '9·
3· Och när du har gått därifrån ett voren I gångne? Och han sade: Till
stycke fram och kommit till Tabors- att uppsöka åsninnorna. Och när vi
eken, så skola tre män träffa dig, som ingenstädes funno dem, gingo vi till
draga upp till Gud i Bet-El. En bär Samuel.
tre kid, och en bär tre bröd, och en
15. Och Sauls farbroder sade: Bebär en flaska med vin.
rätta mig då hvad Samuel sade eder!
4· Och de skola hälsa dig vänligen
r6. Och Saul sade till sin farbrooch gifva dig två bröd, hvill<a du skall der: Han berättade för oss, att åstaga emot af deras händer.
ninnorna voro tillrättakomna. Men
5· Sedan kommer du till Gibeat- hvad Samuel hade sagt om konungaElohim, där Fetisteernas besättningar dömet yppade han icke för honom.
äro förlagda. Och när du kommer
in i staden, så möter d u en skara af
17. Och Samuel sammankallade folprofeter, som komma ned ifrån offer- ket till Herren i l\Iizpa
r8. och sade till Israels barn: Så
höjden, och före dem bäras harpa
och trumma och pipa och cittra, och säger Herren, Israels Gud: J ag förde
Israel upp utur Egypten och frälste
de profetera.
6. Och Herrens a nde skall komma eder utur Egyptiernas hand och utur
öfver dig, så att du skall profetera alla de konungarikens hand, som
med dem, och då skall du blifva för- eder förtryckte;
19. men nu hafven I förkastat eder
vandlad till en annan människa.
7· Och när dessa tecken hafva in- Gud, som har hulpit eder utur alla
träffat för dig, så gör sedan hvad dig edra olyckor och bedröfvelser, och
för handen kommer! ty Gud skall sagt till honom: sätt en konung öfver
oss! Träden därföre nu fram inför
vara med dig.
8. Och gå före mig u en till Gilgal! Herrens ansikte, efter edra stammar
Si där vill jag komma ned till dig och edra ätter!
, Sam. 8: 7, '9· 12: a.

O
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Och Samuellät alla Israels stammar gå fram, och lotten träffade Benjamins stam.
.
. . Jos. 7: I4· •
2r. Och han låt Ben3amms stam ga
fram efter sina släkter, och lotten
träff~de Matris släkt, och den träffade
Saul, Kis' son, och de sökte efter
honom, och han fanns icke.
22. Och de frågade ännu en gång
Herren: Har ännu någon kommit hit?
Och Herren svarade: Si, han har gömt
sig ibland trossen.
23. Och de lupo dit och drogo honom fram därifrån. Och han ställde
sig midt ibland folket och var hufvudet högre än allt folket. I Sam. 9: •·
24. Och Samuel sade till allt folket:
Sen I nu, hv;lkcn Herren har utvalt?
Ty hans like är icke ibland allt folket. Och allt folketjublade och sade:
Lefve konungen!
25. Och Samuel talade till folket o~
konungadömets rätt och skref den utt
en bok, hvilken han nedlade inför
Herrens ansikte. Och Samuellät allt
folket gå, hvar och en till sitt hus.
20.

I Sam. 8: " ·

s Mos. I7: IB f.

26. Och Saul gick ock hem till Gibea, och en del af hären gick med
honom, hvilkas hjärtan Gud hade rört.
27. Och några onde män sade: H varuti skall denne kunna hjälpa oss?
Och de föraktade honom och buro
honom inga skänker. Men han låtsade såsom hörde han det icke.
t

Sam. u:

12.

2

Krön. r.7: S·

x 1 Kapitlet.
Sard besegrar Anuuonitc·nla oclt stadfästes i sitt
t•egemeute.

Ammoniten, drog upp
O chochNahas,
belägrade J abes i Gilead, och

alla män i Jabes sade till Nahas: Gör
förbund med oss, så vilja vi tjäna dig!
2. Och Nahas, Ammoniten, svarade
dem: I så måtto viJl jag göra förbund
med eder, att jag stinger ut högra
ögat på eder alla, till en skam för hela
Israel.
3· Och de äldste i Jabes sade till
honom: Gif oss sju dagar, att vi må
sända bud till alla Israels gränser!
och är då ingen, som vill hjälpa oss,
så vilja vi gå ut till dig.
.
4· Och sändebuden korum o till Sauls
Gibea och sade detta för folktts Bron;
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och allt folket hof upp sin röst oct
grät.
5· Och si, då kom Saul gående bakefter sina oxar ifrån åkern och sade:
Hvad är åt folket, att de gråta? Och
de förtäljde honom hvad männen ifrån
Jabes hade sagt.
6. Och Guds ande föll öfver Saul
när han hörde dessa orden, och hans
vrede upptändes högeligen.
7· Och han tog ett par oxar och
styckade dem och skickade styckena
kring alla Israels landsändar med sändebuden och lät säga: Så skall det
göras med hvars och ens oxar, som
icke drager ut efter Saul och efter
Samuel. Och Herrens förskräckelse
föll öfver folket, att de drogo ut såsom en man.
Dom. 2o: '·
8. Och han mönstrade dem i Besek,
och Israels barn voro tre hundra tusen män, och trettio tusen män voro
ifrån Juda.
9· Och de sade till sänilebuden, som
komne voro: Så skolen I säga ttll
folket i J a bes i Gilead: i morgon
skolen I få hjälp när solen är som
hetast. Och sändebuden gingo och
förkunnade detta för folket i Jabes,
och de blefvo glade.
10. Och folket i Jabes sade: I morgon vilja vi gå ut till eder, och I
kunnen då göra med oss allt det eder
täckes.
II. Och följande dagen fördelade
San! folket i tre hopar, och de kommo
midt in i lägret vid morgonväkten
och slogo Ammoniterna ända tills dagen vardt som hetast. Och de som
öfverblefvo vordo så förskingrade, att
icke två af dem blefvo tillhopa.
12. Och folket sade till Samuel:
Hvilka voro de som sade: skall Saul
blifva konung öfver oss? Gifven hit
de männen, att vi må döda dem!
t

Sam. to: 27.

13. Och Saul sade: I dag skall ingen
dödas, ty Herren har i dag gjort hjälp
i Israel.
2 Sam. zg: 22.
14. Och Samuel sade till folket:
Kommen, låtom oss gå till Gilgal och
där förnya konungadömet!
15. Och allt folket drog till Gilgal
och gjorde där Saul till konung, inför
Herrens ansikte i Gilgal, och offrade
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där tackoffer inför Herrens ansikte.
w. Och de ropade till Herren och
Och Saul med alla Israels män fröj- sade: Vi hafva syndat, att vi hafva
dade sig där storligen.
öfvergifvit Herren och tjänat Baal
och Astarte; men fräls oss nu ifrån
våra fienders hand, så vilja vi tjäna
x2 Kapitlet.
dig!
Samuel r~dogör för sin förvaltnbtg ock för.
II. Då sände Herren Jerub-Baal,
maun:r folket.
ch Samuel sade till hela Isra.~l: Bedan, J eftah och Samuel och f;älste
eder utur edra fienders hand pa alla
Si, jag har hörsammat e~er rost
sidor, så att I bodden trygge.
uti allt det I hafven sagt mtg, och
Dom. 6: II 1 :q , 2 2. u: x. I Sam. 7: 6.
jag har satt en konung att regera
12. Och när I sågen, att Nahas, Amöfver eder.
moniternas kon ung, gick emot eder,
2. Och si, där hafven I nu en kosaden I till mig: Nej, utan en konung
nung, som förer eder an, och _jag. är
må råda öfver oss! ändock Herren,
gammal och grå vorden, .och s1, ml.~a
söner äro när eder, och Jag har fort eder Gud, var eder konung. r Sam. 8: 5·
13. Och si, här är nu den konu.~g,
eder an ifrån min ungdom ända till
hvilken I hafven utvalt och begart;
denna dag.
.
. .
och si, Herren har satt en konung
3· Si, här står Jag. Svaren m1g ~~
eder.
, Sam. 8: 7· xo: '9·
för Herren och hans smorde: Hvil- öfver
14. Om I frukten Herren och tjäkens oxe eller åsna har jag tagit, och
nen honom och hören hans röst och
hvilken har jag våldfört, och hvilken
icke ären Herrens befallning ohörhar jag förtryckt,. och hvilke~ är den, samme, så skolen både I och eder
utnr hvars hand Jag har tagtt vederkonung, som regerar öfver eder, begällning för att jag skulle öfverse med
skyddas af Herren, eder Gud.
honom? Och jag vill gifva eder upp15. Men om I icke hören Herr~ns
rättelse därför. Syr. 46: ••· Ap. G. •o: 33· röst, utan ären Herrens befallmng
4. Och de svarade: Icke har.du väJd- ohörsamme så skall Herrens hand vara
fört och förtryckt oss, och 1cke har emot eder, 'såsom den har \'arit emot
du tagit något utur ~ågons hand.
edra fäder.
5· Och han sade till dem: Herren
r6. Och träden nu fram och sen
vare vittne, och hans smorde vare
den stora sak, som Herren skall göra
vittne emot eder på denna dag, att
inför edra ögon!
.
I intet hafven funnit i min hand!
17. Är icke nu hveteanden? Dock
Och de sade: Vittnen vare de!
vill jag ropa till Herren, att han skall
6. Och Samuel sade till folket: Han,
skicka åska och regn, att I måtten
Herren, som har gjort Mos e och Aron, fatta och inse den stora synd, som I
och som förde edra fäder utur Egyp- hafven gjort inför Herrens ögon då
tens land.
I hafven begärt eder en konung.
7· Och träden nu fram, att jag må
r8. Och Samuel ropade till Herren;
gå till rätta med eder ~?r ..H~rrens och Herren skickade samma dag åska
ansikte om alla Herrens välgarnmgar,
och regn. Och allt folket be~.ogs af
som han har gjort med eder och edra stor bäfvan för Herren och for Safäder!
muel.
8. N är Jakob var kommen till Egyp19. Och allt folket s~de till Samu~l:
ten och edra fäder ropade till HerBed för dina tjänare hll Herren, dn~
ren, sände Herren Mose och Aron; Gud, att vi icke måtte dö! emedan v1
och de utförde edra fäder utur Egypten till alla våra andra synder ock hafva
och gåfvo dem bostad i detta landet. lagt den, att vi hafva begärt oss en
x Mos. 46: 6. 2 Mos. 2: 23. 3: zo.
.
.
9· Men när de glömde Herren sm konung.
20. Och Samuel sade till folket:
Gud sålde han dem i Siseras hand,
härhöfvitsmannens i Hazor, och i Fe- Frukten icke! I hafven visserligen
listeernas hand och i Moabs konungs gjort all denna synd. Men ~ken dock
icke af ifrån Herren, utan !:Janen Herhand, och de stridde emot dem.
ren af allt edert hjärta!
5 Mos. 6: 5·
Dom. 3: 12, 4: 2. 10: 7• 13: t. Ps. 44: 13.
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21. Och viken icke af eiter falska
7· Och några E!Jreer drogo öfver
gullar, som icke kunna hjälpa eller Jordan in i Gads och Gileads land;
friUsa, emedan de äro falske!
men Saul var äunn kvar i Gilgal, och
Ps. 6o: '3· 146: 3·
allt folket följde honom med bäfvan.
2:1. ty Herren skall icke öfvergifva
8. Och han bidade i sj u dagar, eller
sitt folk för sitt stora namns skull,
emedan Herren har funnit för godt den tid, som Samuel hade utsatt; och
att göra eder till sitt folk. Ps. 1oo: 3 • då Samuel icke kom till Gilgal, och
23. Vare ock fjärran ifrån mig, att folket skingrade sig ifrån honom,
1 Sam. 10: 8.
jag skulle så synda emot Herren, att
9· sade Saul: Skaffen mig hit brännjag skulle aflåta att bedja för eder
och att lära eder den goda och rätta offret och tackoffren! Och han offrade brännoffret.
vägen!
ro. Och när han hade slutat att
24. Allenast frukten Herren och tjänen honom troget af allt edert bjärta! offra brännoffret, si, då kom SannteL
ty sen hvilka stora ting han har gjort Och Saul gick ut emot honom för att
hälsa honom.
med eder!
II. Och Samuel sade: H vad har du
25. Men om I gören det ondt är, så
skolen både I och eder konung förgås. gjort? Och Saul svarade: När jag
såg, att folket skingrade sig ifrån
mig, och du icke kom till den utsatta
13 Kapitlet.
tiden, och Fetisteerna voro samlade
Sm~ts kn"g mot Felisteenza.
i Mik.mas,
u
* •
al då han
12. sade jag: Nu skola Fetisteerna
at var· · · ar gamm
kom1na hit ned emot mig till Gilgal,
vardt konung, och han regerade l h .
h
..
· k b dt till H
öfver Israel i ... * två år.
oc Jag !l-r a~u .1c e e.
erren ; och pg fordnstade mtg att offra
O h s 1 t ld åt · tr t
-~·
c
au u va e
stg e us~n brännoffret.
man utur Israel; och två tusen man
Och s
1 d t'll s 1 D
d s u1 · M'k
h · B t
13.
amue sa e 1
au : u
1
1
1 mas oc
a
e - har dåraktigt handlat; du har icke
voro me
Els bergstrakt, och ett tusen voro · ktt 't H
di G d b fall
med Jonat.'m i Gibea i Benjamin, och 1ll: agt.
err~ns, h n b f 1ht•d. e t·
det öfriga folket lät han gå, h var och nd~ng,ksallsomH an harf e ·at df"tgt ;dityt
t'll · h dd
a s u e
erren a va s a as
en 1 stn Y a.
.
konungadöme i Israel till evig tid.
M
kalld'ttk
d"
3· OchJonatanslogFelisteernasbe.. t ·
·
. G b
h d tt
r 4 .• en nu s
1
·onunga orne
s_at mng, . som var ~- e a; o c
e ..a icke blifva beståndande. Herren har
flngo Fehsteerna hora. Och Saullat "kt ·
ft
'tt h'" t
h
"fv
h 1 1 d t so
stg en man e er st
Jar a, oc
·
bl •
..asa 1 trumpeter 0 er e a an .. e • honom har Herren förordnat att vara
sagaude: Detta skola Ebreerna hora.
f t "fv
'tt f lk t d h
0
4· Och när hela Israel hade hört ~n u_rs e 0 . er Sl
Y u ar
;
takttagtt hvad Herren har be1 't ftcke
b era"ttelsen om h uru S au1 h a d e sagt
lit d'
.
Fetisteernas besättning, äfvensom huru a
tg.
Ps. 89· 20 • H. Ap. G. '3' 2~.
.. h Ui I
1
f" Feli
f"
rs. Och
Samuel stod upp och gtck
f or
a g srae var or
steerna, or- 'f •
G'l 1 till G'b • · B . ·
· f lk till S 1 · G'l al 1 ran
1 ga
1 ea · 1
enJamtu;
samla d e stg o et
au 1 1 g . ch S u1 .. t d d t f lk
5· Och Fetisteerna drogo sig till- 0
a
mons ra. e e 0 • som ~ar
sammans för att strida emot Israel, med honom, o~r~ng ~ex hundra man.
trettio tusen stridsvagnar och sex tu' a• · ' 4• •·
sen ryttare och folk så mycket som
r6. Och Saul och hans son J onatan
sanden på hafvets straud; och de drogo och det folk, som var med dem, stanåstad och lägrade sig i l\1ikruas, öster nade i Gibea i Benjamin. Och Feliom Bet-Aven.
steerua hade lägrat sig i Mikmas.
6. Och då Israels män sågo, att de
17. Och uturFelisteernaslägerdrogo
kommo i nöd och att folket hårdt tre hopar ut på plundring. En hop
ansattes, gömde sig folket undan i tog vägen till Ofra, till Sualslandet,
grottor och busksnär och i bergskrefr8. och eu hop tog vägeu till Betvor och källare och brunnar.
Horou, och en bop tog vägen till
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den trakt, som vetter emot Zeboimsdalen åt öknen till.
19. Och ingen smed fanns i hela
Israels land, ty Fetisteerna sade: Annars skulle Ebreerna kunna låta göra
åt sig svärd eller spjut.
Dom. s: s.
20. H var och en Israelit måste fara
ned till Felisteerna, om han ville låta
hvässa sin plogbill eller sin hacka eller
sin yxa eller sin lie,
21. när eggen på liarne, hackorna,
högafflarue eller yxorna vardt slö, eller
oxpikarne behöfde rätas.
22. Och då nu stridsdagen kom,
fanns hvarken svärd eller spjut i allt
det folkets hand, som var med Saul
och Jonatan. Men Saul och Jonatan,
hans son, de hade vapen.
23. Och Felisteernas utpost ryckte
fram till passet vid Mikmas.

