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5· Och David sade till den unge
mannen, som berättade detta: Hvaraf
vet du, att Saul och hans son Jonatan äro döde?
fter Sauls död, då David hade
6. Och den unge mannen, som hade
kommit tillbaka ifrån att hafva berättat detta, sade: Jag kom af en
slagit Amalekiterna, stannade han två händelse till Gilboaberget, och si, Saul
dagar i Ziklag.
, Sam. 30: , 7, 2 6.
stod lutad mot sin lans, och vagnar
2. Och det begaf sig, att på tredje och ryttare satte tätt efter honom.
dagen en man kom ifrån Sauls här
7· Och han vände sig om och fick
med sönderrifua kläder och jord på se mig och ropade på mig, och jag
sitt hufvud. Och när han kom till sade : si, här är jag.
David, föll han ned på jorden och bu8. Och han sade till mig: ho är du?
gade sig.
Och jag svarade honom: jag är en
3· Och David sade till honom: Hva- Amalekit.
dan kommer du? Och han svarade l 9· Och han sade till mig: kom och
honom: J ag har flytt ifrån Israels här. ställ dig bredvid mig och döda mig!
4· Och David sade till honom: Be- ty krampen har fattat mig, ändock
rätta mig huru det har tillgått! Och lifvet ännu sitter kvar i mig.
han svarade: Folket har flytt utur
10. Och jag gick till honom och
striden, och mycket folk har stupat dödade honom; ty jag förstod väl, att
och dött, och både Saul och hans han icke skulle kunna lefva efter sitt
son Jonatan äro döde.
fall. Och jag tog diademet, som satt
I

David flh· bud om Sauls död. Davids klagoslJug öfvrr Saul ock Jo1tata1t.
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på hans hufvnd, och armbandet på
hans arm, och jag har bnrit dem hit
till min herre.
II. Och David fattade sina kläder
och ref sönder dem, och likaså alla
de män, som voro med honom.
2 Sam. 3: 3:r.

13: 31,

Och de höllo klagolåt och gräto
och fastade ända till aftonen öfver
Saul och J onatan, hans son, och öfver Herrens folk och öfver Israels hus,
att de hade fallit för svärd.
13. Och David sade till den unge
mannen, som hade berättat honom
detta: RYarifrån är du ? Och han svarade: J ag är son af eu Amalekitisk
främling.
J4. Och David sade till honom: Hvi
fruktade du icke att uträcka din hand
till att förgöra Herrens smorde?
12.

1 Sam. 24: 7 ·

KAP. 2: 7.

icke åtskilde. Snabbare voro de än
örnar och starkare än lejon.
24. I Israels döttrar, gråten öfver
Saul, som klädde eder i rosenrödt, i
kostbara dräkter och satte gyllene
smycken på edra kläder!
25. Huru hafva hjältarne fallit i striden! Jonatan vardt slagen på dina
höjder.
26. Jag sörjer öfver dig, min broder
Jonatan. Du har varit mig mycket
kär, och din kärlek var mig mera
värd än kvinnors kärlek.
27. Huru hah·a hjältarne fallit och
krigets redskap omkommit!
2

Kapitlet.

Davz'd 6/ifvu koJtung öfv~r Juda ot.·k lsbosel
konung öfver Israel.

Ps. 105: I5•

15. Och David kallade fram en af och härefter frågade David Herren

sina tjänare och sade till honom: Kom
hit och stöt ned honom! Och han
slog honom till döds.
16. Och David sade till honom: Ditt
blod komme öfver ditt hufvud! ty
din mun har vittnat emot dig själf
då du sagt: jag har dödat Herrens
smorde.

.
och sade: Skall jag draga upp
till någon af Judas städer? Och Herren svarade honom: Drag åstad! Och
David sade: H varthän skalljag draga?
Och han sade: Till Hebron.
, Sam. 3o: 7 f.

Och David drog dit med sina
två hustrur, Ahinoam ifrån Jisreel, och
Abigail, Nabals ifrån KarmeJ hustru.
2.

17. Och David kvad detta sorgex Sam. 25: 40, 43·
3· Och David tog de män med sig,
kväde öfver Saul och öfver Jonatan,
som voro med honom, hvar och en
hans son,
I 8. och befallde, att man skulle lära med sitt husfolk, och de bosatte sig
Judas barn b:igsången, h vilken är upp- i Hebrons städer.
Jos. 21 : u.
skrlfven i den frommes bok:
4· Och Judas män kom mo och smor19· Din prydnad, Israel, ligger fälld de där David till konung öfver Judas
på dina höjder. Huru hafva hjältarne hus. Och då det vardt berättadt för
David, att det varit männen i Jabes
fallit!
20. Föltäljen det icke i Gat! För- i Gilead, som hade begrafvit San!,
kunnen det icke på gatorna i Askelon!
x Makk. 2: 57 . I Sam. 3 x: I 3.
att Fetisteernas döttrar icke måtte få
5· sände David bud till dem och
fröjda sig, de oomskurnes döttrar icke lät säga dem: Välsignade varen I af
få glädja sig däråt.
Mik. x: 10 •
Herren, att I hafven gjort denna barm21. I Gilboa berg, på eder vare härtighet mot eder herre Saul och beh varken dagg eller regn eller fält, som grafvit honom!
frambringa förstlingsoffer! ty på eder
6. Vise ock Herren mot eder barmvardt hjälteskölden fläckad, Sauls- härtighet och trohet! Och äfven jag
skölden icke smord med olja.
har velat visa eder detta godhetsbevis,
22. Från slagnes blod, från hjältars därföre att I hafven gjort detta.
fett vek icke J onatans båge tillbaka
7· Och varen nu vid friskt mod och
och vände Sauls svärd icke fruktlöst skicken eder såsom tappre män! Emeåter.
I Sam. 14: 6, H·
dan eder herre Saul är död, så har
23. Saul och Jonatan, de i lifvet nu Judas hus smort mig till konung
älskade och käre, vordo äfven i döden öfver sig.
Il
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g:AP. :t: 8.

8. Och Abner, Ners son, Sauls härhöfvitsman, tog Isboset, Sauls son,
och förde honom öfver till Mahanaim
9· och insatte honom till konung i
Gilead och i Asuri och i Jisreel och
öfver Efraim och öfver Benjamin och
öfver hela Israel.
ro. Och Isboset, Sauls son, var fyratio år gammal, då han vardt konung
öfver Israel, och han regerade i två år.
Judas hus allena höll sig till David.
II. Och talet af de dagar David var
konung i Hebron öfver Judas hus
var sju år och sex månader. • Sam. s: 5.

tag rustningen af honom! Men Asahel ville icke gå åt sidan, utan följde
efter honom.
22. Och Abner sade ytterligare till
Asahel: Gå åt siclan och följ icke efter
mig! H vi vill du, att j ag skall slå
dig till marken, och huru skulle jag
sedan kunna lyfta mitt ansikte upp
till din broder J oab?
23. Och då han ändock icke ville
gå åt sidan, stack Abner honom med
bakändan af sin lans i underlifvet, så
att lansen gick ut baktill, och han
föll där och dog på stället. Och hvar
12. Och Abner, Ners son, drog ut och en som kom till platsen, där
med Isbosets, Sauls sons, tjänare ifrån Asahel låg död, stannade clär.
2 Sam. 3: 27, 30.
Mahanaim till Gibeon.
13. Och Joab, Zerujas son, drog ut
24. Och J oab och Abisai satte efter
med Davids tjänare, och de stötte tillAbner, och då solen gick ned, kommo
sammans vid Gibeonsdammen, och de
stannade, de ene på denna sidan om de till Ammahöj den, som ligger framför Giah på vägen till Gibeons öken.
dammen och de andre på den andra
25. Och Benjamins barn församlade
sidan.
I Krön. 2: x6.
sig till Abner och uppställde sig i en
14. Och Abner sade till J oab: Låt
sluten hop på spetsen af en höjd.
några unge män stå upp och leka i
26. Och Abner ropade till J oab och
vår åsyn! Och Joab sade: Må de
sade: Skall då svärdet fråssa utan återstå upp!
vändo ? Har du icke besinnat, huru
15. Och de stodo upp och gingo
bittra följderna häraf skola blifva?
fram, till antalet tolf, för Benjamin Och huru länge vill du dröja med
och för Isboset, Sauls son, och tolf
att befalla folket, att de låta af att
af Davids tjänare.
förfölja sina bröder?
r6. Och de fattade tag, den ene i
den andres hufvud, och stötte svärdet
27. Och Joab svarade: Så sant Gud
i sidan på hvarandra, och de stupade
lefver, hade du icke talat**, så skulle
allesammans; hvarföre ock den platsen
folket redan i morse hafva låtit af att
fick namnet Helkat Hazzurim*,
förfölja, elen ene den andre.
som ligger vid Gibeon.
28. Och Joab stötte i trumpeten,
17. Och en ganska hård strid blef
och allt folket stannade och förföljde
på den dagen ; och Abner och Israels icke mer Israel och fortsatte ej vidare
män vordo drifne på flykten för Dastriden.
vids tjänare.
29. Och Abner och hans män tår8. O ch där voro tre söner af Zeruja: Joab och Abisai och AsaheL
Och Asahel var lätt på foten såsom
ett rådjur på fältet.
19. Och Asahel satte efter Abner
och vek icke af, hvarken åt höger
eller vänster, i sin jakt efter Abner.
20. Och Abner vände sig om och
sade: Är du den där Asahel? Och
denne svarade: Ja, det är jag.
21. Och Abner sade till honom: Tag
af till höger eller vänster och grip
dig an me<l någon af manskapet och
• D

;:i.

knif- eller svärdsikern.

gade hela den natten öfver heden och
gingo öfver J ordan och vandrade igenom hela Bitron och kommo till Mahanaim.
30. Och Joab upphörde att förfölja
Abner, och när han hade samlat ihop
allt folket, så saknades af Davids tjänare nitton män och AsaheL
31. Men Davids tjänare hade af
Benjamins och Abners män slagit och
dödat tre huudra sextio män.
32. Och de upptogo Asahel och
begrofvo honom i hans faners graf i
• ~ Se ofvan v. 14.
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KAP. 3: 22.

BeUeh em. Och Joab och hans män Hvem hörer landet lill ? och viuare:
gingo hela den natten och komma i Gör förbund med mig! och si, min
dagningen till Hebron.
h and skall vara med dig, så att jag
skall vända hela Israel till dig.
13. Och han sade: Godt! jag viJJ
3 Kapitlet.
göra förbund med dig; men ett beDavids sö?ter. Almer i:ifvergtir till David oclt gär jag af dig, att du icke ser mitt
mördas af Joab.
ansikte, med mindre du förer till mig
ch kriget vardt långv~gt emellan
Mikal, Sauls dotter, n är du kommer
Sauls hus och Davtds hus; och
för alt se milt ansikte.
David blef allt starkare och starkare,
I4· Och David sände b ud till Isoch Sauls hus blef allt svagare och
buset, Sauls son, och lät sä ga hosvagare.
1 Sam. 13 : 14· 15: 23, 28.
nom: Gif mig min hustru Mikal, hvil2 . Och åt David föddes söner i Re- ken jag har fäst åt mig med hund ra
bron. Hans förstfödde son var Am- Felist eers förhudar! r Sam. 18: 25, •7·
non, utaf Ahinoam ifrån Jisreel,
rs. Och Isboset sände åstad och
x Krön. 3: I f.
lät taga henne ifrån hennes man,
3· och den andre i ord n ingen var Paltiel, Lais' son.
1 Sam. •s: H·
Kileab, utaf Abigail, N abals ifrån
16. Och hen nes m an gick med henn e
Karmel hustru, och den tredje var och följde h enne gråtande till BahuAbsalom, son till Maaka, dotter till rim. Och Ab ner sade till honom :
Talmai, konungen i Gesur,
Vänd o m och gack dina färde! Och
4. och den fjärde var Adonia, H ag- han vände om igen.
gits son, och den femte var Sefatja,
17. Och Abuer talade till Israels
Abitals son,
äldste och sade: I hafven länge till5· o ch den sjette var Jitream , utaf förne önskat, att David måtte varda
Egla, Davids hustru. Desse föddes konung öfver eder.
åt David i H ebron.
18. Gören honom nu därtill! ty
6. Och så länge kriget varade emel- Herren har sagt o m D avid : J ag skall
lan Sauls hus och Davids hus, höll frälsa mitt folk I srael, g enom min
Abner sig stadigt till Sauls hus.
tjänare Davids h an d, u tur Fetisteer7· Och Saul hade haft en frilla, be- nas h and och utur alla deras fienders
nämnd Rizpa, Ajas dotter, och I sboset hand.
sade till Abner : Hvi ingick du till
19. Och Abner sad~ d etsamma ~
min faders frilla?
• Sam. 21: s.
Benjamins öron och gtck äfven att 1
8. Och Abner vardt h ögeligen vred D avids öron i Hebron säga allt h vad
öfver dessa Isbosets ord och sade: Israel och hela Benjamins hus hade
Är jag då et t hundhufvud, som håller funnit för god t.
1 Krön. 12: •9·
med Juda? Än i dag h ar jag visat
min kärlek till Sauls, din faders, hus
20. Och då Abner kom till David
o ch till h ans frän der och v änner och i Hebron och tj ugu män m ed hohar icke förråd t d ig i Davids hän der; nom, gjorde David ett gästabud åt
och du har sökt sak med mig i dag Ab ner o ch åt de män, som voro med
för min förseelse med en kvinna.
honom.
9· Gud straffe Abner n u och fram2r. Och Abner sade till David: Jag
deles, om jag icke gör åt David, så- vill stå up p och gå att församla hela
som Herren har svurit honom,
Israel till m in h erre konu ngen, att
10. så att jag öfverflyttar konun ga- d e må göra förbund m ed dig, och du
dömet ifrån Sauls hus och befäster må blifva k onung öfver allt det som
Davids tron öfver Israel och J uda din själ åstun dar. Och David lät
ifrån D an ända till Beer-Seba!
Abner fara, och han gick i frid.

O

Dom.

I

20:

x.

x Sam. 3:

20.

r. Och han kunde icke mer svara

22. Och si, DaVids tjänare och J oab
komma ifr ån ett ströftåg och had~
1 2. Och Abner sände hud till Da- stort byte med sig, och Ab n er var
vid i sitt ställe och lät säga honom: icke kvar hos David i Hebron utan

Abner ett ord, af fruktan för honom.
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KAP. 3: 23.

han hnde låtit honom fara, och han
hade gått i frid.
23. Och då Joab och hela den här,
som var med honom, hade kommit,
och man för J oab hade berättat och
sagt, att Abncr, Ners son, var kommen till konungen, och att han hade
låtit honom fara, och att han hade
gått i frid,
24. gick Joab in till konungen och
sade: Hvad har du gjort? Si, Abner
har kommit till dig. Hvi har du
släppt honom ifrån dig och låtit honom gå?
25. Du känner Almer, Ners son.
Han kom för alt bedraga dig och för
att utforska din utgång och din ingång och för att utforska allt hvad
d u gör.
26. Och när J o ab hade gått ut från
David, sände han bud efter Abner,
att de skulle hämta honom tillbaka
Ifrån Bor-Hassira. Och David visste
intet härom.
27. Ocll när Abner kom tillbaka till
H e bron, förde J oab honom å sid o
till midten af porten, att han skulle
tala med honom euskildt, och stack
honom där, för Asahels, sin broders,
blods skull, i underlifvet, så att han
blef död.
• Sam. 2o: 10. x Kon. o: s.
28. Och när sedan David fick höra
detta, sade han: Oskyldig är jag och
mitt rike inför Herren evinnerligen
till Abners, N ers sons, blocl.
29. Drabbe det Joabs lmfvud och
hela hans faders hus, och må i Joabs
hus aldrig saknas flödessjuk eller spetälsk eller den som på krycka går
eller den som för svärd faller eller
den som lider brist på bröd!
l

Kon.

2:

5, 6, 29,

30.

Och J oab och hans u roder Abisai
dråpo Abuer därföre att han hade
dödat deras broder Asahel i striden
vid Giueon.
• Sam. o: • 3 .
,30.

