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Konunga-Boken.

x Kapitlet.
Salomo blifver ko1tuug.

konung David var gammal och
O chålderstigen
och kunde icke hålla
sig varm, ändock man höljde honom
w.ed kläder.
2. Och hans tjänare sade till honom: Må man uppsöka åt min herre
konungen en ung mö, som kan betjäna konungen och sköta honom
och ligga i hans famn och värma vår
herre konungen!
3· Och man sökte efter en däjlig
jungfru öfver Israels hela område och
fann Abisag ifrån Sunem och förde
henne in till konungen.
4· Och hon var en ganska däjlig
jungfru; och hon skötte konungen
och betjänade honom, men konungen
hade intet umgänge med henne.

6. Och hans fader hade aldrig i sin
tid bekymrat honom med att säga:
Hvi gör du så? Och därjämte var
han mycket vacker till utseendet, och
hans moder hade födt honom näst
efter Absalom.
7· Och han var i samråd med J oab,
Zerujas son, och med Ebjatar, prästen; och de understödde Adouia.
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8. l\1eu prästen Zadok och Benaja,
J ojadas son, och Natan, profeten, och
Simei och Rei och Davids hjältar
höllo icke med Adonia. • Sam. o 3 : s f.
9· Och Adonia lät slakta får och
oxar och gödda kalivar vid Sohelets
sten, som ligger vid Rogels källa,
och bjöd alla sina bröder, konungens
söner, och alla Judas män, som voro
i konungens tjänst; Jos. xs: 7· x8: x6.
ro. men profeten Natan och Benaja
s. Och Adonia, Haggits son, för- och hjältame och Salomo, sin broder,
häfde sig och sade: Jag vill blifva bjöd han icke.
konung. Och han skaffade sig vagrr. Och Natan sade till Batseba,
nar och ryttare och femtio män, som
Salomos moder: Har du icke hört,
lupo framför honom.
att Adonia, Haggits son, har blifvit
2 Sam. 3: -1-·
1 Krön. 3: !ii .
Hi"'
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konung, utan att vår herre David
vet något därom?
12. Och nu, jag vill gifva dig ett
råd, gå och rädda ditt eget och Salomos, din sons, 1if!
13. Gå in till konung David och
säg till honom: Har du icke, min
herre och konung, svurit och sagt
till din tjänarinna: din son Salomo
skall varda konung efter mig, och
han skall sitta på min tron? H vi har
då Adonia blifvit konung?
14. Si, medan du ännu där talar
till konungen, vill jag komma in efter
dig och bekräfta ditt tal.
15. Och Batseba gick in till konungen i kammaren. Och konungen
var mycket gammal, och Abisag från
Sunem betjänade konungen.
r6. Och Batseba neg och bugade
sig för konungen. Och konungen
sade : H vad är det d u vill ?
17. Och hon svarade honom: Min
herre! du har svurit din tjänarinna
vid Herren, din Gud: din son Salomo
skall varda konung efter mig och
sitta på min tron.
18. Men si, nu har Adonia blifvit
konung, utan att min herre konungen
vet något därom ;
19. och han har slaktat oxar och
gödda kalivar och får i mängd och
har bjudit alla kon ungens söner och
Ebjatar, prästen, och Joab, härhöfvitsmannen; men din tjänare Salomo har
han icke bjudit.
20. Och nu, min herre och konung,
äro alla ögon i Israel vända till dig,
att d u skall gifva dem till känna h vilken som skall sitta på min herre konungens tron efter honom.
2r. Och när min herre konungen
går till h vila med sina fäder, då skola
jag och min son Salomo vara såsom
förbrytare.
22. Och si, IDedan hon ännu talade
med konungen, kom profeten Natan.
23. Och man anmälde detta för konungen, sägande: Si, profeten Natan
är här. Och han kom inför konungen
och bugade sig för konungen med
ansiktet mot jorden.
24. Och Natan sade: Min herre och
konung! har du sagt: Adonia skall
varda konung efter IDig, och han skall
'iLLa på un•1 tron~
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25. Ty han har i dag gått ned och
slaktat oxar och gödda kalfvar och
får i mängd och har bjudit alla konungens söner och hötvitsmännen
och prästen Ebjatar. Och si, de äta
och dricka nu inför honom och ropa:
lefve konung Adonia!
26. Men mig, din tjänare, och Zadok, prästen, och Benaja, J ojadas son,
och din tjänare Salomo har han icke
bjudit.
27. Om detta hade utgått ifrån mir.
herre konungen, skulle du icke hafva
låtit din tjänare veta, hvilken som
skall sitta på min herre konungens
tron efter honom?
28. Och konung David svarade och
sade: Kallen mig hit Batseba! Och
hon kom inför konungen och blef
stående inför konungen.
29. Och konungen svor och sade:
Så sant Herren lefver, som har frälst
mitt !if utur all nöd,
30. jag vill i dag göra såsom jag
har svurit dig vid Herren, Israels
Gud, då jag sade: Salomo, din son,
skall varda konung efter mig, och han
skall sitta på min tron i mitt ställe.
31. Och Batseba neg med ansiktet
mot jorden och bugade sig inför konungen och sade: Lefve min herre,
konung David, i lång tid!
32. Och konung David sade: Kallen
till mig prästen Zadok och profeten
Natan och Benaja, J ojadas son! Och
då de kommo inför konungen,
33- sade konungen till dem: Tagen
med eder eder herres tjänare och
sätten min son Salomo på min mulåsna och fören honom ned till Gihon!
2
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34- Och prästen Zadok och profeten
Natau må där smöJja honom till konung öfver Israel, och I skolen låta
blåsa i trumpet och ropa: lefve konung Salomo!
35- Och dragen upp efter honom,
att han må gå och sätta sig på min
tron och vara konung i mitt ställe!
Och honom förordnar jag att vara
furste öfver Israel och J n da.
36. Och Benaja, Jajadas son, svarade konungen och sade: Amen. Detsamma säge också Herren, min herre
konungens Gud!
'\7. Såsom Herren h:w varit med
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min herre konungen, så vare han ock
med Salomo och göre hans tron ännu
större än min herres, konung Davids,
tron!
38. Och prästen Zadok och profeten Natan och Benaja, J ojadas son,
och lifvakten gingo ned och satte
Salomo på konung Davids mulåsna
och förde honom till Gihon.
2 Sam. 8: I8.

39· Och prästen Zadok tog oljehornet utur tabernaklet och smorde
Salomo. Och de stötte i trumpet,
och allt folket ropade: Lefve konung
Salomo!
I Sam. I o: 24. I Krön. 29: 22.
40. Och allt folket drog upp efter
honom, blåsande i pipor, och fröjdade
sig storligen, så att marken ville brista
af deras skri.
41. Och Adonia hörde det, och alla
de bjudne, som voro med honom;
och de hade slutat att äta. Och då
Joab hörde trumpetskallet, sade han:
H vi höres detta larm ifrån staden?
42. Medan han ännu talade, si, då
kom J onatan, Ebjatars, prästens, son;
och Adonia sade: Kom bär in! ty du
är en rättskaffens mau och bär goda
tidningar.
43· Och J onatan SYarade och sade
till Adonia: Ja, vår herre, konung
David, har gjort Salomo till konung.
44· Och konungen har med honom
sändt prästen Zadok och profeten
Natan och Benaja, J ojadas son, och
lifvakten, och de hafva satt honom
på konungens mulåsna,
45· och prästen Zadok och profeten
Natan hafva smorthonom tillkonung
i Gihon, och de hafva dragit därifrån
med fröjd, och staden larmar. Däraf
det buller, som I hafven hört.
46. Och Salomo sitter nu på konungatronen,
47· och konungens tjänare hafva
gått att lyckönska vår herre, konung
David, sägande: Göre din Gud Salomos namn större än ditt namn och
hans tron större än din tron! Och
konungen tillbad, där ban låg på
sängen.
48. Och konungen sade äfven sålunda: Lofvad vare Herren, Israels
Gud, som i dag bar satt en efterträdare på min lron, hvilken jag med
egna ögon har fått se!
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49· Och alla de som voro bjudne
bos Adonia bleivo förskräckte och
stodo tlpp och gingo bort, hvar och
en sin väg;
so. och Adonia fruktade för Salomo
och stod upp, gick bort och fattade
hornen på altaret.
2 Mos. 2 7: 2 .
51. Och det vardt berättadtför Salomo och sagdt: Si, Adonia fruktar
för konung Salomo, och si, han båller
sig nu fast vid altarets horn och säger: Konung Salomo svä.xje mig i
dag, att ban icke vill dräpa sin tj änare med svärd!
52. Och Salomo sade: Vill han vara
en rättskaffens man, så skall icke ett
hår af hans hufvud falla på jorden ;
men varder han med något oudt befunnen, si skall han dö. I Sam. q: 45
53· Och konung Salomo sände och
lät hämta honom ned ifrån altaret.
Och han kom och bugade sig för konung Salomo; och Salomo sade till
honom: Gack till ditt hus!
2
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Daflids d (;d.

Salomos rätt:•isa.

nu tiden tillstundade, alt David
D åskulle
dö, böd han sin son Salomo och sade:
2. Jag går all världens väg.
Var
stark och te dig såsom en man,
Jos. 2J: '4·

3· och akta på Herrens, din Guds,
föreskrifter, så att du vandrar på hans
vägar och håller hans stadgar, bans
bud, hans rätter och hans vittnesbörd, såsom skrifvet är i Moses lag,
på det dn måtte hafva framgång i
allt hvad du gör och ehvart du vänder dig! s Mos. I 7: '9· 29: 9· Jos. x: 8. 23:6.
4· på det att Herren må kunna
låta sitt ord uppfyllas, som han talade om mig då han sade: •Om dina
söner hafva akt på siu väg, så att de
vandra troget af allt sitt hjärta och
af all sin själ inför mitt ansikte, så
skall aldtig fattas dig en mau på Israels tron.:. 2 Sam. 7: T2. Ps. 1 32: n, rz.
S· Också vet du väl h\'ad J oab, Zerujas son, har gjort mig, bvad han
gjorde de två bärhöh·itsmännen i Israel, Abner, Ners son, och Amasa,
J eters son, h vilka han dräpte, så att
han utgöt krigsblod i fredstid och lät
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komma krigsblod på sitt bälte, som dig. Visa mig icke ohörd bort! Och
var omkring bans länder, och på sina hon sade till honom: Tala!
skor, som voro på hans fötter.
17. Och han sade: Säg till konung
2 Sam. 3: 27. 2o: xo.
Salomo, att han icke visar dig ohörd
6. Och gör efter din vishet och låt bort, utan gifver mig Abisag ifrån
icke hans gråa hår få med frid fara Sunem till hustru!
ned i dödsriket!
r8. Och Batseba svarade: Godt!
7· Men emot Barsillais söner, Gilea- jag vill på dina vägnar tala med koelitens, skall du bevisa barmhärtighet, nungen.
så att de få plats ibland dem som
r 9. Och Batseba gick in till kospisa vid ditt bord, ty så gjorde de n ung Salomo för att tala med honom
emot mig när de kommo till mig då på Adonias vägnar. Och konungen
jag flydde för din broder Absalom.
stod upp och gick emot henne och
2 Sam. '7' 2 7·
'9' 3'• 32 •
bugade sig för henne och satte sig
8. Och si, du har när dig Simei,
på sin stol, och för konungens moson till Gera, Benjaminiten, ifrån Ba- der lät han ock sätta en stol fram,
hurim, densamme som emot mig for
och hon satte sig på bans högra sida.
ut i bittra skymford på den dag då
20. Och hon sade: Jag hafver en
jag gick till Mahanaim, och som se- liten bön till dig. Visa mig icke
dan kom mig till mötes vid J ordan ohörd bort! Och konungen sade till
då jag svor honom vid Herren och
.
.
sade: Jag skall icke dräpa dig med henne: Framställ dm bön, ty jag vill
..
icke visa dig ohörd bort.
svard.
. 2 Sam~ 16: 5· '~' 16, 18, 23.
21. Och hon sade: Låt gifva Abisag
9· Men 1cke ma du.. lata honom
ifran
• S unem at
• c1tn
· till
. b ro d er Adon1a
.
blifva os tra ffa d , t y d u ar
en vts man h tru 1

och vet ;väl hvad .du bör gör~ m~d 1 u:2. Och konung Salomo svarade
honom, sa att du later bans graa har
h
d till ·
d
H · b d
d · d"d 'k t
oc sa e
sm mo er: vt e er
d bl 0 d f
me
ara ne 1 0 sn -e ·
du allenast om Abisag ifrån Sunem
ro. Och David gick till hvila med åt Adonia? Bed ock om konungasina fäder och varclt begrafven uti dömet åt honom, efter han är min
Davids stad.
äldste broder, åt honom och åt Eb2 Sam. s: 7·
Ap. G . 2: 29. '3' 36.
jatar, prästen, och åt J o ab, Zerujas son!
n. Och den tid David hade re23. Och konung Salomo svor vid
gerat öfver Israel var fyratio år. I Herren och sade: Straffe mig Gud
sju år hade han regerat i Hebron nu och framdeles, om icke Adonia
och trettiotre år i Jerusalem.
skall med sitt 1if umgälla, att han
1 Krön. 3: 4·
2 9' 2 7·
2 Sam. s: 4• 5·
har talat detta!
12. Och Salomo besteg sin fader
24. Och nu, så sant Herren lefver,
Davids tron, och hans konungadöme han, som bar stadfäst och uppsatt
vardt starkt befästadt.
mig på min fader Davids tron, och
13. Och Adonia, Haggits son, gick som har gjort mig ett hus, ~åsom
in till Batseba, Salomos moder, och han har sagt, i dag skall Adonia
2 Sam. 7: 12, 27, 29.
hon sade: Kommer du med frid? Och dödas.
25. Och konung Salomo sände och
b an sade: l\1 ed frid.
14. Och han sade: Jag har något lät verkställa detta genom Benaja, J oatt tala med dig. Och hon svarade: jadas son; och denne stötte ned honom, så att han dog.
Tala!
r s. Och han sade: Du vet, att riket
26. Och till prästen Ebjatar sade
var mitt, och att hela Israel hade konungen: Gack bort till Anatot, till
vändt sitt ansikte till mig, att jag dina jordagods! ty du är en man,
skulle varda konung, men att ko- som har förtjänat döden, men jag vill
nungadömet har gått ifrån mig och icke döda dig i denna dag, emedan
tillfallit min broder, ty af Herren har du har burit Herrens ark framför min
det blifvit hans.
fader David, och emedan du har tagit
1: Kon. x: S·
t Krön. 22: g, 10.
28: S·
del i alla min faders lidanden.
~6. Och nu hafver jag en bön till
J Sam. 22: 20.
2 Sam. xs: 24.
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27. Och Salomo afsatte Ebjatar ifrån
36. Och konungen sände och lät
att vara Herrens präst, på det han kalla Simei och sade till honom:
skulle uppfylla Herrens ord, som han Bygg dig ett hus i Jerusalem och bo
hade talat i Silo öfver Elis hus.
där! och därifrån får du icke gå ut,
x Sam. 2: 33, 36.
hvarken hit eller dit;
37· ty på den dag då du går ut
28. Och ryktet härom kom till J oab.
Och emedan han hade hållit med därifrån och drager öfver bäcken
Adonia, ehuruväl han icke hade hållit Kidron, så vet, att du skall döden dö.
med A:bsalom, flydde Joab in uti Ditt blod skall komma öfver ditt
Herrens tabernakel och fattade hor- hufvud!
n en på altaret.
38. Och Simei sade till konuugeu :
29. Och när det vardt berätiadt för Det ordet är godt. Såsom min herre
konung Salomo, att Joab hade flytt konungen har sagt, så skall diu tjäin uti Herrens tabernakel, och att nare göra. Och Simei bodde i J ehan hade tagit plats vid altaret, skic- rusalem en lång tid.
kade Salomo efter Benaja, Jojadas
son, och sade: Gack och stöt ned
39· Och det begaf sig efter tre år,
att två tjänare rymde ifrån Simei till
honom!
x Kon. " 5o.
30. Och då Benaja kom till Herrens Akis, Maakas son, konungen i Gat.
tabernakel, sade han till honom: Så Och det blef berättadt för Simei och
säger konungen: gack ut! Men han sagdt: Si, dina 1jänare äro i Gat.
svarade: Nej, här vill jag dö. Och
40. Och Simei stod upp och sadBenaja bragie detta hans svar till- lade sin åsna och drog åstad till Gat,
baka till konungen, sägande: Så har till Akis, att han skulle söka upp sina
J oab sagt, och så har han sva- tjänare; och han förde sina 1jänare
rat mig.
hem med sig ifrån Gat.
31. Och konungen sade till honom:
41. Och när det vardt berättadt för
Gör såsom han har sagt och stöt ned
Salomo, att Simei hade farit ifrån
honom och begraf honom, att du Jerusalem till Gat och hade kommit
ifrån mig och min fad ers hus må
tillbaka,
bortskaffa det blod, som Joab oför42. sände konungen och lät kalla
skylldt har utgjutit!
2 Mos. 21: x4 .
Simei och sade till honom: Har jag
32. Och låte Herren hans blodicke besvurit dig vid Herren och förskulder drabba hans eget hufvud, emepliktat dig, sägande: På den dag du
dan han har slagit två män, som redgår ut, bit eller dit, så vet, att du
ligare och bättre voro än han, och
skall döden dö? Och själf sade du
har dräpt dem med svärdet, utan att till mig: det ordet är godt, som jag
min fader David visste det, nämligen
har hört.
Abner, Ners son, härhöfvitsmannen i
43· Och hvi har du icke hållit dig
Israel, och Amasa, J eters son, här- efter Herrens ed och den befallning,
höfvitsmannen i Juda,
som jag har befallt dig?
2 Sam. 3: 27.
20: Io.
44· Och konungen sade till Simei:
33· och drabbe deras blod Joabs
hufvud och hans säds i evig tid! Men Du känner allt det onda, som ditt
David och hans säd, hans hus ocll hjärta vet med sig, och som du bar
hans tron hafve frid af Herren i gjort åt min fader David. Och Herren skall låta din ondska drabba ditt
evig tid!
2 Sam. x6: 7·
34· Och Benaja, Jojadas son, gick hufvud.
45· Och konung Salomo skall varda
åstad och stötte ned honom och
dräpte honom ; och han vardt be- välsignad och Davids tron befästad
iuför Herrens ansikte evinnerligen.
grafven i sitt hus i öknen.
46. Och konungen befallde Benaja,
35· Och konungen satte Benaja, Jojadas son, i hans ställe öfver hären, Jojadas son, och ban gick ut och
och konungen satte Zadok, prästen, stötte ned honom, så att han dog.
Och konungadömet vardt befästadt i
i Ebjatars ställe.
Salomos band.
• Krön. " r.
x Sam. o: 35· x Krön. •9: ••·
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3 Kapitlet.
Salomos dröm och

l:allS

vislut s&som

doma1·~.