18.

1· Och hans vapendragare svarade
honom: Gör allt hvad du hafver i
sinnet! Gack åstad! si, jag följer dig
hvarthelst du vill.
8. Och J onatan sade: Si, när vi
komma dit öfver till männen, och de
få se oss,
9· om de då säga till oss: Stån stille
till dess vi komma till eder! så vilja
vi stanna där vi stå och icke stiga
upp till dem.
ro. Men om de säga: Kommen hit
upp till oss! så vilja vi stiga upp, ty
då har Herren gifvit dem i vår hand,
och det skall vara för oss till ett tecken.
11. Och då nu Fetisteernas utpost
fick se dem båda, sade Felisteerna:
Si, Ebreerna komma fram utur de
hålor, där de hade gömt sig.
1 Sam. I3! 6.

Och några af utposten tilltalade
J onatan och hans vapendragare och
sade: Stigen hit upp till oss, så vilja
vi låta eder veta något! Och Jonatan
sade till sin vapendragare: Stig upp
efter mig! ty Herren har gifvit dem
i Israels hand.
13. Och Jonatan klef på händer och
fötter uppföre och hans vapendragare
efter honom. Och de föllo för J onatan;
och hans vapendragare kom efter honom och slog ihjäl dem.
14. Och i första anfallet nedgjorde
J onatan och hans vapendragare omkring tjugu män, på en sträcka af
vid pass ett halft tunnlands längd.
rs. Och en förskräckelse uppkom
i lägret, på landsbygden och ibland
hela folket. Utposten och de till plundring utskickade blefvo ock förskräckte,
och jorden skalf, och det vardt en
gudsförskräckels e.
12.

14 Kapitlet.
'Jo>talat/.S bedrift.

Sauls ifver.

O

ch det begaf sig en dag, att Jonatan, Sauls son, sade till sin vapendragare: Kom, låtom oss gå öfver
till Fetisteernas utpost, som ligger
här gent emot! Men för sin fader
sade han intet härom.
2. Och Saul låg vid gränsen mot
Gibea under granatträdet i Migron;
och det folk, som var med honom,
var omkring sex hundra män.
3· Och Ahia, son till Ahitub, som
var broder till Ikabod, hvilken var
son till Pinehas, Elis son, var Herrens präst i Silo och bar kåpan. Och
folket visste icke, att J onatan var bortgången.
I Sam. 1 : 2I .
4· Och emellan de pass, där J onatan
hade för afsikt att gå öfver till Felisteernas utpost, låg ett fjäll på den
ena sidan och ett fjäll på den andra.
Det ena hette Bozez, och det andra
hette Sene.
5· Det ena fjället reste sig i norr,
gent emot Mikmas, och det andra i
söder, gent emot Geba.
6. Och Jonatan sade till sin vapendragare: Kom, låtom oss gå öfver till
de där oomskurnes utpost! Törhända
vill Herren göra något för oss; ty
intet är som hindrar Herren att hjälpa
genom många eller genom få.
Dom. 7: 4, 1·

2 Krön. 1-4: n .

I Mos. 35: 5·

2 Mos. I4! •4·

Ps. 76: I3.

r6. Och när de poster, hvilka Saul
hade utställt i Gibea i Benjamin, sago
huru hären smälte tillsammans, och
att de lupo än hit och än dit,
17. sade Saul till det folk, som var
med honom: Räknen öfver och sen
efter, hvilka som äro gångne ifrån
oss! Och då de räknade efter, si, då
var Jonatan och hans vapendragare
icke tillstädes.
r8. Och Saul sade till Ahia: Skaffa
hit Guds ark! ty Guds ark var på
den dagen ibland Israels baru.

/
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19. Och medan Saul ännu talade
med prästen, tilltog sorlet i Fetisteernas läger allt mer och mer, och Saul
sade till prästen: Tag din hand tillbaka!
20. Och Saul och allt folket, som
var med honom, församlade sig och
gingo ut till strids. Och si, den ene
lyfte sitt svärd emot den andre, och
förvirringen blef mycket stor.
Dom. 7:

22.

2

Krön. ::zo:

23.

Och de Ebreer, som nu likasom
tillförne voro ibland Felisteerna, och
som hade dragit med dem i fält ifrån
den kringliggande trakten, äfven desse
slöto sig nu till de Israeliter, som
hade följt med Saul och Jonatan.
22. Och då alla de män af Israel,
som hade gömt sig i Efraims bergstrakt, hörde, att Felisteerna flydde,
slöto de sig ock till dem i striden.
23. Och Herre11 gaf Israel seger på
den dagen ; och striden sträckte sig
bortom Bet-Aven.
21.

24. Och Israels män sleto ondt den
dagen, emedan Saul hade besvurit
folket och sagt: Förbannad vare hvar
och en som förtär något före aftonen
och innan jag har hämnats på mina
fiender! Också smakade ingen af folket någon föda.
25. Och allt folket kom in i en skog,
och där låg honung på marken.
26. Och då folket kom in i skogen,
si, då flöt där honung, men ingen
förde handen till munnen, ty folket
fruktade för eden.
27. Men Jonatan hade icke hört
den ed, hvilken hans fader hade tagit
af folket; och han räckte ut ändan
af den staf, som han hade i sin hand,
och doppade den i honungsvätskan
och vände sin hand till sin mun; och
hans ögon vordo klara.
28. Och en man af folket svarade
och sade: Din fader har tagit en dyr
ed af folket och sagt: Förbannad vare
hvar och en som förtär något i dag!
Och folket var utmattadt.
29. Och Jonatan sade: Min fader
har dragit olycka öfver landet. Sen
huru mina ögon blifvit klara, sedan
iag smakat något litet af denna honungen!
30. Huru mycket större skulle, om
folket i dag hade fått äta af det byte,
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hvilket de hade tagit af sina fiender,
icke Fetisteernas nederlag hafva blifvit?
31. Och de slogo på den dagen
Fetisteerna ifrån Mikmas ända till
Ajalon.
32. Och folket var mycket utmattadt, och folket kastade sig öfver
krigsbytet; och de togo får och oxar
och kalfvar och slaktade dem på marken, och folket åt köttet med blodet
uti.
I Mos. 9! 4· 3 Mos. 3! I7.
7= 26. I7: 14. xg: ~6. s Mos. 12: x6. r s: :ZJ.
33· Och man berättade detta för
Saul och sade: Si, folket försyndar
sig emot Herren och äter köttet med
blodet uti. Och han sade: I hafven
handlat trolöst. Vältren nu till mig
en stor sten!
34· Och Saul sade: Gån ut ibland
folket och sägen till dem: Fören fram
till mig hvar och en sin oxe och
hvar och en sitt får och slakten dem
här och äten, att I icke mågen försynda eder emot Herren med det blodätandet! Och hvar och en af folket
framförde under natten med egen hand
sin oxe och slaktade honom där.
35· Och Saul byggde åt Herren ett
altare. Detta var det första altaret,
som han byggde åt Herren.
36. Och Saul sade: Låtom oss draga
ned efter Felisteerna i natt och anställa en plundring ibland dem till
dess morgonen gryr och låtom ingen
af dem blifva öfrig! Och de svarade:
Gör allt h vad dig god t synes! Men
prästen sade: Låtom oss gå hit till
Gud!
37· Och Saul frågade Gud: Skall
jag draga ned efter Fetisteerna? Vill
du gifva dem uti Israels hand? Men
han svarade honom den dagen intet.
I

Sam. 28: 6.

38. Och Saul sade: Träden fram hit,
alle hötvitsmän ibland folket, och öfvervägen och tillsen hvarigenom detta
syndastraff i dag har inträffat!
39· Ty så sant Herren lefver, som
har gifvit Israel seger, om skulden
än vore hos J onatan, min son, så
skall han döden dö. Och ingen af
hela folket svarade honom.
40. Och han sade till hela Israel:
I skolen vara på den ena sidan och
jag och min son Jonatan vilja vara
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på den andra. Och folket sad~ till
Sanl: Gör såsom dig godt synes!
41. Och Saul sade till Herren, Isra€'ls Gud: Låt sanningen komma i
dagen! Och lotten träffade J onatan
och Saul, och folket gick fritt.
42. Och San! sade: Kasten lott emellan mig och min son Jonatan! Och
J onatan blef träffad.
43· Och Saul sade till Jonatan: Bekänn för mig hvad du bar gjort! Och
Jonatan berättade och sade: Jag tog
med ändan af den staf, som jag hade
i min baud, och smakade något litet
honung. Si, här är jag; jag må dö.
44· Och Saul svarade: Straffe mig
Gud nu och framdeles! du måste döden dö, J onatan.
45· Och folket sade till Saul: Skall
Jonatan dö, som har förskaffat Israel
denna stora seger? Bort det! Så sant
Herren lefver, skall icke ett hårstrå
falla af hans hufvud på jorden; ty
med Gud har han i dag verkat. Och
folket friade J onatan ifrån dödsstraffet.
46. Och Saul afstod ifrån att förfölja F elisteerna; och Fetisteerna drogo
till sitt land.
47. Och då Saul nu var i besittning af konungaväldet öfver Israel,
stridde han emot alla sina fiender
rundt omkring, emot Moab och emot
Ammons barn och emot Edom och
emot Zobas konungar och emot Felisteerna, och hvart han vände sig
segradc:c han.
48. Och han växte i makt och slog
Amaleki tema och räddade Israel ifrån
deras hand, som sköflade landet.

KAP. Jo: 11.

15 Kapitlet.
Kdg rmot .l mal k
.'l.nt/.o; olliJr.wmlt.et och
fiirkal·lt•lu.

och Samuel ~a<le till Saul: Herren
sände mig, alt jag skulle smö:tja
dig till konung öfver hans folk Israel.
Och hör nu rö,; len af Herrens ord!
2. Så silger Herren Z~baot: Jag vill
hemsöka Amalek för hvad han gjorde
åt Israel och för lwau han tillfogade
honom under vandringen då han drog
upp utur Egypten.
2 :\Ios. 17: 8. s :h11..,, 25: 17, 18.
3· Gack nu åstad och slå Arnelekitema och gif dem till spillo med allt
hvad de hafva och skona dem ick~,
utau dräp både man och kvinna, både
barn och spenabarn, både fä och får,
både kamel och åsna!
4· Och Saul lät folket höra detta,
och han inmönstrade dem i Telaim,
t\·å hundra tusen man fotfolk och tio
lusen man från Jucla.
S· Och då Saul kom till Amaleks
stad, förlade han ett bakhåll i dalen.
6. Och Saul lät säga Keniterna:
Gån edra färde och dragen bort ifrån
Amalekiterna! att jag icke utrotar eder
med dem, ty I gjorden barnthärtighet med alla Israels barn då de drogo
utur Egypten. Och Keniterna ginge
sina färde ifrån Amalekiterna.
4 Mos. t.o: 29.

24- : 21 .

Dom .

I:

16.

7· Och Saul slog Amalekiterna ifrån
Havila ända till Sur, som ligger öster
om Egypten;
8. och han grep Agag, Amalekiternas konung, lefvande, och allt folket gaf han till spillo med svärdsegg.
4 Mos. 24: 7·

9· Men Saul och folket skonade
Agag och hvad bäst var af får och fä,
och hvad därnäst var, och gumsar
och allt som var af värde. Sådant
ville de icke gifva till spillo; men all
den boskap, som var dålig och mager,
elen gåfvo de till spillo.
ro. Och Herrens ord skedde till Samuel sålunda:
r r. J ag ångrar, att jag har gjort
t Sam. g: 1.
Saul till konung; ty han har väudt
52. Och kriget emot Fetisteerna var sig ifrån mig och icke verkställt mina
hårdt så länge Saul lefde. Och hvar- oret Och Samuel vardt vred och rohelst Saul såg en stark och tapper pane till H erren hela de u natten.
man drog han honom till sig.
r 1\rr.'\ 6~ fi. 7

49· Och Sauls söner voro Jonatan
och Jisvi och Malkisua, och hans två
döttrar hette, den förstfödda Merab
och den yngsta Mikal. , Krön. 9 : 39 .
so. Och Sauls hustru hette Ahinoam,
Ahimaaz' dotter, och hans höfvitsman hette Abner, son till Ner, som
\'ar Sauls farbroder;
5 r. ty Kis, San! s fader, och N er,
Abners fader, vore söner af Abiel.