31. Och Da,•id sade till Joab och
allt folket, som var med honom : Rifven edra kläder och dragen säckar
på och hållen klagolåt öfver Abner!
Ocll konungen gick bakefter håren.
32. Och då de begrofvo Abner i
IIebron, upphof konungen sin röst
och grät vid Abners graf, och allt
folket grät.

33· Och konungen kvad ett sorgekväde öfver Abner och sade: »Sbtlle
väl Abner dö som en brottsiing dör?
34· Dina händer voro icke bundna,
dina fötter voro icke lagde i fjättrar.
Du föll, såsom man faller för ogärningsmän.» Och allt folket begrät
honom ännu mer.
35· Och allt folket gick in för att
förmå David att äta medan det ännu
var dager, mcu David svor och sade:
Straffe mig Gud nu och framdeles,
om jag smakar bröd eller något annat förrän solen har gått ned!
36. Och allt folket gillade detta,
och det behagade dem väl, likasom
allt hvad konungen gjorde behagade
allt folket väl.
37· Och allt folket och hela Israel
förnummo på den dagen, att det icke
hade utgått ifrån konungen, att man
skulle döda Abner, Ners son.
,38. Och kouuugeu sade till sina
tjänare: Veten I icke, att i dag är
en furste och stor man fallen i Israel?
39· Och jag är ännu svag, fastän
smord till konung, och de där Zerujasönerna äro mäktigare än jag. Herren vedergälle honom, som illa gör,
efter hans onllska! Ps. 62: , 3. 125: 5·

4 Kapitlet.
Isbout 1uördas1 ock ltans död !lämnas af David.

då Sauls son fick höra, att
O chAbner
var död i Hebron, siönko
hans händer ned, och hela Israei Yard t
bestört.
2. Och Sauls son hade två män
till anförare för sina ströftrupper, af
hvilka den ene hette Baana och den
andre Rekab, Rimmons från Beerot
söner, af Benjamins stam. Ty äf\·en
Beerot räknades till Benjamin;
3· och Beerotiterna hade flytt till
Gittaim och bodde där såsom fränlliugar, såsom de göra än i dag.
1 Sam. 31: 7·

4· Och Jonatan, Sauls son, halle en
son, som var ofärdig i fötterna. Han

var fem år gammal då tidningen om
Saul och J onatau kom ifrån Jisrecl.
Då tog houom hans sköterska med
sig och flyd(le. Och t•;ulC'r <lct hon
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hastade att fly, föll han och vardt
2. Och sedan lång tid tillbaka, mehalt; och han hette l\Iefiboset.
dan ännu Saul var konung öfver oss,
I Sam. 29: I 1 I.
2 Sam. g: 3·
var du den som förde Israel ut och
5· Och Rinnnous från Beerot söner, in, och till dig har Herren sagt: Du
Rekab och Baana, gingo åstad och skall styra rui t t folk Israel, och d u
kommo till Isbosets hus när det var skall blifva en furste öfver Israel.
hetast på dagen, under det han låg
2 S:tm. 7: 8.
r Krön. n: r, 2. Ps. 78: 71 .
och sof middag.
3· Och alla äldste i Israel komruo
6. Och de hade gått in i huset för till konungen i Hebron, och konung
att hämta lwcte. Och de stungo ho- David gjorde med dem ett förbund i
nom i underlifvet, och Rekab och Hebron inför Herrens ansikte, och
hans broder Baana rymde sin väg.
de smorde David till konung öfver
7· De hade kommit in i huset då Israel.
han låg på sin säng i sin sängkam4· David var trettio år gammal clå
mare. Och sedan de hade stungit han vardt konung. Han regerade i
honom ihjäl, höggo de af honom fyratio år.
hufvuclet och togo hans hufvud och
5· I liebron regerade han i sj n år
gingo vägen öh·er heden hela elen och sex månader öfver Juda, och i
natten.
Jemsalem regerade han i trettiotre år
8. Och de buro Isbosets hufvud till öfver hela Israel och Juda.
2 Sam. z: u.
r Kon. 2: n. r Krön. 3: 4·
Dayid i Hebron och sade till konungen: Si, här är Isbosets, Sauls
6. Och konungen drog med sina
sons, din fiendes, httfv1.1d, som trak- män till Jerusalem emot Jebuseerna,
tade efter ditt lif. Herren har i dag som bodde där i landet. Och de sade
gifvit min herre konungen hämnd på till David sålunda: Du skall icke komSan! och hans säd.
ma härin, utan blinde och halte skola
9· Och David svarade Rekab och drifva dig bort, och menade därmed:
hans broder Baana, Rimmons från hit in skall David icke komma.
7· Men David intog Zious bergBeerot söner, och sade till dem: Så
sant Herren lefver, som har frälst mitt fäste, det är Davids stad.
8. Och David sade på deu dagen:
!if utur all nöd.
ro. Då jag i Ziklag grep och dräpte Hvar och en som fäller Jebuseer, han
deu man, som bragte mig tidningen kaste dem äfveusom de där halta och
om S auls död och tyckte sig vara en blinda utför vattenfallet! De hata
god budbärare, åt hvilken jag borde Davids själ. Däraf säger man : »Blind
gifva belöning för ett godt budskap, och halt får icke komma in i huset.>
Jos. rs: 63·
2 Sam. 1: xs.
9· Och David tog sin bostad på
I r. huru mycket mera skall jag då
icke nu, då gudlöse män hafva ihjäl- bergfästet och kallade det Davids stad.
slagit en oskyldig man uti hans eget Och David lät uppföra byggnader
h us på hans sän g, utkräfva hans blod rnndt omkring, ifrån Millo och viaf edra händer och utrota eder af dare inåt.
10. Och David blef allt mäktigare
jorden!
12. Och David befallde sina tjänare och mäktigare, och Herren, härskaatt döda dem, och de afhöggo dem rornas Gud, var med honom.
händer och fötter och hängde dem
I I. Och Hiram, konungen i Tyrus,
vid dammen i Hebron. Och Isbosets sände bud till David, och cederträ
hufvud to go de och begrofvo uti Ab- och timmermän och stenhuggare, att
ners graf i Hebron.
• Sam. 3 : 3•.
de skulle bygga David ett hus.
1

s
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Krön. q:

T.

Och när David förnam, att HerDavid blifver konttng öfvrr Jula lsrael eröfrm· ren hade stadfäst honom till konung
Jerusalem oclr. slår Felisteern.a.
öfver Israel, och att han hade uppci:J. alla Israels stammar kommo höjt hans konungadöme för sitt folks
till David i Hebron och sade: Israels sk ull,
Si, vi äro ditt ben och ditt kött.
13. tog David sig ytterligare frillor
12.

1

O
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<:>ch hustrnr ifrån Jerusalem, sedan
han hade kommit ifrån Hebron; och
åt David föddes ytterligare söner och
nöttrar.
I Krön. 3' 9· I4: 3·
14. Och dessa äro namnen på de
söner, som föddes åt honom i Jerusalem: Sammua, Sobab, Natan, Salomo,
r Krön. 3: 5 · x4: 4·
rs. Jibhar, E:lisua, Nefeg, Jafia,
16. Elisama, Eljada och Elifelet.
17. Och då Felisteerna fingo höra,
att man hade smort David till konung öfver Israel, drogo alla Felisteerna åstad för att uppsöka David.
Och då David fick höra det, drog
han n ed till bergfästet x Krön. 14 : 8.
18. Och Felisteerna kommo och
spridde sig i Refaeerdalen. Jos. xs: 8.
19. Och David frågade Herren och
sade: Skall jag draga upp emot Felisteerna, och vill du gifva dem i min
hand? Och Herren sade till David:
Drag åstad! ty j ag vill gifva F elisteerna i din hand. I Sam .•3 : 2. 3o: 7 , 8.
20. Och Dav-id gick till Baal-Perazim och slog dem där och sade: Herren har nedbrutit mina fiender för
mig, såsom vatten bryter sig fram.
Däraf fick det stället namnet BaalPerazim*.
Es. 28: 2x.
21. Och de lämnade där kvar efter
sig sina afgudabilder; och David och
hans män togo dessa. x Krön. x 4: 12.
22. Och Felisteerna drogo ännu en
gång ut och spridde sig i Refaeerdalen.
23. Och David frågade Herren, och
han sade: Dn skall icke draga upp
emot dem, utan kringränna dem bakifrån, så att du kommer på dem midt
emot Bakaträden.
24. Och när du får höra ljudet af
steg i Bakaträdens toppar, skynda då
raskt fram! ty då går Herren fram.
för dig för att nedslå Felisteernas här.
25. Och DaYid gjorde såsom Herren hade budit honom och slog Felisteerua ifrån Geba ända till Geser.

340

Och David stod upp och gick
med allt det folk, som var med honom, för att ifrån Baale i Juda hämta
Guds ark, där Herren Zebaols namn
åkallas, som tronar diiruppå mellan
Keruberna.
2 Mos. •s: 22.
3· Och de satte Guds ark på en ny
vagn och förde honom ifrån Abinadabs hus, som låg på en höjd; och
Ussa och Ahjo, Abinadabs söner,
2.

4 Mos. 4: 15.

' Sam. 6: 7·

7: x.

4· körde vagnen med Gudsarken
på, och Ahjo gick framför arken.
s. Och David och hela Israels hus
spelade framför Herren på allehanda
strängaspel af cypressträ, på harpor
och cittror och pukor och skallror
och cymbaler.
6. Och då de kommo till Nakons
loge, räck te Ussa ut sin hand till
Guds ark och fattade i hou om, ty
oxarne blefvo ostyrige. x Krön. , 3 , 9 .
7· Och Herrens vrede upptäudes
öfver Ussa, och Gud slog honom där
för hans förseelses skull, så att han
blef där död vid Guds ark.
8. Och Davids vrede upptändes,
emedan Herren hade nedbrutit
U s s a, och han kallade detta s L1illet
Perez- U ss a**, såsom det heter ännu
i dag.
x Krön. 13: 11.
9· Och David fruktade för Herren på
den dagen och sade: Huru skall Herrens ark k omma till mig?
ro. Och David ville icke låta föra
Herrens ark till sig in i Davids stad,
u lan lät bära honom å sid o till ObedEdoms, Gittitens, hus. x Krön. x3 : , 3,
II. Och Herreus ark blef kvar i tre
månader uti Obed-Edoms, Gittilens,
hus, och Herren välsignade h onom
och hela hans hus.
12. Och när det vardt berättadt för
konung David och sagdt: >Herren
har välsignat Obed-Edoms hus och
allt det honom tillhörer, för Guds
arks skull•, gick David och hämtade
Guds ark utur Obed-Edoms hus upp
till Davids stad med fröjd.
13. Och när de som buro Herrens
6 Kapitlet.
ark hade gått sex steg, offrade han
Förbundsarkelt ltämtas tt"ll Jerusalem.
en oxe och en gödkalf.
ch David sammandrog ånyo allt
14. Och David dansade med all
utvaldt manskap i hela Israel, makt framför Herrea och hade klätlt
trettio tusen man.
på sig eu kåpa af linne.
P s . 8 4: 3.

O

• D. ä. ncdhrytaren.- •• D. ä. Ussas nedbrytande.
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KAP. 7: 13.

15. Och David och h eta Israel förde trä, men Guds ark bor i ett tapetHerrens ark u pp under jubel och tält.
2 Sam. 6: 17. 1 Krön. 17: t.
3· Och Natan sade till konungen:
tntmpetskall.
, Krön. •s: 16.
Gack och gör allt h vad du hafyer på
16. Och när Herrens ark kom in
uti Davids stad, och M ikal, Sauls hjärtat! ty Herren är med dig.
4· Och om natten skedde Herrens
dotter, såg ut genom fönstret och
fick se k onung D avid hoppa och ord till Natan sålunda:
S· Gack och säg till mi u tj iinare
dansa framför Herren, föraktade hon
David: så säger Herren: Skulle du
honom i sitt hjärta.
' Kron. •s: 29.
17. Och n är de h ade infört Herrens bygga mig ett hus, att jag skulle bo
, Krön . 22: 6 f. Es . 66: t.
ark och uppställt honom på sitt rum däruti,
6. då jag icke har Lott i något lms
ruidt i det t ält, som David hade uppslagit för honom, offrade David bräun- ifrån den dag då jag förde Israels
offer och tackoffer inför Herrens an- Lam uhtr Egypten, änua till denna
dag, utan har vandrat omkring i ett
sikte.
l Krön. xs: I. T6: I .
tält och ett tabernakel?
18. Och då D avid hade slutat att
21\fcs. 26: I. I K ,Jl , 8; t6 .
offr a brännoffret och tackoffret, väl7· EhYart jag med alla Israels barn
signade han folket i H erren Zebaots vandrade, h ar jag väl någon gång till
namn.
1 Krön. t6: 2, 3·
någon af Israels stammar, åt hvilken
19. Och han lät utdela å t allt folket jag har uppdragit att styra mitt folk,
och åt hvar och en af Israels hela talat och sagt: Hvi hafveu I icke
menighet, både man och kYinna, en byggt åt mig ett hus af cederträ? .
k aka bröd och ett stycke kött ocll en
8. Och så skall du nu säga till mm
dr ufvokaka. Och allt. folket gick hem, tjänare David : så säger Herren Zehvar o ch en till sitt hus.
baot: Jag har tagit dig ifrån betes20. O ch när David kom tillbaka marken, där du gick bakefter fåren,
för att hälsa sitt h u sfolk, gick Mikal, att du skulle vara en furste öfver
S auls dotter, emot honom och sade: mitt folk Israel.
1 Sam. 16: II, 12. Ps. 78: 70.
Huru härlig har icke Israels konu~g
9· Och jag har varit med dig, h vartvisat sig i dag, då han blottat stg helst du gick, och jag har utrotat
för sina tjänares 1jänstekvinnors ögon
alla dina fiender undan för dig och
såsom lösaktiga människor blotta sig!
har gjort dig ett namn, så stort som
2 1. Och David sade till Mikal :
de störstes namn på jorden. 2 iiam. 8:6.
F rautför Herren, som har utvalt mig
ro. Och jag har gifvit åt Israel,
h ellre än din fader och hellre än hela
mitt folk, ett mm, där han kan bo
hans hus, för att han skulle förordna i eget land, . där han icke vidare skall
mig till en furste öfver Herrens f~lk, varda oroad, och där orättfärdighetens
öfver Israel, framför Herren har Jag
barn icke mera skola förtrycka hodansat;
nom såsom i de första tiderna
22. och jag skulle vilja förnedra
2 !\fos. xs: r7.
mig vida mer än så och vara ringa i
r r. och under hela den tid då jag
mina ögon. Men af tjänstekvinnorna, hade förordnat domare öfver mitt folk
om h vilka du har talat, skall jag nog Israel; och jag har gifvit dig ro för
blifva härlig hållen.
alla dina fiender. Och dig förkunnar
23. Och Mikal, Sauls dotter, fick Herren, att Herren vill göra dig ett
till sin dödsdag inga barn.
hus.
, Kon. 8: 20.
12. När dina dagar varda fulle och
7 Kapitlet.
du har gått till h vila med dina fäder,
skall jag efter dig upphöja din säd,
Temjelbygg11adm ifrligrrsiittes af David.
som af ditt lif skall utgå, och stadch konungen satt i sitt hus, och fästa hans konungadöme.
Herren hade gifvit honom ro för
I Krön. 17: :n.
alla bans fien der rundt omkring.
13. Han skall bygga ett hus åt mitt
2. Och konungen sade till profeten namn, och jag skall stadfästa bans
N atan: Si, jag bor i ett h us af ceder- rikes tron till evig tid. , Kon. s: S· 6: '·

O

15*

14. J ag skall vara hans fader, och

han skall vara min son, så att, om
han gö r något illa, skall jag tukta
ho11om med människaris och med
mänuiskobams hemsökelser.
1

Krön.

22:

to.

Ps. 89;

27.

Ebr. x: 5·

15. 1\Ien min nåd skall icke vika

ifrån honom, såsom jag lät den vika
ifrån Saul, h vilken jag lät Yika för dig.
r6. Och ditt hus och ditt rike skall
bestå för dig evinnerligen, och din
tron skall blifva stadig till evig tid.
2
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KAP. 7: 1 4.

Kon. 8: 19.

2

Krön. 6:

10.