Salomo befryndade sig med
O chFarao,
konungen i Egypten, och
tog Faraos dotter till hustru och införde henne uti Davids stad till dess
han skulle hinna bygga sitt hus färdigt och Herrens hus och muren omkring Jerusalem.
, Kon. 7 : 8. 9: 24.
2. Folket offrade endast på höjderna, ty intet hus mr ännu byggdt
åt Herrens nallln.
2 Krön. 33: '7·
3· Och Salomo hade Herren kär
och vandrade efter sin fader Davids
stadgar, undantagandes att han offrade och brände rökverk på höjderna.
x Krön. x6: 39 1 40.

4· Och konungen gick till Gibeon
för att offra där, ty det var det förnämsta offerstället Och Salomo offrade ett tusen brännoffer på altaret
där.

2

Krön.

I:

3·

5· I Gibeon syntes Herren för Salomo uti en dröm 0111 natten. Och
Gud sade: Bed hvad jag skall gifva
dig!
, Kon. 9 : 2 . 2 Krön. r: 7 .
6. Och Salomo sade: Du har gjort
stor banuhärtighet med min fader
David, din tjänare, alldenstund han
vandrade inför ditt ansikte i sanning
och rättfärdighet och med ett rättsinnigt hjärta emot dig, och du har
åt honom bevarat denna stora barmhärtighet, då du gaf honom en son,
som i dag sitter på hans tron.
7· Och nu, Herre min Gud, har du
gjort din tjänare till konung i min
fader Davids ställe, och jag är en ung
man, som icke förstår hvarken att
utgå eller ingå.
8. Och din tjänare är midt ibland
ditt folk, som du har utvalt, ett folk,
som är så talrikt, att det icke kan
räknas eller täljas för sin myckenhets
skull.
9· Gif därföre nu åt din tjänare ett
hörsamt hjärta till att döma ditt folk
och skilja emellan godt och ondt! ty
ho skulle förmå att döma detta ditt
talrika folk?
2 Krön. r: 9 .
ro. Och det täcktes Herren väl, att
Salomo bad om sådant.
I r. Och Gud sade till honom: Emedan du har bedt om sådant och icke
om långt lif eller rikedom eller dina
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fienders lif, utan 0111 fätstånd att utrannsaka det rätta,
12. si, så vill jag göra efter ditt
ord. Si, jag vill gifva dig ett vist
och förståndigt hjärta, så att din like
icke skall hafva varit före dig och
icke heller skall uppkollirna efter dig.
PreU. 1: x6.

13. Och därtill, hvad du icke har
bedt om, det vill jag också gifva dig,
nämligen rikedom och ära, så att
ingen skall vara din like ibland konungame i alla dina dagar.
Vish. 7: 7> n.

!Ifatt. 6: 33·

Ef. 3:

20.

14. Och om du vandrar på mina
vägar, så att du håller mina stadgar
och mina bud såsom din fader David
vandrade, så vill jag gifva dig ett
långt !if.
15. Och Salomo vaknade, och si,
det var en dröm. Och han kom till
Jerusalem och stannade inför Herrens
förbundsark och offrade brännoffer
och tackoffer och gjorde ett gästabud
åt alla sina tjänare.

l

16. Därefter kommo två skökor till
konungen och blefvo stående inför
honom.
17. Och den ena kvinnan sade:
Nådige herre! jag och denna kvinnan
bo uti samma hus, och jag födde
barn i samma hus där hon bor;
18. och tre dagar efter sedan jag
hade födt, födde äfven denna kvinnan
barn, och vi voro båda tillsammans,
och ingen främmande var med oss i
huset, utan allenast vi båda.
r g. Och denna kvinnans son dog
en natt, emedan hon hade legat på
l10nom.
20. Och hon stod upp midt i natten
och tog min son ifrån min sida, under det jag din tjänarinna sof, och
lade honom i sin famn, och sin egen
döda son lade hon i min famn.
21. Och då jag om morgonen stod
upp för att gifva min son di, si, då
var han död; men då jag om morgonen såg efter, si, då var det ic1..-e
min son, som jag hade föd t.
22. Och den andra kvinnan sade:
Nej! det lefvande bamet är mitt, och
det är ditt harn, som är dödt. Och
denna sade: :Nej! det är ditt bam,
som är dödt, och det lefvande bamet
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är mitt. Och seelan de harle så talat
inför konungen,
23. sade konungen: Denna säger:
det är min son, som lefver, och det
är din son, som är död; och den
andra säger: nej! det är din son, som
är död, och det är min son, som lefver.
24. Och konungen sade: Tagen mig
hit ett svärd! Och då svärdet var
framburet till konungen,
25. sade konungen: Huggen det
lefvande barnet i två stycken, och
gifven den ena hälften åt den ena,
och den andra hälften åt den andra!
26. Och då sade den kvinnan, som
råude om det lefvande barnet, till
konungen: ty hennes hjärta blef
upprördt för hennes barns skull Nådige herre, gifven henne barnet
lefvande och dräpen det icke! Men
den andra sade: Det vare hvarken
ditt eller mitt! Låt skifta det!
27. Och konungen svarade och sade:
Gifven åt henne det lefvande barnet,
och dräpen det icke! Hon är dess
moder.
28. Och när hela Israel fick höra
den dom, som konungen hade fällt,
vördade de konungen, ty de sågo, att
Guds vishet var i honom till att rätt
döma.

KAP.

~:

23.

och en hade att svara för en månads
bebof.
8. Och deras namn voro dessa:
Ben-Hur i Efraims bergstrakt;
9· Ben-Deker i Makaz och Saalbim
och Bet-Semes och Elon Bet-Hanan;
ro. Ben-Resed i An1bot, under hvil·
ken ock hörde Soko och hela landet
Hefer;
r r. Ben-Abinadab i Dors hela högland, h vilken hade Tafat, en Salomos
dotter, till hustru;
12. Baana, Ahiluds son, i Taanak
och Megiddo och i hela den del af
Bet-Sean, som ligger på sidan om
Zartana, nedanom Jisreel, och i landet
ifrån Bet-Sean ända till Abel-Mehola,
bortom J okmeam ;
13. Ben-Geber i Rarnot i Gilead,
under h vilken hörde J airs, Manasses
sons, område, som ligger uti Gilead,
och Argobs landsträcka i Basan med
sextio stora städer, befästa med murar
och kopparbommar;
14. Abinadab, Iddos son, i Mahanaim;
15. Ahimaaz i Naftali, hvilken också hade fått en Salomos dotter, Basmat, till hustru;
r6. Baana, Husais son, i Aser och
Alot;
17. Josafat, Paruahs son, i Isaskar;
18. Simei, Elas son, i Benjamin;
4 Kapitlet.
19. Geber, Uris son, i Gileads land,
0"'alomos ämbetsmän.. Hans prakt oclt.lza1tS vislz.et. Sihons, den Amoreiske konungens,
ch konung Salomo var konung och Ogs, den Basanitiske konungens,
öfver hela Israel.
land, och han var den ende fogden
2. Och desse voro hans förnämste i det landet.
män: Asaria, son till prästen Zadok;
20. Juda och Israel voro talrike så3· Elihoref och Ahija, Sisas söner,
som sanden i hafvet, och de åto och
skrifvare; J osafat, Ahiluds son, kansler;
drucko och voro glade.
4· och Benaja, Jajadas son, befäl1 Mos. 13: r6. 15: S·
hufvare öfver krigshären; och Zadok
2r. Och Salomo härskade öfver alla
och Ebjatar präster;
, Kon. z: 26, • 7•
riken ifrån älfven till Felisteernas land
5· och Asaria, Natans son, uppsy- och ända till Egyptens gräns. De
ningsman öfver fogdarnc; och Sabud, sände skänker till Salomo och voro
Natans son, konungens rådgifvare honom underdån ige så länge han lefde.
och vän;
Syr. 47: '4·
22. Och de lifsmedel, h vilka Salomo
6. och Abisar slottshöfding; och
Adouiram, Abdas son, tillsyningsman för hvatje dag behöfde, voro trettio
kormått siktadt hvetemjöl och sexti.o
öfver de allmänna arbetena.
kormått annat mjöl,
23. tio gödda oxar och tjugu vall7· Och Salomo hade tolf fogdar,
fördelalle på hela Israel, som skulle oxar och ett hundra får, förutom
anskaffa lifsförnödenheterna för ko- hjortar och rådjur och stengetter och
nnngen och för hans hus, och hvar gödda kapuner.

O
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24. Ty han rådde öfver hela landet smort honom till konung i hans fa-

på denna sidan älfven, ifrån Tipsah
ända till Gasa, och öfver alla konungar på denna sidan älfven, och
han hade fred på alla sidor rundt
omkring,
25. så att Juda och Israel sutto
trygge, hvar och en under sitt vinträd
och under sitt fikonträd, ifrån Dan ända till Beer-Seba, så länge Salomo lefde.
26. Och Salomo hade fyratio tusen
spiltor för sina vagnshästar och tolf
tusen ridhästar.
2 Krön. I: '4•
9: •S·
27. Och de nämnde fogdame anskaffade lifsförnödenheterna för konung Salomo och för alla dem som
hade tillträde till konungens bord,
hvar och en för sin månad, och de
lät o intet fattas.
28. Och kornet och halmen för
vagnsbästarue och för ridhästame läto
de framföra till det ställe, där det
borde aflämnas, hvar och en i sin
ordning.
29. Och Gud gaf Salomo vishet
och klokhet i rikt mått och ett förstånd, vidsträckt såsom sanden på
hafvets strand.
Syr. 47 : x6.
30. Och Salomos vishet var större
än alla österns barns och större än
alla Egyptiernas vishet.
31. Och han var visare än alla
människor, än Etan, Esrahiten, än
Heman och Kalkol och Darda, Mabols söner, och han vardt namnkunnig ibland alla folk rundt omkring.
I

Krön.

2:

6.

Ps. 88:

I·

89: x.

32. Och han framsade tre tusen
ordspråk, och hans sånger voro ett
tusen fem.
33· Och han talade om träden, ifrån
cedern på Libanon och ända till isopen,
som växer fram utur muren; och han
talade om dj uren, om fåglarne, om
maskarue och om fiskarne.
34· Och ifrån alla folk kom man
för att höra Salomos vishet, ifrån alla
konungar på jorden, som hade hört
talas om hans vishet.

5 Kapitlet.
Tmtjelbyggnadm .fiirbtredes.

konungen i Tyrus, sänOchdeHiram,
sina tjänare till Salomo när
han hade fått höra, att man hade

ders ställe, ty Hiram hade alltid varit
Davids vän.
2

Sam.

s:

II.

I

Krön.

14: :r.

2

Krön.

2:

3·

Och Salomo sände till Hiram
och lät säga honom:
3· Du vet, att David, min fader,
icke kunde bygga något hus åt Herrens, sin Guds, namn, för de krigs
skull, hvarmed de omgåfvo honom
på alla sidor till dess Herren lade
dem under hans fotblad.
4· Men nu har Herren, min Gud,
gifvit mig lugn på alla sidor. Ingen
motståndare är mer, och inga onda
anslag.
S· Och si, jag har tänkt bygga ett
hus åt Herreus, min Guds, namu,
såsom Herren har talat till min fader
David då han sade: Din son, h vilken
jag i ditt ställe vill sätta på din tron,
han skall bygga ett hus åt mitt namn.
2.

2

Sam. 7: 13.

1

Krön.

22: 10.

6. Och befall nu, att man hugger
mig cedrar ifrån Libanon, och mina
tjänare skola biträda dina tjänare, och
dina tjänares lön vill jag gifva dig
efter hvad du säger, ty du vet, att
ibland oss är ingen, som kan hugga
träd såsom Zidonierna.
7· Och då Hiram hörde Salomos
ord, blef han mycket glad och sade:
Lofvad vare Herren i dag, som har
gifvit David en så vis son att regem
öfver detta talrika folket!
8. Och Hiram sände till Salomo
och lät säga honom: Jag har hört
det bud du har sänd t till mig. J ag
vill göra allt hvad du önskar, angående både ceder- och cypressträd.
9· Mina tjänare skola skaffa dem
ned ifrån Libanon till hafvet, och jag
skall låta flotta dem ned till det ställe,
som du anvisar för mig, och skall
lossa dem där, och du skall låta afhämta dem. Men du skall ock göra
hvad jag begär och hålla mitt hus
lifsmedel till handa.
ro. Och Hiram gaf åt Salomo cederoch cypressträd, så mycket han begärde.
I I. Och SaJomo gaf åt Hiram tjugu
tusen kormått h vete, till kost för hans
hus, och tjugu kormått stött olja.
Detta gaf Salomo åt Hiram hvarje år.
2

Krön.

2! 10.

l

13. Och Salomo pålade dagsverken,
hvilka han utkräfde utaf hela Israel;
och de arbetsskyldige voro trettio tusen män.
14. Och han sände dem till Libanon,
tio tusen i hvatje månad växelvis, så
att de voro en månad på Libanon
och två månader henna. Och Adoniram hade tillsyn öfver arbetsfolket.
15. Och Salomo hade sjuttio tusen
bärare och åttio tusen stenhuggare.
16. Utom de af Salomo tillsatte öfverfogdarne öfver arbetet, voro tre
tusen tre hundra tillsyningsmän öfver
arbetsfolket.
I Kon. g: 23·
2 Krön. 0: 2.
17. Och konungen befallde, att de
skulle bryta stora och dyrbara stenar, på det att husets grund skulle
läggas af huggen sten.
18. Och Salomos byggmästare och
Hirams byggmästare och männen
ifrån Gebal höggo och tillredde trävirke och sten till husets byggande.

6 Kapitlet.
Templets byggattde.

J det
fyra hundrade och åttionde
året efter Israels barns utgång utur Egyptens land, i det fjärde året af
Salomos regering öfver Israel, i månaden Siv, som är den andra månaden, bötjade han bygga huset åt
Herren.
2. Och huset, som konung Salomo
byggde åt Herren, var sextio alnar
långt, tjugu alnar bredt och trettio
alnar högt.
2 Krön. 3: 2, 3·
3· Och förhuset framför helgedomen
i huset var tjugu alnar långt, efter
husets bredd, och tio alnar bredt
framför huset.
• Krön. 3: 4· ] oh. zo: •3·

KAP. 6: 18.
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Och Herren gaf Salomo vishet
>åsom han hade sagt honom; och det
var fred mellan Hiram och Salomo,
och de gjorde båda ett förbund med
hvarandra.
z Kon. 3 : n.
12.

Ap. G . 3: u.

s:

z2.

4· Och han gjorde fönster på huset
af inmurade bjälkar.
S· Och vid väggen af huset uppförde han en tillbyggnad rundt omkring husets väggar, rundt omkring
helgedomen och koret, och han inredde däruti kamrar nmdt omkring.
6. Den nedersta våningen var fem

alnar bred, och den mellersta sex alnar bred, och den tredje sju alnar
bred; ty man hade gjort afsatser på
huset rundt omkring utvändigt för
att icke behöfva något fäste i husets
väggar.
7· Och då huset byggdes, vardt det
byggdt af sten, som hade blifvit färdighuggen vid stenbrotten, så att
ingen hammare eller yxa eller något
järnredskap hördes vid huset då det
byggdes.
r Kon. s: 17, 18.
8. En dörr till mellersta våningen
var på husets södra sida, och en vindeltrappa gick upp till den, och ifrån
den mellersta till den tredje våningen.
9· Och sedan han hade byggt huset färdigt, täckte han det med stockar och rader af cederbjälkar.
10. Och han byggde hvatje sidovåning utmed hela huset, fem alnar
hög, och fäste dem vid huset medelst
cederbjälkar.
II. Och Herrens ord skedde till
Salomo sålunda:
12. Hvacl angår detta huset, som
du bygger, så, om du vandrar i mina
stadgar och håller mina rätter och
iakttager alla mina bud och vandrar
efter dem, skall jag uppfylla mitt ord
till dig, hvilket jag talade till din
fader. David;
2 Sam. 7: 13, :14.

t

Kon. 2: 4· g: 4· s Krön. 22: to.

13. och jag skall bo ibland Israels
barn och icke öfvergifva mitt folk
Israel.
14. Och sedan Salomo hade uppbyggt huset och fulländadt det,
15. klädde han husets väggar invändigt med bräder af cederträ. Ifrån
husets golf ända upp till takbjälkarne
panelade han med trä innantill och
beklädde husets golf med cypressbräder.
16. Och tjugu alnar af husets innersta afdelning beklädde han med
cederbräder, ifrån golfvet ända upp
till bj[Uklaget, och inredde dem till
husets kor eller det allraheligaste.
17. Och den främre delen af huset
eller den så kallade helgedomen var
fyratio alnar lång.
18. Och cederbräderna på huset
innantill voro inskurna med gurklika
sirater och blomverk. Allt var af
cederträ, och ingen sten syntes.

KAP. 6: 19.
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r g. Och ett kor inredde han innerst
i huset, att man där skulle sätta Herrens förbundsark.
20. Och koret var tjugu alnar långt
och tjugu alnar bredt och ~ugu alnar högt, och han öfverdrog det med
finaste guld, h varmed han ock öfverdrog altaret, som var af cederträ.
21. Och Salomo öfverdrog huset
innantill med finaste guld, och med
kedjor af guld stängde han koret,
hvilket han hade öfverdragit med
guld.
22. Och hela huset öfverdrog han
öfverallt med guld, och hela det altaret, som hörde till koret, öfverdrog
han med guld.
23. Och i koret gjorde han två Keruber af oli vträ. Tio alnar hög var
den ena.
2 Mos. •s: tS.
37: 7·
24. Och fem alnar höll hvardera
vingen på hvardera Keruben, så att
tio alnar voro ifrån ändan af den
ena vingen till ändan af hans andra
vinge.
25. Och den andra Keruben höll
tio alnar. Enahanda mått och enahanda form hade båua Keruberna.
26. 'rio alnar hög var den ena Keruben, och likaså den andra.
27. Och han uppställde Keruberna
midt uti det innersta rummet af huset;
och Keruberna utsträckte vingarne,
så att den enas vinge rörde vid den
ena väggen, och den andra Kerubens
vinge rörde vid den andra väggen,
och midt i rummet rörde den enas
vinge vid den andras.
28. Och han öfverdrog Keruberna
med guld.
29. Och på alla husets väggar rund t
omkring lät han göra snidverk med
utskurna Keruber, palmer och blomverk, både i det inre rummet och i
det yttre.
30. Och husets golf öfverdrog han
med guld både i det inre rummet och
i det yttre.
3 r. Och såsom ingång till koret
gjorde han flygeldörrar af olivträ,
hvilkas utsprång, dörrposterna, upptogo en femtedel af väggen.
32. Och på de båda flygeldörrama
af olivträ lät han göra snidverk af
Keruber, paltner och blomverk, och
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öfverdrog dem med guld, och Renlberna och palmerna lät han förgylla.
33· Och likaledes gjorde han för
ingången till helgedomen dörrposter
af olivträ, som upptogo en fjärdedel
af väggen,
34· och två flygeldörrar af cypressträ, bestående, hvardera dörren, af
två halivor, af hvilka den ena kunde
vikas öfver den andra.
35· Och han gjorde däruppå snidverk af Keruber, palmer och blomverk och öfverdrog dem mecl guld,
som utjämnades öfver det inskurna
snidverket
36. Och han byggde den inre förgården af tre hvarf huggen sten och
ett hvarf cederbjällcar.
37. I fjärde året i månaden Siv
vardt grundvalen lagd till Herrens hus.
38. Och i elfte året i månaelen Bu!,
som är den åttonde månaden, vardt
huset färdigt till alla delar såsom det
skulle vara, så att han byggde däruppå i sju år.