KAl>. 15: 12.
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Och Samuel stod bittida upp
för att om morgonen möta Saul. Och
för Samuel hade det blifvit berättadt
och sagdt, att Saul hade begifvit sig
till Karmel och att han där hade uppställt åt sig ett segertecken och vändt
sig därifrån och tagit vägen ned till
Gil gal.
13. Och när Samuel kom till San!,
sade Saul till honom: Välsignad vare
du af Herren! Jag har verkställt Herrens ord.
14. Och Samuel svarade: Men hvad
är det för en fåralåt, som kommer
till miua öron, och för ett läte af fäkreatur, som jag hör?
15. Och Saul sade: Ifrån Amalekiterna hafva de tagit dem; ty folket
skonade det bäst var af får och fä
för att offra det åt Herren, din Gud,
men det öfriga hafva vi gifvit till spillo.
16. Och Samuel svarade Saul: Håll
upp, att jag må säga dig hvad Herren har sagt mig denna natt! Och
han sade: Tala!
17. Och Samuel sade: Har du icke,
så ringa du än var i dina egna ögon,
blifvit satt till ett öfverhufvud för
Israels stammar, och har icke Herren smort dig till konung öfver Israel?
I Sam. 9: :~, 21 .
xo: x.
18. Och Herren sände dig åstad
och sade: Gack och gif till spillo de
syndiga Amalekiterna och strid emot
dem till dess d u gör slut på dem!
19. Och hvi har du icke lydt Herrens röst, utan kastat dig öfver krigsbytet och gjort hvad ondt är i Herrens ögon?
20. Och Saul svarade Samuel: Visst
har jag lydt Herrens röst och gått på
den väg, på h vilken Herren har sänd t
mig. J ag har fört hit Agag, Amalekiternas konung, och gifvit Amaleki tema till spillo.
2 r. Men folket tog af krigsbytet,
af får och fä, det som bäst var af det
spillgifna, för att offra det åt Herren,
din Gud, i Gilgal.
22. Och Samuel sade: Hafver då
Herren samma behag till brännoffer
och slaktoffer som tilllydnad för Herrens röst? Si, lydnad är bättre än
offer, och hörsamhet är bättre än
vädurars fett;
Pred. •= '7· Os. 6: 6. Syr. •= xs. Matt. g: '3· u: 7•
12.
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23. ty olydnad är en trolltlomssynd,
och gensträfvighet är afguderi och
bilddyrkan. Emedan du har förkastat
Herrens ord, har han ock förkastat
dig, att du icke skall vara konung.
Os. 4: 6.

24. Och Saul svarade Samuel: Jag

har syndat, att jag har öfverträdt Herrens befallning och dina ord. Emedan
jag fruktade folket, hörsammade jag
deras röst.
25. Men förlåt mig nu deu synden
och vänd tillhaka med mig, att jag
må tillbedja Herren!
26. Och Samuel sade till Saul: Jag
vänder icke tillbaka med dig. Emedan
du har förkastat Herrens ord, har
Herren ock förkastat dig, att du icke
skall vara konung öfver Israel.
1

Sam.16:

I.

27. Och då Samuel vände sig om

för att gå sina färde, fattade han i
fållen af hans mantel, och den refs
sönder.
28. Och Samuel sade till honom:
Herren har i dag rifvit Israels konungadöme ifrån dig och gifvit det
åt en annan, som är bättre än du.
I

Sam. 28:

17.

29. Och icke ljuger den Oföränder-

lige i Israel eller ångrar han sig, ty
han är icke en människa, att han
skulle ångra sig. 4 Mos. o3 : , 9 . Ps. 33: 4 .
30. Och han svarade: Jag har syndat; men gör mig dock nu den äran
inför de äldste af mitt folk och inför
Israel att du vänder tillbaka med mig,
så vill jag tillbedja Herren, din Gud!
31. Och Samuel vände tillbaka och
följde Saul, och Saul tillbad HelTen.
32. Och Samuel sade : Fören fram
till mig Agag, Amalekiternas konung!
Och Agag gick gladeligen fram till
honom. Och Agag sade: Förbi är då
dödens bitterhet
33· Och Samuel sade: Såsom ditt
svärd har gjort kvinnor barnlösa, så
skall ock din moder blifva bamlös
bland kvinnor. Och Samuel högg
Agag i stycken inför Herrens ansikte
i Gilgal.
34· Och Samuel gick bort till Rama.
Och Saul drog upp till sitt hus i
Sauls Gibea.
35· Och Samuel besökte icke Saul
met så länge han lefde; ty Samuel
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sörjde öfver Saul, och Herren ångrade
ro. Och Isai lät sju sina söner gå
sig, att han hade gjort Saul till ko- fram för Samuel. Och Samuel sade till
nung öfver Israel.
Isai: Herren har utvalt ingen af dessa.
rr. Och Samuel sade till Isai: Äro
nu här alle piltame? Och han sva·
16 Kapitlet.
rade: Ännu är den yngste kvar; men
Davz"th kallelse och. första smörjlm.de till
si, han går i vall med fåren. Och
konung.
Samuel sade till Isai: Sänd och låt
Herren sade till Samuel: Huru
hämta honom! ty vi skola icke sätta
länge skall du sörja öfver Saul,
hvilken jag har förkastat, så att han oss till bords förrän han kommer.

och

t

Sam. 17: '4·

2 Sam. 7: 8.

Ps. 78: 70.

8g:>1.

icke skall vara konung öfver Israel?
12. Och han sände åstad och lät
Fyll ditt horn med olja och gack
hämta honom. Och han var rödlett,
åstad! J ag vill sända dig till Betlehehade vackra ögon och fagert utseende.
miten Is_ai; ty af hans söner har jag
Och Herren sade: Statt upp och smörj
utsett mtg en konung.
honom! ty den är det.
J Sam. rs: 26.
I7: 12. Ap. G. 13: 22.
13. Och Samuel tog sitt oljehorn
2. Och Samuel svarade: Huru skulle
jag kunna gå? Ty får Saul veta det, och smorde honom midt ibland hans
så slår han ihjäl mig. Och Herren bröder. Och Herrens ande föll öfver
sade: Tag en kvigkalf med dig och David ifrån den dagen och allt sedan.
säg: jag är kommen för att offra åt Och Samuel stod upp och gick till
Rama.
1 Sam. u: 6.
Herren!
3· Och du skall bjuda Isai till offret;
14. Men Herrens ande vek ifrån
så vill jag låta dig veta hvad du skall
göra, att du åt mig må smörja den, Saul, och en ond ande ifrån Herren
kvalde honom.
hvilken jag säger dig.
rs. Och Sauls tjänare sade till
4· Och Samuel gjorde såsom Herren haJe sagt honom. Och när han honom: Si, en ond ande ifrån Gud
kom till Betlehem, förskräcktes stadens kväljer dig.
r6. Må vår herre tillsäga sina tjääldste och gingo emot honom och
nare, som inför dig stå, att de uppsade: Kommer du med frid?
5· Och han svarade: Med frid. Jag söka en man, som är kunnig i harpoär kommen för att offra åt Herren. spel, på det att, när den onde guds~elgen eder och kommen med mig anden kommer öfver dig, han må
hll offret! Och han helgade Isai och spela med sin hand, att det må varda
hans söner och bjöd dem till offret. bättre med dig.
17. Och Saul sade till sina tjänare:
2 .M os. t g: ro.
Sen ut åt mig en man, som är skick6. Och när de kommo in, såg han
lig i strängaspel, och fören honom
på Eliab och tänkte: Visst står här
hit till mig!
inför Herren hans smorde.
rS. Och en af tjänarue svarade och
7· Men Herren sade till Samuel:
sade: Si, jag har sett en son af Isai,
Se icke på hans utseende eller på Betlehemiten, som är kunnig i sträugahans stora växt! ty honom förkastar spel, eu rask och krigisk man och
jag; ty det går icke efter som en mänförståndig i tal och en däjlig man,
niska ser, emedan människan ser det och Herren är med honom.
för ögonen är, men Herren ser till
19. Och Saul säude bud till Isai
ltjiirtat.
s Mos. 1o: , 7. , Kron. 28: 9. och lät säga honom: Sänd till mig
2 Krön. rg: 7· Ps. 7: zo.
Jer. n: 20. 20: r2.
din sou David, som är med fåren!
Ap. G. to: 34·
20. Och Isai tog en åsna, bröd och
8. Och Isai kallade fram Abinadab
och lät honom gå fram till Samuel. en flaska vin och ett getkid och sände
Och llan sade: Icke heller denne har det till Saul med sin son David.
21. Och David kom till Saul och
Herren utvalt.
9· Och Isai lät Samma gå fram. tjänade honom. Och han höll hoOch han sade: Icke heller denne har nom ganska kär, och han blef hans
vapendragare.
Herren utvalt.

KAP. Ju: !!l!.

l SAMUELS BOl! .

Och Saul sände till Isai och lät
säga honom: I,åt David få blifva min
tjänare! ty han har funnit nåd för
mina ögon.
23. Och när nu gudsanden kom
öfver Saul, så tog David harpan och
spelade med sin hand; och Saul vederkvicktes, och det Yardt bättre med
honom, och <'len onde an<'len vek
ifrån honom.

hit en man, att vi må
h varandra!
II. Och då Saul och
hörde dessa Felisteerus
de bestörte och mycket

22.
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strida med
hela Israel
ord, blefvo
förskräckte.

1 2. Och David var son af den mannen från Efrat eller Betlehem i Juda,
som hette Isai, och som hade åtta
söner, och som i Sauls tid var en
gammal, ålderstigen man. , Sam. r6: r .
13. Och de tre äldste af Isais söner
17 Kapitlet.
hade följt med Saul till kriget; och
Dn'l1ids strid emot Golint.
nrunnen på de hans tre söner, som
ch F elisteerna samlade sina härar hade gått med till kriget, voro: Eli ab,
till strid och samlades i Soko i som var den förstföd<'le, Abinaclab,
Juda och lägrade sig emellan Soko den andre efter honom, och Samma,
och Aseka, vid Efes-Dammim.
den tredje.
2. Och Saul och Israels män sam14. Och David var den yngste. Och
lades och lägrade sig i ekdalen och rle tre äldste hade följt med Saul;
uppställde sig till strid emot Feli' Sam. r6: u.
steerua.
15. m en David hade gått hem tillbaka ifrån Saul för att vakta sin fa3· Och Felisteema stodo på ett berg clers får i Betlehem.
på den ena siclan och Israeliterna på
tt b
• l
dr
'd
• tt
r6. Och Felisteem framträdde både
e
erg pa c en an a s l an, sa a
morgon och afton och stod där i
en dal var emellan dem.
- r d
4· Och utur Felisteernas läger fram- l1 tyra 100 ~gtr·. d fil ·
D 'd
trädde en envigeskämpe, benämnd Go- ~ T I]. chc b.~ 31 t~all ed. 1 sbm..sdon davt :
. t 'fr" G
1n
h
..
ag o
ar 1
ma ro er enna
l ta
h ,d 1 1•an at, sex a ar oc en tvar- ef a ros t a d sa··d o ch d essa ti' o b ro''d och
an ~g~
h d
k
h'äl 1 skaffa dem skyndsamt till lägret till
.5· ?
an a e ~n o~.?ar J m dina bröder!
pa s1tt hu~ud, och .1 ett ~ällpansar
rS. Och dessa tio ostarne skall du
var han kladd, ~ch vikten p a pansaret bära till befälhatvaren öfver de tusen,
var fem tusen s1klar koppar;
ch d
k il ..
d'
d "tt d
u s _a g~_ra lg _u n er;ra a
6. och han hade en beklädnad af 0
• ·
b
h tt k ts · t om huru dma broder befmna s1g och
k
oppar pa sma en. oc e
as PJU taga en underpant af dem.
af koppar emellan sma axlar.
h s 1 ch d
h u I
0 h k ft t • h
19. 0 c
au o
e oc a a s•
]. c -~ a e pa ans 1ans var sa: raels män ligga i ekdaleu och strida
som en vafvares bom, och spetsen pa
t F li t
hans lans höll sex hundra siklar järn, emo
e s eerna.
~~h den som bar skölden gick fram20. Och David stod bittida upp om
for honom.
morgonen och öfverlämnade fåren åt
. 8. Och han.. stannade och ropa~e en vaktare och tog med sig hvad
till Israe~s harskaror o~h sa~e till han skulle och gick åstad, såsom Isai
dem: HV1 hafven I dragtt ut till att hade bndit honom. Och när han
~trida_? Är icke ja~.. en Felist:e;r, och l kom till vagnsborgen, drog hären ut
aren 1cke I Sauls. tJa? are? ValJen_ n t Il i slagordning och uppgaf ett härskri,
en af eder, som gar h1t ned emot nng!
.
, Sam. 26: 5 .
9· Om han mäktar strida emot mig
21. och Israel och Felisteerna uppoch fäller mig, så blifve vi edra tjä- ställde sig i slagordning emot hvaruare! men om jag varder honom öf- andra.
vermäktig och fäller honom, så sko- 1 22. Och David lämnade det h a n
len I vara våra tjänare och skolen hade burit med sig i tygvaktarens
tjäna oss.
1 hand
och lopp bort till den upp·
ro. Och Felisteern sade: J ag trotsar ställda hären och kom och h älsade
i dag Israels härskaror. Gifven mig l sina bröder.