17. Sådana Yoro alla de ord och
sådan den uppenbarelse, som Natan
förkunnade för David.
r8. Och konung DaYid gick och
satte sig inför Herrens ansikte och
sade: Ho är jag, Herre, Herre, och
hvad är mitt hus, att du har låtit mig
komma härtill?
, Krön. r 7: 6.
rg. Och detta har dock icke tyckts
dig vara nog, Herre, Herre, utan du
har ock talat till din tjänares hus om
fjärran aflägsna ting, och det blifve en
lag för människorna, Herre, Herre!

26. att ditt namn måtte varda stort
till evig tid, så att man skall säga:
Herren Zebaot är Gnd öfver I srael,
och din tjänare Davi rls hus varder beståndande inför ditt ansikte.
27. Ty du, Herre Zebaot, Israels
Gud, har uppenbarat dig för din tjänare och sagt: Jag vill bygga dig ett
hus ; däliöre har din tjänare fördristat
sig att till dig beclja denna bön .
28. Och nu, H erre, Herre, du är d en
rätte Guden, och d ina ord skola varda
sanning, och du har tillsagt din tjänare detta goda.
29. Och värdes nu välsigna din tjänares hus, att det blifver evigt beståndande inför ditt ansikte! ty d u,
Herre, Herre, har talat, och med din
välsignelse varde din tjänares hus välsignad t till evig tid!

8 Kapitlet.
Davids ugrar.

O

Hmzs fimbetsmä1t.

ch det begaf sig härefter, att D avid slog Felist eema och u ndert Krön. t;: 17.
20. Och hvad mera skulle Davi<lnu kufvade dem och tog tygeln, hufvudhafva att säga dig? Och du känner staden, utnr Fetist eernas hand.
I Krön. 18: I.
din tjänare, Herre, Herre! Ps. , 39 : r.
2 . Och han slog Moabiterna och
21. För ditt ords skull, och efter
mätte dem med snöre, seelan han h ade
ditt hjärta har du gjort allt detta stora,
låtit dem lägga sig ued på marken.
som du har kungjort för din tjänare.
Och han mätte, två snören långt, dem
22. Därföre prisas du ock stor, Herre
h vilka h an ville låta döda, och ett snöre
Gud, ty ingen är dig lik, och ingen
långt, dem hvilka han ville låta lefva;
är Gnd, utan du, efter allt hvad vi och Moabiterna vordo David und erhafva hört med våra öron. 5 Mos. 3: • 4 .
dånige, så att de buro skänker till
4: 35· 32: 39· 1 Sam. 2: •· Ps. 83: 19. 86: ro.
honom.
Es. 44: 6. 45: 21. Mark. 12: 29, 32.
4 :Mos. 24: 1 7 •
23. Och hvar är ett enda folk på
3· Och David slog Hadad-Eser, R ejorden, som är ditt folk Israel likt, bobs son, konungen i Zoba, då han
hvilket Gud själf har glht att förlossa drog ut att återvinna sitt välde vid
sig till ett folk, på det att han skulle älfven.
göra sig ett namn och för eder och
4· Och David tog till fånga af hoditt land göra stora och dråpliga ting, nom ett tusen sju hundra ryttare och
uti ditt folks åsyn, hvilket du har för- tjugu tusen män till fots, och Da vid lät
lossat åt dig ifrån Egypten, ifrån hed- l1asa alla hästame för stridsvagname
ningarne och deras gudar? 5 Mos. 4 : 7 . utom ett hundra hästar, hvilka han
33: 29. Ps. 147: tg, 20. t Krön. x;: 21.
behöll.
Jos. u: 6. t Krön. 18: 4·
24. Och du har bestämt ditt folk
Israel till ditt eget folk för evig tid,
5· OC'h då Syrerna ifrån Damaskns
och du, o Herre, har själf blifvit de- gingo för att hjälpa Hadad-Eser, koras Gud.
nungen i Zoba, slog David af Syrerna
25. Gör därföre ock nu, Herre Gud, tj ugntvå tusen män.
det ordet för evigt beståndande, h vilket
6. Och David inlade besättningar i
du har talat om din tjänare och om det Damaskenska Sp'ien. Och 'yhans hus, och gör såsom du har talat! rerna vordo David unrlernånige, så att
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de bu ro skänker till honom; ty Herren gaf seger åt David, ehvart han
drog.
7· Och .David tog de gyllene sköldar, som hade tillhört Radad-Esers
tjänare, och förde dem till Jerusalem.
8. Och ifrån Betah och Berotai, Hadad-Esers städer, tog konung David
ganska mycken koppar.
9· Och då Toi, konungen i Ramat,
fi ck höra, att David hade slagit hela
I-Iadacl-Esers här,
, Krön. ,g, 9.
10. sände han J o ram, sin son, till
Da,·itl för att hälsa honom vänligen
och lycköuska honom, att han hade
strid t med Radad-Eser och slagit honom, ty Toi hade fört krig med Hadad:r;:ser. Och han hade med sig kärl af
s1lfver och kärl af guld och kärl af
koppar.
I r. Äfven dessa helgade konung David åt Herren, såsom han hade gjort
med det silfver och guld, som han
hade tagit ifrån alla de folk, h;;Jka
ban hade underkufvat,
12. ifrån Syrerna och Moabiterna
och Ammoniterna och Felisteerna och
Amalekiterna, och såsom han hade
gjort med det bytet han hade tagit
ifrån Hadad-Eser, Rehobs son, konungen i Zoba.
13. Och David uppreste en minnesvård, då han kom tillbaka ifrån att
bafva slagit Syrerna i Saltdalen, aderton tusen man. I Krön. x8: I2. Ps. 6o: 2.
14. Och han inlade besättningar öfverallt i Eclom; och hela Edom vardt
David underdånigt, och Herren gaf
David seger ehvart han drog.
2

Kon. 8:

20, 22.

15. Och Da,;cl regerade öf-yer hela
Israel, och David skipade lag och rätt
åt allt sitt folk.
16. Och Joab, Zerujas son, hade befälet öfver krigshären, och Josafat
Ahilucls son, var kansler.
'
2 Sam. 20: 2J·

I Krön. 18: 15.

17. Och Zadok, Ahitubs son, och
Ahimelek, Ebjatars son, voro präster,
och Seraja var skrifvare.
18. Och Benaja, Jajadas son, hade
befälet öh·er lifvakten, och Davids söner voro konungens råclgifvare.
r K·m 1: 38.

1 Krön. 18: 17.

KAP. 9: 1 1.

9 Kapitlet.
Davids godlut emot 11-lefi6oset.

Qc~

David sade: Finnes nu mera
mgen kvar af Sauls hus, hvilken
jag kunde ,;sa barmhärtighet för J onatans skull?
2. Och i Sauls bus var en ljänare,
benämnd Ziba, h\•ilken de kallade fram
till Davi~. Och konungen sade till
honom : Ar d u Ziba? Och denne svarade: Ja, din tjänare.
2 Sam. •6: 1 •
3· Och konungen sade : Finnes nu
mera ingen af Sauls hus, mot hvilken
jag kunde visa Guds barmhärtighet?
Och Ziba svarade konungen: Ännu finnes en son af Jonatan, som är ofärdirr
i fötterna.
I Sam. 2o: >4 f. 2 Sam. 4 : 4·"'
4· Och kon ungen sade till honom:
H var är han? Och Ziba svarade konungen: Si, han är i Lodebar, i Makirs, Ammiels sons, hus.
5· Och konung David sände bud
och lät hämta honom ifrån Ledebar
utur Makirs, Ammiels sons, hus.
6. Och då l\1efiboset, son till J onatau, son till Saul, kom in till David,
föll han på sitt. ansikte o.~h bugade sig.
7· Och Dav1d sade: Ar du Mefiboset? Och ban svarade : Si, din tjänare.
Och David sade till honom: Frukta
icke! ty jag vill visa barmhär tighet
mot dig för J ona t ans, din faders, skull,
och jag vill gifva dig hela din fader
Sauls jordagods igen, och du skall
dagligen spisa vid mitt bord.
8. Och han bugade sig och sade:
Hvad är jag, din tjänare, att du vänder dig till en död hund, sådan som
.
?
Jag·
1. Sam. !0!4 : r s.
2 Sam. 3: 8.
9· Och konungen kallade fram Ziba,
Sauls tjänare, och sade till honom :
Allt som har tillhört Saul och hans
hela hus skänker jag åt din herres son.
10. Och du skall bruka hans jord,
du och dina barn och tjänare, och du
skall inbärga dess afkastning, och
denna skall vara din herres son till
bröd och uppehälle, och Mefiboset,
d~n h~rres son, skall dagligen spisa
v"ld mttt bord. 2 Sam. x6: 3 .
II. Och Ziba hade femton barn och
tjugu tjänare. Och Ziba sade till konungen: A1lt h\·ad min Herre konungen har budit sin tjänare, det skall
din tjänare göra. - Ja, r'J:efiboset
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spise vid mitt b o rd såsom en af k on u ngens söner!
12. Och lVIefiboset hade en liten son,
som h ette Mika. Och alla de som
bodde i Zibas h us blefvo Mefibosets
1jänare.
I 3· Och Mefiboset bodde i J erusalem; ty han spisade d agligen vid kon ungens bord, och h a n var halt på
båda sina fötter.

xo Kapitlet.
David besegrar Ama lekiter och. Syrer.

det begaf sig h ärefter, att AmO chm ons
barns konung blef död, och
hans son Hanun vardt konung i hans
ställe.
' Krön. 19: '·
2. Och David sade: Jag vill visa
barmhärtighet emot Hanun, Nahas'
son, såsom hans fader visade barmhärtighet emot mig . Och David sä nde
några sina tjänare att trösta honom
öfver h ans fader. Och D avids tjänare
kommo till Ammons barns land.
3· Då sade Ammons barns h öfdingar
till sin herre Hanun: Månne väl David i dina ögon h edrar din fader därigenom a tt h an h ar sändt tröstare till
dig? Är det i ck e för att u tspana och
bespeja staden och förstöra den, som
David har sändt sina tj ä nare till dig?
4· Och Hanun tog Davids 1jänare
och lät rak a af d em halfva skägget
och skära af deras kläder till hälften
ända till sätet och lät dem gå.
5· Och då detta vardt berättadt för
David, sände han bu d emot dem, ty
männen voro m ycket utsk ä mde. Och
konungen l ät säga dem : S t ann en k var
i J eriko t ill dess edert skäg g h inner
växa till och kommen så ig en!
6. O ch då Amrnons barn sågo, att
de hade gjort sig förha tliga för David, sände de b ort och lejde sig af
Syrema i Bet-Rebob och af Syrerna
i Zoba tjugu tusen män fotfolk och
af konungen i Maaka ett t usen mä n
och af T obs m än tolf tusen.
I :Mos. 34: 30.

1 Krön. 19 : 6.

7· Och då David fick h öra d etta,
sände ban J o ab åstad och h ela hären,
tappra m än alle.
8. Och Ammons barn drogo ut och
uppställde sig i slagordning u tanför
stadspor ten ; m en Syrerna från Zoba
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och Rehob och Tobs och Ma. k as män
uppställde sig, skilde ifrån d em, på
slätten.
t Krön. 19: 9·
9· Och d å J o ab såg, att han var
anfallen både framifrån och bakifrån,
gjorde han ett u r val af de tappraste
i h ela Israelitiska hären och uppställde
dem em ot Syrerna.
ro. Och den öfrig a d elen af folket
öfverlämnade han i sin broder Abisais
hand, att h an skulle uppställa sig emot
Ammons barn .
r r. Och han sade: Om S yrern a varda
mig öfvermäktige, så skall d u k om m a
mig till hjälp ; och om Ammo ns barn
varda dig öfvermäktiga, så vill j ag
komma dig till hjälp.
12. Var vid g odt m od, och låt om
oss vara modige att strida för vårt
folk och för vår Guds städer, och
göre H erren hvad honom t äckes!
13. Och Joab drog åstad med det
folk, som var nä r honom, till st rid
emot Syrerna; och de flydde för h onom .
14. Och då Ammons b a rn sågo, att
Syrerna flydde, flydde de också uudan
för Abisai och drogo sig in i staden.
Och så vän de Joab tillbaka ifrån Amm ons barn och begaf sig till Jerusalem.

rs. O ch då Syrerna sågo, att d e
hade blifvit slagne af I srael, samlade
de sig tillhopa.
16. Och H aclad-Eser sände bud och
uppbådade de Syrer, som bodde på
andra siden älfven, och desse begåfvo
sig till H elam ; och Sobak, HadadE s ers härhöfvitsman, anförde dem.
17. Och då d etta vardt berättadt för
David, hopsamlade han h ela Israel och
d rog öfver Jordan och kom till H elam ; och Syrerna uppställde sig emot
David och stridde m ed h onom.
18. Och Syrerna flydde för I srael,
och David dödade Syr emas m a nsk ap
p å sju hundra stridsvagnar och fyratio tusen ryttare och slog där ihjäl
Sobak, deras h ärhöfvilsruan .
1

Krön.

19: I

8.

19. Och då alla H adad-Esers lydkonungar sågo, att de hade blifvit
slagn e af I srael, gjorde de fred m ed
Israel och vordo dem uuderdåuige ;
och Syrerna vågade icke vidar e bistå
Ammous barn.

H5
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Kåpitlet.
David, Batuba oclt Uria ,

följ and e året vid d en t id, då
O chk onungarue
drogo i fält, sände
David J oab pch sina tjänare med hon om, och hela Israel, och de häljade
Ammons barns land och belägrade
Rabba; m en David stannade kvar i
J erusalem.
I Krön. I9: s. 2o: I.
2. Och det b egaf sig en afton, då
David h ade stigit upp af sin säng och
g ått u t på tak et af konungens hus,
att h an ifrån tak et fick se en kvinna,
som badade sig; och kvinnan var
ganska däjlig till utseende.
3· Och David sände bud och lät
fråga eft er kvinnan och sade: Är det
ick e Batseba, E liams dotter, Urias,
Heteerns, hustru ?
4- Och David sände bud och lät
h ämta h enne. Och då hon k om in till
h onom, låg han när hen ne. Och när
h on h ade renat sig ifrån sin orenh et,
g ick hon hem igen till sitt hus.
3 :Mos. I S: 18.

s.

Och kvinnan vardt hafvande och
sä nde och lät förkunna det för David
och sade: J ag har blifvit hafvande.
6. Och David sände till J oab och
sade: Sänd till mig U ria, H eteern!
Och Joab sände Uria till D avid.
7· Och då Uria kom till honom,
frågade D avid huru det stod till m ed
Joab och med folket och med kriget.
8. Och David sade till Uria: Gack
ned till dilt hus och två dina fötter !
Och då Uria gick ut ifr ån konungens
hus, sändes eft er honom en gåfva ifrå n
konungen.
9· Och Uria lade sig till h vila utanför dörren till konungens h us, där alla
hans herres 1jänare lågo, och gick ick e
n ed till sitt h us.
ro. Och då det blef berättadt för
David och sagdt: Uria har icke gått
ned till sitt h us, sade David till Uria:
K om du icke ifrån en resa? Hvi gick
du icke ned till ditt hus?
II. Och Uria sade till David: Arken
och I srael och J uda bo i tält, och
J oab, ruin h rr e, och min herres 1jänare äro lägrad e på marken ; och j ag
skulle gå in i eget hus för att äta och
dricka och ligga när m in h ustru?. Så
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sant du lefver, och så sant din själ
lefver, detta vill jag icke göra.
1

Sam . 4: 4·

Och D avid sade till U ria: Stanna
ännu i dag h är, så vill jag i m orgon
låta dig gå! Och Uria stannade i Jerusalem den dagen och den följande.
13. Och David bjöd honom att äta
och dricka med sig och gjorde honom
drucken ; och om aftonen gick han u t
och lade sig på sin bädd med sin herres tjänare, men till sitt hus gick h an
icke n ed.
12.