7 Kapitlet.
.!>ltlomos Jalnts.

O

Templets til/höri'gluter.

ch på sitt eget hus byggde Salomo i tretton år till dess han
fick hela sitt hus färdigt.
2. Och han byggde Libanons skogshus ett hundra alnar långt, femtio
alnar bredt och trettio alnar högt, på
fyrdubbla rader af cederpelare och
på cederbjälkar, som lades ofvanpå
pelarne.
3· Och taket var af cederträ öfver
de fyratiofem kamrarne, som, femton
i hvatje våning, vorobyggda ofvanpå
pelarne;
4. och bjälklagen gingo i tre hvarf,
och fönster var vid fönster i tre rader;
5· och alla dörrar och fönster voro
på alla fyra sidorna panelade, och det
ena fönstret låg miclt emot det andra
i de tre raderna.
6. Och han byggde pelare-förhuset
femtio alnar långt och trettio alnar
bredt, med ett förhus framför detta,
hvilket äfven hade sina pelare med
en trappa framföre.
7· Och han byggde tron-förhuset
t111 domaresal, där han skulle sitta

l
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till doms, och panelade det med cederträ ifrån golf till tak.
8. Och hans hus, däruti han själf
bodde, och som låg på den andra
borggården, innanför tronförhuset, var
byggdt såsom detta; och ett likadant
hus byggde Salomo ock åt Faraos
dotter, hvilken han hade tagit till
hustru.
9· Till alla dessa byggnader användes dyrbar sten, huggen efter mått
och sågad med såg, både på innanoch utansidan, ifrån grunden ända
upp till taklisterna, både på den yttre
och på den stora borggården.
ro. Och grunden var lagd af dyrbara och stota stenar ifrån tio till åtta
alnars längd.
I I. Och ofvanpå dem anbragtes dyrbara stenar, huggna efter mått, och
cedervirke.
12. Och den stora borggården var
rundt omkring omgifven af tre hvarf
huggen sten och ett hvarf cederbjälkar, likasom den inre förgården
till Herrens hus och förhuset till konungens hus.
13. Och konung Salomo sände och
lät hämta Hiram ifrån Tyrus.
2

Krön.

2:

:13.

14. Han var son till en änka af
Naftalis stam, och hans fader var en
Tyrisk man, en kopparsmed. Han
var full af vishet och förstånd och
skicklighet att förfärdiga allehanda
arbeten af koppar; och han kom till
konung Salomo och verkställde alla
hans arbeten.
2 Mos. 3 r: 3 .
rs. Och han gjorde de två kopparpelarne, hvardera aderton alnar hög,
och en tolf alnars tråd mätte omkretsen på hvardera pelaren.
2 Kon. 25: 17.

Jer. 52: 2r.

16. Och han gjorde två knoppar,
gjutna af koppar, till att sätta ofvanpå pelarne, och h vardera knoppen var
fem alnar hög.
17. Flätor af flätverk, snodder af
kedjeverk, gjordes till knopparue ofvanpå pelarne, sju till hvardera knoppen;
18. och han satte granatäpplen i
två rader, rundt omkring flätverket
till de båda knopparne, till att betäcka knopparne, som voro ofvanpå
pelarn e,
rq. och knopparue ofvanpå pelarne

KAP. 7: 30.

i förhuset hade liljeformiga sirater till
fyra alnars höjd.
20. Och på knopparue till de båda
pelarne både ofvantill och vid sidan
af själfva bucklan, som låg gent emot
flätverket, anbragtes två hundra granatäpplen i rader rund t omkring hvardera af de båda knopparne.
21. Och han uppställde pelarne i
förhuset till helgedomen. Och den,
hvilken han ställde på högra sidan,
kallade han J akin, och den, h vilken
han ställde på vänstra sidan, kallade
han Boas.
22. Och i toppen på pelarne voro
liljeformiga sirater. Och härmed var
arbetet på pelarne afslutadt.
23. Och han gjorde det gjutna hafYet, tio alnar bredt ifrån den ena
brädden till den andra, alldeles rund t,
fem alnar högt, och ett trettio alnars
snöre mätte dess omkrets rundt omkring.
2 Krön. 4: 2. }er. p: 20.
24. Och gurklika sirater voro nedanom dess brädd rundt omkring, tio
på hva:rje aln. Rundt omkring hatvet
på alla sidor voro dessa sirater i två
rader, gjutna i samma gjutning som
det.
2 Krön. 4: 3·
25. Det stod på tolf oxar, af h vilka
tre voro vände rnot norr, tre mot
väster, tre mot söder och tre rnot
öster; och hafvet stod ofvanpå dessa,
och med bakdelen voro de allesarnman vände inåt;
26. och dess tjocklek var en tvärhand, och dess brädd var gjord såsom brädden på en bägare, i form af
en utsprucken lilja. Det rymde två
tusen batmått.
2 Krön. 4 : 5·
27. Och han gjorde de tio kopparstolarne, h vardera fyra alnar lång och
fyra alnar bred och tre alnar hög.
28. Och på hva:rje stol voro sidostycken anbragta emellan ramar,
29. och på sidostyckena emellan
ramarue voro lejon, oxar och Keruber.
och så ofvanom som nedanom ramarne voro lejon och oxar och kransar i nedhängande arbete.
30. Och hva:rje stol hade fyra hjul
af koppar med axlar af koppar, och
fyra hörnfötter, som tjänade dem till
armar. Under karet voro armarue
gjutna med motsvarande kranssirater.

KAP. 1: 31.
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31. Och en öppning till karet gick
initrin stolknoppen uppåt, en aln lång,
och stolknoppen hade en rund öppning, lik en fotställning, en och en
half aln vid, och äfven på denna öppningen voro sirater, och sidostyckena
voro fyrkantiga, icke runda.
32. Och de fyra hjulen voro nedanom sidostyckena, och hjulens hållare
voro fästa vid stolen, och hvalje hjul
var halfaunan aln högt.
33· Och hjulen voro gjorda såsom
vagnshjul, och deras hållare och deras
ringar och deras ekrar och deras nafvar voro allesamman gjutna.
34· Och de fyra armarue i de fyra
hörnen på hvalje stol utgjorde ett
stycke med själfva stolen.
35· Och på den öfre delen af stolen
var en rund upphöjning, en half aln
hög, och på den öfre delen af stolen
voro dess hållare och dess sidostycken,
gjutna i ett stycke med stolen.
36. Och på hållames sidor och på
stolens sidostycken lät han inrista Keruber, lejon och palmer, så långt utry=et medgaf, och kransar däromkring.
37· På detta sättet gjorde han de
tio stolarne. De voro allesamman af
enahanda gjutning, mått och form.
38. Och han gjorde tio kar af koppar, af hvilka hvartdera rymde fyratio
hatmått och var fyra alnar långt, ett
kar till hvar och en af de tio stolarne.
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43· och de tio stolarue och de tio
karen på stolarue,
44· och hafvet, det enda, och de
tolf oxarne under hafvet,
45· och grytorna och skofiarna och
skålarna och alla de andra kärlen,
som Hiram gjorde åt konung Salomo
till Herrens hus, af polerad koppar.

46. På J ordanslätten lät konungen
gjuta alltsammans i dess täta leljord
emellan Sukkot och Zartan.
47· Och Salomo lät alla dessa kärlen
blifva ovägda, för deras stora myckenhets skull, hvarför kopparus vikt icke
blef utrönt.
48. Och Salomo gjorde all den redskap, som tillhörde Herrens hus, det
gyllene altaret, bordet, h varuppå skådebröden skulle ligga,
49· och de fem ljusstakarue af guld
på den högra, och de fem på den
vänstra sidan, framför koret, af finaste
guld, och blomverket och lamporna
och ljussaxarna af guld • Krön.~= 7.
so. och faten och knifvarne och skålarna och kopparue och fyrfaten, af
finaste guld, och hakarue till flygeldörrarna till det innersta af huset,
eller det allraheligaste, och till helgedomens flygeldörrar, af guld.
sr. Och sedan allt arbetet var afslutadt, som konung Salomo hade låtit
göra till Herrens hus, lät Salomo föra
dit in det som hans fader hade helgat,
silfret och guldet och kärlen, och lade
2 Krön. 4: 6.
det in uti skattkammaren i Herrens
39· Och han ställde fem stolar på
2 Sam. S: 7, u: .
2 Krö n. s: t.
högra sidan om huset och fem på hus.
vänstra sidan om huset, och hafvet
ställde han på högra sidan om huset
8 Kapitlet.
mot sydost.
T~mplet ·invz"ges.
40. Och Hiram gjorde karen och
skofiarna och skålarna och afslutade
ärefter församlade konung Salomo
till fullo allt det arbete, som han hade
Israels äldste och alla hufvudåtagit sig åt konung Salomo för Her- männen för stammarue och de förrens hus,
nämste husfäderna ibland Israels barn,
41. nämligen två pelare och de två till J ernsalem, för att flytta Herrens
runda knopparne, som voro ofvanpå förbundsark ifrån Davids stad, det är
de två pelarue, och de två flätverken Zion.
2 Sam. s: g.
2 Krön. s: 2.
att betäcka de två runda knopparue
2. Och till högtiden församlades till
på pelarne,
konung Salomo alla män i Israel, i
42. och de fyra hundra granatäpp- månaden Etanim, som är den sjunde
.ena till de två flätverken, eller två månaden.
rader granatäpplen till hvartdera flät3· Och sedan alla Israels äldste hade
yerket för att betäcka de två runda kommit tillstädes, lyfte prästerna upp
knopparue, som voro ofvanpå pelarne, arken
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4· och flyttad~ Herrens ark och församlingshyddan och alla helgedomens
redskap, som voro i tabernaklet. Allt
detta flyttade prästerna och Leviterna.

varda byggdt åt mig, att mitt namn
skulle vara där; men David har jag
utvalt, att han skall vara öfver mitt
folk Israel. •
4 Mos. 4: '5·
17. Och min fader David hade väl
5· Och konung Salomo och hela i sinnet att bygga ett hus åt Herrens,
Israels menighet, som hade samman- Israels Guds, namn;
2 Sam. 7! 2. t Krön. 17: 1. 2 Krön. 6: 7·
kommit till honom, gingo med honom
framför arken och offrade får och fär8. men Herren sade till min fader
kreatur i sådan mängd, att de icke David: Då du har haft i sinnet att
kunde täljas eller räknas.
bygga åt mitt namn ett hus, har du
6. Och prästerna buro Herrens för- gjort väl däruti, att du har haft det
bundsark till sitt rum i husets kor i sinnet.
eller det allraheligaste under Keruber19. Dock skall icke du bygga det
nas vingar.
huset, utan din son, som utgår af dina
7· Ty Keruberna räckte sina vingar länder, han skall bygga ett hus åt
ut till den plats, där arken stod, och mitt namn.
20. Och Herren har hållit sitt ord,
Keruberna öfverskylde arken och dess
stänger.
som han har talat, ty jag är kommen
8. Och stängerna voro så långa, att i min fader Davids ställe och sitter på
deras ändar syntes ifrån helgedomen Israels tron, såsom Herren har sagt,
framför koret, men utanför syntes de och jag har byggt ett hus åt Herrens,
icke; och de äro kvar där än i dag. Israels Guds, namn,
9· Och i arken var intet annat än
21. och jag har därtillredtett rum
de två stentaflorna, som Mose hade åt arken, i hvilken Herrens förbund
dit nedlagt vid Horeb när Herren är, hvilket han har gjort med våra
gjorde förbund med Israels barn då fäder då hau förde dem utur Egyptens land.
de gingo ut ur Egyptens land.
2 Mos. 25: 16, 21.
2

4 1\fos. 17: 10.

Krön.

5 1\fos. 31: 26.

s: xo. Ebr. g: 4·

ro. Och då nu prästerna gingo ut
från helgedomen, uppfyllde molnskyn
Herrens hus, 2 1\Ios. 40: 34· 4 Mos. g: >5·
II. så att prästerna, för molnskyns
skull, icke kunde stå och göra sin
tjänst, ty Herrens härlighet uppfyllde
Herrens hus.
2 Krön. 7: x, •·
12. Då sade Salomo: Herren har
sagt, att han vill bo i töcknet.
2

Mos.

20: 21.

3
2

~Ios . :r6: 2.
Krön. 6: x.

5 Mos. 4: n.

13. Jag har byggt ett hus åt dig till
boning, till ett säte, där du skall bo
till evig tid.
14. Och konungen vände sitt ansikte om och välsignade hela Israels
menighet, och hela Israels menighet
förblef stående.
15. Och han sade: Lofvad vare Herren, Israels Gud, som med sin mun
har talat med min fader David och
med sin hand har fullbordat det och
sagt:
2 Sam. 7: 6, '3·
r6. »Ifrån denna dag, då jag förde
mitt folk Israel utur Egypten, har jag
ingen stad utvalt utur någon af Israels stammar, att ett hus skulle där

22. Och Salomo ställde sig framför
Herrens altare inför hela Israels menighet och räckte ut sina händer mot
himmelen
2 Krön. 6: '3·
2 Makk. o: xo.
23. och sade: Herre, Israels Gud,
det är ingen Gud såsom du, hvarken
ofvantill i himmelen eller nedantill på
jorden, trofast i förbund och b armhärtighet mot dina tjänare, som vandra
inför dig af hela sitt hjärta,
24. du, som har hållit mot din tjänare David, min fader, allt hvad du
har tillsagt honom, och som med din
hand har fullkomnat hvad du hade
talat med din mun, såsom det i denna
dag visar sig.
25. Håll också nu, Herre, Israels
Gud, hvad du har sagt åt din tjänare
David, min fader, då du sade: Dig
skall aldrig fattas en man för mig,
som skall sitta på Israels tron, om
allenast dina barn taga vara på sin
väg, så att de vandra såsom du har
vandrat inför mig.
, Krön. 22: xo.
26. Och nu, Israels Gud, låt clina
ord blifva sanna, som du har talat till
din tjänare David, min fader!
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27. Men kan verkligen Gud bo på
jorden? Si, himmelen och alla himlars himlar kunna icke rymma dig,
huru mycket mindre då detta hus,
som jag har byggt!
• Krön. o: 6.
Es. 66: r. J er. 23: •4·

Ap. G. 7: 48, 49· 17: •4·

28. Och vänd dig till din tjänares

bön och till hans begäran, Herre min
Gud, så att du hör det rop och den
bön, som din tjänare beder inför ditt
ansikte i dag,
29. att dina ögon må vara öppna
öfver detta hus natt och dag, öf\·er
det rum, om hvilket du har sagt:
»Mitt namn skall vara där», så att du
hör den bön, som din tjänare beder
på detta rum! • Mos. 2o: • 4 . 5 Mos. xo: n.
30. Och hör nu din tjänares och ditt
folk Israels bön, som de bedja på
detta rum, och hör det upp till det
rum, där du bor i himmelen! Hör oss
och förlåt oss!
31. Om någon syndar emot sin
nästa, och man åläg ger honom att
vätja sig med cd, och eden kommer
inför ditt altare i detta hus,
32. så hör den i himmelen och laga
så, att dina tjänare få rätt, och att den
skyldige blifver fälld, och låt hans väg
drabba hans hufvud, och låt den oskyldige gå fri och få njuta sin oskuld till
godo!
33· Om ditt folk Israel varder siaget af sina fiender därföre att de hafva
syndat emot dig, men de omvända sig
till dig och bekänna ditt namn och
bedja och bönfalla inför dig i detta
huset,
34· så hör dem i himmelen och förlåt ditt folk Israels synd och för dem
åter till det land, som du har gifvit
deras fäder!
35· Om himmelen varder igenlyckt,
så att intet tegn faller därföre att de
hafva syndat emot dig, och de bedja,
vände mot detta rum, och bekänna
ditt namn och vända om ifrån sin
synd, sedan du har tuktat dem,
36. så hör dem och förlåt dina tjänares och ditt tolk Israels synd, sedan du har lätt dem den goda vägen,
på hvilken de skola vandra, och låt
regna öfver ditt land, som du har gifvit ditt folk till besittning!
37· Om hungersnöd varder i landet
eller pest eller sot och rost på säden,

378

eller gräshoppor komma, eller fiende
belägrar någon af landets stäJer, eller
någon annan plåga eller sjukdom inträffar,
38. så måtte hvatje bön och hvatje
begäran, som hvar människa, eller hela
ditt folk Israel, när de känna sitt hjärtas plåga, uppsänder med händerna
sträckta mot detta hus,
39· höras af dig i himmelen, din
bonings rum, och du vara nådig och
göra och gifva åt en och hvar eftersom hela hans vandel har varit, då du
känuer hans hjärtelag, ty du alletJa
känner alla människobams hjärtan,
x Sam. x6: 7·

• Krön. 6: 30.

40. på det att de skola frukta dig
alltid så länge de lefva i det land,
som du har gifvit våra fäder!
41. Och äfven om en friimling, som
icke är af ditt folk Israel, kommer
ifrån fjärra n la nd, för ditt namns skull,
42. emedan de hafva hört ryktet om
ditt stora namn och om din starka
hand och om din uträckta arm, och
han kommer och beder i detta hus,
43· så hör honom i himmelen, din
bonings rum, och gör allt, hvarom
den främlingen åkallar dig, på det att
alla folk på jorden må känna ditt
namn och frukta dig likasom ditt folk
Israel och fömimma, att detta huset,
som jag har byggt, är nämndt efter
ditt namn!
Es. s6: 6. Matt. •x: x3.
44· När ditt folk drager ut i strid
emot någon sin fiende på den väg,
hvarpå du sänder dem, och de bedja
till Herren, vände mot den staden,
som du har utvalt, och mot det huset,
som jag har byggt åt ditt namn,
45· så hör i himmelen deras bön och
deras begäran och skaffa dem rätt!
46. Om de synda emot dig, ty det
är ingen människa, som icke syndar,
och du varder vred på dem och gifver dem i fiendehand, och man förer
dem fångna bort i fiendeland, fjärrru1
eller när,
, Krön. 6: 36.
Ords. •o: 9· Pred. 7: 2r. Rom. g: • 3· r Joh. x: 8.
47. men de besinna sig i sitt hjärta
i det land, dit de i fångenskap hafva
blifvit förde, och omvända sig och
bedja till dig i sin fångenskaps land
och säga: vi hafva syndat och illa
gjort och förtjänat straff,
48. och de omvända sig till dig af
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allt hjärta, och af all själ uti sina fienders land, som hafva bortfört dem,
och bedja till dig, vände mot sitt land,
som du har gifvit deras fäder, och
mot den staden, som du har utvalt,
och mot det huset, som jag har byggt
åt ditt namn,
49· så hör deras bön och begäran i
himmelen, din bonings rum, och skaffa
dem rätt
so. och förlät ditt folk hvad de
hafva syndat emot dig och alla deras
öfverträdelser, hvarmed de hafva förbrutit sig emot dig, och låt dem vederfaras barmhärtighet af dem som
hålla dem fångna, att de förbarma sig
öfver dem!
5 r. Ty de äro ditt folk och din
egendom, som du har fört utur Egypten, utur järnugnen,
2 Mos. x: n, 14.

