I

Krönike-Boken.

Kapitlet.

I

Adams, NoaltS, Abra!t.ams, Esmts bar1l. Edoms
kou:mtgnr.

A dam, Kenan,
Sct, En os,
s:
1\Iahaleel, Jered,
1

Mos.

3•

2.

3· Hanok, Metusalah, Lamek,
4· N oah, Seru, Harn och J afet.
1

Mos. g:

18.

5· Jafets barn voro Goruer, Magog,
l\1adaj, Javan, Tu bal, Mesek och Tiras.
x Mos. to:

2,

6. Och Gomers barn voro Askenas,
Rifat och Toganna.
7- Och Javans barn voro Elisa, Tarsisa, Kitteer och Dodaniter.
8. Hams barn voro Kus, Mizraim,
Pnt och Kauaan.
1 Mos. ro: 6.
9· Och Kus' barn voro Seba och
Havila och Sabta och Raema och Sabteka. Och Raemas barn voro Seba
och Dedau.
ro. Och I us födde Nimrod. Han
var den förste väldige på j orden.

20. Och
Salef, och
21. och
kela
22. och
23. och
Alla dessa

J oktan födde Almodad och
Hazarmavet, ocl! J arah
Hadoram och Usal och DiEbal och Abimael och Seba
Ofir och Havila och Jobab.
voro J oktans barn.
x Mos. xo: 26-29.

24. Sem, Arpaksad, Selah,
1

J\fos. n: xo.

25. Eber, Peleg, Regn,
26. Serug, Nal!or, Tarah,
27. Abram eller Abraham.
I M0s. I7: 5·

28. Abrahams barn voro !sak och
Ismael.
I Mos. r6: '5·
2T: . , 3·
29. Denna är deras släkt: Ismaels
förstfödde Nebajot och Kedar och Abdeel och Mibsam,
, Mos. •s: , 3 •
30. Misma och Duma, Massa, R adad och Tema,
31. Jetur, Nafis och Kedrua. Dessa
voro Ismaels barn.
32. Och Keturas, Abrahams frilla~
barn, hvilka h onom föddes, voro Simt Mos. xo: S.
r r. Och Mizraim födde Ludeer och ran och J oksan och Medan och MidAnameer och Lehabeer och Naftuheer jan och J isbak och Suah. Och J ok12. och Patmseer och .Kasluheer, sans barn voro Seba och Dedan.
r l\Jos. 25: 2.
ifrån hvilka Fclisteerna och Kaftore33· Och Midjans barn voro Efa
erna äro komne.
13. Och Kanaan födde Zidon, sin och Efer och Hanok och Abida och
Eldaa. Dessa alla voro Keturas barn.
förstfödde son, och Het
34· Och Abraham födde Isak. !saks
14. och Jehuseerna och Amoreerna
söner voro Esau och I srael.
och Girgaseerna
x .Mos. 25: 25, 26.
15. och Hivveerna och Arkeerna
35· Esaus barn voro Elifas, Reguel
och Sineerna
r6. ocl! Arvadeerna och Zemareerna och Jeus och Jaelam ocl! Korah.
z Mos. 36: I f.
och Hamateerna.
l Mos. ro: 13-IS.
36. Elifas' barn voro Teman och
17. Sems barn voro Elam och Assur
och Arpaksad och Lud och Araru och Ornar, Zefi och Gatam, Kenas och
Tiruna och Amalek.
Uz och Hul och Geter och Mesek.
37· Regnels barn voro Nahat, SeI 1\los. 10: 22.
r8. Och Arpaksad födde Selah, och rah, Samma och Missa.
38. Och Seirs barn voro Lotan och
Selah födde Eber.
, Mos. ro: • 4 •
19. Och åt Eber föddes två söner, Sobal och Zibeon och Ana och Dison
en hette Peleg, därföre att i hans tid och Ezer och Dis an.
I Mos. 36: oo.
39· Och Lotans barn voro I-lori och
vanlt jorden delad, och hans broder
hette J oktan.
, Mos. ro: •s. Homam och Timna, Lotans syster.
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40. Sobals barn voro Aljan och Manahat och Ebal, Sefi och Onam. Och
Zibeons barn voro Aja och Ana.
4 I. Apas barn voro Dison och Di~ons barn, Ramran, och Esban och
Jitran och Keran.
42. Ezers barn voro Bilhan och Saavan, J aakan. Disans barn voro U z
och Aran.

KAP. 2: 20.

2. Dan, Josef och Benjamin, Naftali, Gad och Aser.

3· J udas söner voro Er och Onan
och Sela, hvilka tre vordo honom
födde af Suas dotter, en Kananeiska.
Och Er, Judas förstfödde, var ond i
Herrens ögon, och han dödade honom.
I

Mos. 38: 3, 7•

46:

!2.