14· Och följande morgon skref David ett bref till J oab och sände det
med Uria.
r s. Och i brefvet skref han så: Gifven Uria sin plats där striden är hetast och dragen eder tillbaka ifrån h onom , att h an m åtte stup a och dö!
r 6. Och då Joab belägrade staden,
visade h an Uria till en plats, där han
visste, att de starkaste kämparue voro.
17. Och då männen i staden drogo
u t att strida emot J oab, stupade några
af folket, af D avids tjänare, och Uria,
Heteern, blef ock död.
r 8. Och J oab sände bu d och b erättade för D avid hela förloppet af
striden
19. och befallde b udet och sade:
Sedan du h ar omtalat hela förloppet
af striden för konungen,
2 0 . och du får se, att k onungen
varder vred och säger till dig: • Hvi
gingen I staden så nära i striden? Besinnaden I icke, att man skulle skjuta
på eder ifrån m uren ?
21. H o slog Abimelek, Jerubbesets
son? Var det icke en kvinna, som
kastade ett stycke af en k varnsten p å
honom ifrån muren, så att h an blef
död i Tebez? H vi gingen I muren s å
nära ?> så skall du svara: äfven din
tjänare Uria, Heteern, är död.
D om. g: 53·

Och budet gick och kom och
berät t ade för D avid allt det h varom
J o ab hade sänd t h onom.
23. Och budet sade till David: Männen blefvo oss öfvermäktige och drog o
ut em ot oss på fältet, men vi slogo
d em tillbaka ända till stadsporten.
24. Och skyttame sköto ifrå n muren på dina tjänare, så att somlige af
konnngens tjänare blefvo döde, och
2 2.
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äfven din ijän are Uria, Heteern, blef
död.
25. Och David sade till budet: Så
skall du säga till Joab: >icke må du
lägga denna saken på sinnet; ty svärdet förtär än den ene, än den andre.
Fortsätt med kraft stadens belägring
och rif den ned!> och bjud honom
vara vid godt mod!
26. Och då Urias hustru fick höra,
att hennes man var död, höll hon
klagolåt öfver sin man.
27. Och när sorgetiden var förbi,
sände David och lät hämta henne till
sitt hus; och hon vardt hans hustru
och födde honom en son. Men i Herrens ögon var den saken misshaglig,
som David hade gjort.
Syr. 22: I 3 .
12

Kapitlet.

Natau.s straffpredikan. Davids /inger. BalselJas
barn dör. Sawmo .fodes. Rabba i1ttages.

sände Natan till David.
O chOchHerren
när han kom till honom,
sade han till honom: Två män voro
uti sa=a stad, den ene rik, den
andre fattig.
2. D en rike hade får och fäkreatur
i stor myckenhet;
3· och den fattige ägde alls intet
utom ett litet lam, hvilket han hade
köpt, och hvilket han uppfödde, och
som uppväxte tillsammans med honom och hans barn; och det åt af
hans bröd och drack utur hans bägare
och låg i hans famn och var honom
såsom en dotter.
4· Och då en vägfarande kom till
den rike mannen, nändes han icke
taga af sina får och fäkreatur för att
tillred a n ågot åt den gästen, som hade
kommit till honom, utan han tog den
fattige mannens lam och redde det till
för den mannen, som h ade kommit
till honom.
5· Och Davids vrede upptändes emot
den mannen högeligen, så att han
sade till Natan: Så sant Herren lefver,
d en mannen, som har gjort detta, är
dödens barn.
6. Och lammet skall han betala fyradubbelt igen, emedan han har så gjort
och varit så obarmhärtig. • Mos. ••= I.
7· Och Natan sade till David: Du
är den mannen. Så säger Herren, Is-

raels Gud: Jag har smort dig till konung öfver I srael och har frälst dig
utur Sauls hand
I Sam. I6: , 3.
8. och har gifvit dig din herres hus
och lagt din hetTes hustrur i din famn
och har gifvit dig Israels hus och
Juda; och är det för litet, så är jag
villig att tillägga ännu både ett och
annat.
9· Hvi har du föraktat Herrens ord,
så att du har gjort hvad ondt är i
hans ögon? Heteern Uria har du slagit med svärd, och hans hustr u har
du tagit dig till hustru, och honom
har du dräpt med Ammons barns
svärd.
2 Sam. u: 15, 2-4.
ro. Därföre skall också nu och fram
deles svärdet icke vika ifrån ditt h us,
till lön därför att du har föraktat mig
och tagit Urias, Heteerns, h ustru till
hustru åt dig.
II. Så säger Herren: Si, jag skall
uppväcka ondt öfver dig utaf ditt eget
hus, och jag skall taga dina hustrur
inför dina ögon och gifva dem åt
andra, som skola ligga när dina hustrur midt på ljusa dagen.

s 1\-fos. 28:

30.

2

Sam. 15: 10.

z6: 22.

Emedan du har sådant gjort
hemligen, så vill jag låta detta ske
inför hela Israel och på ljusa dagen.
12.

13. Och David
har syndat emot
sade till David:
förlåtit din synd,
Ps. SI·

sade till"Natan: Jag
Herren. Och Natan
Så h ar ock Herren
att du icke skall dö.
Syr. 47: I3.

14. Men emedan du genom denna
gärning har gifvit Herrens fiender anledning att häda, skall ock den son
dö, som blifvit dig född.
15. Och atan gick hem till sitt hus.
Och Herren slog den pilten, som U rias
hustru hade födt åt David, med en
svår sjukdom.
16. Och David bad Gud för p ilten
och fastade och gick och lade sig på
marken öfver natten.
17. Och de äldste i hans hus s toclo
upp för att förmå honom att uppstiga
ifrån marken, men han ville icke och
åt icke heller med dem.
18. Och då på sjunde dagen pilten
var blifven död, tordes Davids ijänare
icke säga honom, att pilten var död,
ty de t änkte: Si, då pilten ännu lefde,
talade vi till honom och han hörde
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icke vår röst, och llu nt skola vi n u
töras säga honom, att pilten är död?
Och han k unde taga sig något ondt
före.
19. Och när David såg, att hans
tj änare talade i mjugg med h varandra,
fö rst o<l h an, att pilten var död, och
han sade till sina tj änare: Ar pilten
död ? Och de sade: H an är död.
20. Och David steg upp från m ark en och t vådde sig och smorde sig
och ömsade k läder och g ick in i H errens h us och tillbad. Och då han kom
hem igen i sitt hus, begärde h an, att
m an skulle sätta m at fram för houom,
o ch h an åt.
2 1. Och h ans tjänare sade till honom : Hvad betyder det d u nu gör?
Så län ge pilten lefde, fastade du och
g rät, men nu, sedan han är död, stig er du upp och äter.
2 2. Och han sade: Så länge pilten
ännu var vid lif, fastade jag och grät,
ty jag tänkte: ho vet, om Herren vard er m ig nådig, så att pilten får blifva
vid lif ?
23. Men då han nu är död, hvi
skulle j ag fasta? K an jag skaffa hon om t illbaka? Jag går till honom,
m en han kommer icke åter till mig.
24. O ch David tröstade sin h ustr u
Batseba och gick in till henne och
låg n är h enne, och hon födde en son,
hvilken han k allade Salomo ; och H erren äls kade h onom.
1

Krön.

22:

9· ?\fatt.

1:

6.

25. Och han sände till honom profe ten Natan ; och denne kallade honom J e d i d - J a*, för H er rens skull.
26. Och J oab belägrade Rabba i
Ammon s barns land och intog konungast aden.
27. Och J oab sände bud till David
och lät säga honom: Jag har belägrat
R abba och har redan intagit vattustaden.
I Krön. 20: l o
28. Och samla nu det öfriga folket
och b elägra staden och intag honom,
på det att jag i cke må blifva den som
intager honom och som får bära namnet d ärför !
29. Och David samlade allt folket
och g ick till Rabba och belägrade och
intog det.
"" O. ä. Herrens älsklini·

30. Och han tog ifrån deras konungs hufvud kronan af g uld och
ädla stenar, en centner guld i vikt;
och hon vardt satt på Davids hufvud,
och han förde ganska mycket byte
utur staden.
, Krön. 20: 2 .
3 r. Och folket, som var där, förde
han ut och lade dem under sågar och
tröskvagnar och bil or af järn och
brände upp dem i tegelugnar. Så
gjorde han med Am mons barns alla
städer. Och därefter vände David och
allt folket tillbaka till J e rusale m.
x Krön.

20:

3·

13 Kapitlet.
Amno!Ls blodskam.

o

Absaloms brodennord.

ch det begaf sig härefter, em edan
Absalom, Davids son, hade en
däj Ii g syster, som hette Tamar, att
Amnon, Davids son, förälskade sig i
henne.
2 Sam. 3 : ~.
2. Och Amnon sörjde så, att han
vardt sjuk, för T amars, sin systers,
skull; ty hon var en jungfru, och det
syntes Amnon vara svårt att göra
henne något.
3· Och Amnon hade en vän, som
hette Jonadab, son af S imea, Davids
broder. Och Jonadab var en gansk a
k lok m an.
4· Och han sade till honom: Hvaraf
kommer det sig, att du magrar så
af, du konungens son, dag ifrån dag?
Vill du icke säga mig det? Och Amn on sade till honom: J ag älskar Tamar, min broder Absaloms syst er.
S· Och J on adab sade till hon om :
Lägg dig p å din säng och gör dig
sjuk! Och när d in fader konaner fö r
att besöka dig, så säg till honom:
Låt min syst er Tarna r komma och
bjuda m ig att äta något, som h on har
tillagat inför mina ögon då jag ser
det, så att jag må äta utur hennes
hand!
6. Och Amnon lade sig till sängs
och gjorde sig sjuk. Och då konu!lgen
kom för att besöka honom, sade Amnon till konungen: Låt min s yster
Tarnar k omma och inför mina ögon
tillaga tvenne knkor, dem jag må Lita
utur hennes hand!
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7· Och David sände bud till Tarnar
i huset och lät säga henne: Gack till
din broder Amnons hus och tillred
honom något att äta!
8. Och Tarnar gick till sin broder
Amnons hus, där han låg på sän gen,
och hon tog eu deg och knådade den
och gjorde däraf inför hans ögon kakor och gräddalie kakorna.
9· Och hon tog och lade upp dem
utur pannan, så att han såg det; men
han ville icke äta. Och Amnon sade:
L å teu alla gå u t ifrån mig ! Och alla
gingo ut ifrån honom.
ro. Och Alnnon sade till Tamar:
Bär maten in i kammaren, att jag
må äta utur din hand! Och Tarnar
tog kakorna, som hon hade gjort,
och bar dem till Amnon, sin broder,
in i kammaren.
r r. Och när hon räckte honom dem
till att äta, tog han henne fatt och
s ade till henne: Kom och ligg när
mig, min syster!
12. Och hon sade till honom: Icke
så, ruin broder! Icke må du kränka
mig; ty något sådant får icke ske i
Israel. Sådan nedrighet må du icke
göra.
3 M o•. 2o: '7· s Mos. 27: 22.
13. Och jag, hvart skulle jag bära
ruin skam? Och du skulle blifva en
niding i Israel. Men tala nu med
konungen! Han skall icke neka att
gifva mig åt dig.
14. Men han ville icke höra henlles tal, utan tog henne med våld
och kräukte henne och låg när henne.
rs. Och därefter fattade han ett
stort hat till henne, så att det hat,
hYarmed han hatade henne, var större
än den kärlek, hvarmed han hade
älskat henne. Och Amnon sade till
henne: Stalt upp och gå din väg!
r6. Och hon svarade honom: Gör
dig icke skyldig till ett större brott
än det andra, som du har gjort med
mig, så att du förskjuter mig! Men
han ville icke höra på henne.
17. Och han ropade in sin dräng,
som 1Jänade hos honom, och sade:
Drif denna kvinna ut ifrån mig och
läs dörren igen efter henne!
r8. Och hon hade en fotsid rock
på sig; ty i sådana mantlar voro konungens döttrar klädda så länge de
voro jungfrur. Och hans tjänare skaf-

fade ut henne och läste dörren igen
efter henne.
19. Och Tarnar tog och lade aska
på sitt hufvud och ref den fotsida
rocken sönder, som hon hade på sig,
och lade sin hand på sitt hufvud och
gick bort klagande.
20. Och hennes broder Absalom
sade till henne : H ar din broder Amnon haft något att göra med dig?
Men tig nu stilla, min syster ! H an
är din broder ; lägg denna sak en icke
så på hjärtat! Och Tarnar stam1ade
i Absaloms, sin broders, hus och var
förkrossad.
21. Och då konung David fick höra
detta, blef han m ycket vred.
22. Och Absalom talade icke ett
enda god t ord med Amnon, ty Absalom h atade Amnon därföre a tt h an
hade kränkt hans syster Tamar.
23. Och det begaf sig två år härefter, att Absalom hade en fårklippnin gsfest i Baal-Hazor, som hörer u nder Efraim. Och Absalom bjöd alla
konun gens söner.
24. Och Absalom gick in till k onungen och sade: Si, din tjänare hafver en fårklippningsfest J ag beder,
att konungen och hans 1Jänare ville
gå med d in tjänare.
x Sam. •s: 2 , 3 6.
25. Och konungen sade till AbsalOm: I cke så, ruin son ! Låt oss icke
gå alle, att vi icke må göra dig besvär! Och huru enträget han än bad
honom, ville han dock icke gå, utan
välsignade honom.
26. Och Absalom sade: Om du icke
vill, får då icke min broder Arrmon
gå med oss? Och konungen sade till
honom: Hvi skulle han gå med dig?
27. Och då Absalom enträget bad
honom, så lät han Arnnon och alla
konungens söner gå med h onom.
28. Och Absalom böd sina tjäuare
och sade: Tagen vara på när Am non
blifver glad af vinet; och när jag
säger till eder: huggen ned Amnon,
så döden honom och frukten intet!
Är det icke nog, att jag har befallt
eder det? V aren raske och skicken
eder såsom tappre män!
29. Och Absaloms tjänare gjorde
med Amnon såsom Absalom h ade befallt dem. Då stodo alla konungens
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söner upp och satte s ig, h var och en och lät därifrån hämta en klok kvinna
på sin mula, och flydde.
och sade till henne: Låtsa som hade
2 Sam. t8: 9·
I Kon. r : 33•
du sorg och kläd dig i sorgkläder
30. O ch medan de än n u voro på och smö rj di'"' icke med olja, utan
vägen, kom ett rykte t ill David, a tt stiill dig såsorn en kvinna, som en
Absalom hade slagit ihjäl alla ko- längre tid h aft sorg efter en död,
2 Krön. I r: 6.
nungens s öner, så att ick e en vat
3· och gack in till konungen och
öfverblifven af dem.
31. Och konungen stod upp och tala så och så med honom! Och
ref sina kläder och lade sig ned på Joab lade henne orden i munnen.
4· Och kvinnan från Tekoa gick
m arken ; och alla hans tjänare stod o
till konu ngen och föll på sitt ansikte
där med rifna kläder.
32. Och J onadab, son t ill Sim ea, ned emot jorden och bugade sig och
D avids broder, svarade och sade: Icke sade: Hjälp mig, o konung!
5· Och konungen sade till henne:
tänke min herre, att alla de u nge
männen, konungens söner, äro dö- H vad är det du vill? Och hon sade:
dade; ty Amnon allena ä r död; ty J o, jag är en änka, och min man
Absalom har haft detta talet i mun- är död.
6. Och din tjänarinna hade två sönen ifrån den d agen då han kränkte
ner, och de trätte m ed hvarandra
hans syster Tam ar.
33· Lägge därföre icke nu m in båda u te på marken; och då ingen
herre konungen sådant på hjärtat, var, som skilue d em åt, slog den ene
om det säges, att alla konungens den a ndre och dödade honom.
7· Och si, nu reser sig hela släkten
söner äro döde, ty Amn on allena
upp emot din tjänarinna, och de säga:
är död!
Gif ut honom, som slog ihjäl sin
34· O ch bsalom flydde. Och den br oder, att vi må döda honom för
d rängen, som var ställd på utkik, hans broders lif, h vilken han har
lyfte upp sina ögon och fick se en dräpt, och äfven göra slut på arftastor hop folk, som kom ifrån vägen garen! Och de skola utsläcka mitt
väster ut vid sidan af berget.
enda kol, som ännu är kvar, så att
35· OchJonadab sadetill konungen: min man icke skall hafva något namn
Si, konungens söner komma. Såsom eller någon afkoruma på jorden.
din tjänare har sagt, så har det gått till.
8. Och konungen sade till kvinnan:
36. Och då han hade slutat att säga Gack till ditt hem! och jag vill utdetta, si, då kommo konungens sö- färda befallning om dig.
ner och upph ofvo sin röst och gräto.
9· Och kvinnan från Tekoa sade
Och både konungen och alla hans till konungen: Min herre och konun g,
tjänare gräto ganska mycket.
öfver mig och öfver min faders bus
37· Men Absalom flydde och drog komme skulden, men oskyldig va re
till Talmai, son till Ammihud, ko- konungen och h ans tron !
n u ngen i Gesur. Och David sörjde
ro. Och k onungen sade: Den som
sin son beständigt.
2 Sam. 3 : 3 .
hafver något att säga dig, för honom
38. Och Absalom flydde och for till hit till mig, så skall h an icke mer
Gesur och stannade där i tre år.
röra dig!
39· Och detta afhöll konung David
r r. Och hon sade : Bedyre konung n
ifrån att draga ut emot Absalom; ty vid H erren, din Gud, att blodshämhan tröstade sig öfver Amnons död. naren icke får göra ännu mera ondt,
och att de icke få förgöra min son!
Och han svarade: Så sant Herren
14 Kapitlet.
lefver, skall icke ett bår af din son
'Joab tt/verkar ?lAd .för AOsalom.
falla på jorden.
4 i\Ios. 3 s: 12 .
12. Och kvinnan sade: Låt din tjäch Joab, Z rujas son, visste, att
konungens hjärta var vändt emot narinna ännu tala ett ord till min
herre konungen! Och han svarade:
Absalorn.
2. Och J oab sände bud till Tekoa Tala!