5 Mos. 4:

20.

52. och låt dina ögon vara öppna
för din tjänares och ditt folk Israels
bön, så att du hör dem i allt det,
h varom de åkalla dig!
Ps. n t: 4 .
53· Ty du har afskilt nem dig till
egendom utur alla folk på jorden, såsom du har sagt genom din tjänare
Mose då du förde våra fäder utur
Egypten, Herre, Herre!
2 Mos. 19: 5·

5 Mos. 7: 6.

14: 2.

54· Och då Salomo hade slutat att
så bedja och bönfalla inför Herren,
stod han upp ifrån Herrens altare,
där han hade legat på knä, med händerna sträckta tqot himmelen,
55· och stod och välsignade hela
Israels menighet med hög röst, sägande:
56. Lofvad vare Herren, som har
gifvit sitt folk Israel ro såsom han
har sagt! Icke ett enda har slagit fel
af alla hans goda ord, som han har
talat genom sin tjänare Mose.
5 Mos. r2: :ro.

57· Herren, vår Gud, vare med oss,
såsom han har varit med våra fäder!
Han öfvergifve oss icke och förskjute
oss icke!
Syr. so: 36.
58. Men han böje våra hjärtan till
sig, så att vi må vandra på alla hans
•;ägar och hälla hans bud, stadgar och
rätter, som han har budit våra fäder!
59· Och måtte dessa mina ord, som
jag har bedit inför Herrens ansikte,
vara nära inför Herren, vår Gud, både

KAP. 9: 3.

dag och natt, atL han må skaffa rätt
åt sin tjänare och rätt åt sitt folk Israel dag för dag!
6o. På det att alla folk på jorden
må förnimma, att Herren är Gud och
ingen annan.
s Mos. 4: 35, 39·
6r. Och Yare edert hjärta rättsinnigt mot Herren, vår Gud, så att J
vandren nti hans stadgar och hällen
hans bud, såsom I hafven gjort i
denna dag!
62. Och konungen och hela Israel
offrade offer inför Herrens ansikte.
63. Och Salomo offrade såsom det
tackoffer, hvilket han offrade åt Herren, tjugut\'å tusen oxar och hundra
tjugu tusen får. Så invigde de Herrens hus, konungen och alla Israels
barn.
2 Krön. 7: 5·
64. På samma dag invigde konungen den mellersta delen af förgården, som var framför Herrens hus,
ty där offrade han brännoffret och
spisoffret och fettstyckena af tackoffret; emedan kopparaltaret, som stod
inför Herrens ansikte, var för litet för
att kunna rymma brännoffret, spisoffret och fettstyckena af tackoffren.
3 Mos.

2:

:r.

Krön. 7: 7·

2

65. Och högtiden, hnlken Salomo
och hela Israel med honom, en stor
menighet ifrån Hamat ända till Egyptens bäck, på denna tiden firade inför
Herrens, vår Guds, ansikte, räckte i
tva gånger sju, eller fjorton, dagar.
4 Mo:;. 3-+: 5·

2

Krön. 7: 8.

66. Och på ättonde dagen lät han
folket gå, och de välsignade konungen
och gingo till sina hyddor, glädjande
och fröjdande sig öfver allt det goda,
som Herren hade gjort med sin tjänare David och med sitt folk Israel.

g Kapitlet.
Jierre1L 1ljJjenbarar sig för Salomo. Hi1'ams lön.
Salomos arbetsmanskaj1 oifer01'dtti11g1 skejJjifart.

då Salomo hade slutat att bygga
O chHerrens
hus och konungshuset
och allt annat som Salomo hade håg
och lust till att göra,
2 Krön. 7 : " ·
2. syntes honom Herren för andra
gången, likasom han hade synts honom i Gibeon.
, Kon. 3 : 5·
3· Och Herren sade till honom: Jag
har hört din bön och din begäran,
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som du har bedit inför mitt ansikte.
Jag har helgat detta huset, som du
bar byggt, till en evärdlig boning för
mitt namn, och där skola mina ögon
och mitt bjärta vara i all tid.
s ?I-Ios. 12: u. 1 Kon. 8: 22. Ps. 132: 14.
4· Och om du vandrar inför mig,
såsom din fader David bar vandrat,
med rättsinnigt hjärta och rättfärdigbet, så att du gör allt det som jag
bar budit dig och håller mina stadgar
och mina rätter,
5· så vill jag befästa ditt rikes tron
öfver Israel till evig tid, såsom jag
lofvade din fader David, sägande: ~Dig
skall aldrig fattas en man på Israels
tron.»

2

Sam. 7:

12.

t

Kon.

2:

4·

t

Krön.

22:

Io.

6. Men om I vänden eder tillbaka
ifrån mig, I och edra barn, och icke
bållen mina bud och stadgar, som jag
har förelagt eder, utan gån bort och
tjänen andra gudar och tillbedjen dem,
7· så skalljag utrota Israel utur det
land, som jag har gifvit dem, och det
huset, som jag har helgat åt mitt
namn, skall jag bortkasta ifrån mitt
ansikte, och Israel skall varda till ett
ordspråk och till en visa ibland alla
folk ; s Mos. 28: 37· 2 Krön. 7: 2o. Jer. 7: r s.
8. och öfver detta huset, så högt
det än må >ara, skall hvar och en,
som går förbi det, häpna och hvissla
och säga: Hvi har Herren åt detta
landet och detta huset så gjort?
s Mos. 29: 24. J er. 22: 8.
9· Och man skall svara: därföre att
de öfvergåfvo Herren, sin Gud, som
hade fört deras fäder utur Egyptens
land, och togo sig andra gudar och
tillbåda dem och tjänade dem, därföre
har Herren låtit allt detta onda komma öfver dem.
ro. Och då tjugu år voro framlidna,
under hvilka Salomo hade byggt de
två husen, Herrens hus och konungshuset,
I Kon. 6: 3s.
7: r. 2 Krön. 8: I.
11. till hvilka Hiram, konungen i
Tyrus, hade understötlt Salomo med
cederträ, cypressträ och guld, så mycket han hade begärt, gaf konung Salomo åt Hiram tjugu städer i Galileiska landet.
2 Krön. 8: 2.
12. Och Hiram drog ut ifrån Tyrus
till att bese de städer, som Salomo
hade gifvit honom, och de behagade
honom icke,
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13. och han sade: Hvad är detta
för städer, min broder, som du har
gifvit mig? Och han kallade dem
Kabullandet, som det heter än i dag.
14. Och Hiram hade skickat till ko·
nungen ett hundra tjugu centner guld.
15. Och så var det med den dagsverksskyldighet, hvilken konung Salomo pålade för byggandet af Herrens hus och sitt hus och Millo och
Jerusalems mur och Hazor och Megiddo och Geser: 2 Sam. s: 9·
x Kon. n: 27.
16. Farao, konungen i Egypten,
hade dragit upp och intagit Geser och
uppbränt det i eld och slagit ihjäl de
Kananeer, som bodde i staden, och
~känkt honom åt sin dotter, Salomos
hustru, till hemgift.
17. Och Salomo byggde Geser och
det nedra Bet-Horon
2 Krön. 8: 5·
18. och Baalat och Tadmor i öknen,
i landet Ramat,
19. och alla upplagsstäder, som Salomo hade, och städerna för krigsvagname och städerna för rytteriet och
alla de hus, hvilka Salomo hade lust
att bygga i J ernsalem, på Libanon,
och i hela landet under sitt välde. 20. Allt det folket, som var kvar af
Amoreer, Heteer, Ferisseer, B:ivveer
och Jebuseer, och som icke var af
Israels barn,
2r. och barnen af dem, som voro
kvar efter dem i landet, och hvilka
Israels barn icke hat1e förmått att utrota, dem pålade Salomo samma dagsverksskyldighet, som de hafva än i dag.
22. Men af Israels barn gjorde han
ingen till träl, utan de blefvo krigare
och hans tjänare och hans höfvitsmäu
och hans vagnskämpar och befälhafvare för hans stridsvagnar och hans
rytteri.
23. De befallningsmän, som af Salomo tillsattes öfver arbetet, voro fem
hundra femtio, som hade befälet öfvearbetsfolket.
• Krön. 8: ro.
24. Sedan Faraos dotter hade flyttal
ifrån Davids stad till sitt hus, som
Salomo hade byggt åt henne, byggde
han ock Millo.
• Krön. 8: r I.
25. Och Salomo offrade tre gånger
om året brännoffer och tackoffer på
det altare, som han hade byggt åt
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Herren, och rökoffer offrade han på
det altare, som stod inför Herrens ansikte. Och sedan han hade fått huset
fullt färdigt,
2 Krön. 4: I. 7, 1 . 8: , 3 .
26. byggde konung Salomo en flotta
i Ezjon-Geber, som ligger vid Elot,
på stranden af Röda hafvet i Edoms
land;
27. och på denna flotta sände Hiram sjökunnigt skeppsfolk jämte Salomos tjänare;
28. och desse foro till Ofir och hämtade därifrån fyra hundra tjugu centner guld, h vilka de förde till konung
Salomo.
2 Krön. 8: I8.

KAP. 10: 19.

8. Lycklige äro dina män och lycklige dina tjänare, som alltid få stå inför ditt ansikte och höra din visdom.
9· Lofvad vare Herren, din Gud,
som har haft behag till dig, så att han
har satt dig på Israels tron! Emedan
Herren älskar Israel till evig tid, har
han satt dig till konung för att skipa
lag och rätt.
10. Och hon gaf konungen ett
hundra tjugu centner guld och specerier i mängd och ädla stenar. Aldrig
inkommo sedan specerier i sådan
mängd, som de, hvilka drottningen af
Saba gaf åt konung Salomo.
I L Och dessutom hemförde Hirams
flotta, som hämtade guld ifrån Ofir,
10 Kapitlet.
också ganska mycket sandelträ och
ädla stenar.
I Kon. 9: 27, 28.
Droftlliug~n. af SaOa. Salomos vislut oclt
rikedom.
12. Och konungen lät af sandelträ
ch då drottningen af Saba fick göra en gångbro till Herrens hus och
höra ryktet om hvad Salomo hade till konungshuset, samt harpor och
gjort för Herrens namn, for hon för cittror för sångare. Aldrig har så
mycket sandelträ inkommit eller blifatt försöka honom med gåtor.
vit sedt ända till denna dag.
2 Krön. g: I.
1\Iatt. :12: 42. Luk. n: 3I•
2 Krön. g: n.
2. Och hon kom till Jerusalem med
ett ganska stort följe, med kameler,
13. Och konung Salomo gaf åt drottsom buro specerier och guld i stor ningen af Saba allt hvad hon åstunmyckenhet och ädla stenar; och då dade och begärde, utom det han gaf
hon kom in till konung Salomo, ta- henne af sig själf. Och hon vände
lade hon med honom om allt som hon om och drog med sina tjänare till sitt
hade på hjärtat.
land igen.
14. Och vikten af det guld, som
3· Och Salomo uttydde för henne
alla hennes ord. Intet var, som blef på ett år ingick till Salomo, var sex
fördoldt för konungen, det han icke hundra sextiosex centner, 2 Krön. 9 , , 3 .
uttydde för henne.
15. utom det som ingick från krä4· Och när drottningen af Saba såg marne och köpmännen och från Araall Salomos visdom och huset, som biens alla konungar och ifrån ståthan hade byggt,
hållarue i landet.
16. Och konung Salomo lät göra
S· och rätterna på hans bord, och
hans tjänare, som där sutto, och hans två hundra stora sköldar af uthamradt
betjäning, som där stod, och deras guld, och till hvarje sådan sköld åtkläder, och hans munskänkar och den gingo sex hundra siklar guld,
17. och tre hundra mindre sköldar
gångväg, på hvilken han uppgick till
Herrens hus, kunde hon icke längre af uthamradt guld, och till hvarje så·
hålla sig,
dan sköld åtgingo tre minor guld.
6. utan sade till konungen: Sanning Och konungen uppsatte dessa i Livar det talet, som jag hörde i mitt banons skogshus.
, Kon. , 4 , 26.
land, om dina saker och om din vis18. Och konungen lät göra en stor
dom;
tron af elfenben och öfverdrog honom
7· och jag har icke trott det talet med renaste guld.
• Krön. 9 : , 7.
förrän jag nu själf har kommit och
19. Tronen hade sex trappsteg. och
fått se det med egna ögon. Och si, ofvantill på dess ryggstycke var en
mig är icke hälften berättadt. Du öf- rund kula, och armstöd voro på båda
vergår i visdom och gods det rykte, sidor om sätet, och två lejon stodo
son1 jag har hört.
utmed armstöden,

O
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20. och tolf lejon stodo där på de sex
trappstegen på båda sidor. Något sådant har icke varit gjordt i något rike.
2I. Och alla konung Salomos dryckeskärl voro af guld, och alla kärl i
Libanons skogshus voro af finaste
guld. Där var intet af silfver; det
aktades icke för något i Salomos tid,
22. emedan konungen hade en Tarsis-flotta, som gick till sjös tillika med
Hirams flotta, och h vart tredje år kom
Tarsis-flottan hem, lastad med guld,
silfver, elfenben, apor och påfåglar.
x Kon. g: 26.

23. Och konung Salomo vardt större

både i rikedom och visdom än någon
annan konung på jorden.
t

Kon. 3:

12 1 13.

2

Krön. x:

1.
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dotter, Moabitiskor, Aruruonitiskor,
Edomeerskor, Zidoniskor och Heteerskor,
2. af de folk, om hvilka Herren
hade sagt till Israels barn: I skolen
icke ingå äktenskap hos dem, och deskola icke ingå äktenskap hos eder.
De skulle förleda edra hjärtan att affalla till deras gudar. Till dessa höll
sig Salor:J.O i älskog.
• Mos. 34: 16. s ~los. 7: 3> 4· 17: 17.
3· Och ban hade sju hundra furstliga gemåler och tre hundra frillor.
Och hans kvinnor förledde bans hjärta.
4. Och när Salomo vardt gammal,
förledde hans kvinnor hans hjärta till
affall till främmande gudar, så att
bans bjärta icke blef helt tillhörigt
Herren, hans Gud, såsom bans fader
Davids bjärta Ilade varit. Syr. 47 • "'·
S· Och Salomo gick efter Astarte,
Zidoniernas gudinna, ocll Milkom,
Ammoniternas styggelse.

24. Och ifrån alla länder kom man
för att besöka Salomo och för att
höra den visdom, som Gud hade lagt
i hans hjärta.
Syr. 47: 16 f.
25. Och hvar och en förde någon
Dom. 2: .13. 2 Kon. 23: 13.
skänk med sig, kärl af siliver eller guld,
6. Och Salomo gjorde hvad ondt
eller kläder, vapen, specerier, hästar
var i Herrens ögon och följde icke
eller åsnor. Så skedde år efter år.
efter Herren troget såsom hans fader
26. Och Salomo hopsamlade vagnar David hade gjort.
och ryttare, så att ban hade ett tusen
7· Då uyggde Salomo en offerhöjd
fyra hundra vagnar och tolf tusen åt Kemos, Moabiternas styggelse, på
ryttare; och hau förlade dessa uti berget öster om Jerusalem, och åt
vagnsstäderna och i Jerusalem hos Molek, Ammoniternas styggelse.
konungen.
4 Mos. >I: 29.
I Kon. 4: 26.
g: xg. 2 Krön. x: q, 1:5. g: 25.
8. Och likaså gjorde han för alla
27. Och konuugen gjorde, att sili- sina utländska kvinnor, hvilka alla
ver i Jerusalem icke aktades mera än fingo röka och offra åt sina gudar.
sten, och cedrar icke mera än mulbärsträd, som i mängd växte i låg9· Och Herren vardt vred på Salandet.
• Krön. g: • 7.
lomo därföre att han hade vändt sitt
28. Och man fördehästarifrån Egyp- bjärta ifrån Herren, Israels Gud, som
•en och ifrån Koe till Salomo; och hade synts honom två gånger,
konungens uppköpare hämtade dem
1 Kon. 3: 5·
g: 2.
ifrån Koe för reda penningar.
ro. och som hade budit honom att
:z Krön. x: x6.
icke gå efter andra gudar; och llan
29. Och hvarje vagn, som hämtades hade dock icke hållit det Herren hade
och infördes ifrån Egypten, kostade budit honom.
, Kon. 6: 12.
sex hundra silfversiklar, och en häst
u. Därföre sade Herren till Salomo:
ett hundra femtio. Och på samma Emedan du har sådant gjort och du
sätt betjänade de med uppköp alla icke har hållit mitt förbund och mina
Heteernas och Amoreernas konungar. stadgar, som jag har budit dig, så
skall jag ock rycka riket ifrån dig
och gifva det åt din 1jänare.
I I Kapitlet.
1 Sam. 15: :zS.

Salomos utländska kvilluor, afguden', fiender
ock död.

O

1 Kon. 12: 15.

14: 8.

Dock i din tid vill jag icke göra
det, för din fader Davids skull, utan
ch konung Salomo älskade många utur din sons hand skalljag rycka det.
utländska kvinnor, utom Faraos
1 Kon. t:a: 16.
12.
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13. Men ändock skall jag icke rycka
hela riket ifrån honom. En stam skall
jag gifva åt din son för min tjänare
Davids skull och för Jerusalems skull,
som jag har utvalt.