O
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23. Och under det han talade med
dem , si, då trädde den envigeskämpen,
som hette Goliat, Felisteern ifrån Gat,
fram utur Fetisteernas här och talade
såsom tillförne; och David hörde det.
24. Och alla män i Israel, när de
fingo se den mannen, flydde de för
honom och voro mycket förskräckte.
25. Och Israels män sade: Sen I
icke den där mannen, som kommer
där, att han kornmer för att skymfa
Israel? Och den man, som fäller honom, honom vill konungen göra mycket rik, och åt honom vill han gifva
sin dotter och göra hans faders hus
fritt från alla utskylder i Israel.
26. Och David sade till de män,
som stodo när honom: H vad får den,
som fäller den där Fclisteern och afvänder denna skymfen ifrån Israel?
Ty ho är denne oomskurne Felisteern,
att han så skymfar lefvande Guds
härskaror?
27. Och folket svarade honom såsom tillförne, sägande: Detta får den
man, som fäller honom. , Sam. , 7 : •s .
28. Och då Eliab, hans äldste broder, hörde huru han talade med männen, vardt han vred på David och
sade: H vi är du kommen hit ned,
och åt hvilken har du öfverlämnat
den där lilla fåralljorden i öknen?
Jag känner ditt högmod och ditt
hjärtas on dska; ty för a tt se på striden är du kommen hit ned.

34· Och David sade till Saul: När
din tjänare vallade sin faders får, och
ett lejon eller en björn kom och tog
bort ett får af hjorden,
35· då gick jag efter och slog honom och ryckte det utur hans mun ;
och då han reste sig upp emot mig,
tog jag honom i skägget och slog
honom och dräpte honom. Syr. 47 : 3.
36. Så har din tjänare slagit både
lejon och björu. Och det skall gå
denne oomskurne Felisteern såsom
det gick hvar och en af dessa, emedan han har skymfat lefvande Guds
härskaror.
37· Och David sade: Herren, som
frälste mig ifrån lejonet och ifrån
björnen, han skall ock frälsa mig
ifrån den u e Felisteerns hand. Och
Saul svarade David: Gack åstad, och
Herren vare med dig!
38. Och Saul drog sina kläder på
David och satte en kopparhjälm på
hans hufvud och iklädde honom ett
pansar.
39· Och David band sitt svärd öfver sina kläder och begynte gå, ty
han hade ännu icke försökt det. Och
David sade till Saul: Jag kan icke
gå med allt detta, ty jag är icke van
därvid. Och han lade alltsammans
ifrån sig.
40. Och han tog sin staf i sin hand
och utvalde fem släta stenar utur
bäcken och lade dessa uti sin herde1 Sam. :r6: 6 , 7·
väska, i en påse, och tog sin slunga
29. Och David svarade: Hvad har i sin hand och gick så emot Felijag då nu gjort? Det var ju blott steern.
ett ord.
30. Och han vände sig ifrån ho41. Och Felisteern gick allt närnom till en annan och sade på samma mare David, och den som bar hans
sätt, och folket svarade honom så- sköld gick framför honom.
som förut.
42. Och då nu Felisteern såg sig
31. Och de ord, som David llade omkring och blef varse David, försagt, blefvo bekanta och kommo till aktade han honom, ty han var en
Sauls kunskap. Och han lät hämta yngling, rödlett och af vackert uthonom.
seende.
, Sam. 16: , •.
43- Och Felisteem sade till David:
32. O ch David sade till Saul: Må
ingen tappa modet för han~ skull! Är jag då en hund, att du kommer
Din tjänare vill gå och strida emot emot mig med käppar? Och Felidenne Felisteern.
steern förbannade David vid sina
33· Och Saul svarade David: Icke gudar.
kan du gå emot denne Felisteern och
44· Och Felisteern sade till David:
strida emot honom; ty du är en yng- Kom hit till mig! så f-kall jag gifva
ling, och han är en stridskämpe ända ditt kött åt himmelens fåglar och åt
ifrån sin ungdom.
markens djur.
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45· Och Da vid svarade Felisteern:
Du kommer emot mig med svärd och
med lans och med kastspjut, men jag
kommer emot dig i Herren Zebaots,
Israels härskarors Guds, namn, hvilket
du har skymfat. Ps. 2o: s. IIB: ro, n.
46. Herren skall i denna dag gifva
dig uti min hand, och jag skall fälla
dig och taga ditt hufvud af dig, och
jag skall i denna dag gifva lik utur
Felisteernas här åt himmelens fåglar
och åt markens djur, att alla land
skola förnimma, att Israel hafver en
Gud,
47· och att hela denna menigheten
skall förnimma, att Herren icke gifver
seger genom svärd eller lans; ty striden är. Herrens, och han skall gifva
eder i vår hand.
48. Och då nu Felisteern reste sig
och gick allt närmare David, skyndade sig David och lopp fram till
den uppställda hären, emot Felisteern.
49· Och David stack sin hand i
väskan och tog därutur en sten och
slungade och träffade Felisteern i hans
panna, så att stenen gick in i pannan,
och han föll till jorden på sitt ansikte.

Abner, sin härhöfvitsman: Hvilkens
son är den där ynglingen? Och Abner
svarade: Vid ditt lif, o konung, jag
vet det icke.
56. Och konungen sade: Fråga efter, hvilkens son den unge mannen är!
57· Och då nu David kom tillbaka
sedan han hade fällt Felisteern, tog
Abner och förde honom inför Saul;
och han hade Felisteerns hufvud i
sin hand.
sS. Och Saul sade till honoru: H vilkens son är du, yngling? Och David
svarade: Jag är din tjänare Isais, Betlehemitens, son.

Syr. 47: 5, 6.

3· Och Jonatan och David gjorde
förbund med hvarandra, ty han älskade honom såsom sitt eget lif.

so. Så besegrade David Felisteeru
med en slunga och en sten och fällde
Felisteern och dräpte honom;
51. och intet svärd var i Davids
hand. Och David lopp fram och
ställde sig bredvid Felisteeru och tog
hans svärd och drog det utur slidan
och dödade honom och afhögg därmed hans h ufvud. Och då F elisteerna
sågo, att deras hjälte var död, flydde de.

18 Kapitlet.
7ouatau.s 'ö1iiusknj; /ör David.

Sattls aftmå.

O

ch då han hade slutat tala med
Saul, fäste sig Jonatans hjärta
vid Davids hjärta, och J onatan älskade honom såsom sitt eget lif.
r Sam. 2o: 17.

Och Saul tog honom till sig
samma dag och lät honom icke mer
återvända till sin faders hus.
2.

I Sam. 17: 15.

1 Sam. :zo: 16.

23: 18.

4· Och J onatan tog af sig sin mantel, som han hade på sig, och gaf
den åt David, äfvensom sina andra
kläder, och dä.Ijämte sitt svärd, sin
båge och sitt bälte.
5· Och David gick ut och lyckades
i allt hvartill Saul skickade honom;
r Makk. 4: 30.
och Saul satte honom öfver krigs52. Och Israels och J u das män reste folket, och han stod väl i allt folkets
sig och uppgåfvo ett härskri och för- ögon och äfven i Sauls tjänares ögon.
följde Fetisteerna ända till Gat och
ända intill Ekrons portar; och Feli6. Och det beg af sig, när de kommo
steerna föllo slagne på vägen till Saa- tillbaka med David, sedan han hade
raim och ända till Gat och ända till fällt Felisteern, gingo kvinnorna ut
Ekron.
ifrån alla Israels städer för att möta
53· Och Israels barn vände tillbaka konung Saul, under sång och dans,
ifrån jagandet efter Fetisteerna och med pukor, med glädje och med
plundrade deras läger.
strängaspel. 2 Mos. xs: 20. Dom. u: 34·
54· Och David tog Felisteerns huf7· Och kvinnorna sjöngo och spevud och sände det till Jerusalem, men lade och sade: Saul har slagit sina
hans vapen lade han i sitt tält.
tusen, men David sina ti.o tusen.
1

Sam.

21:

9·

~!\Ios.

15:

21.

1 Sam. 21: u.

29: S·

Syr. 47: 7·

8. Och Saul blef mycket förtörnad,
55· Och då Saul såg, att David
gick ut emot Felisteern, sade han till och dessa orden misshagade honom,
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och han sade: Åt David har man gifvit de tio tusen, och åt mig har man
gifvit de tusen, och nu fattas honom
blott konungadömet.
9· Och Saul såg snedt på David
från den dagen och allt framgent.
10. Och den följande dagen föll den
onde anden ifrån Gud öfver Saul, och
han tedde sig såsom en rasande i
huset; men David spelade på strängarue med sin hand, såsom han dagligen plägade. Och Saul hade lansen
i sin hand.
I I . Och Saul kastade lansen och
tänkte: Jag vill skjuta David fast i
väggen. Men David böjde sig undan
för honom två gånger.
12. Och Saul fruktade för David;
ty Herren var med honom, men hade
vikit ifrån Saul.
13. Och Saul sände honom bort
ifrån sig och satte honom till befälhafvare öfver tusen, och han gick ut
och in för folket.
14. Och David var lyckosam i alla
sina företag, och Herren var med
honom.
15. Och då Saul såg, att han var
mycket lyckosam, fruktade han för
honom.
r6. Och hela Israel och Juda hade
David kär, ty han gick ut och in för
dem.

17. Och Saul sade till David: Si,
min äldsta dotter, Merab, vill jag gifva
dig till hustru. Blif mig allenast en
tapper kämpe och strid Herrens strider! Och Saul tänkte: Icke vill jag
bära hand på honom, men Felisteerna
må bära hand på honom.
18. Och David svarade Saul: Hvilken är jag, och hvad är mitt lif och
hvad är min faders släkt i Israel, att
jag skulle blifva konungens måg?
19. Och då nu tiden kom, att Merab, Sauls dotter, skulle gifvas David,
vardt hon gifven åt Adriel, Meholatiten, till hustru.
• Sam. 21: s.
20. Men Mil~al, Sauls dotter, älskade
David; och då det vardt berättadt för
Saul, hade han intet däremot.
21. Och Saul sade: Jag vill gifva
henne åt honom, att hon må komma
honom på fall, och att de Fetisteers
han(! måtte komma öfver honom. Och

KAP. 19: 2.

Saul sade till David: Du skall i dag
blifva min måg för andra gången.
2:i. Och Saul böd sina tjänare: Talen med David hemligen och sägen:
Si, konungen är dig bevågen, och alla
hans tjänare älska dig. Blif nu konungens måg!
23. Och Sanls tjänare talade dessa
orden i Davids örou. Men David sade:
Tyckes det eder vara en lätt sak, att
blifva konungens måg, då jag är en
fattig o ch ringa man?
24. Och Sauls tjänare berättade honom detta och sade: Så och så har
David sagt.
25. Och Saul svarade: Sägen så till
David: konungen begär ingen annan
morgongåfva än hundra förhudar af
Felisteerna, såsom hämnd på konungens fiender. Och Saul hade för
afsikt att fälla Da...-td genom Felisteernas hand. , Mes. 34: xo. • llfos. 22: 16, '7·
26. Och hans tjänare berättade för
David dessa orden. Och det behagade
David väl att blifva konungens måg.
Och innan tiden ännu var ute,
27. stod David upp och drog åstau
med sina män och slog af Felisteerna
två hundra män, och David skickade
deras förhudar fulltaliga till konungen,
på det han skulle btifva konungens
måg. Och Saul gaf honom sin dotter Mikal till hustru.
2 Sam. 3: r 4 .
28. Och Saul såg och märkte, att
Herren var med David; och Mikal,
Sauls dotter, älskade honom.
29. Och Saul fruktade ännu mer för
David, och Saul vardt Davids fiende
i alla sina lifsdagar.
30. Och så ofta Fetisteernas höfdingar drogo i fält, var David lyckosammare än Sauls öfrige tjänare, ocl1
hans namn vardt mycket aktadt.

19 Kapitlet.
David flyr fnl!t Saul till Samuel. Profetemas
samfund.

till sin son Jonatan
O chochSaultilltalade
alla sina tjänare, att de
skulle slå ihjäl David; och Jonatan,
Sauls son, var David mydet bevågen.
2. Och J onatan berättade detta för
David och sade: Min fader Saul traktar efter ditt lif. Var därföre på din
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vakt i morgon och göm dig på någon
hemlig plats!
3· Och jag vill gå ut och ställa mig
vid min faders sida på fältet där du
är och tala om dig med min fader;
och hvadbelst jag förnimmer, det vill
jag berätta för dig.
4· Och J onatan talade godt om David med sin fader Saul och sade till
honom: Icke må konungen försynda
sig emot sin 1:jänare David, ty han har
icke försyndat sig emot dig, men gjort
dig mycket godt,
s. och han vågade sitt lif när han
slog Felisteern, och Herren gaf hela
Israel en stor seger. Detta har du
sett och gladt dig åt; och hvi skulle
du då försynda dig emot oskyldigt
blod och döda David utan skäl?
Dom

t':l:

3•

1 Sam. 17: 32, 49•

6. Och Saullydde Jonatans röst och
svor: Så sant Herren lefver, ban skall
icke dödas.
7· Och Jonatan kallade på David
och berättade honom alla dessa orden;
och Jonatan förde David till Saul, och
han var inför honom såsom tillförne.

il l! (J

14. Och då Saul sände bud att
hämta David, sade hon: Han är sjuk.
15. Och Saul sände bud att besöka
David och sade: Bären honom hit upp
till mig i sängen, att jag må döda bonom!
x6. Och då buden kommo, si, då låg
husguden i sängen med kudden af
getbår till hufvudgärd.
17. Och Saul sade till Mikal: Hvi
har du bedragit mig och släppt min
fiende, så att han har undkommit?
Och Mikal svarade Saul: Han sade till
mig: släpp mig ut eller dödar jag dig!

xS. Och David flyude och undkom
och begaf sig till Samuel i Rama och
berättade för honom allt hvad Saul
hade gjort honom. Och han och Samuel gingo till Najot och blefvo där.
19. Och det vardt berättadt för Saul
och sagt: Si, David är i Najot vid Rama.
20. Och Saul sände bud att hämta
David. Och då dessa fingo se samlingen af de profeterande profeterna
och Samuel stående såsom föreståndare för dem, kom Guds ande öfver
Sauls sändebud, så att äfven de profeterade.
x Sam. 1o: 5·
21. Och då man berättade detta för
Saul, sände han andra bud; och äfven
de profeterade. Och han sände bud
för tredje gången; och äfven de profeterade.
22. Och då for han själf till Rama.
Och då han kom till den stora brunnen i Seku, frågade han och sade:
Hvar är Samuel och David? Och man
svarade: Si, de äro i Najot vid Rama.
23. Och han for dit, till Najot vid
Rama. Och Guds ande kom också
öfver honom, så att han profeterade
under vägen ända till dess han kom
fram till Najot vid Rama.
24. Och äfven han drog af sig sina
kläder och profeterade inför Samuel
och låg naken hela den dagen och
hela den natten. Därföre sade man:
Är ock Saul ibland profeterna?