O
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13. Och kvinuan sade: Men h vi
tänke r d u så emot Guds folk? Och
då konungen så talar, är det ju såsom erkände han sig själf skyldig när
k onungen icke återkallar sin förskj utne.
14. Ty dö måste vi, och vi äro såsom ett vatten, ·hvilket, sedan det
blifvit utslaget p8. marken, icke kan
hämtas upp igen. Men Gud tager
icke lifvet bort, utan upptänker utvägar att icke från sig förskjuta den
som ä r förskjuten.
r s. Och att jag nu har kommit för
att säga min herre konungen detta,
det skedde emedan folket skrämde
mig; men din tjänarinna tän kte: j ag
vill dock tala med konu ngen. 'förhända, att konu n gen gör h vad haus
tj än arinna säger.
r6. Ty konungen skall höra sin
tjänarinna och rädda mig ifrån den
mans hand, som vill utrota mig och
min son ifrån Guds egeudomsland.
17. Och din tjänarinna tänkte: min
herre konungens ord skall vara mig
en tröst; ty min h erre konungen är
såsom en Guds ä n gel till att höra
både g odt och ondt. Och Herreu,
d in Gud, vare med dig !
r8. Och konungen s var ade och sade
till kvinuan: Dölj icke för mig något,
hvarom j ag n u vill fråga dig! Och
kvinnan sade: M in herre konu n g en
tale!
19. Och konungen sade: Har icke
J oab h aft sin han d med dig i allt
detta? Och k vin nan svarade och sad e:
Så san t din själ lefver, min herre o ch
konung, intet ligger hvarken t ill h öger eller vänster om det som m in
herre k onun gen har talat; ty din
tj änare J oab, h a n har befallt mig, och
han har lagt i din tj äuarinnas m un
alla dessa ord en.
20. För att k ringgå saken har din
tjänare Joab så gjort; men miu herre
är vis såsom en Guds ängel till att
veta allt som på jorden sker.
21. Och konungen sade till J o ab:
Si, jag vill göra såsom sagdt är. Och
gack nu och för min sou Absalom
hi t till baka!
22. Och Joab föll på sitt ansikte
mot jorden och buga<.le sig och väl-
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signade konungen och sade: I dag
har d in tjänare erfarit, a tt jag har
fu nni t nåd inför dina ögo n, m in h erre
och konuug, då konungen gör h vad
hans tjänare h ar sagt.
23. Och J o ab stod u pp och for till
Gesur och förde Absalom till J erusalem.
24. Och k onungen sade: Må h an
taga in i sitt hus! men mit t ansikte
Ur han ick e se. Och Absalom tog
in i sitt hus, men konuugens a nsikte
fick h an icke se.
25. O ch i hela Isr ael fanns ick e en
man, som var så prisad för sin skönhet som Absalom. I från h ans fotabjälle upp till h ans hjässa var iugen
vank på h ou om.
26. Och när han lät k lippa h å ret
på sitt hufvud, h vilket han gjorde vid
slutet af hvatje år, då det vardt h onom så tungt att det måste klippas,
vägde håret på hans hufvud två
huudra siklar kungsvikt
27. Och åt Absalom föddes tre söner och en dotter, som h ette Tam ar,
och hon var e n d äjlig kvinna.
2 Sam. 18: xB.

28. Och Absalom bodde två år i
Jerusalem, u tan att se konun g ens
ansikte.
29. Och Absalom sände b u d till
Joab, a t t han skulle s ända honom
till konungen. Och d å hau icke ville
komma till honom, sände hau b ud
för andra gångeu; men ändock ville
han icke komma.
30 Då sade h an till sina ljänare:
Seu, Joabs åkerstycke ligger vi<.l sidan af mitt, och där llafver ban korn.
Gån och tänden eld däruppå ! Och
Ab!>aloms tjiinare tänd e eld på det
åke rstycket.
3 L Och J oab stod upp och gick
till A.bsalom i huset och sade till h onom: H vi hafva dina tjänare tändt
eJ-i på mitt åkerstycke ?
32. Och Absalom sade till Joab:
Si, jag sände efter dig och lä t säga
dig: Kom till mig, att jag må sä nda
(\ig till konungen för att säga: H vi
1-.om jag ifrån Gesur? D et vore mig
cättre, a tt jag äunu vore där. Och
n u vill jag se kon ungens au sikte.
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Och är någon skuld hos mig, så må
han döda mig.
33· Och Joab gick in till konungen
och berättade honom detta. Och han
kallade Absalom. Och då han kom
in till konungen, bugade han sig med
ansiktet emot jorden för konungen,
och konungen kysste Absalom.

KAP. 1 5: 21

ro. Och Absalom hade utsändt
spejare till alla Israels stamm ar och
låtit säga: När I fån höra trumpetskall, så sägen : Absalom har blifvit
konung i H ebron.
r r. Och m ed Absalom gingo två
hundra män ifrån Jerusalem, som
voro bjudne. Och de gingo i sin enfald och visste icke h varom fråga var.
12. Och när Absalom offrade offren,
15 Kapitlet.
skickade b an efter Ahitofel, Giloniten,
AbstJ!oms 'll-j}ror. Davids flykt.
en Davids rådsherre, ifrån bans stad
ch det begaf sig härefter, att Ab- Gilo. Och sammansväljningen blef
salom skaffade sig en vagn och stark, och allt mera folk slöt sig till
hästar och femtio män, som lupo fram- Absalom.
för honom.
I Kon . .: 5·
2 . Och Absalom stod bittida upp
13. Och ett bud kom till David
om morgnarue och ställde sig vid si- och sade: HYar mans hjärta i Israel
dan af vägen till stadsporten; och så håller med Absalom.
snart det var någon, som hade nå14. Och D avid sade till alla sina
gon sak, som förde honom till ko- tjänare, som voro när honom i J enungen för att få dom, kallade Ab- rusalem : Upp, låtom oss fly ! ty här
salom honom till sig och sade: Ifrån finnes ingen annan räddning undan
hvilken stad är du? Och om denne Absalom. Skynden eder åstad, att
svarade: Din tjänare är ifrån en af han icke dessförinnan hinner npp oss
Israels stammar,
och bringar olycka öfver oss och slår
3· så sade Absalom till honom: Si, staden med svärdsegg!
P s. J= I .
din sak är god och rättvis; men af
15. Och konungens tjänare sade till
konungen är ingen tillsatt, som hör honom: Till allt hvad m in herre kodig.
nungen täckes äro dina tjänare villige.
4· Och Absalom sade: Om allenast
r6. Och konungen gick ut och hela
man satte mig till domare i landet, hans hus efter honom; men h an lämså skulle hvar och en, som hade nå- nade kvar tio kvinnor af sina frillor
gon sak och r ättegån g, få komma till till att vårda huset.
mig, och jag skulle skaffa h onom rätt.
17. Och konungen gick t:': o:::!: cllt
5· Och så ofta någon gick fram för folket efter honom; och de stannade
att buga sig för honom, räckte han vid Bet-Hammerkak.
ut sin hand och fattade i honom och
18. Och alla hans tjänare gingo på
kysste honom.
sidan om honom, men h ela lifvakten
6. Och på det sättet gjorde Absa- och alla de sex hundra Gittiterna,
lom med hela Israel när de gingo som hade följt honom ifrån Gat,
till konungen för att få dom, och gingo framför konungen.
Absalom stal Israels mäns hjärta.
19. Och konungen sade till Gittiten
7. Och när fyra år voro förlidna, Ittai: Hvi går också du med oss?
sade Absalom till konungen : J ag vill Vänd om och stanna hos konungen,
gå bort och betala mitt löfte i H e bron, ty du är en främling, eller ock flytta
tillbaka till ditt land!
som jag har lofvat Herren ;
20. I går kom dn, och i dag skulle
8. ty din tjänare gjorde ett löfte
då jag bodde i Gesur i Syrien och jag släpa dig med oss, j ag vet icke
sade: Om Herren låter mig åter- själf hvarthän? Vänd om och tag dina
komma till Jerusalem, så vill jag bröder med dig! Må barmhärtighet
och trohet vederfaras dig!
göra en offertjänst åt Herren.
2 r. Och Ittai svarade kon ungen och
2 Sam. 13: 38.
9· Och konungen sade till honom: sade: Så sant Herren lefver, och så
Gack i frid! Och han stod upp och sant min herre konungen lefver, h varhelst min herre konungen blifver, vare
gick till H ebron.

O
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sig till lif eller död, där skall ock din
t j äuar e l>lifva.
22. Och David sade till Ittai: Kom
då och följ med! Och Ittai, Gittiten,
och alla hans män, och alla de barn,
som voro med honom, följde med.
23. Och hela landet grät öfverljudt,
och allt folket följde med. Och konu ngen gick öfver bäcken Kidron,
och allt folket gick öfver och tog
vägen åt öknen.
J oh. 18: r.
24. Och si, där var ock Zadok med
och m ed honom alla Leviterna, som
buro Guds förbundsark, och de satte
n ed Gudsarken, och Ebjatar steg dit
upp när allt folket hade gått öfver
ifrån staden.
25. Och k onun gen sade till Z ad ok:
För Gu ds ark åt er in till staden! Om
jag finner nåd för Herr ens ögon , så
låter han mig väl komma tillbaka
och låter mig få se honom och haus
boning.
Ps.• 7: 4·
26. Men om han säger: •Jag har
intet behag till dig:o; si, här är jag,
ban göre med mig såsom honom
täckes!
27. Och konungen sade till prästen
Zadok : Är du en siare? Vänd om
igen till staden med frid, och med
eder edra två söner Abimaaz, din son,
och Jonatan, Ebjatars son!
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33· Och Davi el sade till honoru :
Om du följer med mig, så blifver d u
m ig ti ll besvär;
34· men om dn går tillbaka till
staden och säger till Absalom: •jag
vill vara din gänare, o konung! jag
har tillförne varit din faders gän ar e,
men nu vill jag vara din gänare•, så
kan du göra mig Ahitofels rådslag
om intet.
• Sam. , 7: 7 .
35· Och si, där träffar du Zadok
och Ebjatar, p rästerna; och allt h vad
d u får höra ifrån konungens h us m å
du berätta för prästerna Zadok och
Ebjatar.
36. Si, där äro hos dem två deras
söner, Ahimaaz, Zad oks son, och J onat a n, Ebjatars son , och genom dem
k mmen I sän da m ig b u d om allt
h vad I fån h öra.
37· Och H usai, Davi1is vän, k om
till staden just när Absalom kom till
Jerusalem.

16 Ka pi tlet.
Zlba oclt Si11td.

O

Absnloms bludsl.·am.