4· Och Tamar, hans sonhustrn, födde
43· Och de konungar, som regerade honom Perez och Serah, så att Judas
i Edoms land, förrän Israels barn alla söner voro fem.
1 Mos. 3s: 28, • 9 .
hade konungar, voro desse: Bcla, Be5. Perez' söner voro Hezron och
ors son, hvilkens stad hette Dinhaba.
Ram u l.
r Mos. 36: 3' f.
44· Och då Bela blef död, vardt
6. Och Serahs söner voro Siruri
Joab, Serahs son ifrån Bozra, konung och Etan och Heman och Kalkol och
i hans ställe.
Dara, tillsammans fem.
45· Och då J oab blef död, vardt
7· Och Karmis barn voro Akar, som
Rusam ifrån Temaneernas land ko- drog olycka öfver Israel då han förn ung i hans ställe.
syndade sig på det spillgifna, Jos. 7 : 1 f.
46. Och då Rusam blef död, vardt
8. och Etans barn Asarja.
Radad, Bedads son, konung i hans
9· Och Rezrons barn, som honom
ställe, han som slog Midjaniterna på
M oabiternas mark; och hans stad föddes, voro Jerahmeel och Ram och
Kelubai.
hette Avit.
ro. Och Ram födde Amminadab,
47· Och då Radad blef död, vardt
Samla ifrån Masr eka konung i hans och Ammiuadab födde Nahson, en
förste för Judas barn.
ställe.
4 Mos. r: 7· Rut 4: I9· lllatt. r: 4·
48. Och då Samla blef död, vardt
II. Och Nahson födde Salma, och
Sau1 ifrån Rehobot vid älfven konung
Salma födde Boas.
i hans ställe.
12. Och Boas födde Obed, och Obed
49· Och då Saul blef död, vardt
Baalhanan, Alebors son, konung i hans födde Isai.
13. Och Isai födde Eliab, sin förstställe.
födde, och Abinadab, den andre, och
50. Och då Baalhanan blef död,
I Sam. I6: ro.
vardt Radad konung i hans ställe; Simea, den tredje,
14. Netaneel, den fjärde, Raddai,
och hans stad hette Pagi, och hans
hustru hette Mehetabeel, dotter till den femte,
rs. Ozem, den sjette, David, den
Matred, dotter till Mesahab.
I Sam. I 7 : u.
5 r. Och då H adad b lef död, vordo sjunde.
16. Och deras systrar voro Zernja
stamfurstar i E dom: fu rsten i Timna,
och Abigail. Och Zerujas söner voro
fursten i Alj a, fursten i J etet,
tre: Abisai, Joab och AsaheL
1 Mos. 36: 40.
1 Sam. 26: 6.
52. fursten i Oholibama, fursten i
17. Och Abigail födde Amasa, och
Ela, fursten i Pinon,
Amasas fader var ]eter, en Ismeelit.
53· fursten i Kenas, fursten i Te2 Sam. 17: 25.
man, fursten i Mibzar,
18.
Och
Kaleb,
Hezrons son, födde
54· fursten i Magdiel och fursten i
Iram. Desse voro Edoms stamfurstar. barn med Asuba, sin hustru, och med
J eriot; och dessa voro hennes barn:
Jeser, Sobab och Ardon.
2 Kapitlet.
19. Och då Asuba blef död, tog Ka'Jakobs ock Judas släktl!>".
leb sig Efrat till hustru, och hon
Israels söner voro desse: Ruben, Si- födde honom Hur.
20. Och Hur födde Uri, och Uri
m eon, Levi och Juda, Isaskar och
födde Bezaleel.
• :Mos. 3 x: •·
Sebulon.
I Mos. 46: 8 f.
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Och u1ircfter ingick Hezron till
39· Och Asmja föCltle Helez, och
Makirs, Gilcads faders, dotter. Och Helez födde Elasa.
han tog henne till hustru då han var
40. Och Elasa födde Sismai, och
sextio :i.r gammal, och hon födde ho- Sismai födde Sallum.
n om Segu b.
41. Och Sallum födde Jekamja, och
22. Och Segub födde J air. Och ban Jekamja födde Elisama.
hade tjugutre städer i Gileads land.
42. Och Kalebs, Jerabmeels broders,
Dom. 10: 4·
23. Men Gesuritema och Syrerna barn voro Mesa, hans förstfödde, som
toga ifr:i.n dem Jairs byar, Kenat och var Sifs fader, och Maresas, Hebrons
dess köpingar, sextio städer. Alla faders, barn.
43· Och Hebrons barn yoro Korah
dessa voro Makirs, Gileads faders,
och 1'appuah och Rekem och Sema.
barn.
4 Mos. 3 ., 4 ,.
44· Och Sema födde Raham, J orkc24. Och efter Hezrons död i KalebErrata födde Hezrons hustru Abija arus fader, och Rekem födde Sammai.
45· Och Sammais son var Maon,
honom Ashur, Tckoas fader.
och l\Iaon var Betsurs fader.
46. Och Efa, Kalebs frilla, födde
25. Och J eraluneels, Hezrons förstföddes, barn voro: Ram, den först- H aran och Moza och Gases; och H afödde, och Buna och Oren och Ozem ran födde Gases.
47· Och Jehtlais barn voro Regem
och Ahia.
26. Och J erahmecl hade en andra och J otam och Ges an och Pelet och
hustru, som hette Atara, och som var Efa och Saaf.
48. Kalebs frilla Maaka födde SeOnarus m o der.
27. Och Rams, Jerahmeels först- ber och Tirhana.
49· Och hon födde Saaf, Madmmlföddes, barn voro Maaz och J amin
nas facler, och Seva, Makbenas fader
och Eker.
28. Och Onams barn voro Sammai och Gibeas fader. Och Kalebs dotter
och J a da; och Sammai s barn voro var Aksa.
so. Dess a voro Kalebs barn: H urs,
Nadab och Abisur.
29. Och Abisurs hustru hette Abi- Efratas förstföddes, son Sobal, Kirjatl!ail, och hon födde honom Ahban J earims fader,
5 r. Salma, Betlehems fader, Haref,
och l\Iolitl.
30. Och Nadabs barn voro Selecl och Betgaders fader.
52. Och Sobals, Kitjat-Jcarims faAppaim; och Seled blef död barnlös.
3 r. C'ch Appaims barn voro Jisei ders, barn vara Haroe Hazi-Hammeoch Jiseis barn, Sesan, och Sesans nuhot
53· och släkterna från Kiljat-Jeatim,
son Ahlai.
32. Och Jadas, Sammais broders, Jitriterna, Putiterna, Sumatiterna och
barn yoro J eter och J onatan. Ocll 1\Iisraitcrna. Ifrån dem härstamma
Zorgatitema och E stauliterna.
J eter blef död barnlös.
54· Salmas barn .-oro J3etlehem och
33· Och Jouataus barn voro Pelet
och Sasa. Dessa voro Jerahmeels N etofatiterua, Atrot-Bet-J o ab och HaziHamanahti-Hazori
barn.
55· och Sofriternas &läkter, som
34· Och Sesan hade inga söner,
utan endast döttrar. Och Sesan hade bodde i Jabez, Tireatiterna, Simeatien Egyptisk tjänare, som hette Jarha. terna och Sukatiterna. Desse voro
35· Och Sesan gaf sin dotter åt de Kiniter, som äro komne ifrån RamJarha, sin tjänare, till hustru, och hon mat, stamfader för huset Rekab.
födde honom Attai.
36. Och Attai födde Natan, och Na3 Kapitlet.
tan födde SabaCI.
Dtl'l:ids r/fe·rl.·ommmr.d~.
37· Och Sabad födCle Eflal, och Rflal födde Obecl.
cll desse voro Davids söner, som
föddes honom i Hebron: Amnon,
38. Och Obed födde Jehu, och Jehu
födde Asatja.
elen förstf" dde, af Ahinoam ifrån J is21.