8. Och kriget utbröt å nyo; och
David drog ut och stridde emot Felisteerna och slog dem i ett stort slag,
och de flydde för honom.
9· Och den onde anden ifrån Herren kom öfver Saul, där han satt i sitt
hus med sin lans i sin hand, under
det att David spelade på strängarue
med handen.
, Sam. x6: x4 • xB: xo.
IO. Och Saul måttade med lansen
för att skjuta David fast i väggen;
men han vek undan för Saul, och
lansen träffade väggen. Och David
flydde och kom undan samma natt.
II. Och Saul sände bud till Davids
hus, att man skulle vakta på honom
och om morgonen slå honom ihjäl.
Men Mikal, Davids hustru, berättade
detta för honom och sade: Om du i
natt icke räddar ditt lif, så blifver du
i morgon dödad.
Ps. s9 : '• 3·
1 Sam. xo: 12.
12. Och Mikal släppte honom ned
genom ett fönster, och han gick sina
20 Kapjtlet.
färde och flydde och kom undan.
13. Och Mikal tog husguden och
Dat,ids od, Jonatmrs .förhund.
lade honom i sängen och lade en och David flydde ifrån Najot vid
kudde af gethår till hufvudgärd och
Rama och kom och sade iufijr
höljde täcket öfver honom.
\J onatan: H vad har jag gjort, h vilken
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är min skuld och hvilken är min syncl sinnad emot David. jag nå icke säneruot din fader, att han traktar efter der bud till dig och uppenbarar det
mitt !if?
i ditt öra,
2. Och han svarade honom: Bort
13. så straffe Herren Jonalan nu och
det! Du skall icke dö. Si, min fader framdeles! Men om min fader finner
gör intet, h\•arken stort eller litet, för godt att göra något ondt emot
som han icke uppenbarar för mitt öra. dig, så \~l jag ock uppenbara det i
Hvi skulle då ruin fader dölja detta ditt öra och låta dig gå. Och gack
för mig? Det skall icke så ske.
då i frid, och Herren vare med dig,
3· Då svor David ytterligare och såsom han har varit med min fader'
sade : Din fader vet väl, alt jag har
14· Dock icke, såYicla dn icke, så
funnit nåd för dina ögon. Därföre har länge jag ännu lef\•er, med mig gör
ban tänkt: Jonalan bör icke få veta Herrens bannhärtig het,
härom, på det han icke skall bedröfvas
15. ej heller, såYida du, när jag blifdäraf. Men så sant Herren lefver, och vit död, någonsin tager din barmhärså sant du själf lefver, det är icke mer tighet ifrån mitt hus, om ock Herren
än ett steg emellan mig och döden. skulle utrota alla Davids fiender ifrån
4· Och Jonatan svarade David: Jag jorden!
vill göra för dig allt hvad ditt hjärta
16. Och Jonatan gjorde ett förbund
önskar.
med Davids hus; och Herren utkräfde
s. Och David sade till Jonatan: Si, hämnd af Davids fiender.
i morgon är nymånad, och då måste
17. Ocll Jonatan besvor Dm·id ännu
jag sitta till bords med konungen; en gång vid sin kärlek till honom, ty
men skicka du bort mig, så vill jag han hade honom så kär som sitt eget
gömma mig på marken till tredje da- lif.
Y Sam. Y8: r.
gens afton!
18. Och Jonatan sade till honom:
4 Mos .• s: u. Ps. sx: 4 .
6. Om din fader saknar mig och I morgon är nymånad, och du skall
frågar efter mig, så säg: David bad saknas när din plats står tom.
mig enträget om tillstånd att löpa till
4 l\Ios. to: Yo. • Krön. •= 4· Es. x: '3·
sin stad Betlehem, emedan hela hans
19. Men gack i öfyermorgon med
släkt där firar sin årliga offerhögtid. hast ned till samma plats där du låg
7· Om han då säger: Det är godt, gömrl den dagen då dådet skulle ske,*
så kan din tjänare vara trygg. Men och stanna vid Eselstenen!
varder h an vred, så vet, att han bär
20. Och på sidan om den vill jag
ondt i sinnet!
afskjnta tre pilar, såsom sköte jag till
8. Gör därföre nu barmhärtighet måls på den.
med din tjänare, ty du har med mig,
2!. Och si, när jag sedan skickar
din tjänare, gjort ett Herrens förbund! drängen att gå och söka upp pilarne,
Och är någon skuld med mig, så dräp om jag då säger till drängen: Si, pidu mig! men hvi skulle du låta mig larne ligga på denna sidan om dig;
kom ma inför din fader? Y Sam. , 8, 3.
så förstå det så, att du kommer fram,
9· Och Jonatan sade: Bort det ifrån ty då kan du vara trygg, och ingendig, att, om jag skulle märka att min ting är på färde, så sant Herren lefver.
fader beslöt att göra dig något ond t,
22. Men om jag säger till gossen:
jag icke skulle yppa det för dig!
Si, pilarne ligga på andra sidan om
10. Och David sade till Jonatan: dig; gack då bort, ty Herren låter
Hvem skall yppa detta för mig eller dig gå.
hvad hårdt svar din fader gifver dig?
23. Och till hvad du och jag men
II. Och Jonatan sade till David: hvarandra nu hafva aftalat vare HerKom , låtom oss gå ut i marken! Och ren vittne mellan mig och dig till evig
de gin go båda ut i mm·ken.
tid!
12. Och Jonatan sade till David:
24. Och David gömde sig på marHerre, Israels Gud! om, sedan jag i ken. Och då nymånaden kom, satte
morgon eller öfvermorgon har ut-l konungen sig till bords för att äta.
forskat af min fader, att han är väl , 25. Och då konungen hade satt sig
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på sin vanliga plats utmed väggen,
gick J onatan och Abner och satte sig
vid Sauls sida, och Davids plats stod
tom.
26. Och Saul sade den dagen intet,
ty han tänkte, att något hade händt,
som hade orenat honom, så att han
icke vore ren. 3 Mos. 7 : , 9 , ": • 4 . r s: r6.
27. Men den andra nymånadsdagen,
då David saknades på sin plats, sade
Saul till sin son J onatan: H vi är icke
Isais son kommen till bords, hvarken
i går eller i dag?
28. Och Jonatan svarade Saul: David bad mig enträget, att han skulle
få gå till Betlehem,
29. och sade: Låt mig få gå! ty vår
släkt har en offerhögtid i staden, och
min broder har själf bjudit mig. Låt
mig därföre, om jag har funnit nåd
för dina ögon, få gå bort att besöka
mina fränder! Därföre har han icke
kommit till konungens bord.
30. Och Saul vardt vred på Jonatan
och sade till honom: Du son till en
fördärivad och fräck moder! visste jag
icke, att du har Isais son kär, till
skam för dig och till skam för din
moders blygd?
3I. Ty så länge Isais son lefver på
jorden, finnes ingen säkerhet för dig
och för ditt konungadöme. Sänd därföre nu och låt hämta honom hit till
mig, ty han är dödens barn!
32. Och Jonatan svarade sin fader
Saul och sade till honom: Hvi skall
han dö? Hvad har han gjort?
33· Och Saul kastade lansen emot
honom för att träffa honom. Och då
förstod Jonatan, att det var beslutadt
af hans fader att döda David.
34· Och J onatan stod upp ifrån bordet i vredesmod och åt intet på den
andra nymånadsdagen, ty han vardt
bedröfvad för David, att hans fader
hade så skymfat honom.
35· Och om morgonen gick J onatan
ut i marken, såsom han hade öfverenskommit med David, och hade en liten
dräng med sig.
36. Och han sade till sin dräng:
Löp och sök rätt på pilarne, som jag
vill afskjuta! Drängen lopp, och han
sköt en pil öfver honom.
37· Och då drängen kom till det
stället, dit Jonatan hade skjutit pilen,
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ropade Jonatan efter honom och sade:
Si, pilen ligger på andra sidan om dig.
38. Och Jonatan ropade efter drängen: Fort, skynda dig, stanna icke!
Och Jonatans dräng tog upp pilen,
och kom till sin herre.
39· Och drängen visste icke något.
Allenast Jonatan och David visste
hvarom fråga var.
40. Och J onatan lämnade sina vapen åt sin dräng och sade till honom:
Gack och bär dem in till staden !
41. Då drängen hade gått, kom David fram ifrån södra sidan och föll på
sitt ansikte mot jorden och bugade sig
tre resor, och de kysste hvarandra och
gräto tillhopa, och David allra mest.
42. Och Jonatan sade till David:
Gack i frid! Blifve det såsom vi båda
svuro vid Herrens namn, då vi sade:
Herren skall vara vittne emellan mig
och dig och emellan min säd och din
säd till evig tid!
43· Och han stod upp och gick sin
väg, men J onatan gick till staden.
21

Kapitlet.

David äter af skJdebröden och kommer tz'll
Akis i Gat.

När David kom till Nob, till
O chprästen
Ahimelek, vardt Ahimelek
bestört och gick David till mötes och
sade till honom: Hvi kommer du så
allena och har ingen med dig?
2. Och David svarade prästen Ahimelek: Konungen har ålagt mig ett
ärende, och han sade till mig: Låt
ingen veta något om det ärende, hvaruti jag har sändt dig, och hvad jag
har ålagt dig! Och mina tjänare har
jag visat dit och dit.
3· Och hvad hafver du nu till hands?
Skänk mig fem bröd eller hvad som
finnes!
4· Och prästen svarade David och
sade: Vanligt bröd finnes icke i min
ägo, utan endast heligt bröd hafver
jag, om eljest tjänarue hafva afhållit
sig ifrån umgänge med kvinna.
2 Mos. r9: rs.

3 Mos. 24: 5·

Matt. 12: 4·

5· Och David svarade prästen och
sade till honom: J ag svär, att kvinnor
hafva varit afskilda ifrån oss sedan i
förgår. Då jag gick åstad, voro tjänames restyg heliga. Och är än detta
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ärendet i sig sj älft icke heligt, så är
22 Kapitlet.
det dock heligt med afseende på resDoegs förräderi. Blodbadet pd jriistenw.
tygen.
6. Och prästen gaf honom af det
ch David gick därifrån och kom
heliga, ty något annat bröd fanns där
undan till en grotta vid Adullam.
icke än skådebröden, hvilka nu bort- Och då hans fränder och hela hans
toges ifrån Herrens ansikte, för att faders hus fingo höra det, drogo de
man skulle lägga fram färskt bröd på dit ned till honom.
Ps. 5 7: I. I4>: 1.
2. Och till honom församlade sig
sa=a dag då de borttogos.
Matt. I2: 3, ~· Mark . .: 25, 26. Luk. 6: 3, 4·
allehanda folk, som voro i något trång7. Och där var på samma dag en mål och alla skuldsatte och alla missman utaf Davids tjänare, som var in- nöjde; och han vardt deras anförare,
stängd inför Herrens ansikte, och den- så att när honom voro omkring fyra
nes namn var Doeg, en Edomeer, den hundra män.
förnämste ibland Sauls herdar. Ps. 5 ., •·
3· Och David gick därifrån till Mizpe
8. Och David sade till Ahimelek: uti Moabs land och sade tilll\Ioabs koFinnes icke här i din ägo någon lans nung: Låt min fader och min moder få
eller något svärd? Ty jag hann icke ko=a och blifva hos eder till dess jag
taga hvarken mitt svärd eller mina får veta hvad Gud vill göra med mig!
andra vapen med mig, emedan ko4. Och han förde dem till Moabs
nungens ärende var så brådskande.
konung; och de stannade hos honom
9· Och prästen svarade: Jo si, Goliats, så länge David var i bergfästet
S· Och profeten Gad sade till David:
Filisteerns, svärd, hvilken du fällde i
ekdalen, ligger insvept uti ett kläde Icke må du stanna kvar i bergfästet,
bakom kåpan. Vill du taga det, så utan gack bort till Judas land! Och
tag! ty här finnes icke något annat än David gick och kom till Herets skog.
Ps. 63: I.
det. Och David sade: Dess make finnes icke. Gif mig det!
6. Och Saul fick höra, att man kände
I Sam. 22: ro. 23: 6.
till David och de män, som voro med
ro. Och David stod upp och flydde honom. Och Saul satt i Gibea under
samma dag för Saul och kom till Akis, tamarisken på höjden, och han hade
konungen i Gat.
Ps. 56: I.
sin lans i handen, och alla hans tjänare stodo bredvid honom.
u. Och Akis' tjänare sade till ho7· Och Saul sade till sina tjänare,
nom: Är det icke David, landets ko- som stodo bredvid honom: Hören, I
nung? Var det icke om honom man Benjaminiter! Skall väl Isais son åt
sjöng i dansen och sade: Saul har sla- eder alla gifva åkrar och vingårdar, och
git sina tusen, men David sina tio tu- göra eder alla till befälhafvare, somsen.
I Sam. I8: 7 .
liga öfver tusen, andra öfver hundra,
12. Och David lade dessa orden på
8. eftersom I alle hafven sammanhjärtat och fmktade storligen för Akis, svurit eder emot mig, och ingen är,
konungen i Gat.
som för mitt öra uppenbarar det; ty
13. Och han förställde sitt förstånd min son har slutit förbund med Isais
i deras ögon och skickade sig såsom son, och ingen ibland eder är, som
en dåre inför dem och ritade på dör- bryr sig om mig och som uppenbarar
rarna i porten och lät spotten rinna det för mitt öra, ty min son bar uppned på sin haka.
Ps. 3 4: I.
eggat mina tjänare till att stämpla
14. Och Alds sade till sina tjänare: emot mig, såsom nu sker?
Si, I sen, att mannen beter sig såsom
9· Och Doeg, Edomeern, som stod
en galning. Hvi hafven I fört honom ibland Sauls tjänare, svarade och sade:
till mig?
Jag såg när Isais son kom till Nob,
15. Hafver jag då sådan brist på till Ahimelek, Ahitubs son.
galningar, att I skullen föra denne hit
I Sam. :n: 7· Ps. 52: 2.
för att ban skulle visa mig sin galenro. Och denne frågade Herren om
skap? Borde väl en sådan hafva fått honom och gaf honom reskost och
komma in i mitt hus?
Goliats, Felisteerns, svärd. I Sam. .,, 6, 9 .
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Och konungen sände åstad och
lät kalla prästen Ahimelek, Ahitubs
son, och hela haus faders hus, prästerna, som voro i Nob. Och de kommo alla till konungen.
12. Och Saul sade: Hör du, Ahitubs
son! Och denne svarade: Här är jag,
min herre!
13. Och Saul sade till honom: H vi
hatven I sammansvurit eder emot mig,
du och Isais son, så att du har gifvit
honom bröd och svärd och frågat Gud
för honom, att han skulle sätta sig upp
och stämpla emot mig, såsom nu sker?
14. Och Ahimelek svarade konungen
och sade: Och hvilken är ibland alla
dina 1jänare betrodd såsom David? och
han är konungens måg och har fritt
tillträde till dig och är ärad i ditt hus.
15. Har jag nu först i dag begynt
fråga Gud för honom? Vare det långt
ifrån mig! Icke lägge konungen sin
tjänare eller hela min faders hus något till last! ty din tjänare har aJls
intet vetat om allt detta.
I6. Och konungen sane: Ahimelek!
du måste döden dö, du och hela din
faders hus.
17. Och konungen sade till sina drabanter, som stodo när honom: Kringränuen och döden Herrens präster! ty
deras hand är ock med David; och
ändock de visste, att han flydde, hafva
de icke yppat det för mig. Men konungens 1jänare ville icke sträcka ut
sina händer till att öfyerfalla Herreus
präster.
r8. Och konungen sade till Doeg:
Kringränn du och öfverfall prästerna!
Och Doeg, Edomeern, kringrände och
öfverföll prästerna och dödade på deu
dagen åttiofem män, som buro linnekåpa.
• Mos. 28: 40.
19. Och präst-staden Nob slog han
med svärdsegg och nedgjorde bådemän
och kvinnor, både barn och spenabarn,
både oxe och åsna och får.
II.