ch när David hade gått fram ett
litet stycke ifrån bergspetsen, si,
då mötte honom Ziba, Mefibosets
tjänare, med ett par sadlade åsnor,
som buro två hundra bröd och ett
h u ndra russinkakor och ett hundra
:1 Sam. g: 9·
2 Sam. 17: 17.
28. Sen, jag vill dröja vid färjstäl- fikonkakor och en flaska vin.
2 Sam. 15: 30, 32. g: 2.
lena i öknen till dess någon under2. Och konungen sade till Ziba:
rättelse kommer till mig ifrån eder.
29. Och Zadok och Ebjatar förde l-Ivad vill du med detta? Och Ziba
Guds ark tillbaka till Jerusalem och sade: Åsnorna äro ämnade åt konungens hus att rida på, och brödet
stannade där.
30. Och David steg upp på olje- och fikonkako rna åt tjänarne att äta,
berget och grät, och hans hufvud var och vinet till att dricka när de blifva
betäckt, och han gick barfota, och trötte i öknen.
3· Och konungen sade: Men hvar
allt folket, som var med honom, steg
dit upp, hvar och en med betäckt är din herres son? Och Ziba sade
till konungen: Si, han är k var i J ehufvud och gråtande.
rusalem, ty, tänker han, en dag torde
2 Sam. xg: 4·
Est. 6: 12.
Israels hus gifva mig igen min faders
31. Och man ber ättade för David
2 Sam. g: xo.
xg: 27.
och sade: Ahitofel är med ibland dem rike.
4· Och konungen sade till Ziba:
som hafva sammansvurit sig med AbSi, allt hvad Mefiboset äger skall
sal om; och David sade: Gör, o Herre,
vara ditt. Och Ziba sade: Jag bugar
Ahitofels råd till galenskap!
mig till jorden. Måtte jag finna nåd
32. Och då David kom öfverst på
för dina ögon, min herre och koberget, där han ville tillbedja Gud,
si, då kom Husai, Arkiten, emot ho- nung!
nom med sönderrlfven lifrock och
5· Och när konung David korn till
Baburim, si, då gick därifrån ut en
stoft på sitt h ufvud.
, Mos. 37: 34·
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man af Sauls släkt, som hette Simei,
17. Och Absalom sade till Husai:
Geras on, h vilken, under det han gick, Är det så du visar din kärlek m ot din
for ut i smädelser.
vän? Hvi gick du icke med din vän?
2 Sam. 19: 19 . I K on. 2 : 8.
18. Och Husai sade till Absalom:
6. Och han kastade stenar på David Nej! utan den, h vilken H rren och
och på alla konung Davids tjänare, detta folk och alla män i Israel hafva
under det att allt folket och alla hjäl- utvalt, honom vill jag tillh öra, och
tarne* omgåfyo honom till höger och hos honom vill jag blifva.
vänster.
19. Och för det andra: hvem skulle
7· Och sådana voro de smädelser, jag 1jäna, om icke hans son ? Såsom
hviJka Simei talade: Bort, bort, du jag har tjänat din fader, så vill j ag
blodman, du ogärningsman!
ock tjäna dig.
8. H erren låter nu komma igen öfver dig allt blod, som du har utgjutit
20. Och Absalom sade till Ahitofel :
i Sauls h us, i hvilkens ställe du är Gifven ett råd, ln·ad vi skola göra!
blifven konun g, och H erren har nu
2 r. Och Ahitofel sade till Absalom:
giivit konungadömet i din son Absa- Lägg dig när din faders frillor, som
loms h aud, och si, n u är du i din ban har lämnat kvar till att vårda h uset! Och n är så hela I srael får höra,
olycka, ty en blodman är d u.
9· Och Abisai, Zerujas son, sade till att du har blifvit din fader rät t förkon ungen: H vi skall den där döde hatlig, skola alla de s om hålla med
hunden få smäda min herre konungen? dig blifva så m ycket pålitligare.
2 Sam. xs: r6.
Låt mig gå och slå hufvudet af ho22. Och de uppslogo åt Absalom ett
nom!
I Sam. 24: IS·
2 Sam. g: 8.
xg: 21.
ro. Och konungen sade: Hvad haf- tält ofvanpå taket; och Absalom låg
ver jag att skaffa med eder, I Zerujas när sin faders frillor inför hela Israels
söner? Må han smäda! ty om Herren ögon.
2 Sam. z2: u.
har budit hon om smäda David, l10 k an
23. Och ett råd, gifvet af Ahitofel,
a usågs den tiden likasom om m an
då säga: h vi gör du så?
"Xtw. :~:$,.3fo, ·U·
lrade fr.igoat Gad till r.!lds i etr sak.
I r. Och David sade till Abisai och Så mycket gällde alla Ahitofels råd
till alla sina tjänare: Si, min son, som både för David och för Absalom.
är kommen af mitt lif, traktar eft er
mitt lif. H uru myck et mer då denne
I 7 Kapitlet.
Denjami niten! Låten h onom vara, att
h an m å smäda fritt, ty H erren h ar så
Alrito.fels n!d ocll slut.
budit honom !
'bi tO-fAl c.n.dQ f:;J)
h eD lo • :r 8±
·~-~---~~-~
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6. Och n är H usai kom in till Absalom, sade Absalom till honom: Så
och så har Abitofel sagt. Säg du, om
vi skola göra så eller icke!
7. Och Husai sade till Absalom: Det
är icke ett godt råd, som Ahitofel
d enna gången har gifvit. • Sam. rs: 3 4.
8. Och Husai sade: D u känner din
fader och hans män och vet, att de
äro tappre män och vildsinnade såsom
en björninna, från hvilken man har
tagit ungarneute på marken; oc~ din
fader är en krigets man och hgger
icke natten om ute med folket.
9· Si, h an ligger nu gömd i någon
kula eller på något annat ställe. Och
om det nu hände, att till en början
någre af dessa stupade, så skulle hvar
och en som finge h öra t alas därom
säga, att ett nederlag vore sk ed t bland
Absaloms folk;
ro. och äfven den tappraste skulle,
om han än hade mod som ett lejon,
blifva modfälld och försagd; ty hela
Israel vet, att din fader är en hjiilte,
och att hans folk äro tappra män.
II. Jag råder därföre, att du sammandrager hela Israel, ifr ån Dan och
änd a till Beer-Seba, talrika såsom sanden på h afvets strand, och att du själf
går med i striden.
1 2. Och när Yi så komma till honom på det ställe, där han befinner
sig, så skola vi falla öfver honom,
såsom daggen faller öfver jorden; och
:lå skall af honom och alla hans män
icke en blih·a kvar.
13. Och droge han sig in uti någon stad, så skulle hela Israel kasta
linor på den staden, och vi skulle
släpa den ned i str öm men till dess
ick e ens en småsten funnes kvar.
14. Och Absalom och alla Israels
män sade: H usais, Arkitens, råd är
bättre än Ahitofels råd. Och Herren
hade beslutit att göra Ahitofels råd
om intet, på det a tt Herren skulle
l åta en olycka komma öfver Absalom.
15. Och Husai sade till Zadok och
till Ebjatar, prästerna: Så och så har
Ahitofel rådt Absalom och de äldste
i Israel; men jag har rådt så och s_å.
16. Och sändeu nu med hast bud till
David och sägen till honom: Stanna
icke öfver natten vid några färjställen
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i öknen, utan gå öh·er, atl icke kon ungen ocli allt hans folk må gå förlorade !
17. Och Jonatan och Ahiruaaz stodo
vid Rogelskällan. Och en tjänstekvinna gick att bringa dem de tidningar, hvitka de skuJie gå att förkunna för konung David; ty de hade
icke vågat gå in i staden och visa sig
där.
o Sam. rs: 27. Jos. r s: 7· r8: 16.
r8. Men en dräng fick se dem och
berättade det för Absalom. Och de
gingo båda genast och kommo till en
mans hus i Bahurim, som hade en
brunn på sin gård, och i den stego
de ned.
19. Och hustrun tog och bredde ett
täcke öfver brunnsh ålet och strödde
gryn däruppå, så att ingen ting skulle
märkas.
20. Och när Absaloms tjänare kommo till hustrun i gården, sade de:
H var äro Ahimaaz och J onatan? Och
hustrun sade till dem: De gingo öfver bäcken där. Och sedan de hade
sök t efter dem och intet funnit, gingo
de tillbaka till Jerusalem.
2r. Och så snart de hade gått bort,
stego de andre upp utur brunnen och
gingo med sitt bud till konung David
och sade till David: Stån upp och gån
genast öfver vattnet! ty det och det
rådet har Ahitofel gifvit emot eder.
22. Och David
tod upp o ch allt
folket, som var med honom, och de
gingo öfver Jordan. Och när det följande morgon vardt dager, saknades
ingen enda, som icke var kommen
öfver J ord an.
.
23. Och när Ahitofel såg, att hans
råd icke följdes, sadlade han sin åsn a
och stod upp och for hem till sin
stad och beställde om sitt hus och
hängde sig, och han dog och vardt
begrafven i sin faders graf.
24. Och David gick iill Mabanaim,
och Absaloru drog öh·er J ord an, och
alla I raels män med honom.
25. Och Absalom hade satt Amasa
i J oabs ställe öh·er hären. Och Am asa
var son till en man, som hette Jitra,
en Jisreelit, som hade legat när Abigail, Nahas' dotter, syster till Zeruja,
bvilken var Joabs moder.
2 Sam. 19: 13.

1 Krön. ~: 16, 17.
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26. Och Israel och Absalom läg rade
sig i landet Gilead.
27. Och då David k om till Mahanaim, läto Sobi, Nahas' son, ifrån
R abba i Ammoniternas land, och Makir, Ammiels son, ifrån Lodebar, och
Rarsillai, en GileacHt ifrån Rogelim,
28. föra sä ng a r, skålar, lerkärl, h vete,
korn, mjöl, t orkade ax, bönor, ärter,
färska och torkade,
29. honun g, smö r, får och gödda
k alivar till David och till folket, som
v a r m ed h onom, till m at; ty de tänkte:
F olket har blifvit u t m attadt af hunger
och törst i ökn en .

x8 Kapitlet.

och

Absalcms död.

D avid mönstrade det folk, som
var med honom , och tillsatte
ibland dem höfvitsmän öfver tusen
och höfvitsmän öfver hundra.
2 . Och David sän de ut folket, en
t redjedel under Joabs, en tredjedel
u n der Ab isais, Zerujas sons, J oabs
b roders, och en t redjedel under Ittais,
Git titen s, befäl; och konungen sade
till folk et : Jag vill ock sjätf draga ut
m ed eder.
3· Men folket sade: Du skall icke
draga med; ty om vi nödgas taga till
flykten, eller om hälften af oss omkomme, skall m an icke sköta därom ;
m en d u är så god som tio tusen af
oss. Det vore därföre bäst, om du
komme oss till hjälp ifrån staden.
2 Sam. 2r: r7.

4· Och konungen sade till dem:
Såsom eder täckes, så vill jag göra.
Och konungen blef stående vid sidan
af stadsporten under det att allt folk et dro g u t i hund ratal och t usental.
5· Och k onu n gen böd J oab och Abisai och Ittai och sade: Faren mig varligen fram med pilten Absalom! Och
allt folk et h örde, att konu ngen så böd
alla h öfvitsmännen om Absalom.
6. O ch folket d rog ut i m a rken att
m öta I srael, och slaget stod i E fraim s
skog;
7· och Israels folk vardt där slaget
på flykten af Davids tjänare, så att på
den dagen vardt ett stort n ederlag af
tjugu t usen män.

KAP. 18: 18.

8. Och striden utbredde sig öfver
hela den trakten, och skogen m edtog
på den dagen mera folk än s värdet.
9· O ch Absalom stötte på Davids
tjänare, och Absalom red på en mulåsna; och då mulåsnan kom under en
stor ek med täta grenar, fastnade hans
hufvud i eken, och han blef hängande
emellan himmel och j ord, och mulåsnan lopp sin Yäg undan honom.
2 Sam. r4: 26.

ro. Och då en man fick se det; berättade han det för Joab och sade :
Si, jag har sett Absalom hänga u ti
en ek.
r I. Och J o ab sade till den mannen,
som berättade detta: Si, såg d u det,
hvi. slog du honom icke då t ill jorden? J ag skulle hafva gifvit dig tio
silfversiklar och et t bälte.
12. Och mannen sade till J oab: Om
jag än hade känt vikten af tusen silfversiklar i mina händer, så skulle j ag
dock icke hafva uträckt min hand
emot konungens son; ty konungen
böd dig och Ab.isai och Ittai, så att
vi hörde det, och sade: Bevar en åt
mig pilten Absalom!
13. Eller, om jag h ade begått ett
svek emot hans !if, skulle icke d u sj älf
hafva blifvit m in vedersakare, enär för
konu n gen intet hade k u nnat döljas?
I4· Och Joab sade: Jag vill icke
härom u ppehålla mig med dig. Och
han tog tre stafvar i sin hand och
stötte dem Absalom i lljärtat. Då han
likväl ännu lefde inne i eken,
15- gin go tio drängar, J oabs vapendragare, rundt omkring h onom och
slogo honom ihjäl.
16. O ch J o ab lät stöta i t rumpeten,
och folket vände igen att förfölja Israel, t y J oab höll folket tillbaka.
17. Och de togo Absalom ocll kastade honom i skogen uti en stor grop
och uppreste ett gansk a stort stenröse
öfver honom , och hela Israel flydde,
h var och en till sitt tält.
r8. Och Absalom hade, medan han
ännu lefde, låtit uppresa åt sig en
stod, som står i konungsdalen, t y han
tänkte: J ag hafver ingen son, som
kan bevara mitt namns åminnelse:
och den stotlen hade han uppkallat
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efter si tt namn, och den heter ännu din Gud, som har gifvit till pris de
i dag Absaloms vård.
människor, som hade lyft sin h and
1 :hl os. 14: x7. 2 Sam. 14: 27.
emo t min herre konungen!
2 9. Och konungen sade: H uru står
19. O ch Ahimaaz, Zadoks son, sade:
Låt mig löpa och bringa konun gen det till med pilt n Absalom? Och Ahiden glada tidningen, att H erren h ar maaz svarade: Jag såg, att det var en
skaffat honom rätt af hans fienders stor folksamling då J oab afsände konungens tjänare och din tjänare; m en
hand!
20. Och J oab sade till honom: Icke jag vet icke h vad som var å färde.
30. Och konungen s ade: Vänd dig
skulle du i dag bringa någon glad tidning. En annan dag må du gå med om och ställ dig där! Och han vände
glada tidningar, men det skall du icke sig om och b!ef stående.
3r. Och s i, nu kom Kusiten och
i dag, alldenstund konungens son är
sade: Mottag den glada tidningen, min
död.
2r. Men till en man från Kus sade herre och konung, att H erren i dag
Joab: Gack och berätta för kon ungen har skaffat dig rätt af alla deras ha nd,
hvad du har sett! Och Kusiten bu- som hafva satt sig upp emot dig!
32. Och k onungen sade till Kusiten:
gade sig för J oab och lopp åstad.
22. Och Ahimaaz, Zadoks son, sade H uru st å r det till med pilten Absaännu n gång till J oab: Hände h vad lom ? Och Kusiten sad e: Gånge det
som helst! Låt ock mig få löpa efter med min herre konungens fiender och
Kusiten ! Och Joab sade: Hvarföre med alla dem som sätta sig upp emot
vill du löpa åstad, min son? Detta dig till att göra dig ondt, såsom det
är ingen glad tidning, som kan in- n n har gått med den pilten!
33· Och konungen vardt upprörd
bringa något.
23. •J o, hände h vad som helst, vill och gick upp i salen öfver porten och
jag löpa åstad.» Och han sade till grät; och när han gick, sade han :
honom: Så löp då! Och Ahim aaz Min son Absalom, min son, min s on
lopp utåt JordansJätten och h ann om Absalom, gifve Gud, att jag hade fått
dö i ditt ställe, Absalom, min son, min
Kusiten.
24. O ch David satt em ellan de två
stadsp ortarne, och en utkik gick upp
på taket af stadsporten utmed muren
och lyfte upp sina ögon och fick se
en man, som kom löpande allena.
25. Och utkiken ropade och berättade det för konungen. Och konungen
sade: Är han allena, så hafver han en
glad tidning att fö rkunna. Och han
k om allt närmare.
2 6. Och då utkiken fick se en annan
man, som kom löpande, r opade han
till portvaktar en och sade: Si, en man
kommer löpande allena.
Och konungen sade: Äfven denne hafver någon glad tidning.
27. Och utkiken sade: På loppet
tycker jag mig se, att den förste är
Ah'
zd k
O
unaaz, a o s son.
ch konungen
sade: Det är en god man och han
bär goda tid · er
'
n:n.,ar.
. 28. Och Ahimaaz ropade och sade
till konungen : Frid! Och han bugade
~ig för konungen med sitt ansikte mot
JOrden och sade: Lofvad vare Herren,

son!

19 Kapitlet.
David insättes ltler i 1-ikel.

Q ch

det vardt beriittadt fö r J oab:
Si, konungen gråter och sörjer
öfver Absalom.
2. Och den dagen vardt segern förbytt till sor g för hela folket; ty folket
fick på den dagen h öra, att konungen
var bedröfvad för sin sons skull.
3· Och folket smög sig den dagen
oförmärkt. in i staden, likasom de göra,
h vilka skamligen hafva tagit till flyk.
ten i en strid.
4· Och konungen skylde sitt ansikte,
och konungen ropade med hög röst :
Min son Absalom, Absalom, min son,
min son!
• Sam. ,g, 33·
5. Och Joab gick in uti huset till
.
konungen och sade: Du kommer 1 dag
alla dina tjänares ansikten att rodna
af blygsel, hvilka i dag hafva rädJat
ditt 1ii och dina söners och dina döttrars och dina hustmrs och dina fril!ors lif,

l
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6. då du älskar dem som dig hata
och hatar dem som dig älska, ty i dag
har du visat, att du aktar dina höfvitsmän och tjänare för intet, ty nu
märker jag, att om allenast Absalom
hade blifvit vid lif, men vi alle i dag
blifvit döde, så skulle du hafva tyckt
det godt vara.
7· Men statt nu upp och gack ut
och tala vänligt till dina tjänare! ty
jag svär vid Herren, att om du icke
går ut, så skall icke en enda man
blifva kvar hos dig öfver natten, och
denna olycka skall blifva dig större än
alla de olyckor, som hafva öfvergått
dig ifrån din ungdom ända till nu.
8. Och konungen stod upp och satte
sig i porten, och det blef berättadt för
allt folket och sagt: Si, konungen sitter i porten. Och allt folket kom iuför konungen. Och Israel hade flytt,
hvar och en till sitt tält,
9· och allt folket i alla Israels stammar gjorde sig förebråelser och sade:
Konungen har hulpit oss utur våra
fienders hand och frälst oss utur Felisteernas hand och har nu måst fly
utur landet för Absalom;
10. och Absalom, hvilken vi hade
smort till konung öfver oss, är blifven
död i kriget. Hvi dröjen I nu att
kalla konungen tillbaka?
II. Och konung David sände bud
till Zadok och Ebjatar, prästerna, och
lät säga dem: Talen med de äldste i
J u da och sägen: H vi vilj e u I vara de
siste till att kalla konungen tillbaka
till sitt hus, då det tal, som går i hela
1srael, redan har kommit till konungen
i hans hus?
12. I ären ju mina bröder, mitt ben
och mitt kött. Hvi skolen då I vara
de siste till att kalla konungen tillbaka?
r 3. Och till Amasa skolen I säga:
\r icke du mitt ben och mitt kött?
Straffe mig Gud nu och framdeles, om
icke du skall blifva min härhöfvitsman
i J oabs ställe för beständigt!
2 Sam. :r7: 25.

1 Krön. 2: 16, 17.

14. Och han vann alla Judas mäns
hjärta såsom en mans; och de sände
delta bud till konungeu: Kommen tillbaka, du och alla dina tjänare!
15. Och konungen kom tillbaka.
Och uiir lwtt kom till Jordmt, harle

Judas män gått till Gilgal för att vara
konungen till mötes, att de skulle föra
konungen öfver Jordau.
16. Och Simei, Geras son, Benjaminiten, som var ifrån Bahurim, hade
skyndat att förena sig med Judas män
för att gå konung David till mötes.
17. Och med honom följde tusen
män ifrån Benjamin, och Ziba, som
hade tjänat i Sanls hus, med sina femton söner och tjugu tjänare, och de
foro öfver Jordan mot konungen.
2 Sam. 16: r.