O
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reel; Daniel, den andre, af Abigail
ifrån Karmel;
2 Sam. 3: •·
2 . Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmai, konungen i Gesur; Adonia, den fjärde,
son till Haggit;
3· Sefatja, den femte, af Ahital; Jitream, den sjette, af bans hustru Egla.
4· Desse sex föddes honom i Hebron. Och han regerade där i sju år
och sex månader, och i Jerusalem regerade han i trettiotre år.
5· Och desse äro de som föddes honom i Jerusalem: Simea och Sobab
och Natan och Salomo, alla fyra af
Bat-Sua, Ammiels dotter; 2 Sam. 5: , 4 .
6. och jibhar och Elisama och Elifelet
7· och Noga och Nefeg och Jafia
8. och Elisama och Eljada och Elifelet, tillsammans nio.
9· Alla desse voro söner af DaYid,
utom dem som voro frillobarn. Och
Tamar var deras syster. • Sam. , 3 , '·
10. O ch Salomos son ya r Rehabeam.
Hans son ,-ar Abia. Hans son var
Asa. Hans son var J osafat.

x Kon. n: 43·

14: 31.

l\1att. x: 8.

Hans son var Joram. Hans son
var Ahasja. lians son var Joas.
II .

2

Kon. 8: r6.

Hans son var Amazja. Hans
son var Asarja. Hans son var J ot am.
12.

2

Kon.

12: 21 .

13. Hans son var Abas. Hans son
var Hiskia. Hans son var Manasse.
2 Kon. 15 : 38.

och IIasuba och Ohel och Berekja och IJ a sadja och Jusab-Hesed,
dessa fem.
21. Och Hananjas barn voro P elata
och Jesaja, Refajas barn, Arnans barn,
Obadjas barn och Sekanjas barn.
22. Och Sekanjas barn voro Semaja
och Sernajas söner, Hattus och Jigeal
och Bariah och Nearja och Safat, tillsammans sex.
23. Och N earjas söner voro Eljoenai
och Hiskia och Asrikam, tillsammans
tre.
24. Och Eljoenais barn voro H odaja och Eljasib och Peluja och Akkub och Johanan och Delaja och
Anani, tillsammans sju.
20.

4 Kapitlet.

J

J'uda.s ocll Simeons släl.:trrg-ister .

tulas barn voro Perez, Hezron och
Karmi och Hur och Sobal.
x Mos. 38: 29 . 46:

12.

1

Krön .

2:

4·

Och Reaja, Sobals son, födde Jahat, och Jallat födde Almmai och I,ah a rl. Dessa äro de Zorgatitiska släkterna.
3· Och dessa voro Abi-Htams barn:
Jisreel och Jisma och Jidbas. Och
deras syster hette Hazlelponi.
4· Och Pnuel var G~dors fader, och
Eser var Husas fader. Desse voro söner till Hur, Efratas förstfödde, Betlehems fader.
5· Och Ashur, Tekoas fader, hade
två hustrur, Helea och Naara.
2.

I

Krö n.

2:

?4.

6. Och Naam födde honom Ahussam
14. Hans son yar Amon. Hans son
och Hefer och Temeui och Ahastari.
var Josia.
2 Kon. 21: 26.
15. Och J osias söner voro: Den Dessa YOro Naaras barn.
7· Och Heleas barn voro Zeret och
förste J ohanan, den andre J ojakim,
den tredje Zedekia, den fj:irde Sallum. Zohar och Etnan.
8. Och Koz födde Auub ocll Ha2 Kon. 23: 30, 34· 24: 17.
16. Och Jajakims barn voro Je- zobeba och Aharhels, Harutns sons,
konja, hans son, och dennes son Ze- släkter.
de!da.
9· Och J abez var mera ansedd än
17. Och Jekonjas barn voro Assir, sina bröder. Och hans moder hade
hvilkens son var Sealtiel,
kallat hans namn jabez'' : Ty, sarle
18. och 1\Ialkiram och Pedaja och hon, jag har Welt honom med smärta.
Sen' azar, Jekamja, Hosarna och Ne10. Och Jabez åkallade Israels Gud,
dabja.
sägande: O att du ville välsigna mig
19. Och Pedajas söner voro: Serub- och utvidg a mina gränser, och att din
babel och Simei. Och Serubbabels hand vore m ed mig och du så lagaue,
barn voro: Mesullam och H ananja att intet onclt gjorde mig smärta!
och deras syster Selomit,
och Gud lät ske såsom han begärrk
·~

D. ä. smärtegifvare.
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Och Kelu b, Suahs M-oder, födde
Mehir, s om var Estons fader.
12. Och Eston födde Bet-Rafa, Paseah och Tehinna, fader till Ir-Nahas.
Desse blefvo männen från Reka.
13. Och Kenas' barn voro Otn iel
och Seraja, och Otniels barn H atat.
1 r.

Jos. 15: I 7·

Dom. 3: 9 ·

14. Och Meonotai födde Ofra. Och
Seraja födde Joab, fader till timmermansdalen, där t immermän bodde.
15. Och Kaleb s, Jefunnes sons, barn
voro Iru, Ela och Naam och Elas och
Kenas barn.
4 !\Ios. 3., 12 .

16. Och Jehaleleels barn voro Sif
och Sifa, Tilja och Asarel.
I 7. Och Esras b a rn vor o J eter och
Mered och Efer och Jalon. Och dessa
voro barn af Bitja, F araos d otter, h vilken Mered hade tagit till hustru, och
som födde Miljam och Sammai och
Jisbah, Esternoas fader;
18. och hans Judiska hustru födde
Jered, Gedors fader, och Heber, Sokos fader, och Jekutiel, Sanoahs fader.
19. Och Hodijas hustrus, Naharus
systers, barn voro Kegilas fader, Garmiten, och Esteruoa, Maakatiten.
2 0. Och Simons barn voro Arunon
och Rin n a, Benban an och Tilon. Och
Jiseis barn voro S ohet och Sohets son.
21. Selas, Judas sons, barn voro
Er, Lekas fader, och Ladda, Maresas
fader, och linneväfvaresläkterna af Asbeas hus
x Mos. 38: 5·
22. och Jokim och männen af Koseba och J oas och Saraf, som rådde
öfver Moab, och Jasubi-Lehem. Så
säga d e gamla sägnerna.
23. Och desse befattade sig med.
krukmakeriarbete och bodde i Netaim
och Gedera, bosatte där och arbetande
i konungens tj änst.