KAP. 11: 34.

sig där och gjorde honom till konung
i Damaskus.
2 Sam. 8: 3 , 4 . 10: 18.
25. Och han var Israels motståndare så länge Salomo lefde, och han
gjorde dem lika mycket ondt som
Hadad, och han afskydde Israel och
14. Och Herren uppväckte en mot- gjord e sig till konung i S yrien.
ståndare emot Salomo i Hadad, Edomeern, af Edoms konungasläkt.
26. Och Jerobeam, son till Nebat,
rs. Då Da vid vari Edom, ochJoab, en Efrateer ifrån Zereda, en Salomos
härhöfvitsmannen, hade dragit upp tjänare, och h vilkens moder hette Zeför att begrafva de slagne, och han ruga och var änka, lyfte sin han,l
hade slagit allt mankön i Edom, - emot konungen.
2 Krön. 'J' 6.
2 Sam. 8: 14.
:r Krön. :r8: 12.
27. Och denna var orsaken, hvarr6. ty Joab och hela Israel stan- före han lyfte handen emot konungen:
nade där i sex månader intill dess han Salomo byggde Millo och murade igen
hade utrotat allt mankön i Edom, öppningen i Davids, sin faders, stad.
2 Sam. s: 7·
:z Kon. g: :rs, 24.
17. flydde Hadad och med honom
28. Och Jerobeam var en rask man;
några Edomeiske män af hans faders
tjänare, och de togo vägen till Egyp- och då Salomo såg, att han var en
ten; och Hadad var då en ung pilt. driftig yngling, satte han honom till
r8. Och de drogo ifrån Midjan och uppsyningsman öfver hela arbetsstyrkommo till Paran och togo folk med kan af J osefs hus.
sig ifrån Paran och kommo till Egyp29. Och det begaf sig på den tiden,
ten till Farao, konungen i Egypten, att Jerobeam gick ut ifrån Jerusalem,
och han gaf honom ett hus och an- och att Ahia, en profet ifrån Silo,
slog åt honom underhåll och gaf ho- träffade honom på vägen, och han
nom land.
var klädd i en ny mantel, och de voro
rg. Och Hadad fann stor nåd för båda ensamme p:'i. fältet.
Faraos ögon, så att han gaf honom
30. Och Ahia fattade den nya mansin gemåls, drottning Tahfenes', syster teln, som han hade på sig, och ref
till hustru.
sönder den i tolf stycken
20. Och Tahfenes' syster födde ho31. och sade till Jerobeam: Tag du
nom en son Genubat; och Tahfenes tio stycken för dig! ty så säger Herlät afvänja honom i Faraos hus, och ren, Israels Gud: Si, jag skall rycka
Genubat var i Faraos hus ibland Fa- riket utur Salomos hand och gifva
raos barn.
tio stammar åt dig. , Kon. 12: , 5. 14 : 2.
32. Blott en stam skall han f:'i. be21. Då nu Hadad uti Egypten fick
höra, att David hade gått till hvila hålla för min tjänare Davids skull
med sina fäder, och att J oab, härhöf- och för Jerusalems, den stads skull,
vitsmannen, var död, sade Hadad till hvilken jag har utvalt utur alla IsFarao: Tillåt mig att fara till mitt raels stammar; Ps . r 3 .: n. Syr. 47: ••·
land!
33· därföre att de hafva öfvergifvit
22. Och då Farao frågade honom: mig och tillbedt Astarte, Zidoniernas
Hvad fattas dig hos mig, att du ön- gudinna, och Kemos, Moabiternas
skar att fara till ditt land? svarade gud, och Milkom, Ammoniternas gud,
han: Intet. Men tillåt mig dock fara! och icke vandrat på mina vägar till
att göra hvad rätt är i mina ögon,
23. Äfven uppväckte Gud en mot- mina stadgar och rätter, såsom David,
ståndare emot honom i Reson, Elja- hans fader, gjorde.
dads son, som hade flytt ifrån sin
34· Men jag vill icke taga något af
herre Hadad-Eser, konungen i Zoba. riket ifrån hans hand, utan jag vill
24. Och denne samlade till sig folk låta honom förblifva furste så länge
och vardt anförare för en ströftrupp han lefver, för min tjänare Davids
sedan David hade slagit hären, och skull, h vilken jag utvalde, emedan han
de drogo till Damaskus och bosatte höll mina bud och mina stadgar.
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35· Men utur hans sons hand skall
jag taga riket, de tio stammame, och
gifva det åt dig.
36. Och åt hans son skall jag gifva
en stam, på det att min tjänare David alltid måtte hafva en lampa inför
mitt ansikte uti Jerusalem, den staden,
hvilken jag har utvalt åt mig till en
boning för mitt namn.
2

Sam.

21: 17.

I

Kon. xs: 4·

37· Och dig skall jag taga <?Ch insätta i det välde, hvarefter din lystnad har stått, och du skall blifva konung öfver Israel.
38. Och om du hörsammar allt h vad
jag bjuder dig och vandrar p~ m~na
vägar och gör hvad rätt är 1 mma
ögon, så att du håller mina stadgar
och bud, såsom min tjänare David
gjorde, så vill jag vara med dig och
bygga åt dig ett beständigt hus, såsom jag byggde det åt David, och
vill gifva Israel åt dig.
39· Och därföre* villjag förödmjuka
Davids säd, dock icke för alltid.
40. Och då Salomo traktade efter
att döda Jerobeam, stod Jerobeam
upp och flydde till Egypten till Sisak,
konungen i Egypten, och stannade
i Egypten till dess Salomo blef död.
41. Och hvad mera kan vara att
säga om Salomo och om allt hvad
han har gjort och om hans visdom,
det är uppskritvet i krönikan om Salomo.
• Krön. r: x f. g: •9·
42. Och den tid Salomo var konung
i J ernsalem öfver hela Israel var fyratio år.
43· Och Salomo gick till hvila med
sina fäder och vardt begrafven uti
sin faders, Davids, stad. Och Rehabeam, hans son, vardt konung i hans
ställe.
2 Krön. g: 3'·
Syr. 47: •6.
12

Kapitlet.

De tio sta mmanus a.lfall.

drog till Sikem, ty
O chhelaRehabeam
Israel var kommen till Sikem för att göra honom till konung.
2

Krön.

10:

x.

Och då Jerobeam, Nebats son,
fick höra detta, var han ännu i Egypten, dit han hade flytt undan för ko2.

• Se v. 33· -

nung Salomo, och Jerobeam var bosatt i Egypten.
2 Krön. xo: •·
3· Och de sände bort och kallade
honom. Och J erobeam och Israels
hela menighet kommo och talade till
Rehabeam, sägande:
4· Din fader gjorde vårt ok svårt,
men lätta nu du den svåra tjänsten
och det tunga oket, h vilket han pålade
oss, så vilja vi vara dig underdånige.
5· Och han sade till dem: Gån nu
bort för tre dagar och kommen så
tillbaka till mig! Och folket gick.
6. Och konung Rehabeam rådförde
sig med de äldste, so10 hade varit i
tjänst hos hans fader Salomo då han
lefde, och sade: Huru råden I mig
att svara detta folket?
7· Och de sade till honom sålunda:
Om du i dag gör dig till tjänare åt
detta folket och tjänar dem och talar
goda ord till dem, så skola de blifva
tjänare åt dig så länge du lefver.
8. Men han öfvergaf de äldstes råd,
som de hade gifvit honom, och rådförde sig med några unge män, som
voro uppväxte med honom och nu
voro i hans tjänst.
Syr. 47: os.
9· Och han sade till dem: H vad råden I, att vi skola svara detta folket,
som har sagt till mig: lätta det ok,
som din fader har lagt på oss?
ro. Och de unge männen, som voro
uppväxte med honom, svarade honom
och sade: Så skall du säga till detta
folket, som har talat till dig och sagt:
•din fader gjorde vårt ok tungt, men
lätta du det för oss! • så skall du säga
till dem: mitt minsta finger skall blifva
tjockare än min faders länder.
r r. Och nu, min fader lade på eder
ett tungt ok, men jag skall göra edert
ok än tyngre. Min fader tuktade eder
med spön, men jag skall tukta eder
med skorpioner.**
• Krön. xo: xo, u.
12. Och Jerobeam och allt folket
kom till Rehabeam på tredje dagen,
såsom konungen hade befallt, då han
sade: Kommen tillbaka till mig på
tredje dagen härefter!
13. Och konungen gaf folket ett
hårdt svar och öfvergaf det råd, som
de äldste hade gifvit honom,
14. och talade till dem efter de unge

u D. ii. järnskodda gissel.
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männens r åd och sade: Min fader
gjorde edert ok tungt, men jag skall
göra edert ok än tyngre. Min fader
tukt ade eder med spön, men jag skall
tukta eder med skorpioner.
15. Och konungen hörde icke folket, ty Herren skickade det så, på
det han skulle stadfästa sitt ord, som
Herren genom Ahia ifrån Silo hade
sagt till Jerobeam, Nebats son.
I

Kon. u: n,

31,

16. Och då nu hela Israel såg, att
konungen icke ville höra dem, svarade folket konungen och sade: H vad
del hafva vi i David? Och icke hafva
vi någon anpart i Isais son. Hem
till dina hyddor, Israel! Se nu till
ditt hus, David! Och Israel gick till
sina hyddor.
2 Sam. 20: I.
17. Och öfver dem af Israels barn,
som bodde i Judas städer, blef Rehabeam konung.
I Kon. u: 3 2 .
18. Och konung Rehabeam sände
ut Adoram, som hade uppsikten öfver de allmänna arbetena, och hela
Israel stenade honom till döds, och
konung Rehabeam hann med möda
upp i sin vagn och flydde till J erusalem.
19. Och Israel afföll ifrån Davids
hus ända till denna dag. 2 Kon. r 7 : 2I.
20. Och då hela Israel fick höra,
att Jerobeam var återkommen, sände
de och kallade honom till folkförsamlingen och gjorde honom till konung
öfver hela Israel, och ingen höll sig till
Davids hus, utom Judas stam allena.
21. Och då Rehabeam kom till Jerusalem, församlade han hela Judas
hus och Benjamins stam, ett hundra
åttio tusen stridbare män, för att strida
emot Israels hus och återföra konungadömet till Rehabeam, Salomos son.
2

Krön. n: r.

KAP. 13: 1.

rens ord och vände om och gingo
sin väg såsom Herren hade sagt.
25. Och Jerobeam befäste Sikem
på Efraims berg och bodde där och
drog ut därifrån och lät hefästa PeI Mos. 3., 3o.
nuel.
26. Och Jerobeam tänkte i sitt
hjärta: Annu en gång kan konungadömet gå tillbaka till Davids hus.
27. Om detta folk får gå upp att
offra till Herrens hus i Jerusalem, så
kan detta folket~ hjärta vända åter till
deras herre Rehabeam, konungen i
Juda, så att de slå mig ihjäl och
vända åter till Rehabeam, konungen
i Juda.
28. Och konungen höll råd och lät
göra två gyllene kalfvar och sade till
dem: I hafven länge nog dragit upp
till Jerusalem. Si, här äro dina gudar,
som hafva uppfört dig utur Egyptens
land.
2 Mos. 32: 4, 8. 2 Kon. '7' x6.
29. Och han uppställde den ena i
Bet-El, och den andra uppsatte han
i Dan.
D om. x8: 29, 30.
30. Och denna sak vardt till synd,
och folket gick till endera af dessa
ända till Dan.
31. Och han lät bygga hus på offerhöjderna och tog till präster utur hela
folket dem som icke voro af Levis
barn.
' Kon. '3' 33· 2 Krön. "' IS· '3' g.
32. Och Jerobeam inrättade en högtid på den femtonde dagen i åttonde
månaden, lik högtiden i Juda,* och
offrade på altaret. Så gjorde han i
Bet-El, i det han offrade åt de kalfvar, som han hade gjort; och i Bet-El
anställde han präster vid de offerhöjder, som han hade anlagt.
33· Och han uppsteg till det altaret,
som han hade- gjort i Bet-El, på den
femtonde dagen i åttonde månaden,
den månaden, hvilken han särskildt
hade bestämt och utsatt till högtid
för Israels barn. Och han uppsteg
till altaret för att antända offret.

Och Guds ord skedde till Gudsmannen Sernaja sålunda:
23. Tala till Rehabeam, Salomos
son, Judas konung, och till hela Judas och Benjamitts h us och till det
13 Kapitlet.
öfriga folket och säg:
De btlda profetema i Bet.El.
24. så säger Herren : I skolen icke
ch si, en Guds man kom efter
draga ut att strida emot edra bröder,
Israels barn. Hvar och en gånge åter
Herrens ord ifrån Juda till Bet-El
hem! ty ifrån mig är kommet hvad under det Jerobeam stod vid altaret
som h ar skett. Och de lydde Her- för att antända offret.
22.

O

• l.öOtyddohögtiden.

Se 3 Mos. 23: 34.
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Och han ropade emot altaret efter
Herrens ord och sade: Altare, altare!
så säger Herren: Si, i Davids hus
skall födas en son vid namn J osia,
och han skall på dig slakta offerhöjdernas präster, som på dig antända
rökoffer, och människaben skall man
bränna på dig.
2 Kon. 23: 16.
3· Och han gaf på samma dag ett
tecken och sade: Detta är tecknet,
att Herren har talat: Si, altaret skall
remna, och askan, som är däruppå,
skall förskingras.
4· Och då konungen hade hört Gudsmannens ord, som han hade ropat
emot altaret i Bet-El, räckte Jerobeam
ut sin hand ifrån altaret och sade:
Tagen fatt på honom! Och hans hand,
som han hade uträckt emot honom,
vissnade, och han kunde icke draga
henne tillbaka till sig.
s. Och altaret renmade, och askan
vardt förskingrad ifrån altaret enligt
det teckuet, som Gudsmannen hade
gifvit efter Herrens ord.
6. Och konungen svarade och sade
till Gudsmannen: Bed Herren di11 Gud
och bönfall för mig, att min hand
blifver mig återställd! Och Gudsmannen bad till Herren, och konungens
hand vardt honom återställd och vardt
såsom tillförne.
2.

2

Mos. 8: 8.

g: 28.

10:

'7·

4 1\Ios.

21:

7·

7· Och konungen sade till Gudsmannen: Kom hem med mig och
vederkvick dig! och jag vill gifva dig
en skänk.
8. Och Gudsmannen sade till konungen: Om du än gåfve mig halfva
ditt hus, så ginge jag icke med dig,
ty jag vill på denna orten hvarken
äta bröd eller dricka vatten.
g. Ty så har Herren med sitt ord
budit och sagt: Du skall icke äta bröd
och icke dricka vatten och icke gå
tillbaka samma väg, på hvilken du
har kommit
10. Och han gick en annan väg och
vände icke tillbaka samma väg, på
hvilkeu han hade kommit till Bet-El.
II. Och i Bet-El bodde en gammal
profet, och till honom kom en hans
son och berättade för honom allt det
som Gudsmannen på den dagen hade
gjort i Bet-El och de ord, som han
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hade sagt till konungen. ·Och när
de hade berättat dem,
I2. sade deras fader till dem: Hvilken väg har han farit? Och hans
söner visade honom den vägen, som
Gudsmannen hade farit, hvilken var
kommen ifrån J u da.
I 3· Och han sade till sina söner:
Sadlen åsnan åt mig! Och då de
hade sadlat honom .åsnan, satte han
sig däruppå
14. och for efter Gudsmannen och
fann honom sittande under en ek
och sade till honom: Är du den Gudsmannen, som har kommit ifrån Juda?
Och han svarade: Det är jag.
15. Och han sade till honom: Kom
hem med mig och ä t bröd!
16. Och han svarade: Jag kan icke
vända tillbaka med dig och gå med
dig, och jag vill icke äta bröd ellet
dricka vatten med dig på denna orten,
17. ty till mig är sagdt genom Herrens ord : Du skall där hvarken äta
bröd eller dricka vatten. Du skall
icke gå tillbaka samma väg, på hvilken du har kommit.
18. Och han sade till honom: Jag
är ock en profet såsom du, och en
ängel har talat till mig genom Herrens ord och sagt: för honom tillbaka med dig till ditt hus, att han
må äta bröd och dricka vatten! Men
han ljög för honom.
19. Och han vände tillbaka med
honom och åt bröd och drack vatten
i hans hus.
20. Och under det de sutta till bords,
skedde Herrens ord till den profeten,
som hade öfvertalat honom att vända
tillbaka.
21. Och han ropade till den Gudsmannen, som var kommen ifrån Juda,
och sade: Så säger Herren: Emedan
du har varit ohörsam emot Herrens
befallning och icke har hållit det
bud, som Herren din Gud har budit
dig,
22. och du har vändt tillbaka, ätit
bröd och druckit vatten på den ort,
hvarom han hade sagt till dig: ~ Du
skall där hvarken äta bröd eller dricka
vatten•, skall din döda kropp icke
komma uti dina fäders graf.
23. Och sedan han hade ätit och
druckit, sadlade han åsnan åt profe-
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ten, som h au hacle öfver1.alat att vända
tillbaka.
24. Och då denne drog bort, träffade honom ett lejon på vägen och
dödad~ honom; och hans döda kropp
blef hggande på Yägen, och åsnan
och lejonet stodo vid sidan af den
döda kroppen.
T Kon. 20: 36.
25. Och si, då folk gick där förbi,
sågo de den döda kroppen liggande
på vägen och lejonet stående vid dess
sida. Och de gingo och sade det i
staden, där den gamle profeten bodde.
26. Och då profeten, som hade öfvertalat honom att vända tillbaka
hörde det, sade han: Det är Guds~
mannen, som var ohörsam emot Herrens befallning; därföre har Herren
gifvit honom åt lejonet, som har sönderslitit och dödat honom, efter det
ord, som Herren hade sagt honom.
27. Och han sade till sina söner:
Sadlen åsnan åt mig! Och de sadlade.
28. Och han for och fann hans döda
kropp liggande på vägen och åsnan
och lejonet stående vid sidan af den
döda kroppen. Lejonet hade intet
ätit af den döda kroppen och icke
rifvit åsnan.
29. Och profeten tog upp Gudsmannens döda kropp och lade honom
på åsnan och förde honom tillbaka
och gick in uti den gamle profetens
stad för att hålla klagolåt efter honom och begrafva honom.
. ~o. Och han lade hans döda kropp
1 sm egen graf, och de höllo öfver honom klagolåten: •Ack, min broder!•
Jer.

22: 18.

31. Och då de hade begrafvit honom, sade han till sina söner: När
jag dör, så begrafven mig i samma
graf, hvaruti Gudsmannen är begrafven, och läggen mina ben vid sidan
af hans ben!
32. Ty det ordet skall visserligen ske,
som han har ropat emot altaret i BetEl, efter Herrens ord, och emot alla
offerhusen, som äro i Samarias städer.
33· Sedan detta var skedt, vände
J erobeam icke åter ifrån sin onda
väg, utan fortfor att taga präster till
offerhöjderna utur hela folket. Hvilken som hade lust därtill, honom invigde han till präst vid offerhöjderna.
x Kon.

12:

31.

KAP. H: 9.

34· Och härigenom ådrog han Jerobeams hus synd och vållade, att
det blef utrotadt och utplånadt ifrån
jordeu.

14 Kapitlet.
Prof~titt ~mot Jeroben.ms luts.
Rehn6~ams 1·r.~tring ock

vid

l-/au s död.

död.

samma tid vardt Abia, Jerobeams son, sjuk.
2. Och Jerobeam sade till sin hustru:
~tatt upp och förkläd dig, så att
mgen kan känna igen, att du är Jerobeams hustru, och gack bort till
Silo! Si, där bor profeten Ahia, som
~.ad e mig, att jag skulle varda konung
ofver detta folk. I Kon. n: JI. t2: '5·
3· Och tag med dig tio bröd och
bakverk och en kruka med honunoo~h gack till honom, .att han må säg~
d1g huru det skall ga med pilten!
4· Och Jerobeams hustru gjorde så
och stod upp och gick till Silo och
kom till Ahias hus. Och Ahia kunde
icke se, ty hans ögon voro starrblinda
af ålderdom.
5· Och Herren sade till Ahia: Si,
Jerobeams hustru kornmer för att
fråga dig till råds om sin son, ty
han är sjuk. Så och så skall du
säga till henne, i händelse hon, när
hon kommer, skulle ställa sig ft:ämmanue.
6. Och så snart Ahia hörde ljudet
af hennes fötter när hon kom i dörren, sade han: Kom in, du Jerobeams
hustru! Hvi ställer du dig främmande? Jag är sänd till dig med ett
hårdt budskap.
7· Gack och säg Jerobeam: så säger Herren, Israels Gud: Emedan jag
har upphöjt dig utur folket och satt
dig till furste öfver mitt folk Israel
8. och har ryckt konungadömet
ifrån Davids hus och gifvit det åt dig,
men du icke· har varit såsom min
tjänare David, som höll mina bud
och vandrade efter mig med hela sitt
hjärta, så att han gjorde endast hvad
rätt var i mina ögon,
9· utan du har gjort mera ondt än
alla de som hafva varit före dig och
har gått och gjort dig andra gudar
och beläten, till att förtörna mig, och
har kastat mig bakom din rygg,
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ro. si, så sk all jag låta olycka komma öfver Jerobeams hus och för Jet obeam utrota allt mankön i Israel,
l:>åde små och stora, och bortsopa J erobeams hus, såsom man bortsopar
träck, så att intet bliiver kvar.
5 Mos. 3•: 36. 1 Sam. •s: 22. ' Kon. '5 ' 29.
r6: 3•

21 : 21.