18. Och en färja gick öfver för att
öfverföra kouU11gens hus och för att
an vändas efter hans godtfinnande.
Ocl.J. Simci, Geras son, kastade sig ned
inför konungen då han skulle fara öfver J orda n.
19. Och han sade till konungen:
Icke tillräkne min herre mig mitt brott
och komme icke ihåg, huru illa din
tjänare gjorde på den dagen då min
herre konungen drog ut ifrån Jeru.
salem, och icke lägge kouuugen det
på hjärtat!
2 Sam. 16: 5·
20. ty din tjänare erkänner, att jag
gjorde orätt. Och si, därföre är jag
i dag kommen, den förste af hela J osefs hus, för att möta min herre kon ungen.
21. Och Abisai, Zerujas son, svaraue
och sade: Bör icke Simei mista lifvet
därföre att han har smädat Herrens
smorde?
2 Sam. :r6: g.
22. Men David sade: Hvau hafver
jag att skaffa med eder, I Zerujas söner, att I i dag uppträelen inför mig
såsom åklagare? Skulle vill i dag någon man i Israel straffas till lifvet,
eller vet jag icke, att jag i dag har
blifvit konung öfver Israel?
1

Sam.

1

r: IJ.

23. Och konungen sade till Simei:
Du ska l icke dö. Och konungen gaf
honom sin ed därpå.
, Kon . o: 9 , 46.
24. O ch Mefiboset, Sauls son, kom
ned för att möta konungen, och han
hade hvarken ansat sina fötter och sitt
skägg eller låtit tvätta sina kläder
ifrån den dagen då konungen drog
bort ända till den dagen då han kom
igen med frid.
25. Och när Jerusalem kom konungen till mötes, sade konungen till
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honom: Hvi följde du icke med mig,
J\Iefiboset?
26. Och han sade: Min herre och
konung! min tjänare bedrog mig; ty
din tjänare sade: jag villlåta sadla en
åsna åt mig och ridanJe på den följa
med konungen, emedan din tjänare
är halt.
27. Och han har förtalat din tjänare
hos min herre konungen. Men min
herre konungen är såsom en Guds
ängel. Gör nu hvad dig godt synes!
2

Sam. t6:

t,

3·

q:

20.

28. Ehuru hela min faders hus icke
har förtjänt annat än döden af min
herre konungen, så har du dock satt
din tjänare ibland dem som spisa vid
ditt bord; och hvad rättighet hafver
jag mer, och h vad hafver jag att åberopa inför konungen?
29. Och konungen sade till honom:
H vi talar du mer härom? Min befallning är nu, att du och Ziba skolen
dela jordegendomen eder emellan.
2

Sam. t6: 4·
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36. Ännu ett litet stycke, öfver J ordan, vill din tjänare följa med konungen. Men hvi skulle konungen
gifva mig en sådan vedergälluing?
37· Låt din tjänare vända om tillbaka, att jag måtte få dö i min stad
och hvila i min faders och min moders grift! Men si, där är din tjänare
Kimham. l\få han få följa med min
herre konungen, och gör med honom
såsom dig godt synes!
38. Och konungen sade: Kimbarn
må följa med mig, och jag vill göra
med honom hvad dig godt synes, och
allt hvad du vill begära af mig, det
vill jag göra dig.
39· Och då allt folket hade farit öfver Jordan, och konungen med, kysste
konungen Barsillai och tog afsked af
honom; och han vände tillbaka till sin
hemort.
40. Och konungen kom till Gilgal,
och Kimbarn följde med honom, och
allt folket ifrån Juda hade varit konungen följaktigt, och dessutom hälften af Israels folk.

30. Och Meflboset sade till konungen: Han må gärna taga alltsam4r. Och si, nu gingo alla Israels
mans, sedan min herre konungen har
män till konungen och sade till hokommit hem med frid.
nom: H vi hafva våra bröder, Judas
3 I. Och Barsillai, Gileaditen, hade män, stulit dig ifrån oss och fört kofarit ned ifrån Rogelim och for öfver nungen och hans hus öfver Jordan,
Jordan med konungen för att ledsaga och alla Davids män med honom?
42. Och alla män ifrån Juda sade
honom öfver Jordan.
2 Sam. , 7, •7·
32. Och Barsillai var mycket gam- till Israels män: Jo, emedan komal och hade lefvat i åttio år, och nungen är närskyldare till oss. Och
han hade underhållit konungen medan hvi skullen I vredgas däröfver? Hafva
han uppehöll sig i Mahanaim, ty han vi lefvat på konungens bekostnad eller
har något blifvit oss efterskänkt?
var en ganska förmögeu man.
43· Och männen ifrån Israel svax Kon. 2: 7·
33· Och konungen sade till Barsillai: rade och sade till männen ifrån Juda:
Du skall följa med mig, och jag vill Tio gånger större del hafva vi i kounderhålla dig hos mig i Jerusalem. nungen och äfven i David än I, och
34· Men Barsillaisade till konungen: h vi hafven I så ringa aktat oss? Och
Huru länge kan jag äUJlll hafva att voro icke vi de förste, som talade om
lefva, att jag skulle draga upp med att återkalla vår konung? Och männen ifrån Juda talade hårdare ord än
konungen till J ernsale;n?
• Sam. s: ,,
35· Jag är nu åttio år gammal. männen ifrån Israel.
Huru skulle jag kunna skilja emellan
goiit och ondt? Eller hum skulle din
20 Kapitlet.
tjänare kuuna hafva någon smak för
Sebas ujpror.
hva<l jag åte och drucke eller numera kunna lyssna till sångares och
ch där var af en händelse tillstädes
sångerskors röst? Och h vi skulle din
en ond man, som hette Seba, son
tjilnare numera blifva till besvär för till Bikl·i, en Benjamiuit, och han stötte
min herre konungen?
i trumpet och sadt:: Icke hafva vi nå-
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gon del i David eller någon anpart i
Isais son. Vände Israel hem, hvar
och en till sitt tält!
2 Sam. r9: 42.
2. Och alla män af Israel drogo sig
ifrån David till Seba, Bikris son; men
Judas män slöto sig till sin konung
och följde honom ifrån Jordan och
ända till Jerusalem.
3· Och då David kom hem till Jerusalem, tog konungen de tio kvinnorna, sina frillor, hvilka han hade
lämnat kvar för att vårda huset, och
satte dem i ett hus att förvaras och
underhöll dem; men han låg aldrig
när dem, och de förblefvo instängda
till sin dödsdag såsom änkor för lifstiden.
4· Och konungen sade till Amasa:
Uppbåda åt mig alla Judas män inom
tre dagar och infinn dig själf här!

• s~m. , 9 , r 3•

5· Och Amasa gick bort för att uppbåda Juda ; men han dröjde utöfver
den tid, som han hade förelagt honom.
6. Och David sade till Abisai : N n
blifver Seba, Rikris son, oss farligare
än Absalom var. Tag dn din herres
tjänare och sätt efter honom, att han
icke uppllinner några befästa städer
och slipper undan våra ögon!
7· Och J oabs män drogo ut efter
honom, äfvensom lifvakten och alla
hjältarne; och de d ro go ut ifrån J erusalem för att sätta efter Seba, Bikris son.
8. Just som de hade kommit till
den stora . si.enen vid Giueon, kom
Amasa emot dem. Och Joab var klädd
i sin vapenrock, och ofvanpå den hade
han ett bälte med ett svärd i sin slida,
bundet öfver hans länder, och detta
föll ur när han gick ut.
9· Och J oab sade till Amasa: Huru
står det till, min broder? Och Joab
fattade Amasa i skägget med högra
handen för att kyssa honom.
ro. Och då Amasa icke gaf akt på
svärdet, som var i Joabs hand, stötte
han honom därmed i buken, så att
hans iuälfvor nmno ut på jorden,
och han dog för första stöten; och
J oab och hans broder Abisai satte
efter Seba, Bilais son.
, Kon . .: 5 •
II. Och en af Joabs 1:jänare stannade bredvid honom och sade: Hvar

KAP. 20: 22.

och en som är Joabs vän och David
tillgliven följe efter J oab!
12. Och Amasa låg vältrad i blodet
midt på vägen. Och då nu mannen
såg, att allt folket stannade, drog
han Amasa af vägen in på åkern och
kastade ett kläde öfver honom, alldenstund han såg, att hvar och en
som kom till honom stannade.
13. Då han nu var ·bortskaffad af
vägen, följde h var man efter J oab för
att sätta efter Seba, Bikris son.
14. Och han drog genom alla Israels stammar till Abel och Bet-Maaka
och genom hela Berimslandet, och äfven till honom slö to sig skaror af folk.
15. Och de gingo och belägrade
honom i Abel-Bd-1\laaka, och de uppkastade emot staden en vall, som
räckte fmm till förskansningen, och
allt folket, som J oab hade, gräfdt>
grafvar för att fälla muren.
16. Och en klok kvinna ifrån staden ropade : Hören, hören! Sägen till
J o ab, att han kommer hit, att jag
får tala med honom!
17. Och då han kom nära intill
henne, sade kvinnan: Är du Joab?
Och han sade: Ja. Och hon sade
till honom: Hör på din tjänarinnas
ord! Och lian svarade: Jag hör.
18. Och hon sade: I foma tider
sade de: >Man fråge i Abel och handle
sedan !>
19. Jag är en af de fridsamma och
.trogna i Israel, och du söker att förgöra en moderstad i Israel. H vi vill
du förstöra en Herrens ägolott?
20. Och J oab svarade och sade :
Bort det, bort det ifrån mig, att jag
skulle vilja förstöra eller förgöra!
21. Det är ick e så; men en man
ifrån Efraims bergstrakt, benämnd
Seba, Bikris son, har uppl yft sin hand
emot konung David. Utiämnen honom ensam, så vill jag draga bort
ifrån staden! Och kvinnan sade till
Joab: Si, hans hufvud skall varda utkastadt till dig öfver muren.
2 2. Och kvinnan gick till allt folket
med sitt kloka råd, och de höggo
hufvudet af Seba, Bikris son, och
kastade det ut till Joab. Då stötte
han i trumpeten, och de skingrade
sil!" ifrån sta(1eu, hvar och en till · itt

l
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tält, och J o ab vände åter till kon ungen b oset, J onatans son, Sauls sonson,
för den Herrens eds skull, som var
i J erusalem.
emellan dem, emellan David och Jo23. Och Joab hade öfverbefälet öfnatan, Sauls son.
ver Israels hela krigshär, och Benaja,
I Sam. r8: 3· 20: rs, 23, 42. 23: t8.
J ojadas son, öfver lifvakten.
8. Men konungen tog Rizpas, Ajas
2 Sam. 8; :r6.
24. Och Adoram hade tillsyn öfver dotters, två söner, hvilka hon hade
de allmänna arbetena, och J osafat, födt åt Saul, Armoni och Mefiboset,
och Mikals, Sauls dotters, fem söner,
Ahilnds son, var kansler.
25. Och Seja var skrifvare, och Za- hvilka hon hade födt åt Adriel, Bar• Sam. 3 : 7 .
sillais, Meholatitens, son,
dok och Ebjatar voro präster;
9· och gaf dem uti Gibeoniternas
26. och äfven Ira, J airiten, var en
hand. Och de upphängde dem på
Davids rådgifvare.
berget inför Herrens ansikte, och de
föllo alla sju på en gång, och de
21 Kapitlet.
blefvo dödade under andtiden, i börHungerS1tÖd. Strid med Felisturna.
jan af kornskörden.
ro. Och Rizpa, Ajas dotter, tog ett
ch i Davids dagar inträffade en
hungersnöd under tre år, år efter sorgkläde och utbredde det åt sig på
år. Och David sökte Herrens ansikte, klippan, ifrån början af andtiden ämla
och Herren sade: Detta hafven I för till dess vattnet af himmelen hällde
Sauls skull och för hans blodtörstiga ned öfver dem, och hon tillstadde
hus, därföre att han dräpte Gibeo- icke himmelens fåglar att slå ned på
dem om dagen, eller vilddjuren om
niterna.
2. Och konungen lät kalla några natten.
I I. Och när det vardt berättadt föt
Gibeoniter och talade med dem. Och
Gibeoniterna voro icke utaf Israels David hvad Rizpa, Ajas dotter, Sauls
barn, utan voro en kvarlefva af Amo- frilla, hade gjort,
12. gick David och hämtade Sauls
rcerna; och Israels barn h.ade gifvit
dem sin ed, men Saul hade trakta t ben och J onatans, hans sons, ben
efter att nedgöra dem, i sin nitälskan ifrån inbyggarue i Jabes i Gilead, som
hade hemligen tagit dem bort ifrån
för Israels barn och för J uda.
torgplatsen i Betsan, där Felisteerna
Jos. g: I S, H).
3· Och David sade till Gibeoniterna: hade upphängt dem vid den tiden
Hvad skall jag göra för eder, och då Felisteerna slogo Sanl på Gilboahvanned skall jag försona eder, att berget.
1 Sam. 31: 8- 12.
I mågen välsigna Herrens egendoms13. Och han flyttade Sauls och Jofolk?
natans, haus sons, ben därifrån, och
4· Och Gibeoniterna sade till ho- man hopsamlade de hängdes be11,
nom: Silfver eller guld begära vi ej
14. och man begrof Sauls och hans
af Saul eller af hans hus, och oss till- sons, Jonatans, ben i Tienjamins land
konuner ej att dräpa någon man i i Zela, i hans faders, Kis', graf och
Israel. Och han sade: Hvad sägen l gjorde allt såsom konungen hade bedå, att jag skall göra för eder?
fallt. Och härefter hörde Gud lan5· Och de sade till konungen : Den dets bön.
Jos. 18: 28.
mannen, som förtryckte oss, och som
hade det anslaget emot oss, att vi
15. Och det blef ännu en gång krig
skulle utrotas, så att vi icke skulle emellan Fetisteerna och Israel. Och
hafva bestånd inom Israels hela om- David drog ned och hans tjänare med
råde.
honom och stridde emot Felisteerna.
6. af hans hus må sju män utläm- Och då David vardt trött,
nas till oss, att vi må upphänga dem
r6. och Jisbo-Benob, som var en
inför Herren i Sauls, Herrens utval- af Rafas af'...;:omlingar, hvilkens laus
des, stad Gibea. Och konungen sade: vägde tre hundra kopparsiklar, och
Jag skall utlämna dem åt edc:>r.
som var omgjordad med en ny rust7· Och konungen skonade Mefi- ning, äumade slå nell DaYic1.
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17. kom Abisai, Zerujas son, honom
till hjälp och slog Felisteem ihjäl.
Då svuro Davids män honom en ed
och sade: Du får icke hädanefter draga
ut med oss i striden, att du icke må
utsläcka Israels lampa. • Sam. tB: 3.
18. Och därefter begaf det sig, att
det blef ännu en gång en strid med
Fetisteerna vid Gob, där Sibbekai,
Husatiten, slog Saf, som var en af
Rafas afkomlingar.
, Krön. •o: 4 .
19. Och det kom ännu en gång
till en strid med Fetisteerna vid Gob,
då Elhanan, J aere-Orgims son, en
Betlehemit, slog Goliat ifrån Gat, som
hade ett skaft på sin lans, som liknade en väfbom.
1.

Sam. 17: so.

r Krön. 20: 5·

Och det kom ännu en ging till
en strid vid Gat; och där var en reslig man, som hade sex fingrar på
hvar hand och sex tår på hvar fot,
eller tillsammans tjugufyra; och äfven
han var en af Rafas afkomlingar. ·
21. Och då han smädade Israel, slog
honom Jonatan, son till Simea, Davids broder.
22. Desse fyra voro födde af Rafa
i Gat, och de föllo för Davids och
hans tjänares hand.
20.

22

Kapitlet.

Davids lo.fs/'wg-.

David talade för Herren denna
O chsångens
ord på den dag då Herren hade frälst honom ifrån alla hans
fienders hand och ifrån Sauls hand;
och han sade:
2. Herren är min klippa och min
borg och min räddare.

5 Mos. 32: 4·

Ps. 18: z, Ebr. z: 13.