24. Simeons barn voro Nemnel och
Jamin, Jarib, S erah och Saul.
I

Mos. 46: xo.

25. Dennes son var Sallu m. Hans
son var lVIibsam. Hans son var Misma.
26. Misruas barn voro Hamuel, d ennes son Sakkur, och dennes son Siruei.
27. Och Simei hade sexton söner
och sex döttrar. Och hans bröder
h ac1 e icke många !Jam; och hela dc-

HO

ras släkt förökade sig icke så mycket
som Judas barn.
28. Och de bodde i Beer-Seba och
Molada och Hazar-Sual
Jos. , 9 , •·
29. och i Bilha och i Ezem och i
To lad
30. och i Betuel och i Horma och
i Ziklag
31. och i Bet-Markabot och i H azarSusim och i Bet-Birei och i S aaraim.
Dessa v oro deras städer ända till konung D a vids tid
32. m ed därtill hörande byar och de
fem städerna Etam och Ain och Rimm o n och Token och Asan,
33· och alla de byar, som !ägo omk ring dessa städerna ända till Baal.
Dessa voro d eras bonin gsorter, och
denna var d eras stamtafla.
34· Och Mesobab och J amlek och
Josa, Amazj as s on,
35· och Joel och Jehu, son till J osibja, son till Seraja, son till Asiel
36. och Eljoenai och Jaakoba och
J esohaj a o ch Asaja och Adiel och Jesimiel och Benaja
37· och Sisa, son t ill Sifei, son till
Allon, son till J edaja, son till Simri,
son till Semaj a.
38. Desse nu namngifne voro hötdingar i sina ätter, och deras fadersh us utbredde sig i mängd.
39· Och de gin go väster om Gedor
ända till östra sidau af dalen för att
söka betesmarker för sina får.
40. Och d e funuo eu frodig och god
betesmark och ett vidsträckt land, som
var lugnt och stilla, ty H ams afkorulingar hade tillförne bott där.
4 1. Och d esse, till n amnen h är u pptecknade, kommo i Hiskias, Judas kou ungs, dagar, och slogo ned deras
tält och de Meuniter, som där vordo
fuune, och utrotade dem ända till
denna dag och bosatte sig där i deras ställe, ty där var betesmark för
deras får.
42. Och af dem, af Simeons barn,
gingo fem hundra män till Seirs bergst rakt; och Pelatja och N eatja och Refaja och Ussiel, Jiseis söner, voro i
spetsen för dem;
43· och de slogo den undsluppna
kvarleh·an af Amalekiterna och bosatte
sig där änna till nenna dag.
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5 Kapitlet.
Stnmma.rne Rubcu1 Gad oclt llaifva Matzasse.

o

ch R ubens, Israels förstföddes, söner, - ty han var den förstfödde,
men därföre att han ohelgade sin faders säng vardt hans förstfödslorätt
gifven åt J osefs, Israels sons, söner,
dock icke så, att denne vardt i stamtaflau räknad såsom förstfödd;
I Mos. 29! 32.

35: 22.

48: 5·

49: 4·

ty, fastän Juda var den mäktigaste ibland sina bröder, och en furste
skulle utgå ifrån honom, vardt förstfödslorätten J osefs, 3· Rubens, Israels förstfö ddes, söner
voro Hanok och Pallu, Hezron och
Karmi. I Mos. 46: g. 2 Mos. 6: x4. 4 Mos. 26: 5·
4· J oels barn v oro Semaja, hans
son, dennes son Gog, dennes son Sitnei,
s. dennes son Mika, dennes son Reaja, dennes son Baal,
6. och dennes son Beera, hvilken
Tiglat-Pilneser, kon ungen i Assyrien,
bortförde i fån genskap, och som var
en Rubenitisk s tamhöfding.
7· Och dennes bröder voro, eft er
deras släkter, när de uppteckn ades efter sin härkomst, J egiel, den främste,
och Sekatja
8. och Bela, son t ill Asas, son till
S ema, son till J oel, h an som bodde i
Aroer och ända till N eb o och BaalMeon .
4 Mos. 3 2: 3s.
9· Och han bodde öster ut ända
inemot öknen vid älfven Frat; ty de
hade stora boskapshjordar i Gileads
land.
ro. Och i Sauls tid förde de örlig
emot H agaritema, som föllo för deras hand, och de bosatte sig i deras
tjäll utåt hela östra sidan af Gilead.
2.

II. Och Gads barn bodde gent emot
dem i landet Basan, ända till Salka:

Jos. I3! •4·

Joel, den främste, och Safam,
den andre, och Jaenai och S afat i
Basan .
r 3· Och deras bröder, efter der as
fadershus, voro sju : Mikael och Mesullam och Seba och J orai och J aekan och Sia och Eber.
14. Desse voro söner af Abihail, son
till Huri, son till Jaroah, son till Gi12.

KAP. 5: 26.

lead, son till Mikael, son till J esisai,
son till J ahdo, son till Bus.
r s. Ahi, son till Abdiel, son till Guni,
var hufvudruan för deras fadershus.
r 6. Och de bodde i Gilead, i Basan
och i dess st äder, och i alla Saron s
u tmarker så långt de sträcka sig.
17. Alla d essa starutaflor upptecknades i J otams, Judas konungs, och
i J erobeams, Israels konungs, tid.
r8. Rubens barn och Gaditerna och
Manasses halfva stam voro tappre
m än, som buro sköld och svärd och
spän de båge och voro i krig förfarne,
fyratiofyra tusen sju hundra sextio
itridbare m än.
19. Och de förde krig med H agariterna och m ed J etur, Jafis och Nodab;
x Mos. 25: ' 5·
20. och de vordo h ulpne em ot dem,
så att Hagaritern a blefvo gifne i d eras hand, och alla de som med dem
voro, t y de ropade till Gud i striden,
och han bönhörde dem emedan de
förtröstade på honom.
21. Och de förde bort deras boskapshjordar, femtio tusen kameler, två
h u ndra femtio t usen får, två tusen
åsnor och ett h undra tusen m änniskosjälar;
22. ty där föllo m å nge slagne emedan striden var af Gud. Och de bodde
deras land ä nda till fångenskapen.
2 Kon. 17: 3, 6.