20. Men en son till Ahimelek, Ahitubs son, benämnd Ebjatar, kom undan och flydde bort till David.
21. Och när Ebjatar berättade för
Da"'id, att Saul hade dödat Herrens
präster,
22. sade David till Ebjatar: Jag förstod väl på den dagen då Edomeern

Doeg var där tillstädes, att han skulle
berätta allt för Saul. Jag harskuklen
till allas död i din faders hus.
23. Blif kvar hos mig och frukta
intet! ty den som står efter mitt lif,
han står ock efter ditt lif, och hos
mig skall du finna skydd.
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och man berättade för David och
sade: Si, Fetisteerna belägra Kegila och plundra logame.
2. Och David frågade Herren och
sade: Skall jag gå och slå dessa Felisteer? Och Herren svarade David:
Gack och slå Felisteema och undsätt
Kegila!
3· Och Da,·ids män sade till honom:
Si, vi lefva i fruktan redan här i Juda;
och huru mycket mera skulle vi ej då
frukta att gå till Kegila emot Felisteernas härskaror?
4· Och David frågade åter Herren.
Och Herren svarade honom och sade:
Statt upp, drag ned till Kegila! ty jag
vill gifva Fetisteerna i din hand.
S· Och Daviu drog med sina män
till Kegila och stridde emot Felisteerna och dref bort deras boskap och
slog dem i ett stort slag, och David
undsatte Kegilas inbyggare.
6. Och när Ebjatar, Ahimeleks son,
flydde till David till Kegila, hade han
tagit kåpan dit ned med sig.
r Sam.

21!
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7· Och när det blef berätfadt för
Saul, att David hade kommit till Kegila, sade Sanl: Gud har förkastat honom och gifvit honom i min hand,
då han nu har gått och stängt in sig
i en stad, som är förvarad med portar
och boru.
8. Och Saul uppbådade allt folket
till strid ned till Kegila, att han skulle
belägra David och hans män.
9· Och då Daviu märkte, att Saul
stämplade ondt emot honom, sade han
till prästen Ebjatar: Tag hit kåpan!
ro. Och David sade: Herre, Israels
Gud! din 1jänare har hört, att Saul
hafver i sinnet att komma till Kegila
för att ftlrdärfva staden för min skull.
II. l\Iånne väl Kegilas inbyggare
skola utlänma mig i hans hand? Och
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månne San! skall komwa hit ned, såsom din tjänare har hört? Uppenbara d et för din tjänare, Herre, Israels
Gud! Och Herreu svarade: Han skall
komma.
12. Och David sade: Månne Kegilas
män skola utlämna mig och mitt folk
i Sauls hand? Och Herren svarade:
Dc skola utlämna eder.
1,3- Och David stod upp med sina
män, som voro omkring sex hundra,
och Je drogo ut ifrån Kegila och
vandrade hvart de kunde. Och då
det blef beräti.adt för Saul, att David
hade begifyit sig undau ifrån Kegila,
afstod han ifrån att draga dit.
I4· Och David slog sig ned i öknen
på bergshöjderna och stannade i bergstrakten i ökneu Sif. Och Saul sökte
hon om ständigt, men Gud gaf honom icke i hans hand.
15. Och David förnam, att Saul
hade dragit ut att trakta efter hans
lif; och David uppeböll sig i öknen
Sif, i sko gen.
r6. Och Jonatan, Sauls son, stod
upp och gick till David i skogen och
styrkte hans hand i Gud
17. och sade till honom: Frukta
intet ! ty min fader Sauls hand skall
icke hinna dig, och du skall blifva
konung öfver Israel, och jag skall
blifva den an dre näst efter dig; och
detta vet ock min fader San!.
t

Sam. 15: 28.

r8. Och de ingingo båda ett förbund inför Herrens ansikte. Och David blef kvar i skogen, men Jonatan
drog hem till sig.
I Sam. I8: 3· 2o: x6.
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håller sig, och hvilken har sett honom där! ty mig är sagdt, att han
skall vara ganska listig.
23. Och sen efter och tagen reda på
alla gömställen där han kan gömma
sig, och kommen så igen till mig med
säkra underrättelser, så vill jag fara
med eder! och finnes han i landet,
så skall jag söka upp bouom ibland
alla Judas tuseuden.
24. Och de stodo upp och gingo
till Sif före Saul. Och David och
hans män voro i Maons öken, på
heden, på södra sidan af öknen.
25. Och Saul och hans män drogo
åslarl till att söka honom. Och när
man berättade detta för DaYid, drog
han ned utför berget, men stannade
kvar i Maons öken. Och då Saul
fick höra detta, satte han efter David
till Maons öken.
26. Och Saul gick på den ena sidan om berget, och David med sina
män på den andra sidan om samma
berg; och David skyndade sig att
komma uuuau för Saul, men Saul
och bans män omringade David och
bans män för att taga dem till fånga.
27. Då kom ett bud till Saul och
sade: Skynda dig och kom! ty Felisteerna hafva infallit i lanuet.
28. Och Saul vände om ifrån jakten
efter David och drog emot Feliste·
erna. Däraf kallar man denna platse-n
Sela Hammahlekot.
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19. O ch några Sifiter drogo upp
ch David drog därifrån och stantill Saul i Gibea och sade: Si, David
nade på Engedis bergshöjder.
håller sig gömd hos oss på bergshöj2. Och då Saul kom tillbaka ifrån
derna i skogen, på Hakila-höjden, som
tåget emot Felisteerna, och man beligger söder om öknen.
l·ättade för honom och sade: Si, Davirl
I Sam. 26: x. Ps. 54: 2.
20. Och hafver du, o konung, nu är i Engedis öken,
I Sam. 2 3 : 2 7 .
lust att komma dit ned, så kom! och
3· tog Saul tre tusen män, utvalde
vi skola utlämna honom i konungens utur hela Israel, och drog ut för alt
söka upp David och haus män på
hand.
21. Och Saul svarade: Välsignade steugetsklippoma.
varen I af llerren, att I hafven för4· Och då Saul kom till fäbodarna
barmat eder öfver mig!
utmed vägen, var där en jordkula,
22. Cåu nu och skaffen eder ytter· och Saul gick dit in för något bestyr;
ligare besked och lagen, att I fån och David och hans miiu sutto lli.ugt
YCta och se, på hvarl ställe ban uppe- in i samma kuln

O
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926

l SAMUELS BOK.

5· Och Davids män sade till honom:
Si, nu är den dagen inne, om hvilken
Herren har sagt dig: Si, jag skall
gifva din fiende i din hand. Och
gör med honom såsom dig godt
synes! Och David stod upp och
skar oförmärkt bort en flik af Sauls
mantel.
6. Och därefter slog Davids hjärta
honom, att han hade skurit bort en
flik, som hörde Saul till.
7· Och han sade till sina män: Läte
Herren vara långt ifrån mig, att jag
skulle så göra emot min herre, emot
Herrens smorde, att jag skulle lägga
min hand på honom, ty han är en
Herrens smorde!
8. Och David förböd sina män med
hårda ord att öfverfalla Saul. Och
Saul stod upp och gick ifrån kulan
ut på vägen.
9· Ocll därefter stod David upp och
gick ut ifrån kulan och ropade efter
Saul och sade: Min herre och konung!
Och Saul såg sig tillbaka. Och David
böjde sitt ansikte ned motjorden och
bugade slg.
ro. Och David sade till Saul: Hvi
lyssnar du till sådana människors ord,
som säga: Si, David söker att göra
dig ondt?
II. Si, i dag hafva dina ögon sett,
att Herren har i denna dag gifvit dig
i min hand i kulan. Och man sade
mig, att jag borde döda dig, men jag
skonade dig och sade: J ag vill icke
uträcka min hand emot min herre,
ty han är en Herrens smorde.
12. Och se, min fader, se fliken af
din mantel i min hand! Då jag skar
en flik af din mantel men icke dödade
dig, må du veta och inse, att intet
ondt är i min hand och ingen trolöshet eller förbrytelse emot dig; men
du jagar efter mitt lif, att du må taga
det bort
13. Herren skall döma emellan mig
och dig, och Herren skall hämna
mig på dig, men min hand skall icke
komma vid dig.
14. Det är såsom det heter i det
gamla ordspråket: Af onda kommer
ondt. Men min hand skall icke komma
vid dig.
15. Hvem drager du ut efter, Is-

raels konung? Hvem jagar clu efter?
efter en clöd hund, en loppa.
x Sam.

26: 20.

16. Och Herren vare domare och
döme emellan mig och dig, och han
granske och utföre min sak, och döme
mig fri utur din hand!
17. Och när David hade slutat att
säga dessa orden till Saul, sade Saul:
Är det icke din röst, min son David?
Och Saul upphof sin röst och grät.
18. Och han sade till David: Du är
rättfärdigare än jag, ty du har gjort
mig godt, men jag har gjort dig ondt.
19. Och du har i denna dag visat
mig, att du har gjort väl emot mig,
då Herren hade lämnat mig i din
hand och du dock icke dödade mig,
1

Sam.

26: 21.

och att en man kan träffa sin
fiende och ändock låta honom gå i
god ro. Och Herren vedergälle dig
det goda, som du i dag har gjort
med mig!
21. Och nu, si, jag vet, att du skall
blifva konung, och attisraelskonungadöme skall blifva beståndande i din
hand.
22. Men svär mig nu vid Herren,
att du icke skall utrota min säd efter
mig och icke utplåna mitt namn utur
min faders hus!
23. Och David svor Saul. Och Saul
gick till sitt hem, och David och
hans män drogo upp till bergfästet
20.
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ch Samuel dog, och hela Israel
församlade sig och höll klagolåt
efter honom, och de begrofvo honom
i hans gård i Rama. Och David stod
upp och drog ned till Parans öken.
x Sam. o8: 3·

2. Och det var en man i Maon,
som hade sina hjordar på Karmel;
och mannen var mycket rik, och han
hade tre tusen får och ett tusen getter.
Och det begaf sig, då han klippte
sina får på Karmel, 3· och han hette N a bal, och hans
hustru hette Abigail, och hon var en
kvinna med godt förstånd och af däjligt utseende, men mannen var hård
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och ond i sina gärningar, och han
var en Kalebit, 4· att David fick höra i öknen, att
Nabal klippte sina får.
5· Och han sände åstad tio drängar
och sade till dem: Gån upp till Karme!! och när I kommen till N a bal,
så hälsen honom på mina vägnar
vänligen,
6. och önsken honom lycka och
sägen: ~Frid vare med dig och med
ditt hus och med allt hvad du äger!
7· Och jag har nu hört, att du låter
klippa dina får. Så länge dina herdar
hafva varit i vår närhet, hafva vi
aldrig gjort dem något för när, och
intet har för dem gått förloradt så
länge de hafva varit på KarmeL
8. Fråga dina drängar därom! De
skola berätta dig det. Och må nu
drängarne finna nåd för dina ögon!
ty vi hafva kommit på en glad dag.
Gif åt dina tjänare och åt din son
David hvad dig lägligt är!•
9· Och Davids clrängar komma och
sade, på Davids vägnar, alla dessa
orden åt Nabal och satte sig ned.
10. OchNabalsvaradeDavidsdrängar
och sade: Hvem är David, och hvem
är Isais son? Måpge äro nu de tjänare, som rymma ifrån sina herrar;
n. och skulle jag taga mitt bröd,
mitt vatten och min slakt, som jag
har slaktat för dem som klippa mina
får, och gifva åt folk, som hafva kommit, jag vet icke hvarifrån?
12. Och Davids drängar vände om
samma väg tillbaka och komma och
berättade för honom allt detta.
13. Och David sade till sina män:
Hvar och en binde sitt svärd vid sig!
Och hvar och en af dem band sitt
svärd vid sig, och äfven David band
sitt svärd vid sig; och med honom
droga omkring fyra hundra män,
och två hundra stannade kvar vid
trossen.
14. Och en af drängarne berättade
det för Abigail, Nabals hustru, och
sade: Si, David har sändt bud ifrån
öknen med hälsningar till vår herre,
och han for ut emot dem.
15. Och dessa män hafva varit oss
ganska nyttige och hafva aldrig gjort
• Nabal betyder