Den af Jerobeams hus som dör
i stad, honom skola hundarne uppäta,
oc!J den som dör på landsbygden, honom skola himmelens fåglar uppäta,
ty så har Herren sagt.
12. Statt nu upp och gack hem!
N är din fot träder in i staden, skall
pilten dö,
13. och hela Israel skall hålla klago1?-t öfver honom och begrafva honom;
ty han allena af J erobeams hus skall
komma i graf, emedan inom Jerobeams hus i honom är funnet något
godt mot Herren, Israels Gud.
14. Och Herren skall åt sig insätta
eH konung öfver Israel, som skall utrota Jeroueams hus när den dagen
kommer. Och h vad annat är det som
nu sker?
I 5· Och Herren skall slå Israel, att
ban skall svikta såsom röret i vattnet,
or:h han skall upprycka Israel utur
cletta goda landet, som han har gifvit deras fäder, och han skall förströ
dem på andra sidan älfven därföre att
U:! hafva gjort sig sina afgudabeläten
till att förtörna Herren. 2 Kon. , 7, ,s, 2 3.
16. Och han skall öfvergifva Isr?.el för Jerobeams synders skull, med
hvilka Jerobeam har försyndat sig,
och till hvilka han har förledt Israel.
2: Kon. r s: 28.
17. Och Jerobeams hustru stod upp
och begaf sig till Tirza. Och då hon
steg på tröskeln till huset, blef pilten
död.
18. Och de begrofvo honom, och
hda Israel höll klagolåt öfver honom,
efter Herrens ord, som han hade talat
genom sin tjänare profeten Ahia.
II.

19. Och hvad mera kan vara att
snga om Jerobeam, huru han stridde
och regerade, si, det är uppskrifvet i
krönikan om Israels konungar.
20. Och den tid, som Jerobeam regerade, var tjugutvå år; och han gick
Ull bvila med sina fäder. Och Nadab,
haus son, vardt konung i hans ställe.
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Och Rehabeam, Salomos son,
var konung i Juda. Fyratioett år
gammal var Rehabeam då han vardt
konung, och han regerade i sjutton
år i Jerusalem, den staden, som Herren hade utvalt utur alla Israels stammar till boning för sitt namn. Och
hans moder hette Naama, en Ammonitiska.
2 Krön. u: '3·
22. Och Juda gjorde hvad ondt var
i Herrens ögon, och de förtörnade
honom mera än deras fäder hade gjort
med de synder, som de Ilade bedrifvit.
23. Och äfven de byggde sig offerhöjder och stoder och afgudabeläten
på alla höga kullar och under alla
gröna träd.
24. Och till och med tempelbolare
funnos i landet, och de gjorde efter
alla slags styggelser hos de folk, h vilka
H erren hade fördrifvit undan för Israels barn.
21.

25. Och i Rehabeams femte regeringsår drog Sisak, konung i Egypten,
upp emot Jerusalem.
2 Krön.'"' •·
26. Och han tog bort skattema utur
Herrens hus och skattema utur konungshuset; alltsammans toghan bort,
och han tog bort alla de gyllene sköldame, som Salomo hade låtit göra.
1

Kon. to: I6.

27. Och konung Rehabeam lät i

dessas ställe göra sköldar af koppar,
och ban lämnade dessa i vård åt befälliafvarne öfver drabanterna, som
höllo vakt vid ingångeu till konungens
hus.
28. Och så ofta konungen gick till
Herrens hus, buro drabanterna dem
och förde dem sedAll tillbaka till drabantsa en.
29. Och bvad mera kan vara att
säga oru Rehabeam och om allt hvad
han har gjort, si, det är uppskrih•et i
krönikan om Judas konungar.
2

Krön.

12: 15

f.

30. Och emellan Rehabeam och Jerobeam var örlig så länge de lefde.
31. Och Rehabeam gick till hvila
med sina fäder och vardt begrafven
med sina fäder uti Davids stad. Och
hans moder hette Naama, en Ammonitiska. Och Abiam, hans son, vardt
konung i hans ställe.
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15 Kapitlet.
A6inm, Asa, ko;umg-ar i Juda. NadaO, Basa,
konu1tgar i Israel.

i Jerobeams, Nebats sons, aderOchtonde
regeringsår vardt Abiam
konung i Juda.
2 Krön. r 3 : ,,
2. Och han regerade tre år i J erusalem. Och hans moder hette Maaka,
Abisaloms dotter.
2 Krön. , 3 : 2.
3· Och han vandrade i alla sin faders synder, som han hade gjort före
honom, och hans hjärta var icke rättsinnigt mot Herren, hans Gud, såsom
hans fader Davids hjärta hade varit.
4· Men för Davids skull hade Herren, hans Gud, gifvit honom en lampa
i Jerusalem, så att han uppsatte hans
son efter honom och lät Jerusalem
hafva bestånd,
, Kon. ": 36.
5· därföre att David hade gjort hvad
rätt var i Herrens ögon och icke hade
vikit ifrån något som han hade budit
honom, så länge han lefde, utom i
saken med U ria, Heteem.
2 Sam. n: 4, s, 17.
12: 9·
6. Och kriget emellan Rehabeam
och Jerobeam fortfor så länge han
lefde.
> Krön. 12: 15.
7· .Och hvad mera kan vara att säga
om Abiam och om allt hvad han har
gjort, si, det är uppskritvet i krönikan
om Judas konungar.
O ch det var örlig emellan Abiam
och J erobeam.
• Krön. , 3: 22.
8. Och Abiam gick till hvila med
sina fäder, och de begrofvo honom uti
Da";ds stad. Och Asa, hans son, vardt
konung i bans ställe.
2 Kröo. , 4 , ' ·
9· I konung Jerobeams tjugonde
regeringsår i Israel vardt Asa konung
i Juda;
ro. och ban regerade fyratioett år
i Jerusalem. Och hans moder hette
Maaka, Abisaloms dotter.
n. Och Asa gjorde hvad rätt var i
Herrens ögon såsom hans fader David.
12. Och han utrotade tempelbolarne
utur landet och bortskaffade alla de
afgudabilder, som hans fäder hade
gjort.
I 3· Och till och med sin moder
Maaka skilde han ifrån regeringen
emedan hon hade låtit göra ett beläte
åt Astarte; och Asa högg ned hennes
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afgudabeläte och uppbrände det i Kidrons dal.
• Krön. 15: 16.
14. Och fastän offerhöjderna icke
blefvo afskaffade, var Asas hjärta rättsinnigt mot Herren så länge han lefde.
15. Och han inlade i Herrens hus
både hvad hans fader och hvad han
själf hade helgat åt Herren i siliver
och guld och kärl.
r6. Och emellan Asa och Basa, Israels konung, var örlig så li\nge de
lefde.
17. Och Basa, Israels konung, drog
upp emot Juda och lät befästa Rama,
för att ingen skulle kunna komma ut
eller in till Asa, konungen i Juda.
2

K rö n. x6:

:1.

r8. Och Asa tog allt silfver och
guld, som var kvar i skattkamrame
både i Herrens hus och i konungshuset, och gaf det i sina tjänares händer. Och konung Asa sände det till
Benhadad, son till Tabrimmon, son
till Hesjon, konungen i Syrien, som
bodde i Damaskus, och lät säga honom:
19. Förbund är emellan mig och
dig såsom det var emellan min fader
och din fader. Si, jag sänder dig en
skänk af silfver och guld; gå och bryt
ditt förbund med Basa, Israels konung, att han måtte d raga bort ifrån
mig!
20. Och Benbadad hörsammade konung Asa och sände sina härhötvitsmän emot Israels städer och slog !jon
och Dan och Abel-Bet-Maaka, hela
Kinnerot jämte Naftalis hela land.
2 I. Och då Basa fick höra det, afstod han ifrån att befästa Rama och
blef stilla i Tirza.
22. Och konung Asa uppbådade hela
Juda, ingen fritagen; och ifrån Rama
togo de bort den sten och det timmer,
hvarmed Basa skulle bygga, och konung Asa befäste därmed Geba i Benjamin och Mizpa.
23. Och hvad mera kan vara att
säga om Asa och all hans makt och
allt hvad han har gjort och om de
städer, som han byggde, si, det är
uppskritvet i krönikan om Judas konungar. Men på gamla dagar vardt
han sjuk i sina fötter. 2 Krön. 16: u, 12.
24. Och Asa gick till h vila med sina
fäder och vardt begrafven med sina

17"
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fäder uti Davids, sin faders, stad. Och
J osafat, hans son, vardt konung i hans
ställe.
2 Krön. 1 6: , 3 •
17 : ' ·
25. Och Nadab, Jerobeams son,
vardt konung öfver Israel uti Asas
andra regeringsår i Juda; och han regerade öfver Israel i två år.
26. Och han gjorde hvad ondt var
i Herrens ögon och vandrade på sin
faders väg och i hans synd, hvartill
han hade förledt Israel.
z7. Och Basa, Ahias son, af Isaskars
hus, gjorde en sammansvärjning emot
honom och slog honom i Gibbeton,
som hörde Fetisteerna till; ty Nadab
och hela Israel belägrade Gibbeton.
28. Och Basa dödade honom i Asas
tredje regeringsår i Juda och vardt
konung i hans ställe.
29. Och då han var blifven konung,
slog han hela Jerobeams hus och lämnade ingen däraf vid lif, utan utrotade
dem alla efter Herrens ord, som han
hade talat genom sin tjänare Ahia ifrån
Silo,
1 K on. 14: :ro, 14.
30. för Jerobeams synders skull, både
för dem han sj älf hade begått och för
dem, hvartill han hade förledt Israel,
och hvarmed han hade förtörnat Herren, Israels Gud.
31. Och hvad mera kan vara att
säga om Nadab och om allt hvad han
har gjort, si, det är uppskrifvet i krönikan om Israels konungar.
32. Och emellan Asa och Basa, Israels konung, var örlig så länge de
lefde.

33· I Asas tredje regeringsår i Juda
vardt Basa, Ahias son, konung öfver
hela Israel i Tirza och var det i tjugufyra år.
34· Och ban gjorde hvad ondt var
i Herrens ögon och vandrade på J erobeams väg och i hans synd, hvartill han hade förledt Israel.

16 Kapitlet.
Basa, Ela, Omrl, Altnb, kontmg-ar i Israel.

Herrens ord skedde till Jehu,
OchHananis
son, emot Basa sålunda:
2. Emedan jag har upplyft dig utur
stoftet och satt dig till en furste öfver
mitt folk Israel, men du har vandrat

390

på Jerobeams väg och förledt mitt
folk Israel till synd, så att de hafva
förtörnat mig genom sina synder,
t

Kon. 14: 7·

3· si, så vill jag bortsopa Basa och
hans hus och vill göra med ditt hus
såsom med Jerobeams, Nebats sons,
hus:
, Kon. r4: ro. •s: •9·
4· den af Basas hus som dör i stad,
honom skola hundarne uppäta, och
den däraf som dör på landsbygden,
honom skola himmelens fåglar uppäta.
5· Och hvad mera kan vara att säga
om Basa och om hvad han bar gjort
och om bans makt, si, det är uppskrlfvet i krönikan om Israels konungar.
2 Krön. t6: , f.
6. Och Basa gick till hvila med sina
fäder och vardt begrafven i Tirza. Och
Ela, hans son, vardt konung i hans
ställe.
7· Och äfven genom profeten Jehu,
Hananis son, skedde Herrens ord emot
Basa och emot hans hus, både för allt
det onda, som han hade gjort i Herrens ögon då han hade förtörnat honom genom sina händers verk och
skickat sig likasom Jerobeams hus,
och därföre att han hade slagit honom.

8. I Asas tjugusjette regeringsår i
Juda vardt Ela, Basas son, konung
öfver Israel i Tirza och regerade i
två år.
9· Och hans tjänare Simri, anförare
för den ena hälften af stridsvagnarne,
gjorde en sammansvärjning emot honom. Och under det han var i Tirza
och drack sig rusig i slottsfogden Arzas hus i Tirza,
ro. korn Simri in och slog honom
till döds i Asas tjugusjunde regeringsår i Juda och vardt konung i hans
ställe.
• Kon. g: 3'·
u. Och då han var blifven konung
och hade bestigit sin tron, slog han
hela Basas hus och lämnade ingen
af mankön vid lif, hvarken af hans
fränder eller vänner.
1

Sam.

25: 22.

I

Kon.

14:

xo.

Och Simri utrotade hela Basas
hus, efter Herrens ord, som han hade
talat emot Basa genom profeten Jehu,
13. för alla Basas och hans son Elas
synders skull, som de dels hade själfve
begått och dels hade förledt Israel att
12.

3!ll
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begå, till att förtörna Herren, Israels 1 25. Och Omri gjorde hvad ondt var
Gud, med sitt afguderi.
i Herrens ögon, och han gjorde mera
14. Och hvad mera kan vara att ondt än alla d e som hade varit före
säga om Ela och om allt hvad han honom;
26. och han vandrade pa" alla Jerohar gjort, si, det är uppskritvet i krönikan om Israels konungar.
beams, Nebats sons, vägar och i hans
synder, till hvilka han hade förledt
r S· I Asas tjugusjunde regeringsår Israel, till att förtörna Herren, Israels
i Juda vardt Simri konung för sju Gud, med sitt afguderi.
dagar i Tirza medan folket var sysselsatt med att belägra Gibbeton, som
27. Och hvad mera kan vara att
hörde Fetisteerna till.
säga om Omri och om allt h vad han
16. Och då folket, som låg vid be- har gjort och om hans mäktiga belägringen, hörde sägas, att Siruri hade drifter, si, det är uppskritvet i krögjort en sa=ansvfujning och hade nikan om Israels konungar.
dödat konungen, gjorde hela Israel
28. Och Omri gick till hvila med
på samma dag i lägret Omri, härhöf- sina fäder och vardt begrafven i Savitsmannen, till konung öfver Israel. maria. Och Ahab, hans son, vardt
17. Och Omri drog upp och hela konung i hans ställe.
Israel med honom ifrån Gibbeton och
belägrade Tirza.
29. Uti Asas trettioåttonde regeringsr s. Och då Siruri såg, att staden år i Juda vardt Ahab, Omris son, kovar intagen, gick han in i borgen till nung öfver Israel och regerade öfver
konungshuset och brände upp sig och Israel i Samaria i tjugutvå år.
konungshuset och dog
30. Och Ahab, Omris son, gjorde
hvad ondt var i Herrens ögon mera
19. för sina synders skull, som han än alla de som hade varit före honom.
hade gjort, då han hade gjort hvad
oudt var i Herrens ögon och vandrat
31. Och likasom det hade varit hopå Jerobeams väg och i samma synd, nom för ringa att vandra i Jerobehvartill han hade förledt Israel.
ams, Nebats sons, synder, tog lla n sig
Isebel, Etbaals konungens i Zidon,
20. Och hvad mera kan vara att dotter till hustru, och gick och tjäsäga om Siruri och om den samman- nade Baal och tillbad honom.
svärjning han anstiftade, si, det är
32. Och han uppsatte åt Baal ett
uppskritvet i krönikan om Israels ko- altare i ett Baalshus, som han hade
uungar.
byggt i S amaria.
21. Nu söndrade sig folket Israel i
33· Och Ahab gjorde en Astartebild ;
två delar: den ena hälften höll sig till och Ahab gjorde mer till att förtörna
Tibni, Ginats son, och gjorde honom Herren, Israels Gud, än alla Israels
till konung, och den andra hälften konungar, som hade varit före honom.
höll sig till Omri.
34· I hans dagar uppbyggde H iel
22. Och det folk, som höll sig till ifrån Bet-El Jeriko. 1\Ied Abiram, sin
Omri, vardt starkare än det folk, som förstfödde, lade han dess grundsten,
höll sig till Tibni, Ginats son. Och och med Segub, sin sistfödde, uppTibni blef död, och Omri vardt ko- satte han dess portar, efter Herrens
nung.
ord, som han hade sagt genom Josua,
23. I Asas trettioförsta regeringsår N uns son.
Jos. 6: •6.
i Juda vardt Omri konung öfver Israel och var det i tolf år och regerade
17 Kapitlet.
i Tirza i sex år.
E'rfJfeleu El/a .
24. Och han köpte berget Samaria
ch Elia, Tisbiten, en utaf de till
af Semer för två centner silfver och
Gilead inflyttade frärulingarne,
bebyggde berget och kallade staden,
som han byggde, Samaria, efter Se- sade till Ahab: Så sant Herren, Ismers uamu, som hade varit bergets raels Gncl, lefver, hvilkens tjänare jag
är, skall under dessa åren llvarken
ägare.

O
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dagg eller regn falla med mindre jag
säger det. Syr. 48: , f. Luk. 4: •S· Jak. s: '7·
2. Och Herrens ord skedde till honom sålunda:
3· Gack bort härifrån och vänd dtg
öster ut och håll dig gömd vid bäcken
Kerit, som ligger öster om J ordan!
4· Och du skall af bäcken hafva din
dryck, och korparue har jag befallt,
att de skola skaffa dig din föda där.
5· Och han gick och gjorde efter
Herrens ord och tog sin bostad vid
bäcken Kerit, som ligger öster om
Jordan.
6. Och korparue förde till honom
bröd och kött morgon och afton, och
han drack utur bäcken.
. 7· Och det begaf sig efter någon
bd, att bäcken torkade ut, emedan
intet regn vardt i landet.
8. Och Herrens ord skedde till honom sålunda:
9· Statt upp och gack till Zarpat,
som hör Zidon till, och stanna där!
Si, jag har befallt en änka där att
föda dig.
Luk. 4: 26.
10. Och han stod upp och gick till
Zarpat. Och då han kom till stadsporten, si, då var en änka där, som
letade efter bränsle. Och han talade
till henne och sade: Hämta mig litet
vatten i ett kärl, att jag må dricka!
II. Och då hon gick för att hämta
detta, ropade han efter henne och sade:
Hämta mig ock ett stycke bröd med!
12. Och hon sade: Så sant Herren
din Gud, lefver, äger jag ej en kaka:
utan endast en näfve mjöl i skäppan
och litet olja i kn1kan. Och si, jag
har nu letat upp ett par vedträn och
·vill gå att baka därmed åt mig och
min son, att vi må äta och sedan dö.
13. Och Eliasade till henne: Frukta
icke! Gack och gör såsom du har
sagt! Dock baka mig först en liten
kaka däraf och bär ut den åt mi()' och
baka sedan åt dig och din son
14. Ty så säger Herren, Israels Gud:
Mjölet i skäppan skall icke taga slut,
och oljekn1kan skall icke varda tom
intill elen dag då Herren låter regna
på jorden.
~5· Och hon gick och gjorde såsom
Eha hade sagt. Och hon åt, både hon
och han och hennes hus, en tid bortåt.

t'

l\Iatt. ro: 40 f.
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16. Mjölskäppan tog icke slut, och
oljekrukan vardt icke tom, efter Herrens ord, som han hade sagt genom
Elia.
17. Och härefter hände sig, att sonen till kvinnan, hans värdinna, vardt
sju~; och hans sjukdom varclt så svår,
att mgen andedräkt mer var uti honom.
18. Och hon sade till Elia: Hvad
har jag att skaffa med dig, du Guds
man? Du är ingången till mig för
att påminna mig om min synd och
för att gifva min son döden. Luk. s: 8.
19. Och han sade till henne: G if
mig din son hit! Och han tog honom
utur hennes famn och bar honom upp
i kammaren, där han bodde, och lade
honom på sin säng.
20. Och han ropade till Herren ch
sade: Herre, min Gud! skulle du ock
vilja g?ra så illa emot denna änkan,
hos hvilken jag gästar, att du skulle
låta hennes son dö?
21. Och han räckte sig ut öfver pilten tre gånger och ropade till Herren
och sade: Herre, min Gud, låt denna
piltens själ komma tillbaka i honom!
2

Kon. 4: 34·

Ap. G.