23. O ch Manasses halfva stams barn
bodde i landet, ifrån Basan ända till
Baal-Hermon och Senir och H ermons
berg, och de voro talrika.
24. Och desse voro hufvudmä n för
sin a fadershus: E fer och Jisei och Eliel
och Asriel och J erimj a och H odavja
och J ahdiel, stridbare män, ryktbare
män, hufvudmän för sina fadershus.
25. Och då d e förbröto sig emot
sin a fäden; Gud och i otukt lupo efter
de folks gudar där i landet, h vilka
Gud hade utrotat undan för dem,
26. uppväckte Isr aels Gud Puls, k o-·
nungens i Assyrien, anda och TiglatPilnesers, k onungens i Assyrien, anda
och förde dem b ort, både Rubeniter,
Gaditer och Manasses halfva stam,
och flyttade dem till H alah och Ha·
bor och Haralr och t ill Gosans älf
ända till denna dag.
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6 Kapitlet.
Lc-:;is stams släktregister oclt bostiidcr.

L evis

sö~er

voro Gerson, Kehat och

lVIeran.

I

2 ll.fos. 6: 16 . 4 Mos. 26: 57·
2. Och Kehats söner

Mos. 46: n.

r Krön. 23: 6 .

voro Amram
och Jizhar och Hebron och Ussiel.
3· Och Amrams barn voro Aron,
.:\Iose och Mirjam. Och Arons söner
voro Nadab och Abihu, Eleasar och
Itamar.
2 Mos. 2: I f.
4· Eleasar födde Pinehas. Pinehas
födde Abisua.
5· Och Abisua födde Bukki. Och
Bukki födde Ussi.
6. Och Ussi födde Serahja. Och Serahja födde Merajot.
7· Merajot födde Amatja. Och
Amatja föd<M Ahitub.
8. Och Ahitub födde Zadok. Och
Zadok födde Ahimaaz.
9· Och Ahimaaz födde Asatja. Och
Asatja födde J ohanan.
ro. Och Johanan födde Asatja, som
var präst i det huset, hvilket Salomo
byggde i Jerusalem.
rr. Och Asatja födde Amatja. Och
Amarja födde Ahitub.
12. Och Ahitub födde Zadok. Och
Zadok födde Sallum.
13. Och Sallum födde Hilkia. Och
Hilkia födde Asarja.
2 Kon. 20: 4 .
I4· Och Asatja födde Seraja. Och
Seraja födde Jozadak.
rs. Och Jozadak följde med då Herren lät bortföra Juda och Jerusalem
fångenskap genolll Nebukadnezar.
::z

Kon. 25: II.

r6. Levis söner voro Gersom, Kehat och l\1erari.
17. Och dessa äro namnen på Gersoms söner: Libni och Simei.
r8. Och Kehats söner voro Amram
och Jizhar, Hebron och Ussiel.
rg . Meraris söner voro Maheli och
l\1usi. Och dessa voro de Levitiska
släkterna efter deras fäder.
20. Gersoms son var Libni. Dennes
son var J aha t. Dennes son var Sim llla.
21. Dennes son var J oah. Dennes
son var Iddo.. Dennes son var Serah.
Dennes son var Jeatrai.
22. Kehats barn voro Amminadab,
haus son, dennes son Korah, dennes
son Assir,
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23. dennes son Elkana, dennes son
Ebjasaf, och dennes son Assir,
24. dennes son Tahat, denn es son
Uriel, dennes son Ussia, och dennes
son Saul.
25. Och Elkanas söner voro Amasai
och Ahimot,
26. hvilkens son var Elkana. Dennes son var Elkana Zofai, och dennes
son var Nahat.
27. Dennes son var Eliab. Dennes
son var J eroham. Dennes son var
Elkana.
I Sam. x: r.
28. Och Samuels söner voro Vasni,
den förstfödde, och Abia.
29. l\Ieraris barn voro l\1aheli, dennes son Libni, dennes son Silllei, dennes son Ussa,
30. dennes son Simea, dennes son
H aggia, och dennes son Asaja.
31. Och desse voro de, hvilka David anställde vid sången i Herrens
hus sedan arken hade fått sin plats,
32. och solll gjorde tjänst inför fiirsarnlingshyddans tabernakel såsom
sångare intill dess Salomo byggde
Herrens hus i Jerusalem ; och de förrättade sin tjänst på det sätt, som var
dem föreskrifvet.
33· Och desse och deras söner voro
de som gjorde tjänst, af Kehats söner:
Heman, sångaren, son till J o el, son
till Samuel,
34· son till Elkana, so11 till J eroham, son till Eliel, son till Toah,
35· son till Zuf, son till Elkaua, son
till Mahat, son till Amasai,
36. son till Elkana, son till Joel, son
till Asatja, son till Zefanja,
37· son till T ahat, son till Assir,
son till Ebjasaf, son till Korah,
38. son till Jizhar, son till Kehat.
son till Levi, son till Israel;
39· och Asaf, hans broder, som stod
på hans högra sida, Asaf, son till Berekja, son till Simea,
40. son till Mikael, son till Baaseja,
son till l\1alkia,
4 r. son till Etui, son till Ser ah, son
till Adaja,
42. so11 till Etan, son till Simma,
son till Simei,
43· son till J aha t, son till Gersom,
son till Levi;
· 44· och deras bröder, Meraris söner,
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so:u stodo på hans vänstra sida, Etan,
son till Kisi, son till Abdi, son till
Mall nk,
45· son till Hasabja, son till Amazja,
SOil till Hilkia,
46. son till Amzi, son till Bani, son
till Semer,
47· son till Maheli, son till Musi,
so11 till Merari, son till Levi.