3· Gud är min klippa. På honom
förtröstar jag, min sköld och min
frälsnings horn, mitt beskärm och
min tillflykt, min räddare, du som
har räddat mig undan våldet.
4· Honom, den prisvärde, åkallade
jag och blef frälst ifrån mina fiender.
S· När dödens bränningar omhvärfde mig, fördärfvets bäckar förskräckte
mig,
6. när dödsrikets band omslöto mig
och dödens linor fångade mig,

KAP. 22: 25.

7· då åkallade jag Herren i min
nöd och ropade till min Gud, och
han hörde min röst ifrån sitt tempel,
och mitt rop kom till hans öron.
8. Och jorden bäfvade och skalf.
Himmelens grundvalar darrade och
bäfvade, ty han var vred.
9· Rök gick upp af hans näsa och
förtärande eld af hans mun. Eldkol
brunno ifrån honom.
10. Himmelen sänkte han och steg
ned, och tjockt mörker var under
hans fötter.
11. Och han for på Keruber och
flög och syntes på vädrets vingar.
12. Och han gjorde mörker rundt
omkring till sitt skjul, vattudigra
tjocka skyar.
13. Af skenet ifrån hans anlete
brunno glödande kol.
14. Herren dundrade från himmelen, och den Högste lät sin stämma
höras.
15. Han sköt sina pilar och förströdde dem. Han lät ljunga och
förskräckte dem.
16. Och hafvets botten kom i dagen, och jordens grundvalar blotlades
för Herrens näpst, för stormen af
hans andedräkt.
17. Han uträckte sin hand ifrån
höjden och fattade mig och drog mig
upp utur väldiga vatten.
18. Han frälste mig ifrån min starka
fiende, ifrån mina hatare, som voro
mig öfvermäktige.
19. De öfverföllo mig på min olyckas dag, men Herren blef mitt stöd.
20. Han förde mig ut på rymligt
rum. Han frälste mig, ty han höll
mig kär.
21. Herren lönade mig efter min
rättfärdighet. Han vedergällde mig
efter mina händers renhet,
22. ty jag har hållit Herrens vägar
och har icke affallit ifrån min Gud,
23. ty alla hans rätter har jag haft
för ögonen, och ifrån hans bud har
jag icke vikit.
24. Och jag var utan vank för honom, och jag tog mig till vara för
min synd.
25. Därföre vedergällde mig Herren
efter min rättfärdighet, efter min renhet för hans ögon.
](j

KAP. 22: 26.
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26. Mot vän visar dn dig som vän.
44· Och du räddade mig undan mitt
Mot den fromrue visar du dig from. folks tvister. Du bevarade mig till
27. Mot den rene visar du dig ren, att blifva ett öfverhufvud öfver folkoch mot den listige visar du dig svik- slag. Folkslag, som jag icke kände,
blefvo mina tjänare.
sam,
3 Mos. 26: 24.
28. och du hjälper det folk, som är
45· Utlandets barn hyllade mig,
ödmjukt, och med dina ögon nedslår lydde mig när de hörde min röst.
46. Utlandets barn fällde modet och
du de stolta.
Dan. 4: 34·
29. Ty du, Herre, är min lampa, gingo ut ur sina fästningar.
och Herren upplyser mitt mörker;
47· Herren lefver, och lofvad vare
30. ty med dig kan jag nedslå ska- min klippa, och upphöjd vare Gud,
ror af krigsfolk, och med min Gud min frälsnings klippa,
springer jag öfver muren.
48. den Gud, som har gifvit mig
31. Guds vägar äro utan vank. Her- hämnd och lagt folken under mig,
rens ord är renad malm. Han är en
49· och som har fört mig ut ifrån
sköld för alla dem som förtrösta på mina fiender, och som har upphöjt
honom. Ps. I>: 7. Ords. 3o: ;. Upp. IS: 3· mig högt öfver dem som satte sig
32. Ty hvilken är Gud förutan Her- upp emot mig, och som har frälst
ren? Och hvilken klippa finnes för- mig ifrån våldets män!
so. Därföre villjag tacka dig, Herre,
utan vår Gud, 5 Mos. 3.: 39· I Sam • .: 2.
33· den Gud, som är mitt starka ibland folken och lofsjunga ditt namn.
Rom. 15: 9·
fäste, och som leder den fromme på
sr. Stor hjälp har han bevisat sin
sin väg,
34· och som gör hans fötter såsom konung och gjort nåd med David,
hjortars, och som uppsatte mig på sin smorde, ock med hans säd till
evig tid.
mina höjder,
3S· och som lärde mina händer att
strida och mina armar att spänna
23 Kapitlet.
kopparbågen?
Ps. , 44 : I.
Davids
sista
ord.
Förteckn.ing pli !tmts hjältar.
36. Och du gaf mig din hjälps sköld,
ch dessa voro Davids sista ord.
och bönhörelsen från dig gjorde mig
Så sade David, Isais son, och så
stor.
37· Du gjorde ru=et vidtför mina sade den högt uppsatte mannen, den
steg under mig, att mina fötter icke af Jakobs Gud smorde, den ljuflige
diktaren i Israel:
skulle slinta.
38. Jag förföljde mina fiender och
2. Herrens ande har talat genom
nedgjorde dem och vände icke tillbaka förrän jag hade gjort ända på mig, och hans ord är på min tunga.
3· Israels Gud har sagt, Israels
dem,
39· och jag gjorde ända på dem klippa har talat till mig: >Det skall
och nedslog dem, så att de icke mera vara en rättfärdig härskare öfver mänkunde resa sig upp, men blefvo lig- niskor, en härskare i Guds fruktan.
Jer. 23: 5 1 6. Sak. g: g. Es. u: 2, 3·
gande under mina fötter.
4· Och han skall uppgå såsom solen
40. Och du omgjordade mig med
kraft till striden. Du nedslog under i morgongryningen en molnfri mormig dem som satte sig upp emot mig, gon. Af solsken, af regn växer grä41. och du dref mig mina fiender set upp u tur jorden. • Ps. 7 2: 6. Os. 6: 3 .
på flykten, och jag förgjorde dem
S· Och gör icke med Guds hjälp
mitt hus likaså? Ty med mig har
som hatade mig.
42. De ropade, men där var ingen han gjort ett evigt förbund, i allo
hjälpare, till Herren, men han svarade ordnadt och bevaradt. Skulle han då
dem icke.
icke låta all min salighet och all sin
43· Och jag krossade dem såsom nåd tillväxa?
6. Men de onde äro like förkaststoft på jorden, såsom grus på vägarne stötte jag sönder dem och ned- liga tistlar, i hvilka man ej kan taga
med handen ;
trampade dem.
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KAP. 23: 33.

1· och vill någon röra vid dem, ville icke dricka det. Sådaut hade
måste han rusta sig med järn och desse tre hjältarne gjort. , Krön. u: , 9,
med spjutskaft; och de brännas upp
18. Och Abisai, Joabs, Zerujas sous,
i eld på stället, där de stå.
broder, var den förnämste bland tre.
8. Dessa äro namnen på Davids andra. Äfven han hade svängt sin
hjältar: Jasobeam, Hakmonis son, den lans öfver tre hundra, som han hade
förnämste ibland vagnskämparne, han slagit, och han var den ryktbaraste
som hade svängt sin lans öfver åtta ibland tre.
hundra, h vilka han hade slagit på en
19. Ehuruväl han af dessa tre var
gång.
den mest ansedde och var deras för9· Och näst honom var Eleasar, man, hann han dock icke upp de tre.*
son till Dodi, son till Ahohi, en ibland
20. Och Benaja, son till Jojada, som
de tre hjältar, som voro med David
när de hånade Felisteerna, som voro var son till en tapper, bragdstor man
där församlade till strid då Israels ifrån Kabzeel, hade fällt de båda Arielema i Moab, och han hade ock en
män hade dragit emot dem.
snövädersdag stigit ned i en bmnn
I Krön. I I : 12.
, Krön. u: ••·
10. Han stod och slog Fetisteerna och fällt ett lejon,
21. och han hade fällt en Egyptisk
till dess hans hand blef trött, men
hans hand höll ändock svärdet fast. man, en man af anseende; och EgypOch Herren gaf honom en stor se- tiern hade en lans i sin hand, och
ger på den dagen, och folket vände han hade gått emot honom med sin
om igen efter honom, en,1 ast för att staf och hade ryckt lansen utur Egyptierns haud och dödat honom med
plundra.
I I. Och näst honom var Samma, hans egen lans.
22. Sådant hade Benaja, Jojadas
son till Age, Harariten. Då Fetisteerna hade samlat sig i en skara, och son, gjort, och han var den ryktbadär var en åker full med ärter, och raste ibland andra tre hjältar.
23. Ibland de trettio var han högt
folket flydde för Fetisteerna,
12. ställde han sig midt på åkern aktad, men han haun dock icke upp
och räddade den och slog Fetisteerna, de tre.* Och David gjorde honom
och Herren gaf honom en stor seger. till en af sina förtrognaste.
13. Och desse tre, de förnämste af
24. Till de trettio hörde ock Asahel,
de trettio, kommo vid andtiden ned Joabs broder; Elhanan, Dodos son
till David till Adullams grotta, och ifrån Betiehem;
F elisteernas skara var lägrad i Refaeer25. Samma, Haroditen; Etika, Hadalen.
, Sam. oo: '· • Sam. ;: t8.
roditen;
14. Och under det David var i berg26. Helez, Paltiten; Ira, son af Ikfästet, och en Fetisteisk besättning kes, Tekoiten;
27. Abieser, Anatotit en; Mebunnai,
låg i Betlehem,
15. vardt David lyslen och sade: Husatiten;
28. Zahnon, Ahotiten; Maharai, NeHo vill hämta mig vatten att dricka
ifrån brunnen vid Betlehemsporten? tofati ten;
16. Och de tre hjältarne bröto sig
29. Heleb, son af Baana, N etofatifram genom Fetisteernas läger och ten; Ittai, son af Ribai, ifrån Gibea
hämtade vatten utur brunnen vid Bet- i Benjamin;
30. Benaja, Pirgatoniten; Hiddai
lehemsporten och buro det till David.
Men han ville icke dricka det, utan ifrån Gaas' dalar;
31. Abi-Albon, Arbatiten ; Asmavet,
utgöt det såsom ett drickoffer åt
Herren
Barhumi ten;
17. och sade: Långt vare ifrån mig,
32. Eljaheba, Saalboniten; Benejao Hc!rre, att jag skulle göra detta! sen; J onatan ;
33· Samma, Harariten; Ahiam, son
Är icke detta de mäns blod, som vågade sina 1if för att gå dit? Och han af Sarar, Arariten:
• D. ä. de i v.
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34· Elifelet, son af Ahasbai; Hefer,
son af en Maakatit; Eliam, son af
Ahitofel, Giloniten;
• Sam. 15: 12.
35· Hezro, Karmeliten; Paarai, Arbiten;
36. Jigeal, son af Natan ifrån Zoba;
Bani, Gaditen;
3 7. Zelek, Ammoniten; N aharai, Beerotiten, vapendragare åt Joab, Zerujas son;
38. Ira, Jitriten; Gareb, Jitriten;
39· U ria, Heteern; tillsammans trettiosju.
• Sam. u: 6.

nader och tjugu dagar, tillbaka titt
Jerusalem.
9· Och J oab uppgaf för konungen
summan af folket, som var räknadt.
Och i Israel voro åtta hundra tusen
stridbare, vapenföre män, och i Juda
fem hundra tusen män.
I Krön. 21: 5•

27: 24.

Och Davids hjärta slog honom
sedan han hade låtit räkna folket, och
David sade till Herren: Jag har svårligen syndat, att jag har gjort detta;
men tillgif nu, Herre, din tjänares
missgärning, ty jag har gjort mycket
dårligt!
1 Krön. 21: 8.
24 Kapitlet.
II. Och då David stod upp om
Folkräkm:ug. Pest,
morgonen, skedde Herrens ord till
ch Herrens vrede upptändes ännu profeten Gad, DaYids siare, sålunda:
I Sam. g: 9·
22: S·
en gång emot Israel, och han
12. Gack och säg till David: så säingaf David ett oråd emot dem, sägande: Gack och räkna Israel och ger Herren: Tre ting förelägger jag
dig. Utvälj af dem ett, som jag skall
Juda!
2 Sam. 21: t,
t Krön. 21: x.
2. Och konungen sade till Joab, göra dig!
13. Och Gad gick in till David och
sin härhöfvitsman: Far omkring i alla
Israels stammar, ifrån Dan och till berättade detta för honom och sade
Beer-Seba, och räkna folket, att jag till honom: Vill du, att hungersnöd
kommer i sju år i ditt land, eller att
må veta huru talrikt folket är!
du i tre månader skall fly för dina
2 Mos. 30! 12.
Dom. 20! r.
3· Och Joab sade till konungen: fiender, som skola förfölja dig, eller
Måtte Herren, din Gud, föröka detta at.t pest blifver i tre dagar i ditt land?
folket till hundra gånger så mycket Tänk nu efter och besinna hvad svar
som det nu är, och måtte min herre jag skall gifva honom, som har sändt
I Krön. 2I: 12,
konungen få se det med egna ögon! mig.
14. Och David sade till Gael: Min
Men hvi vill min herre, att denna
nöd är mycket stor; men låtom oss
sak skall göras?
4· Och då konungen stod fast vid då falla i Herrens hand, t.y hans barmsitt ord till J oab och till de andra härtighet är stor! Men i människobefälhafvarne öfver hären, drogo J o ab hand vill jag icke falla.
l Krön, 21! :13.
Syr. :J! 21.
och de andra befälhafvarne öfver hären ut i konungens åsyn för att räkna
15. Och Herren lät en pest komma
Israels folk.
i Israel ifrån morgonen ända till en
utsatt tid, så att af folket, ifrån Dan
5· Och de f oro öfver J ordan och till Beer-Seba, blefvo döde sjuttio tulägrade sig vid Aroer på högra sidan sen män.
om den staden, som ligger i Gads dal
16. Och då änge1n uträckte sin hand
fram emot J aeser. 5 Mos. 2: 36. Jos. 13: 16. öfver Jerusalem, att han skulle för6. Och de gingo till Gilead och till clärfva det, ångrade Henen det onda,
landet Tahtim-Hodsi och vidare till och han sade till änge1n, som hätjade
Dan-Jaan och vägen omkring till Zi- bland folket: Det är nog; håll nu
don,
din hand tillbaka! Och Herrens ängel
7. och de gin go till den fasta sta- var då vid Aravnas, Jebuseems, loge.
den Tyrus och till Hivveernas och
t Krön. 21: 15, r6.
Kananeemas alla städer och ut i Ju17. Och då David såg huru ängeln
das sydland till Beer-Seba.
slog folket, sade han till Herren: Si,
S. Och sedan de hade farit igenom jag har syndat, och jag har illa gjort;
hela landet, kommo de, efter nio må- men hvad hafva dessa fåren gjort?
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Må din hand vara emot mig och min
faders hus!
18. Och Gad gick in till David
samma dag och sade till honom:
Drag åstad och res upp åt Herren ett
altare på Aravnas, Jebuseerns, loge!
19. Och David drog åstad såsom
Gad hade sagt och såsom Herren
hade budit.
20. Och då Aravna såg ut och blef
varse konungen och hans tjänare,
som kommo till honom, gick Aravna
ut och bugade sig för konungen med
ansiktet emot jorden
21. och sade : Hvi kommer min
herre konungen till sin tjänare? Och
David sade: För att köpa din loge
af dig och där bygga åt Herren ett
altare, att hemsökelsen måtte afvätjas
ifrån folket.
22. Och Aravna sade till David:

KAP. 1: 11.

Min herre konungen tage och offre
såsom honom täckes! Si, där äro
oxarne till brännoffret och tröskvagnen och redskapen för oxarne till ved.
23. Alltsammans gifver Aravna, o
konung, åt konungen; och måtte,
sade Aravna till konungen, Herren,
din Gud, vara dig nådig!
24. Och konungen sade till Aravna:
Nej, jag vill köpa det af dig för penningar, och icke vill jag göra åt Herren, min Gud, ett brännoffer, som
jag har fått för intet. Och David
köpte logen och oxarne för femtio
silfversiklar.
r Krön. 2I: •4·
25. Och David byggde där åt Herren ett altare och offrade brännoffer
och tackoffer. Och Herren hörde landets bön, och hemsökelsen afvätjdes
ifrån Israel.
r Krön. ,., r.