20:

xo.

Och Herren hörde Elias röst,
och piltens själ kom tillhaka i honom,
och han fick lif.
23. Och Elia tog pilten och bar honom ifrån kammaren ned i huset och
gaf honom åt hans moder, och Elia
sade: Si, din son lefver.
24. Och kvinnan sade till Elia: Nu
förstår jag, att du är en Guds man,
och att Herrens ord i din mun är
sanning.
22.

x8 Kapitlet.
Elia odt Baalsj>rästen1a,

och en lång tid härefter, på det
tredje året, skedde Herrens ord
till Elia sålunda: Gack och te dig för
Ahab, så skall jag låta regna på jorden!
Luk. 4: 2s. Jak. s: 17, x8.
2. Och Elia gick och tedde sig för
Ahab; och h ungersnöden var stor i
Samaria.
3· Och Ahab kallade Obadia, sin
slottsfogde. Och Obadia var en mycket gudfruktig man.
4· Och då Isebel ville utrota Herrens
profeter, hade Obadia tagit hundrn
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profeter och gömt dem i tvenne kulor, femtio i hvardera, och hade försett dem med bröd och vatten.
5· Och Ahab sade till Obadia: Drag
igenom landet till alla vattubrunnar
och bäckar! Törhända kunna vi finna
gräs till att föda fram hästar och mulåsnor, så att vi icke behöfva nedslakta någon del af djuren.
6. Och de fördelade landet sig emellan för att fara det igenom. Ahab
for en väg för sig och Obadia for för
sin del en annan.
7· Och då Obadia var på vägen,
si, då mötte honom Elia. Och han
kände igen honom och föll ned på
sitt ansikte och sade: Är du, min
herre, icke Elia?
8. Och denne svarade: Ja, gack och
säg din herre: si, Elia är här!
9· Och han sade: H varmed har jag
så försyndat mig, att du vill gifva
din tjänare i Ahabs händer, att han
skulle dräpa mig?
ro. Så sant Herren, din Gud, lefver,
det är intet folk eller konungarike,
dit min herre icke har sändt till att
söka dig. Och när de hafva sagt:
>han är icke här>, har han tagit en
ed af det riket och det folket, att man
icke hade funnit dig.
II. Och nu säger du: gack och säg
din herre: si, Elia är här!
12. När jag nu ginge ifrån dig, och
Herrens ande toge dig bort, jag vet
icke h vart, och Jag komme med detta
budet till Ahab, och han sedan icke
funne dig, så skulle han slå mig ihjäl,
ändock jag, din tjänare, har fruktat
Herren allt ifrån min ungdom.
2

Kon .

2:

t6.

Ap. G. 8: 39·

13. Är det icke min herre bekant
hvad jag gjorde när Isebel ville dräpa
Herrens profeter, huru jag undangömde hundra af Herrens profeter i
tvenne kulor, femtio i hvardera, och
försåg dem med bröd och vat len?
14. Och ändock säger du: gack och
säg åt din herre: •si, Elia är här!•
att han må dräpa mig.
15. Och Elia sade: Så sant Herren
Zebaot lefver, h vilkens tjänare jag är,
i dag skall jag te mig för honom.
r6. Och Obadia gick Ahab till mötes
och sade honom detta. Och Ahab
gick att möta Elia.

KAP. 18: 27

17. Och då Ahab fick se Elia, sade
Ahab till honom: Är det du, som
drager olycka öfver Israel?
18. Och han sade: Det är icke jag,
som har dragit olycka öfver Israel,
utan du och din faders hus då I hafven öfvergifvit Herrens bud och du
har gått efter Baal
19. Men sänd nu och församla till
mig hela Israel till Karmels berg och
de fyra hundra femtio Baalsprofetema
och de fyra hundra Astarteprofeterna,
som spisa vid Isebels bord!
20. Och Ahab sände bud till alla
Israels barn och församlade profeterna
till Karmels berg.
2r. Och Elia gick fram för allt folket
och sade: Huru länge skolen I halta
på båda sidor? Om Herren är Gud,
så vandren efter honom! men är Baal
det, så vandren efter honom! Och
folket svarade honom intet.
22. Och Elia sade till folket: Jag
är den ende igenblifne af Herrens
profeter, och Baalsprofetema äro fyra
hundra femtio män.
23. Och må man gifva oss två oxar,
och må de välja sig den ena oxen
och stycka honom och lägga honom
på veden, utan att tända eld därpå,
så vill jag göra på samma sätt med
den andra oxen och lägga honom på
veden, utan att sätta eld därpå.
24. Och anropen I eder guds namn,
så vill ock jag anropa Herrens namn.
H villeen gud, som n u svarar med eld,
han vare Gud! Och allt folket svarade och sade: Det är väl taladt.

3 Mos. g: 24.

25. Och Elia sade till Baalsprofetema: Välj en nu eder den ena oxen,
och reden I först till, ty I ären månge,
och anropen eder guds namn! men
eld skolen I icke sätta därpå.
26. Och de togo den oxen, som han
gaf dem, och redde allt till och anropade Baals namn ifrån morgonen
ända intill middagen och sade: Baal,
hör oss! Men ingen röst hördes, och
ingen svarade. Och de linkade omkring altaret, som man hade gjort.
27. Och vid middagstiden gäckades
Eli a med dem och sade: Ropen med
hög röst, ty han är ju gud! Han
torde vara stadd i tankar, eller har

KAP. 18: 28.
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han gått afsides, eller är han på resa.
Han sofver till äfventyrs och måste
väckas.
28. Och de ropade med hög röst
och ristade sig, såsom deras sed var,
med knifvar och med lansar, så att
blodet sprack ut på dem.
29. Och då nu middagen hade gått
förbi, tedde de sig såsom ursinnige
ända till tiden för aftonoffret; men
ingen röst hördes, och ingen svarade
eller aktade däruppå.
2

Mos. og: 39·

4 Mos. 28: 3, 4.
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39· Och alll folket såg detta, och
de föllo ned på sina ansikten och sade:
Herren är Gud. Herren är Gud.
40. Och Ella sade till dem: Tagen
fatt på Baalsprofeterna, att icke en
af dem undslipper! Och de togo fatt
på dem, och Ella lät föra dem ned
till bäcken Kison och slaktade dem
där.
5 Mos. , 3 , 5 .
41. Och Ella sade till Ahab: Drag
nu npp till att äta och dricka! ty
redan höres suset af en regnskur. ,
42. Och då Ahab drog upp till att
äta och dricka, gick Elia upp på spetsen af Karmel och lutade sig ned
mot jorden och lade sitt ansikte emellan sina knän
43· och sade till sin tjänare: Stig
upp och se ut åt hafvet! Och han
steg upp och såg ut och sade: Jag
ser intet. Och han sade till honom:
Gack tillbaka sju gånger!
44· Och sjunde gången sade han:
Si, ett litet moln stiger upp i väster,
stort såsom en mans hand. Och han
sade: Stig upp och säg till Ahab:
spänn för och far ned, att regnet icke
må hindra dig!
45· Och inom en handvändning
vardt himmelen svart af mohl och
storm, och ett starkt regn föll. Och
Ahab steg i vagnen och for till Jisreel.
Jak. s: 18.
46. Och Herrens hand var öfver Ella,
och han omgjordade sina länder och
lopp framför Ahab på vägen till JisreeL

30. Och Eli a sade till allt folket:
Träden 11ärmare intill mig! Och då
allt folket trädde närmare intill honom,
satte han i stånd ett Herrens altare,
som hade blifvit nedrifvet.
31. Och han tog tolf stenar, efter
antalet af Jakobs söners stammar, till
hvilken Herrens ord hade skett sålunda: Israel skall vara ditt namn.
1 Mos. 32; :z8. 35: ro, Jos. 4: s, :zo. 2 Kon. 17:34·
32. Och han byggde af stenarue ett
altare i Herrens namn och gjorde
omkring altaret en graf af två seamåtts vidd.
33· Och han redde till veden och
styckade oxen och lade honom på
veden
34· och sade: Fyllen fyra krukor
med vatten och gjuten det ut öfver
brännoffret och öfver veden! Och han
sade: Gören så för andra gången! Och
de gjorde så för andra gången. Och
han sade: Gören så för tredje gången!
Och de gjorde så för tredje gången.
35· Och vattnet flöt rnndt omkring
altaret, och äfven grafven lät han
19 Kapitlet.
fylla med vatten.
Elias flykt. Elisas kallelse.
36. Och när tiden för aftonoffret
ch Ahab berättade för Isebel allt
var inne, gick profeten Elia fram och
hvad Ella hade gjort och huru
sade: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt i denna dag kunnigt han hade dräpt alla Baalsprofeterna
varda, att du är Gud i Israel, och att med svärd.
2. Och Isebel sände ett bud till Elia
jag är din 1jänare, och att jag har
och lät säga honom: Så straffe mig
gjort allt detta efter ditt ord!
2 Mos. 3; 6.
Matt. 22: 32. Mark. :12! 26.
gudarue nu och framdeles, om jag
37· Hör mig, Herre, hör mig, att icke i morgon vid denna tiden gör
detta folket må förnimma, att du, med ditt lif såsom du har gjort med
Herre, är Gud! Och vänd du deras h var och en af dessa!
3· Och då han förnam det, stod
hjärtan tillbaka!
38. Och Herrens eld föll ned och han upp och gick för att rädda sitt
förtärde brännoffret och veden och !if och kom till Beer-Seba, som hörer
stenarue och jorden och uppslickade under Juda, och kvarlämnade där sin
tjänare.
vattnet, som var i grafven.
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4· Och han gick ul i öknen en
dagsresa och kom och satte sig uneler
en ginsterbuske och önskade sig döden och sade: Det är nog. Tag nu,
Herre, mitt lif! ty jag är icke bättre
än mina fäder.
S· Och han lade sig till hvila och
insomnade under ginsterbusken. Och
si, en ängel kom vid honom och sade
till honom: Statt upp och ä t!
6. Och han såg sig om, och si, vid
hans hufvudgärd låg ett glödbakadt
bröd, och där stod en kanna med
vatten. Och då han hade ätit och
druckit, lade han sig åter till hvila.
7· Och Herrens ängel kom för andra
gången vid honom och sade: Statt
upp och ät! ty du har en lång resa
att göra.
8. Och han stod upp och åt och
drack och gick, styrkt af den maten,
i fyratio dagar och fyratio nätter till
Guds berg Horeb. o Mos. 34: o8. Matt. 4: 2 .
g. Och där gick han in uti en kula
och stannade där öfver natten. Och
si, Herrens ord skedde till honom sålunda: Hvad gör dn här, Elia?
ro. Och han sade: Jag har nitälskat
för Herren, härskarornas Gud, ty Israels barn hafva öfvergifvit ditt förbund och nedbrutit dina altaren och
dräpt dina profeter med svärd; och
jag är allena igenblifven, och mitt
lif hafva de sökt att taga.
x Kon. tS: 4,

22.

Rom . n: 3·

KAP. 20: 2.

raels barn hafva öfvergifvit ditt för·
hund och nedbrutit dina altaren ocl::.
dräpt dina profeter med svärd, och
jag är allena igenblifven, och mitt lif
hafva de sökt att taga.
rs. Och Herren sade till honom:
Gack din väg tillbaka genom öknen
till Damaskus och gack därin och
smörj Hasael till konung öfver Syrien!
r6. Och Jehu, Nimsis son, skall du
smörja till konung öfver Israel; och
Elisa, Safats son, ifrån Abel-MehoJa
skall du smörja till profet i ditt ställe.
2

Kon . g:

t.

Syr. 48: 8.

17. Och det skall ske, att den som
undslipper Hasaels svärd, honom skall
Jehu döda, och den som undslipper
Jehus svärd, honom skallElisa dräpa.
a Kon. g: q ., xs.

r8. Och jag skall låta öfrige blifva
sju tusen i Israel, alla de knän, som
icke hafva böjt sig för Baal, och hvar
och en mun, som icke har kysst ho-

nom.

Rom. u: ,...

rg. Och sedan han hade gått därifrån, träffade han Elisa, Safats son,
som körde i åkern. Tolf par oxar
gingo framför honom, och själf körde
han det tolfte paret. Och Elia gick
fram till honom och kastade sin mantel öfver honom.
20. Och han släppte oxarne och
lopp efter Elia och sade: Låt mig
först kyssa min fader och min moder,
så vill jag sedan följa dig! Och han
sade till honom: Gack, vänd tillbaka,
ty hvad har icke jag gjort för dig!
21. Och han vände tillbaka ifrån
honom och tog ett par oxar och offrade dem och kokade köttet med träredskapen till oxarne och gaf det åt
folket till att äta, och han stod upp och
följde efter Elia och tjänade honom.

rr. Och han sade: Gack ut och
stanna på berget inför Herrens ansikte, så skall du få se Herren komma.
Och ett stort och starkt väder, som
splittrade berg och krossade klippor,
gick före Herren. Men icke var Herren i vädret. Och efter vädret kom
ett jordskalf. Men icke var Herren
i jordskalfvet.
Ap. G. 2: •·
12. Och efter jordskalivet kom en
eld. Men icke var Herren i elden.
20 Kapitlet.
Och efter elden hördes ljudet af en
Altab besegrar Bet~hadad.
sakta susning.
13. Och då Ella hörde det, skylde
ch Benhadad, konungen i Syrien,
han sitt ansikte med sin mantel och
församlade all sin härsmakt; och
gick ut och stannade vid ingången trettiotvå konungar voro med honom,
till kulan; och si, då sade en röst till med hästar och stridsvagnar, och han
honom: Hvad gör du här, Elia?
drog upp och belägrade Samaria och
2 Mos. 3: 6.
stridde däremot.
2. Och han sände bud till Ahab,
14. Och han sade: Jag harnitälskat
för Herren, härskarornas Gud, ty Is- Israels konung, in uti staden

O
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3· och lät säga honom: Så säger
Benhadad: ditt siliver och ditt guld,
det hörer mig till, och de skönaste
'lf dina kvinnor och dina barn, de
höra mig till.
4· Och Israels konung svarade och
sade: Herre och konung! såsom du
har sagt: jag själf och allt det jag
hafver hörer dig till.
5· Och buden kommo tillbaka och
sade: Så säger Benhadad: emedan
jag med mina sändebud har tillsagt
dig, att du skall gifva åt mig ditt
siliver och ditt guld och dina kvin·
nor och dina barn,
6. så vill jag i morgon vid denna
tiden sända mina tjänare till dig att
undersöka ditt hus och dina tjänares
hus; och allt hvad dina ögon fägnar
skola de taga med sig och föra bort.
7· Och Israels konung kallade tillsammans alla landets äldste och sade:
Märken och sen huru ondskefull bans
fordran är! så länge hans bud till
mig gällde mina kvinnor och mina
barn och mitt silfyer och mitt guld,
afslog jag icke hans begäran.
8. Och alla de äldste och allt folket
sade till honom: Du skall icke lyda
och icke samtycka.
9· Och han sade till Benbadads sändebud: Sägen tillmin herre konungen:
allt hvad du med ditt första bud fordrade af din tjänare, det vill jag göra,
men detta kan jag icke göra. Och
sändebuden gingo med detta svar.
xo. Och Benbadad sände till honom
ett nytt bud och sade: Straffe mig
gudarne nu och framdeles, om gruset
i Samaria kommer att förslå till att
fylla näfvarne på allt det folk, som
jag hafver med mig!
II. Och konungen i Israel svarade
och sade: Sägen honom: ej berömme
sig den som spänner svärdet på sig
såsom den hvilken löser det af sig!
12. Och då Benbadad fick höra det
svaret, där han och konungarue sutto
och drucko i tälten, sade han till sina
tjänare: Till storms! Och de stormade
staden.
13.
fram
sade:
huru

Och si, då trädde en profet
till Abab, Israels kon ung, och
Så säger Herren: Har du sett
stor hela denna hären är? Si,
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jag vill i dag gifva houom i din hand,
att du må förstå, att jag är Herren.
14. Och Ahab sade: Genom h\·em?
Och denne svarade: Genom landsfogdarnes tjänare. Och hau sade: H vem
skall begynna striden? Och denne
svarade: Du.
15. Och han räkuade landsfogdar
nes tjänare; och de voro två hundra
trettio två. Och därefter mönstrade han
allt folket, alla Israels barn, sju tusen
män.
r6. Och de drogo ut vid middagstiden under det att Benbadad drack
sig rusig i tälten, han och de trettio·
två konungarne, som hade kommit
honom till hjälp.
17. Och landsfogdarnes tjänare drogo först ut. Och Benbadads utskickade inberättade till honom och sade:
Folk drager ut ifrån Samaria.
1 8. Och han sade: Gripen dem lefvande, ehvad de hafva dragit nt i
frid eller till strid!
19. Och de som hade dragit ut ifrån
staden voro landsfogdarnes tjänare
och krigshären, som kom efter dem.
20. Och de slogo hvar och en sin
man, och Syrerna flydde, och Israel
förföljde dem; och Benhadad, kon ungen i Syrien, kom undan på en
häst tillika med några ryttare.
21. Och Israels konung drog ut
och slog både hästar och stridsvagnar
och gjorde ett stort nederlag ibland
Syrerna.
22. Och profeten trädde fram till
Israels konung och sade till honom:
Gack och förstärk dig och betänk och
öfverväg hvad du bör göra! ty i början af nästa år skall konungen i Syrien åter draga ut emot dig.
23. Och konungens i Syrien tjänare
sade till honom: Deras gudar äro
bergsgudar; därföre hafva de blifvit
oss öfvermäktige. Men l å tom oss strida
med dem på slätten, så skola vi för
visso blifva dem öfvenuäktige!
24. Och så skall du göra: afsätt
konungarue hvar och en ifrån sin plats
och insätt ståthållare i deras ställe!
25. Och uppsätt åt dig af eget folk
en här, lika stor som den slagna var,
och lika många hästar och stridsvagnar, och låt oss strida emot dem på
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slätten, så skola vi för visso blifva
dem öfvermäktige! Och han hörsammade deras tal och gjorde så.
26. Och i böljan af det följande
året mönstrade Benbadad Syrerna och
drog upp till Afek för att strida emot
Israel.
27. Och Israels barn mönstrades
och försågos med lifsmedel och gin go
emot dem; och Israels barn lägrade
sig midt emot dem såsom två getskockar, och Syrerna uppfyllde hela
landet
28. Och Gudsmannen gick fram och
sade till Israels konung: Så säger
Herren: Emedan Syrerna hafva sagt:
Herren är en bergsgud och icke en
dalgud, så vill jag gifva hela denna
stora hären i din hand, att I mågen
förstå, att jag är Hen·en.
29. Och de lågo lägrade midt emot
hvarandra i sju dagar; och på den
sjunde dagen drabbade de tillsammans. Och Israels barn slogo på en
enda dag af Syrerna ett hundra tusen
man fotfolk.
30. Och de som blefvo öfrige flydde
till Afek in i staden. Och stadsmuren föll ned öfver de tjugusju tusen
männen, som hade blifvit öfrige; och
Benbadad hade också flytt in i staden, där han lopp från rum till rum.
I

Kon.