nasses halh·a stam genom lott gifua
tio städer.
Jos. 21: 26.
62. Och åt Gersoms barn blefvo,
efter deras släkter, u tur Isaskars stam
och utur Asers stam och utur 'aftalis stam och utur Manasses i Basan
stam gifna tretton städer. J os. 21: 2 7- 33 .
63. Åt Ilieraris barn Llefvo, efter
deras släkter, utur Rubeus stam och
utur Gads stam och utur Sebulons
48. Och deras bröder, Leviterna, stam gifna genom lott tolf städer.
Jos. 21: 34-40.
hade blifvit gifne till allehanda tjänst
64. Och Israels barn gåfvo åt Levid Guds hus, tabernaklet.
49· Och Aron och hans söner tände viterna städer och deras utmarker.
65. Och genom lott gåfvo de åt
eld n på brännoffersaltaret och på rökelsealtaret och förrättade alla sysslor dem utur Judas barns stam och utur
i det allraheligaste och försonade Is- Simeons barns stam och utur Benjarael, såsom Mose, Guds tjänare, hade mins barns stam de städer, hvilka man
vid namn uppnämnde.
Jos. 2r: 9 .
budit.
2 Mos. 30: 7, 8. 4 1\Ios. 4: t6.
66. Och de öfriga Kehats barus
so. Och Arons bar11 voro desse: släkter finge sitt omrldes städer utur
Eleasar, hans son, dennes son Pine- Efraims stam;
has, dennes son Abisua,
67. och åt dem gaf man frislädema
51. dennes son Bukki, dennes son Sikem med dess utmarker, i Efraims
Ussi, dennes son Serahja,
bergstrakt, och Geser och dess ut52. dennes son :Thferajot, dennes son marker,
Amarja, dennes son Ahitub,
68. och Jokmeam och dess utmar53· tl.ennes son Zadok, och dennes ker, och Bet-Horon och dess utmarker,
son Ahimaaz.
6g. och Ajalon och dess utmarker,
54· Och dessa voro deras bonings- och Gat-Rimmon och dess utmarker,
orter, allt eftersom de hade sina går70. och utur Manasses halh·a stam
dar inom sina områden: Åt Arons Aner och dess utmarker, och Bileam
barn af den Kehatitiska släkten, h vilka och dess utmarker. Detta tillföll Kefingo första lotten,
hats öfriga barns släkt. Jos. 21: 20, 25.
55· gaf man Hebron i Judas land
7I. Åt Gersoms barn gaf man utur
och <less utmarker rundt omkring;
s6. och stadsåkern och därtill hö- en släkt i Manasses ltalfva stam Gorande byar gaf man åt Kaleb, Jefun- lan i Basan och dess utmarker, och
Astarot och dess utmarker,
nes son.
Jos. 2r: r2.
72. och utur Isaskars stam Kedes
57· Och åt Arons barn gaf man fristäd erna Helnon och Libna och deras och dess utmarker, Daberat och dess
utmarker, och Jattir och Esternoa och utmarker,
73· Ramot och dess utmarker, och
<leras utmarker, 5 Mos. , 9 , 2. Jos. 2r: , 3 , r 4 •
58. och Ililen och dess utmarker, Anem och dess utmarker,
74· och u tur Asers stam Masa l och
Debir och dess utmarker, Jos. n: , 5 .
59· och Asan och dess utmarker, dess utmarker, och Abdon och dess
utmarker,
och Bet-Semes och dess utmarker;
75· och Hukok och dess utmarker,
Jos. 21: t6.
6o. och utur Ber0amins stam Geba och Rehob och dess utmarker,
76. och utur Naftalis stam Kedes i
och dess utmarker, och Alemet och
dess utmarker, och Auatot och <less Galileen och dess utmarker, och Hamutmarker, så att alla deras städer mon och dess utmarker, och Kirjataim
blef\"o tretton, efter deras släkter.
och dess utmarker.
Jos. 2r: 2 7- 32.
Jos, 21: IJ-I9·

77. Åt Meraris öfriga barn gaf man

61. Och åt Kehats öfliga barn af utur Sebulons stam Rimmon o och dess

släkten inom st:unmeu blefvo af Ma- utmarker, Tahor ocl! dess utmarker,

KAP. 6: 7 8.
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78. och på andra sidan J ordan emot
Jeriko, öster om Jordan, utur Rubens
stam Bezer i öknen och dess utmarker, och Jahza och dess utmarker,
79· och Kedemot och dess utmarker, och l\Iefaat och dess utmarker;
So. och utur Gads stam Rarnot i
Gilead och dess utmarker, och Mahanaim och dess utmarker,
Sr. och Hesbon och dess utmarker,
och Jaaser och dess utmarker.
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Och Jediaels barn voro Bilhan
och Bilhans söner J eus och Benjamin
och Ehud och Kenaana och Setan
och Tarsis och A11isahar.
1 r. Alla desse voro J ediaels barn,
efter hufvudmännen för deras fadershus, stridbare män, sjutton tusen
två hundra, ntstade att draga ut i
krig.
12. Och Suppim och Huppim voro
Irs söner. Husim var Ahers son.
10.

Jos. 2I: 34-39·

13. Naftalis söner voro Jahziel och
G u ni och J ezer och Sallum, Bilhas
barn.
I Mos. 46: 24. 4 Mos. 26: 48.

7 Kapitlet.
Isaskar.

Beufamif,. Nafta/i.
Efraim. Aser.

Manasse.

söner voro desse fyra:
O chTolaIsaskars
och Pua, Jasib och Simron.
I Mos. 46: I3·

4 Mos. 26: 23.

2. Och Tolas harn voro Ussi och
Refaja och J eriel och J ahmai och
Jibsam och Samuel, hufvudmän för
sina fadershus, härstammande från
Tola, stridbare män, upptecknade efter
sin härkomst. I Davids tid var deras
antal tjugutvå tusen sex hundra.
3· Och Ussis barn voro Jisrahja
och Jisrahjas söner Mikael och Obadja
och J o el ochJissia, hufvudmän alla fem.
4· Och hos dem funnos, efter deras
härkomst och deras fadershus, till
krig rustade härskaror, trettiosex tusen, ty de hade många hustrur och
barn.
5· Och deras bröder i alla Isaskars
släkter, stridbare män, voro, alle sammanräknade, åttiosju tusen.