d:l.rakti~:, nedri~:.
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oss något för när, och för oss gick
intet förloradt så länge vi droga omkring med dem när vi voro ute i
marken;
16. utan de voro en mur för oss,
både dag och natt, så länge vi vallade
fåren i deras närhet.
17. Och betänk nu och se till hvad
du kan göra! ty ondt är beslutadt
emot vår herre och emot hela hans
hus, och han är en ond man, åt hvilken ingen djärfves säga något.
18. Och Abigail gick strax och tog
två hundra bröd och två ilaskor vin
och fem tillredda får och fem mått
rostad säd och ett hundra russinkakor
och två hundra fikonkakor och lade
dem på åsnor.
19. Och hon sade till sina drängar:
Gån I framför mig, så vill jag komma
efter! Men för sin man Nabal omtalade hon ingenting.
20. Och hon red på en åsna; och
när hon kom ned till en undangömd
plats i bergstrakten, si, då kom David
med sina män emot henne, så att hon
mötte dem.
21. Och David hade sagt: Förgåfves har jag bevakat allt hvad denne
hade i öknen, så att intet gick förloradt af allt det han hade, och han
har vedergällt mig godt med ondt.
22. Så sant Gud straffe Davids fiender nu och allt framdeles, skall jag af
alla, som tillhöra honom, innan nästa
morgon gryr, icke lämna någon mansperson öfrig.
23. Och då Abigail fick se David,
steg hon hastigt ned af åsnan och
föll för David ned på sitt ansikte och
bugade sig mot jorden.
24. Och hon föll till hans fötter och
sade: Nådige herre! min vare skulden,
och låt din tjänarinna tala för dina
öron och hör din tjänarinnas ord!
25. Icke akte min herre på denne
onde man, på Nabal! ty, såsom hans
namn är*, sådan är han. Dåre heter
han, och dårskap bor i honom; och
jag, din tjänarinna, har icke sett
min herres drängar, hvilka du sände
åstad.
26. Och nu, min herre, så sant
Herren lefver, och så sant din själ
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lefvcr, bevare uig Herren ifrån att
ådraga dig blodskuld och skaffa dig
upprättelse med egen hand, och gånge
det nu dina fiender och dem som
vilja min herre otult, såsom det har
gått Nabal!
Ps. 19: "·
27. Och här är nu den hälsningsskänk, som din 1jänarinna har medfört till min herre, att den må gifvas
åt drängarne, som följa med ruin
herre.
, Mos. 33: 11.
28. Förlåt din 1jiinarinna hvad hon
har felat! ty Herren skall göra åt min
herre ett varaktigt hus, emedan min
herre strider Herrens strider, och intet
ondt är funnet när dig i alla dina
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36. Och då Abigail kom till Nabal,
si, då hade han tillredt en måltid i
sitt hus såsotll en konungs måltid,
och Nabals hjärta var gladt i honom,
och han var mycket drucken; och hon
sade honom icke det minsta förrän
morgonen grydue.
37· Men om morgonen, när vinet
hade gått af Nabal, berättade hans
hustru honom allt detta; och hans
hjärta vardt dödt i hans bröst, så alt
han varclt såsom en sten.
38. Och efter tio dagar slog Herren
Nabal, så att han dog.
39· Och då David fick höra, att
Nabal var död, sade han: Välsig n aLl
lif~dagar.
vare Herren, som har hämnat ruin
29. Och om någon reser sig upp skymf på Nabal och afllållit sin tjätill att förfölja dig och trakta efter\ nare ifrån det ondt var! Och sedan
ditt lif, så måtte min herres lif vara 1 Herren hade vändt Nabals ondska
inknutet i lifvets pung hos Herren, emot hans eget hufvud, sände David
din Gud, men dina fienders 1if bort- bud att tala med Abigail för att få
slunge han midt utur slungans skål! henne sig till hustru.
Ps. 6: "· 31: 21. 73: '9·
40. Och då Davids tjänare koutmo
30. Och när nu Herren låter min till Abigail på Kar:mel, talade cle till
herre vederfaras allt det goda, som henne och sade: David har sånrlt oss
han har sagt dig, och förordnar dig till dig för att få dig till hustru.
4r. Och hon stod upp och böjde
till furste öfver Israel,
31. så skall det icke ligga dig till sitt ansikte till jorden och sade: Si,
last eller oroa min herres hjärta, att din tjänarinna är . till tjänst att två
hafva utgjutit blod utan orsak och min herres 1jänares fötter.
skaffat sig själf upprättelse. Och Her42. Och Abigail gjorde sig strax
ren göre min herre godt, och kom redo och satte sig upp på en åsna,
ihåg din tjänarinna!
och fem hennes tjänstepigor gingo
vid hennes fötter, och hon följde efter
32. Då sade David tiU Abigail: Väl- Davids utskickade och vardt hans
signad \·are Herren, Israels Gud, som hustru.
i dag har sänd t el i g till mitt möte!
43· Och David äktade äfven Ahi33· Och välsignadt vare ditt för- noam ifrån Jisree); och de voro båda
stånd, och välsignad vare du, som i två hans h n s t r ur.
dag har förhindrat mig att ådraga
44· Och San l 1J tde gil:vit sin dotter
mig blodskuld och skaffa mig upp- Mikal, Davids hustru, åt Palti, son
till Lais, som var ifrån Gallim.
rättelse med egen hand!
34· Men så sant Herren, Israels
Gud, lefver, som bar afhållit mig ifrån
26 Kapitlet.
att göra dig något ondt, hade dn icke
så snart kommit mig till mötes, så
David skonar änJllt tlz. g-Ang- Sattls !if.
skulle för Nabal, innan nästa morgon
ch Sifiterna kommo till Saul i
gryr, icke en enda mansperson hafva
Gibea ocll sade: Si, David håller
varit öfrig.
35· Och David mottog af hennes sig gömd på Hakila-höjden, midt
hand hvacl hon ilade fört till honom emot öknen.
x Sam .•3 : , 9 . Ps. 54: •·
och sade till henne: Far med frid
2. Och San! stod upp och drog ned
hem till ditt hus! Si, jag har hört till öknen Sif, och med honom tre
tliu röst och gjort afseende på din tusen män, utvalcle utur Israel, för
att uppsöka D~vid i öknen Sif.
l)eTSOI1.
Ord..; 1.5 r
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3· Och Saullägrade sig vid Hakilahöjden, som ligger midt emot öknen
vid vägen. Och då David, som uppehöll sig i öknen, såg, att Saul kom
efter honom i öknen,
4· sände David ut spejare och fick
veta, att Saul verkligen var kommen.
5· Och David stod upp och kom
till det stället, där Saul. hade sitt läger.
Och David såg det stället, där Saul
låg med sin llärhöfvitsman Abner,
N ers son. Och Saullåg i vagnborgen,
och folket var lägradt rundt omkring
honom.
6. Och David ställde sitt tal till
Ahimelek, Heteern, och till Abisai,
Zerujas son, Joabs broder, sägande:
Hvem vill gå med mig ned till Saul
i lägret? Och Abisai svarade: Jag vill
gå ned med dig.
, Krön. o: r6.
7· Och David och Abisai kommo
till folket om natten, och si, Saullåg
och sof i vagnborgen, och hans lans
var nedstött i marken vid hans hufvudgänl, och Abner och folket lågo
rundt omkring honom.
8. Och Abisai sade till David: Guil
har i dag lämnat din fiende i din
hand; och jag skulle nu vilja stöta
lansen igenom honom ned uti marken med en enda stöt, den andra
skall jag icke behöfva gifva honom.
9· Och David svarade Abisai: Du
får icke förgöra honom; ty hvem har
uträckt sin lland emot Herrens smorde
och blifvit ostraffad?
Ps. 7: 5·
ro. Och David sade: Så sant HerJ;'en lefver, må antingen Herren slå
honom, eller må han dö när hans tid
kommer eller draga i strid och där
få sin bane!
II. Men låte Herren det vara långt
ifrån mig, att jag skulle uträcka min
hand emot Herrens smorde! Och tag
nu lansen, som står vid haus h·~fvud
gärd, och vattenkruset, och låtom oss
gå våra färde!
12. Och David tog lansen och vattenkruset, som stodo vid Sauls hufvudgärd, och de gingo sina färde;
och ingeu var, som såg eller märkte
det, och ingen vaknade, ty de sofvo
alle, emedan Herren hade låtit en
tung sömn falla öfver clem.
13. Och då nu David var kommen
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öfver på andra sidan, staunacle han
på spetsen af ett berg långt ifrån, så
att clet var ett stort rum emellan dem.
14. Och David ropade till folket och
till Abner, Ners son, och sade: Vill
du icke svara, Abner? Och Abuer
svarade och sade: Hvem är du, att
du så ropar till konungen?
15. Och David sade till Abner: Ar
du icke en man, och hyem är din like
i Israel? Och hvi. har du icke hållit
vakt öfver din herre konungen? Ty
en af folket har varit inne för att förgöra konungen, clin herre.
16. Det är icke rätt, som du hat
gjort. Så sant Herren lefver, I ären
dödens barn, som icke hafven hållit
vakt öfver eder herre, Herrens smorde.
Och nu se, hvar äro konungens lans
och vattenkruset, som stodo vid hans
hufvudgärd?
17. Och Saul kände igen Da>-ids
röst oclJ sade: Ar det icke din röst,
min son David? Och David sade:
Det är min röst, min herre och konung!
18. Och han sade: H vi förföljer min
herre så sin tjänare? Ty hvacl har
jag gjort, och hvad ondt är i min
hand?
19. Och höre nu min herre konungen sin tjänares ord! Orn det är
Herren, som har uppretat dig emot
mig, så må han försonas med lukten
af ett offer; men om det är människor,
så vare de förbannade inför Herren,
ty de hafva nu utskjutit mig ifrån
delaktighet i Herrens egendomslanu,
sägande: Gack och tjäna andra gudar!
20. Och icke falle nu mitt blod på
marken fjärran ifrån Herrens ansikte,
ty Israels konung har dragit nt för
att uppsöka en loppa, såsom man
jagar ett rapphöns på bergen.
I Sam. 24: 15.

Och Saul sade: Jag har syndat
Kom tillbaka, min son David! ty jag
vill intet ondt mer göra dig, emedau
mitt lif har i denna dag varit dyrbart för dina ögon. Si, jag har skickat mig dåraktigt och förgått mig
ganska mycket.
T Sam. 24: r8.
22. Och Dadel svarade och sade: Si,
bär är konnngeus lans. Och komme
en af dina drängar hit upp och tage
den!
21.
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23. Och Herren vedergälle den man- ty desse bodde i landet af ålder ned
nen hans redligbet och hans trohet, emot Sur och ända intill Egyptens
i hvi.lkens hand Herren i dag hade land.
z Sam. xs: 7•
gifvit dig! men icke har jag velat ut9· Och David slog landet och lät
räcka min hand emot Herrens smorde. hvarken man eller kvinna lefva och
24. Och si, likasom ditt 1if i dag tog både får och fä och åsnor och
har varit högt aktadt i mina ögon, kameler och kläder och vände så tillså skall ock mitt 1if vara högt aktadt baka till Akis. • Mos. z7: z4. s Mos. •s: xg.
i Herrens ögon, och han skall hjälpa
ro. Och Akis sade: Hafven I icke
i dag förehaft något ströftåg? Och
mig utur all nöd.
25. Och Saul sade till David: Väl- David sade: J o, mot södra delen af
signad vare du, min son David! Hvad Juda och mot södra delen af Jerabdu tager dig före, det skall du ock meeliternas land och till södra delen
utföra. Och David gick sin väg, och af Keniteruas land.
Dom. x: z6.
rr. Och David lät hvarken man
Saul vände tillbaka till sitt hus.
eller kvinna lefva för att föra dem
till Gat, ty han sade: Annars skulle
27 Kapitlet.
de berätta om oss och säga: Sä har
David i Zi!dag-.
Da·vid gjort, och så har han förfarit
ch David sade i sitt hjärta: Nog under hela den tid han har bott i
blifver jag en dag undanröjd ge- Felisteernas land.
nom Sauls hand. Det bästa jag kan
12. Och Akis trodde David och
göra är att med flykten rädda mig tänkte: Han har själf gjort sig förtill Felisteernas land, på det att Saul hatlig hos sitt folk Israel, och nu blifmåtte vända igen att ytterligare söka ver ban min tjänare för beständigt.
efter mig öfver Israels hela område,
och jag måtte undankomma ifrån hans
28 Kapitlet.
hand.
2. Och David stod upp och gick
med de sex hundra män, som voro och det begaf sig på den tiden,
med honom, till Akis, Maoks son,
att Felisteerua församlade sina
konungen i Gat.
härar till att draga ut i strid emot
3· Och David stannade hos Akis i Israel. Och Alds sade till David: Du
Gat, han och hans män, hvar och en må veta, att du och dina män skola
med sitt hus, David med sina två draga ut med mig i hä=ad.
hustrur, Ahinoam ifrån Jisreel och
2. Och David svarade A kis: Såskall
Abigail, Nabals hustru, ifrån Karmel. du då få erfara hvad din tjänare skall
4· Och då det vardt berättadt för uträtta. Och Akis sade till David:
Saul, att David hade flytt till Gat, Jag vill därföre förordna dig till min
sökte han icke mer efter honom.
lifdrabant för beständigt.
5· Och David sade till Akis: Om
3· Och Samuel var död, och hela
jag har funnit nåd för dina ögon, så Israel hade hållit klagolåt efter holåt gifva mig plats uti en af städerna nom, och man hade begrafvit honom
på landet, att jag må bo där! Och i hans stad Rama; och Saul hade
hvi skulle din tjänare bo uti hufvud- fördrifvit andebesvärjare och teckenstaden när dig?
tydare utur landet.
6. Och Akis gaf honom på den da2 Mos. ~2: x8. 3 Mos. 2o: 27. 1 Sam. 25: I .
gen Ziklag. Därföre hörer Ziklag än
4· Och Fetisteerna församlade sig
och kommo och lägrade sig i Sunem,
i dag under konungarue i Juda.
7· Och talet af de dagar, som David och Saul församlade hela Israel, och
bodde i Felisteernas land, var ett år de lägrade sig -rid Gilboa.
s. Och då Sanl såg Felisteeruas
och fyra månader.
x Sam. , 9 , 3 .
här, intogs han af fruktan, och hans
8. Och David med sina män drog bjärta vardt mycket förskräckt,
ut och föll in uti Gesuritemas och 1 6. och Saul frågade Herren. Och
Girsiternas och Amalekiternas land, Herren svarade honom intet, hvar-
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ken i drömmar eller genom Urim
17. Och Herren har gjortsåsom han
eller genom profeterna.
sade genom mig, och Herren har rif2 Mos. 28: 30. 4 Mos. 12: 6. 27: :n.
vit konungadömet utur din hand och
7· Och Saul sade till sina tjänare: gifvit det åt en annan, åt David.
Söken mig en kvinna, som kan beI Sam. rs: '26, 28.
;;välja andar, att jag må gå till henne
18. Emedan du icke lydde Herrens
och fråga henne! Och hans tjänare röst och icke verkställde hans glösade till honom: Si, i End or är en dande vrede emot Amalek, därföre
kvinna, som kan besvälja andar.
har nu Herren gjort dig detta.
19. Och Herren skall jämte dig äf8. Och San! förklädde sig och tog ven gifva Israel i Fetisteernas hand;
på sig andra kläder och gick dit och och i morgon skola du och dina söner
hade två män med sig. Och de kommo vara med mig, och Herren skall äfom uatten till kvinnan, och han sade: ven gifva Israels här i Fetisteernas
Spå mig genom en aflidens ande och hand.
Syr. 46: •3·
mana mig fram den jag säger dig!
20. Och strax föll Saul till jorden,
9· Och kvinnan sade till honom: så lång han var, och vardt mycket
Si, du vet hvad Saul har gjort, att förskräckt af Samu els ord. Också hade
han har utrotat andebesvärjare och han inga krafter, ty han hade ingenteckentydare utur landet; och hvi vill ting ätit hela den dagen och hela den
du nu lägga en snara för mitt lif för natten.
att låta döda mig?
2 I. Och kvinnan gick till Saul och
10. Och Saul svor henne vid Herren såg, att han var mycket förfärad, och
och sade: Så sant Herren lefver, skall sade till honom: Si, din tjänarinna
ingen skuld drabba dig i denna sak. har lydt din röst, och jag tog min
II. Och kvinnan sade: Hvem skall själ i min hand, så att jag lydde dina
jag mana fram åt dig? Och han sva- ord, som du talade till mig.
rade: Mana Samuel fram åt mig!
22. Hör ock nu din tjänarinnas röst
12. Och då kvinnan fick se Samuel, och låt mig sätta fram litet mat åt
ropade hon högt och sade till Saul: dig, och ät, att du måtte få krafter
Hvi har du bedragit mig? Du är att gå dina färde!
jn Saul.
23. Men han nekade och sade: Jag
13. Och konungen sade till henne: vill intet äta. Och då hans tjänare
Frukta icke! Men hvad var det du och kvinnan voro enträgna med hosåO'? Och kvinnan sade till Saul: Jag nom, lydde han deras tal och. stod
såg en god ande stiga upp af jorden. upp ifrån marken och satte sig på
14. Och han sade till henne: Huru- sängen.
dant är hans utseende? Och hon sade:
24. Och kvinuan hade en gödd kali
En gammal man är den uppstigne, i huset, hvilken hon strax slaktade,
och han är insvept uti en mantel. och hon tog mjöl och knådade och
Då förstod Saul, att det var Samuel, bakade det till osyradt bröd.
och böjde sitt ansikte ned mot jor25. Och deita satte hon fram för
den och bugade sig.
Saul och för hans tjänare. Och när
15. Och Samuel sade till Saul: Hvi. de hade ätit, stodo de upp och gingo
har du stört min ro och manat mig samma natt sina färde.
fram? Och Saul sade: Jag är i stor
nöd, och Felisteerna strida emot mig,
29 Kapitlet.
och Gud har vikit ifrån mig och svarar mig intet hvarken genom profeter
Da1.1id bortvisas af Felisfu rfla.
eller genom drömmar. Därföre har
ch Felisteerna samlade alla sina
jag låtit kalla dig, att du skall unhärar till Afek, och Israellägrade
dervisa mig hvad jag skall göra.
sig vid källan i Jisreel.