22: 25.

3L Och hans tjänare sade till bo-

nom : Si, vi hafva hört, att konungarue
af Israels hus äro nådige konungar.

KAP. 20: 43.

De städer, som min fader tog ifrån
din fader, vill jag gifva dig tillbaka,
och gator skall du få anlägga i Damaskus, såsom min fader fick göra
i Samaria. •Ja, på det villkoret vill
jag låta dig fara.•* Och han gjorde
förbund med honom och lät honom
fara.
35- Och en man ibland profetlärlingame sade på Herrens befallning
till en sin kamrat: Slå mig! Men
han vägrade att slå honom.
36. Och han sade till honom: Emedan du icke har hörsammat Herrens
röst, si, så skall ett lejon slå dig när
du går ifrån mig. Och då han gick
ifrån honom, mötte honom ett lejon,
som slog ned honom.
37- Och han träffade en annan man,
till hvilken han sade: Slå mig! Och
mannen slog honom och sårade honom.
38. Och profeten gick och ställde
sig i vägen för konungen, och, för
att ej blifva igenkänd, band han en
bindel öfver sina ögon.
39- Och när konungen kom, ropade
han till konungen och sade: Din tjänare hade gått in midt i striden, då
en man kom därifrån och förde till
mig en annan man och sade: bevaka
denne mannen ! Om han kommer
undan och saknas, så skall ditt lif
vara i stället för hans eller ock skall
du erlägga en centner silfver.
40. Och under det din tjänare såg
sig om både hit och dit, kom han
sin väg. Och konungen sade till honom: Din dom är sådan som du själf
har afsagt den.
4I. Och genast tog han bort bindeln ifrån sina ögon, och Israels konung igenkände honom, att han var
en af profeterna.
42. Och denne sade till honom: Så
säger Herren: Emedan du har släppt
den mannen utur din hand, som af
mig var gifven till spillo, så skall
ditt lif vara i stället för bans och
ditt folk i stället för hans folk.

Låtom oss taga säckar på våra länder
och rep om våra hufvud och gå ut
till Israels konung! Törhända låter
han din själ lefva.
32. Och de bundo säckar på sina
länder och rep om sina hufvud och
gingo till Israels konung och sade:
Benhadad, din tjänare, låter säga dig:
låt min själ lefva! Och han sade:
Är han ännu vid lif? Han är min
broder.
33· Och männen togo detta såsom
ett godt förebud och skyndade sig
att taga upp bans ord och sade: Benbadad är din broder. Och han sade:
t Kon. 22: 34·
Gån och hämten honom hit! Och när
Benbadad k.)m till honom, lät han
43- Och Israels konung drog hem
honom sitta upp i sin vagn.
till sitt hus, bedröfvad och förtörnad,
34- Och Benbadad sade till honom: och kom till Samaria.
• Deasa sista ord äro Ahabs svar.

KONUNGA-BOKEN.

KAP. 21: l.
21

Kapitlet.

Na!Jots viJtgt.!rd.

begaf det sig, att NaO chbot,härefter
en man ifrån
hade
Jis~eel,

en vingård i Jisreel, bredVtd Ahabs,
konungens i Samaria, palats.
2. Och Ahab talade till Nabot och
sade: Låt mig få din vingård! Jag
vill däraf göra mig en trädgård, emedan han ligger så nära intill mitt h~s,
och jag vill gifva dig en bättre Vlt;J-.,.ård i stället, eller, om du behagar, vill
Jag gifva dig dess värde i penningar.
3· Och Nabot sade till Ahab: .Bevare mig Herren, att jag skulle gifva
dig mina fäders ägolott!
4· Och A h ab gick hem bedröfvad
och förtörnad för det ordets skull,
som Nabot, Jisreeliten, hade talat till
honom, sägande: Jag vill icke gifva
dig mina fäders ägolott. Och han
lade sig på sin säng och vände bort
sitt ansikte och ville intet förtära.
s. Och lsebel, hans hustru, kom
in till honom och sade till honom:
H vi är d n så bedröfvacl och vill intet
förtära?
6. Och han svarade henne: Emedan jag talade med Nabot, Jisreeliten,
och sade: låt mig få din vingård för
penningar, eller, om du så önskar, låt
mig gifva dig en annan i stället! men
han sade: jag vill icke låta dig få min
vingård.
7· Och Isebel, hans hustru, sade
till honom: Visa nu, att du är konung
öfver Israel! Statt upp, ät och var
vid godt mod! Jag skall skaffa dig
Nabots, Jisreelitens, vingård.
8. Och hon skref ett bref i Ahabs
namn och förseglade det med hans
signet och sänrle brefvet till de äldste
och förnämste i hans stad, hvilka voro
Nabots grannar.
9· Och hon skref i brefvet så: Lysen ut en fasta och gifven Nabot
främsta platsen ibland folket
w. och skaffen två onda män, som
uppträda emot honom och v-ittna emot
honom, sägande: »Du har hädat Gud
och konungen•, och fören honom ut
och stenen honom till rlöds!
r r. Och de äldste och förnämste
männen, som bodde i hans stad, gjorde
•ilsom Tsehel hade hudit dem, såsom

398

skrifvet var i det bref, hvilket hon
hade sänd t till dem.
12. Och de utlyste en fasta och
gåfvo N a bot den främsta platsen ibland
folket.
13. Och de två onda männen kommo
och uppträdde emot honom, och de
vittnade emot Nabot inför folket och
sade: Nabot har hädat Gud och konungen. Och de förde honom utom
staden och stenade honom till döds.
14. Och de sände bud till Isebel
och sade: Nabot har blifvit stenad
till döds.
r s. Och då Isebel hörde, att Nab?t
var stenad och död, sade hon till
Ahab: Statt upp och sätt dig i be~ittning af N abots, Jisreelitens, vingård, h vilken han nekade att låta. dig
få för penningar! tyNabot lefver 1cke
mera, utan är död.
r6. Och då Ahab hörde, att Nabot
var död, stod han upp för att gå ned
till Nabots, Jisreelitens, vingård och
taga den i besittning.
17. Och Herrens ord skedde till
Elia, 'fisbiten, sålunda:
r8. Statt upp och gack n ed att
möta Israels konung, som är i Samaria! Si, han är i Nabots vingård,
dit han har nedgått för att taga den
i besittning;
19. och tala till honom och säg:
så säger Herren: Har d u icke b åde
mördat och tagit arf? Och du skall
tala till honom och säga: så säger
Herren: På samma ställe, där hundarn e hafva slickat Nabots blod, skola
också hundar slicka ditt blod.
t

Kon.

22:

38 .

2

Kon. g: 26.

Och Aha!:> sade till Elia: Har
du nu funnit mig, min fiende? Och
han svarade: Ja, jag har funnit dig,
emedan du har själf sålt dig till att
göra hvad ondt är i Herrens ögon.
2r. Si, jag skalllåta en olycka komma öfver dig, och jag skall bortsopa
och utrota för Ahab allt mankön i
Israel, både stora och små,
20.

1

Sam.

25: 22.

1

Kon.

14: 10.

2

Kon. g: 8.

och jag skall göra med ditt hus,
såsom jag har gjort med Jerobeams,
Nebats sons, hus, och med Basas,
Ahias sons, hus, emedan du har förtörnat mig och förledt Israel.
22.

t

Kon . 15: 29.

16: 3, n.
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KAP. 22: 16.

23. Och äfven om Isebel har Her6. Och Israels kouung samlade tillren talat och sagt: Hundar skola hopa profeterna, fyra hundra män
uppäta Isebel på Jisreels vall.
och sade till dem: Skall jag draga
2 Kon. g: zo, 35·
fält emot Rarnot i Gilead, eller skall
24. Den af Ahabs hus som dör i jag afstå därifrån? Och de sade:
stad, honom skola hundarne uppäta, Drag åstad! och Herren skall gifva
och den som dör på landsbygden, det i konungens hand.
honom skola himmelens fåglar uppäta.
7· Och Josafat sade: Är här ingen
Herrens profet mera, h vilken vi kunde
25. Ännu hade ingen funnits, som
fråga?
så hade sålt sig till att göra hvad
8. Och Israels konung svarade Joondt var i Herrens ögon, som Ahab
safat: Här är ännu en man Mika
hvilken Isebel, hans hustru, förförde: Jimlas son, genom hvilken vi' kunn~
26. Och han föröfvade mycken stygfråga Herren; men han är mig förgelse, i det han gick efter falska guhatlig, emedan han aldrig profeterar
dar, alldeles såsom Arnoreerna hade
mig något godt, utan endast ondt.
gjort, hvilka Herren hade fördrifvit
Och Josafat sade: Icke tale koundan för Israels barn.
nungen så!
9· Och Israels konung kallade på
27. Och när Ahab hade hört dessa
orden, ref han sina kläder och drog en hofman och sade: Skaffa strax hit
en säck på sin kropp och fastade och Mika, Jimlas son!
ro. Och Israels konung, och Josalåg i säck och gick tyst
28. Och Herrens ord skedde till fat, Judas konung, sutto på hvar sin
tron, klädde i skrud, på en öppen
Ella, Tisbiten, sålunda:
29. Har du sett huru "AJJab ödmju- plats framför porten i Samaria, och
kar sig inför mig? Emedan han så alla profeterna profeterade inför dem.
2 Krön. x8: g.
ödmjukar sig inför mig, vill jag icke
rr. Och Zedek.ia, Kenaanas son,
låta olyckan drabba hans hus i hans
dagar, men i hans sons dagar skall hade gjort sig horn af järn och sade:
Sä säger Herren: Med dessa skall du
jag låta olyckan drabba hans hus.
stånga Syrerna till dess du har gjort
slut på dem.
22 Kapitlet.
12. Och alla profeterna profeterade
Ahab dör. Josafat, konullg i Juda . Altas.Jn., sammalunda och sade: Drag upp emot
koutmg i Israel.
Rarnot i Gilead och var lyckosam!
och det var stilla i tre år, under och Herren skall gifva det i konungens
hvilka intet örlig var emellan Sy- hand.
rerna och Israel.
13. Och budet, som hade gått att
2. Men i tredje året drog Josafat,
Judas konung, ned till Israels ko- kalla :Mika, talade till honom och sade:
Si, profeternas tal är endräkteligen
nung.
2 Krön. x8: 2.
3· Och Israels konung sade till sina godt för konungen. Så låt nu ock
ijänare: Veten I icke, att Rarnot i ditt tal blifva såsom deras tal och tala
Gilead hörer oss till? Och ändock hvad godt är!
14. Och Mika sade: Sä sant Herdröja vi att taga det utur den Syriske
ren lefver, skall jag tala hvad Herren
konungens hand!
4· Och han sade till J osafat: Vill mig säger.
rs. Och då han kom till konungen,
du draga med mig i fält mot Rarnot
i Gilead? Och J osafat svarade Israels sade konungen till honom: Mika!
konung: Jag gör såsom du, och mitt skola vi draga i fält mot Rarnot i
folk gör såsom ditt folk, och mina Gilead, eller skola vi afstå därifrån?
Och han svarade honom: Drag åstad
hästar göra såsom dina hästar.
och var lyckosam! och Herren skall
2 Krön. 18: 3·
5· Och J osafat sade till Israels ko- gifva det i konungens hand.
r6. Och konungen sade till h onom:
nung: Fråga redan i dag hvad HerHuru mänga gånger skall jag he·
ren säger!

i

KAP. 22: 17.
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1.väija dig, att du icke säger mig annat än sanningen i Herrens namn?
17. Och han svarade: Jag har sett
hela Israel förströdd på bergen såsom
får, hvilka ingen herde hafva. Och
Herren sade: Desse hafva ingen herre.
Vände hvar och en om hem igen
i frid!
18. Och Israels konung sade till
Josafat: Har jag icke sagt dig, att
:lenne aldrig profeterar mig något
godt, utan endast ondt?
19. Och han sade: Hör Herrens
ord! •jag har sett Herren sitta på sin
tron och himmelens hela härskara stå
utmed honom på hans högra sida och
på hans vänstra;
2 Krön. 18: xS.
20. och Herren sade: Ho är, som
vill tubba Ahab att draga åstad för
att stupa i Rarnot i Gilead? Och de
svarade, den ene så och den andre så.
21. Och anden gick fram och ställde
sig inför Herrens ansikte och sade:
jag vill tubba honom. Och Herren
sade till honom: Hvarmed?
22. Och denne svarade: jag vill gå
och blifva en lögnens ande uti alla
hans profeters mun. Och han sade:
Du må tubba honom, och du skall
kunna det. Gack åstad och gör
alltså!>
23. Och nu, si, Herren har gifvit
en lögnens ande uti alla dessa dina
profeters mun, och Herren har talat
olycka öfver dig.
24. Och Zedekia, Kenaanas son,
gick fram och slog Mika på kinden
och sade: Hvilken väg tog Herrens
ande när han gick ut ifrån mig för
att tala med dig?
25. Och Mika sade: Det skall du
få se på den dagen då du skall gå
ifrån rum till rum för att gö=a dig.
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Och Israels konung och J osafat,
Judas konung, drogo upp mot Rarnot
i Gilead.
30. Och Israels konung sade till J osafat: J ag vill förkläda mig och gå
till striden, men kläd du dig i din
skmd! Och Israels konung förklädde
sig och gick till striden. 2 Krön. xS: 2 9 •
31. Och konungen i Syrlen hade
befallt sina vagusöfverstar, som voro
trettiotvå, och sagt: I mån icke anfalla någon annan, han vare liten eller
stor, än Israels konung allena.
32. Och när vagnsöfverstame fiugo
se J osafat, trodde de, att han var Israels konung, och riktade sitt anfall
emot honom, och Josafat gaf upp
ett rop.
2 Krön. IS: ~~33· Och då vagnsöfverstarne sägo,
att Jet icke var Israels kontmg, vände
de tillbaka ifrån honom.
34· Och en man spände sin båge i
sin enfald och träffade Israels konung
emellan bukbetäckningen och bröstpansaret. Och han sade till sin körsven: Kasta om dina händer och för
mig utur hären, ty jag är sårad!
29.

1

Kon.

20: 42.

35· Och striden vardt den dagen
allt häftigare ; och konungen blef stående upprätt i vagnen i Syremas
åsyn. Och på aftonen blef han död,
och blodet rann ifrån såret ned i
vagnskorgen.
36. Och ett rop gick igenom lägret
då solen gick ned, så lydande: Hvar
och en drage hem till sin stad och
till sitt land!
37· Och konungen. blef död och
vardt förd till Samaria; och de begrofvo konungen i Samaria.
38. Och när ruan sköljde vagnen
ren i dammen i Samaria, slickade
huudame hans blod, under det att
I Kon. 20: 30.
26. Och Israels konung sade: 1'ag skökorna badade sig däri, efter HerMika och för honom bort till Amon, rens ord, som han hade talaL
1 Kon. :n: 19.
ståthållaren i staden, och till J oas,
konungens son,
39· Och hvad mera kan vara att
27. och säg: så säger konungen: säga om Ahab och om allt hvad han
sätten denne i fängelse och bespisen har gjort och om det elfenb nshus,
honom med fångkost och fångdryck som han byggde, och om alla de städer,
till dess jag ko=er hem med frid! som han byggde, si, det är uppskrif28. Och Mika sade: Kommer du vet i krönikan om Israels konungar.
hem med frid, så har Herren icke
40. Och Ahab gick till hvila med
talat genom mig. Och han tillade: sina fäder, och Ahasja, hans son,
Hören detta, I folk, allesammans!
vardt konung i hans ställe.
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41. O ch J osafat, Asas son, vardt
konung öfver Juda i Ahabs fjärde
regeringsår i Israel.
42. J osafat var trettiofem år gammal då han vardt konung, och han regerade i tjugufem år i Jerusalem. Och
hans moder hette Asuba, Silhis dotter.
43· Och han vandrade i allo på sin
faders, Asas, väg och afvek icke därifrån och gjorde hvad rätt var i Herrens ögon.
44· Dock blefvo offerhöjderna icke
afskaffade, utan folket offrade ännu
och tände rökverk på höjderna.
45· Och Josafat höll fred med Israels konung.

KAP. 1: 8.

49· Josafat hade låtit bygga en
Tarsis-flotta att gå till Ofir för att
hämta guld, men den kom icke fram,
ty skeppen blefvo sönderslagna vid
Ezjon-Geber.
• Krön. oo: 36, 37·
so. Då sade Ahasja, Ahabs son, till
Josafat: Låt mina tjänare fara med
dina tjänare på skeppen! men J osafat
ville icke.
sr. Och J osafat gick till hvila med
sina fäder och vardt begrafven med
sina fäder uti Davids, sin faders, stad.
Och Joram, hans son, vardt konung
i hans ställe.

52. Ahasja, Ahabs son, vardt konung öfver Israel i Samaria i J osafats
sjuttonde regeringsår i Juda, och han
regerade öfver Israel i två år.
53· Och han gjorde hvad ondt var
i Herrens ögon och vandrade på sin
faders och sin moders väg och på
Jerobeams, Nebats sons, väg, som
hade förledt Israel till synd.
54· Och han tjänade Baal och tillx Kon. xs: 12.
48. Och ingen konung var i Edom; bad honom och förtörnade Herren,
Israels Gud, alldeles såsom hans fader
men en ståthållare var där regent.
hade gjort.
2 Sam. 8: 14.

46. Och hvad mera kan vara att
säga om J osafat och om hans mäktiga bedrifter och om de krig han
förde, si, det är uppskritvet i krönikan
om Judas konungar.
• Krön. x8: x.
47· Och han utrotade utur landet
alla de tempelbolare, som i hans faders, Asas, tid hade blifvit öfrige.