6. Benj amins söner voro tre: Bela,
Beker och J ediael.
7· Och Belas söner voro fem: Ezbon och Ussi och Ussiel och Jerimot
och Iri, hufvudmän för sina fadershus, stridbare män, och deras förteckning upptog tjugutvå tusen trettiofyra.
8. Och Bekers söner voro Semira
och Joas och Elieser och Eljoenai
och Omri och J eremot och Abia och
Anatot och Alemet Alla desse voro
Bekers söner.
9· Och förteckningen på dem, efter
deras härkomst och efter hufvudmänuen för deras fadershus, stridbare
män, upptog tjugu tusen två hundra.
• Moderns namn saknas i texten. -

14. Manasses barn voro Asriel, hvilken . . .* födde. Hans Syriska frilla
födde Makir, Gileacls fader.
rs. Och Makir t og sig en h ustru
af Huppim och Suppim, och deras
syster hette l\Iaaka. Och hans andre
son hette Zelofhad, och Zelofhad hade
döttrar.
4 Mos. 2 7: I.
16. Och Maaka, Makirs hustru,
födde en son, hvilken hon kallade
Peres, och hans b roder hette Seres,
och hans söner voro Ulam och Rekem.
17. Och Ularus son var Bedan.
Desse voro barn af Gilead, son till
Makir, son till Manasse.
18. Och hans syster Rammoleket
födde I shod och Abieser och Mahela.
19. Och Semidas söner voro Ahjan
och Sekem och Likhi och Aniam.
20. Och Efraims barn voro Sutelah
och dennes son Bered och dennes son
Tahat och denn es son Elada och dennes son Tahat
4 Mos. 26: 3s.
21. och denn es son S abadoch d ennes son Sutelah, och E ser och Elad.
Och män ifrån Gat, som voro infödde i landet, dräpte dem därföre
att de hade dragit ned att taga deras
boskapshjordar.
22. Och Efraim, deras fader, sörjde
i lång tid, och hans bröder kommo
för att trösta honom.
23. Och han ingick till sin hustru,
och hon blef hafvande och födde en
son och kallade hans namn Beria, **
därföre att olycka hade träffat hans
hus.
24. Och hans dotter var Seera. Och

•• D. ä, med o l y e k a eller olycklig.
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hon byggde nedra och öfra Bet-Horoll
och Ussen- eera.
25. Och dennes son var Refah, och
dennes son var Resef, och dennes
son var Telah, och dennes son var
Tahan,
26. hvilkens son var Laedan, hvilkeus son var Ammihud, hvilkens son
var Elisama,
4 !llos. " to.
27. och dennes son var Non, hvilkens son var J osua.
J os. " '·
28. Och deras besittning och deras
boningsorter voro Bet-El och dess
köpingar, och öster ut Naaran, och
väster ut Geser och dess köpingar,
och Sikem och dess köpingar, ända
till Assa och dess köpingar,
29. och på sidan om Manasses barn
Bet-Sean och dess köpingar, Taanak
och dess köpingar, Megiddo och dess
köpingar, Dor och dess köpingar.
Där bodde Josefs, Israels sons, barn.
Jos. x7: u.

30. As ers barn voro Jimna och J is va
och Jisvi och Beria och Serah, deras
syster.
31. Och Berias söner voro Heber
och Malkiel, som var Birsavits fader.
32. Och Heber födde Jaflet och
Somer och Hotarn och Suah, deras
syster.
33· Och Jaflets söner vor o Pasak
och Bimhal och Asvat. Desse voro
J aflets söner.
34· Och Semers söner voro Ahi och
Rohega och Jehubba och Aram.
35· Och hans broder Helerus söner
voro Zofah och Jimna och Seles och
Am al.
36. Zofahs söner vor o Suah och
H arnefer och Sual och Beri och
Jim ra
37· och Bezer och Hod och Samma
och Silsa och Jitran och Beera.
38. Och Jeters söner voro Jefunne
och Pispa och Ara.
39· Och Ullas söner voro Arah och
Hanniel och Rizia.
40. Alla desse voro Asers barn, hufvudmän för sina fadershus, utvalde,
stridbare män, hufvudmän för stamhöfdingarne ; och förteckningen på
dem som voro rustade att draga u t
i krig upptog ett antal af tjugusex
tusen män.

8 Kapitlet.
Betljamile1 Saul, Jonatan.

Q ch Benjamin födde Bela, sin först-

födde, Asbel,
Ahrah, den tredje,

den andre, och

I ~Ios. 46: 21 . 4 1\Ios. 26: 38. r Krön . 7: 6.
2. Noha, den fjärde, och Rafa, den

femte.
3· Och Belas söner voro Addar och
Gera och Abihud
4· och Abisua och Naaman och
Ah o ah
5· och Gera och Sefufan och H uram.
6. Och desse voro Ehuds söner: desamme voro hufvudmän för de fadershus, som bodde i Geba, och blefvo
fångne bortförde till Manehat,
7· dit Naaman, Ahia och Gera förde
dem fångna bort -- han födde Ussa
och Ahihud.
8. Och Saharaim födde barn i Moabs land sedan han hade förskjutit
sina hustrur, Husim och Baara.
9· Och han födde med Hodes, sin
hustru, Jobad och Zibja och Mesa
och Malkam
ro. och Jeuz och Sokja och Minna.
Desse voro hans söner, hufvndmän
för sina fadershus.
rr. Och med Husim födde han
Abitub och Elpaal.
12. Och Elpaals söner vore Eber
och Miseam och Semer. Han byggde
Ono och Lod och dess köpingar.
13. Och Beria och Sema voro hufvtldmän för de fadershus, som bodde
i Ajalon. Desse fötjagacle dem som
bodde i Gat.
14. Och Ahjo och S asak och Jeremot
15. och Sebadja och Aradoch Eder
16. och Mikael och Jispa och J oha,
Berias söner,
17. och Sebadja och Mesullam och
Hiski och Heber
r8. och Jismerai och Jislia och J obab, Elpaals söner,
19. och Jakim och Sikri och Sabdi
20. och Elienai och Ziltai och Eliel
21. och Adaja och Beraja och Simrai,
Simris söner,
22. och Jispan, Eber och Eliel
23. och Abclon och Sikri och I-l anan
24. och Hannnja och Elam och
An to tia