O

5 !\Ios. x8:

II.

2. Och Felisteernas höfdingar ryckte
16. Och Samuel svarade: Hvi frågar du mig, då Herren har vikit ifrån fram med hundratal och tusental, och
David och hans män kommo sist med
dig och har blifvit din ovän?
Akis.
1 Sam. z6: 14.

KI\.P, 29: 3.
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3· Och F elisleemas fm·s tar sade: tillbaka till Felisteemas land, men FeHvad hafva desse Ebreer här att göra? listeerna drogo upp till Jisreel.
Och Akis sade till dem: Är icke denne
man David, Sauls, Israels konungs,
30 Kapitlet.
tjänare, som nu har varit hos mig
öfver år och dag, utan att jag har
Davld ltiiumas pti A malekitt?rna Zil.:la.gs
förstöring .
heträdt honom med något ifrån den
dag han afföll ända till denna dag?
ch när David och hans män på
1 Sam. 27: 7·
tredje dagen kommo till Ziklag,
"-· 1\T en F elisteernas furstar v oro hade Amalekiterna infallit i sydlandet
uppretade emot honom och sade: Visa och i Ziklag och hade intagit och
bort denne mannen, att ban må vända uppbränt Ziklag i eld,
tillbaka till den ort, du har anförtrott
2. och de hade tagit kvinnorna till
honom, och icke draga med oss i fånga, både små och stora; men de
striden och i striden varda vår mot- hade ingen dödat, utan drifvit dem
ståndare ! Ty med h vad kunde han bort och gått sin väg.
väl bättre ställa sig in hos sin herre
3· Och då David och bans män
än med dessa männens h ufvud?
kommo till staden, si, då var han uppI Krön. 12: 19.
bränd i eld, och deras hustrur, söner
5· Ar det icke samme Da\'id, om
och döttrar voro tagna till fånga.
hvilken man sjöng uneler dans: San!
4· Och David och folket, som var
har slagit sina tusen, men David sina med honom, upphofvo sin röst och
tio tusen? 1 Sam. x8: 7· 21: u. Syr. 47: 7· gräto till dess de icke kunde gråtam er.
6. Och Akis kallade David och sade
5· Och Davids två hustrur voro
till honom: Så sant Herren lefver är ock tillfångatagna, Ahinoam ifrån Jisdu en redlir:; man, och din utgång reel och Abigail, Nabals ifrån Karn1el
och din ingång hos mig i lägret bar hustru.
varit god i mina ögon, ty jag har
6. Och David var i stor nöd, ty
intet ondt funnit med dig ifrån den folket ville stena honom, emedan allt
dag du kom till mig ända till denna folket var förbittradt, hvar och en
dag, men i böfdingarnes ögon är du öfver sina söner och döttrar. Men
icke behaglig.
David hämtade styrka hos Herren,
7· Vänd därföre tillbaka och gack sin Gud.
i frid! på det du icke må göra något
som är ondt i Felisteernas böfdingars
7· Och David sade till prästen Ebja5gon.
tar, Ahimeleks son: Skaffa mig hit
8. Och David sade till Akis: Hyad kåpan! Och då Ebjatar hade framtiar jag då gjort? Och hvad har du skaffat kåpan,
, Sam.•3 : 9·
funnit med din tjänare ifrån den dag
8. frågade David Herren och sade:
då jag kom i din tjänst ända till denna Bör jag sätta efter den där röfvarcdagen, att jag icke skulle få gå och bopen, och kan jag hinna upp den?
strida emot ruin herre konungens Och han svarade honom: Sätt efter
fiender?
den! ty du skall hinna upp den och
9· Och Akis svarade och sade till taga det röfvade tillbaka.
David: Jag erkänner, att du är be9· Och David drog åstad och de
haglig i mina ögon såsom en Guds sex hundra män, som voro med hoängel; men Felisteernas furstar säga: nom. Och då de kommo till bäcken
Han må icke draga upp med oss i Besor, stannade en del kvar där;
striden.
10. men David och fyra hundra
ro. Stig därföre i morgon bittida män jagaile framåt, och två hundra
upp, du och din herres tjänare, som män, som voro för trötte att öfverbafm kommit med dig! Och när I stiga bäcken Besor, stannade kvar där.
i morgon bittida bafven uppstått och
r 1. Och på fältet träffade de en
det blifver dager, så gån edra färde! Egyptisk man, hvilken de förde till
II. Och David och hans män stodo David, och de gåf.,·o honom mat att
bittida upp och drogo på morgonen äta och vatten att dricka.
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Och sedan dc ha!lc gifvit honom
ett stycke fikonkaka och två russinkakor, och han hade ätit, kvicknade
han vid; ty han hade i tre dagar och
tre nätter ingen mat ätit och intet
vatten druckit.
13. Och David sade till honom:
Hvem hörer du till, och hvadan är
clu? Och han saue: Jag är en Egyptisk dräng, en Amalekitisk mans tjänare, och min herre öfvergaf mig då
jag vardt sjuk för tre dagar sedan.
14. Vi hade gjort ett infall i Kreteernas sydland och i det land, som
hörer Juda till, och i södra delen af
Kalebs områ<le, och vi bräncle upp
Ziklag i eld.
J os. q : , 3 , , 5 , , 3 ,
T 5· Och David sade till honom: Vitt
du föra mig ned tiil den där röfvarehopen? Och han svarade: Svär mig
vid Gud, att du icke dödar mig eller
utlämnar mig i min herres hand, så
vilt jag föra dig ned till den där röfvarehopetl.
r6. Och han förde honom dit. Och
si, de lågo kringspridde på hela marken, ätande och drickande och förlustande sig med det stora bytet, som
de hade tagit utur Felisteernas land
och utur Judas land.
17. Och David slog dem ifrån morgonskymningen ända till aftonen den
andra dagen, så att ingen af dem undslapp, 1t om fyra hundra unge män,
som flydde, tidande på kameler.
r8. Och David räddade allt det
Amalekiterna hade tagit och sina två
hustrur,
19. så att ingen saknades, hvarken
liten eller stor, h varken söner eller
döt trar eller något af allt det byte,
hvitket de hade tagit. David tog det
alltsammans igen.
20. Och David tog all småboskapen
och fäkreaturen; och de som gingo
framför denna boskapsdriften sade:
Detta är Da\'ids byte.
12.

Och då David kom till de två
hundra män, som hade varit för trötte
att följa med David, och hvilka man
hade låtit stanna kvar vid bäcken Besor, gingo desse ut att möta David
och folket, som var med honom; och
David gick fram till folket och häl~atle dem vänligen.
21.

l
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Och alla illasinnade och onde
ibland dem som hade följt med DRvid började ropa och sade: Emedan
de icke foro med oss, skola d icke
gifva dem något af det byte, som vi
hafva tagit.; <lock tage ln·ar och en
sin hustru och sina bam och drage
sina färde!
23. l\Ien Dm·id sade: Så skolen I
icke göra, mine bröder, nwl Jet som
Herren har gif\'it oss, då det ,·ar llan,
som beskyddade oss och gaf i vår
hand denna röfvarehopen, som hade
dragit ut emot oss.
24. Och ll\ ilkeu skulle härutinnan
kunna göra eder till viljes? Ty sådan
deras lott är, som dwgo med i striden, sådan skall ock deras lott vara,
som hah·a stannat vid trosseu. De
skola dela lika. 4 ~los. 3 , 26, • 7 . J o<. n : s.
25. Och det förblef så ifrån den dagen och allt framgent; och han gjorde
detta till lag och stadga i Tsracl, såsom det är ännu i dag.
22.

26. Och då David kom till Ziklag,
sände han af bytet till de äluste i J u da,
sina vänner, och sade: Si, (1ctta är en
skäuk till eder af bytet ifrån Herrens
fiender;
27. till dem i Bet-El, och till dem i
Ramot i sydlandet, och till dem i Jatir,
28. och till dem i Aroer, och till
dem i Sifmot, och till dem i Estemoa,
29. och till dem i Rakal, och till
dem i J erahmeeliternas stiider, och till
dem i Kenitemas städer,
30. och till dem i Honna, och till
dem i Kor-Asan, och till dem i Atak,
3I. och till dem i Ilebron, och till
alla de ställen, där DaYid hade vandrat
omkring med sina män.

31 Kapitlet.
Snu/s död.

O

ch Felisteerna stridde emot Israel,
och Israels män flydde för Felisteerna och föllo slagne på Gilboa
berg.
r KrOn. to: 1.
2. Och Fetisteerna satte tätt efter
Saul och hans söner, och de slogo
J onatan och Abinac1ab och 1\Ialkisua,
Sauls söner.
3· Och stritlen vardt hård emot Saul,
och någre män, som sköto me<l håge,

KAP. 31: 4.
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träffade honom, och han vardt illa
sårall af skyttarne.
4· Och Saul sade till sin vapendragare: Drag ut ditt svärd och genomborra mig därmed, att desse oomskurne icke må komma och genomborra mig och drifva gäck med mig!
Och då hans vapendragare icke ville,
emedan han fruktade storligen, tog
Saul svärdet och kastade sig däruppå.
S· Och när vapendragaren såg, att
Saut var död, kastade äfven han sig
på sitt svärd och blef död med honom;
6. så att Saul och hans tre söner
och hans vapendragare och alla hans
män do go på samma dag. x Krön. •o: 6.
7. Och då Israels män, både på
denna sidan om dalen och på denna
sidan om J ordan, sågo, att Israels
män hade flytt, och att Saut och hans
söner voro döde, öfvergåfvo de städerna och flydde, och Fetisteerna
komruo och bosatte sig i dem.
8. Och dagen därefter kommo Fe-

listeerna för att plundra de slagne
och funno Saul och hans tre söner
liggande på Gilboaberget.
9· Och de afhöggo hans hufvud
och drogo af honom hans vapen och
sände bud till Felisteernas land rundt
omkring för att förkunna den glada
tidningen i deras afgudahus och för
folket.
x Krön. xo: 9·
ro. Och de !alle hans vapen i Astartes tempel, och hans kropp hängde
de upp på muren i Betsan. Dom. 2: , 3 .
rr. Och då inbyggarue i Jabes i
Gilead hörde hvad Felisteerna hade
gjort åt Saul,
x Krön. xo: xr.
I2. stodo alla vapenföre män upp
och gingo hela natten och togo Sauls
och hans söners kroppar ned ifrån
muren i Betsan och förde dem till
Jabes och uppbrände dem där.
2

Sam.

2:

4·

21: 12.

2

Krön. x6:

14.

Jer. 34: S·

I3. Och de togo deras ben och begrofvo dem under; tamarisken i J a bes
och fastade i sju dagar. , Krön. • o: ,.,