K AP. 8: 25.
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Och de förre invånarne på sina
ägor och i sina städer voro: Is rael,
prästerna, Leviterna och t empelträlarne*.
3· Men i Jerusalem bodde några
af Judas barn och af Benjamins barn
och af E fraims och Manasses barn,
4· nämligen : Utai, son till Am mihud, son till Omri, son till Jimri, son
till Bani, af Perez', Judas sons, barn;
29. Och i Gibeon bodde Gibeons
s. och af ilaniternas släkt: Asaja,
fader, och hans hustru hette Maaka. den förstfödde, och hans barn;
30. Och hans söner voro Abdon,
6. och af Serahs barn : Jeguel, och
den förstfödde, och Zur och Kis och deras bröder, sex: hundra nittio;
Baal och Nadab
7· och af Benjamins barn: Sallu,
31. och Gedor och Ahjo och Seker. son till Mesullam, son till Hodavia,
32. Och Miklot födde Simea. Och son till Hassenua,
äfven de bodde gent emot sina brö8. och Jibnia, Jerohams son, och
der, i Jerusalem hos sina bröder.
Ela, son till Ussi, son till Mikri, och
33· Och Ner födde Kis, och K is Mesullam, son till Sefatja, son t ill
födde Sanl, och Saul födde Jonatan Regnel, son till Jibnia,
och Malkisua och Abinadab och Esbaal.
9· och deras bröder, efter deras ätter,
34· Och Jonatans son var 1\Ierib- nio hundra femtiosex:. Alla desse män
Baal. Och Merib-Baal födde Mika. voro hufvndmän för sina släkters fa35· Och Mikas söner voro Piton l dershus.
och Melek och Tarea och Ahas.
ro. Och af prästerna: Jedaja och
36. Och Ahas födde Joadda, och Jojarib och Jakin
J oadda födde Alemet och Asmavet
I r. och Asatja, son till Hilkia, son
och Simri, och Siruri födde Moza.
till Mesullam, son till Zadok, son till
37· Och Moza födde Binea, hyilkens Merajot, son till Ahitub, fursten i
son var Rafa, hvilkens son var Elasa, Guds hus,
Neh. n: n.
hvilkens son var Azel.
12. och Adaja, son till Jehoram,
38. Och Azel hade sex söner, och son till Pashur, son till Malkia, och
deras namn voro dessa: Asrikam och Masai, son till Adiel, son till Jahsera,
Bokru och Ismael och Searja och son till Mesullam, son till Mesellemit,
Obadja och Hanan. Alla desse voro son till Immer,
Azels söner.
13. och deras bröder, hufvudmän
39· Och Eseks, hans broders, söner för sina fadershus, ett tusen sju hundra
voro Ulam, hans förstfödde, och J ens, sextio män, duglige till tjänstgöring
den andre, och Elifelet, den tredje.
i Guds hus.
14. Och af Leviterna: Semaja, son
40. Och Ularus söner voro stridbare
män, som sköto med båge och hade till Hassub, son till Asrikam, son till
många söuer och sonsöner, hundra Hasabja, af Meraris barn,
femtio. Alla desse voro af Benjamins
15. och Bakbakkar, Heres och Gala!
barn.
och Mattanja, son till Mika, son till
Sikri, son till Asaf;
16. och Obadja, son till S emaja,
g Kapitlet.
son till Galal, son till Jedu tun, och
btvttnarne ~.· '}n"ttsalcm. Sauls släkt.
Berekja, son till Asa, son till Elkana,
cll alla Israels släkter uppteck- som bodde i Netofatiternas byar;
17. och dörrvaktarue Sallum, Aknades, och si, de äro uppskrifna
i boken om Israels konungar. Och k u b, Talmon och Ahimau, med deras
J ud a blef bortförd i fångenskap till bröder, af hvilka Sallum var den förnämste·
Babel, för sin trolösllets skull.
r8. ~cll ända tills n u tj änstgör h a n
2 Sam. 24: 9·

25. och jifcleja och Puuel, Sasaks
söuer,
26. och Samserai och Sehatja och
Atalja
27. och Jaresja och Elia och Sikri,
J erohams söner.
28. Desse voro hufvudmän för fadershus, hufvudmän efter sin härkomst. Desse bodde i Jerusalem.

O

):~

Jos.

Q: 21.

2.
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vid konuugsporten mot öster. Desse
voro dörrvaktarue utur Le\'is barns
läger.
19. Och Sallum, son till Kore, son
till EbjasaJ, son till Korah, och hans
bröder utur hans faders hus, Korahiterua, hade den 1jänsten att hålla
vakt vid trösklame till tabernaklet,
och deras fäder hade vid Herrens läger varit vaktare vid ingången.
20. Och Pinehas, Eleasars son, hade
fordomdags varit furste öfver dem.
Med honom vare Herren!
21. Sekatja, Meselemjas son, var
vaktare vid dörren till församlingshyddan.
22. Alla desse voro utvalde till vaktare vid trösklarne, två hundra tolf.
De voro upptecknade efter sina byar.
David och Samuel, siaren, hade insatt
dem på deras heder och tro.
t

Sam . g: 9·

r Krön. 23: 6.

23. De och deras barn tjänstgjorde
såsom vaktare vid portarue till Herrens hus, tabernaklets hus.
24. Efter de fyra väderstrecken hade
dönvaktame sina platser, i öster, i
väster, i norr och i söder.
25. Och deras bröder bodde i sina
byar, för att hvar sjunde dag, ifrån
tid till tid, komma tillstädes jämte
dem;
2 Kon. " ' 5·
26. ty på heder och tro voro dessa
fyra förmän för dörrvakt ame anställde.
Leviter voro de. Och de hade uppsikten öfver kamrarne och öfver skatterna i Guds hus.
2 M a kk. 3 : ro.
27. Och de gingo omkring Guds
hus natten om, ty dem ålåg vakten,
och dem tillkom att hvatje morgon
låta upp.
r Kon. 6: 5·
28. Och somlige aJ dem hade tillsyn öfver tjänstetygen, h vilka de ägde
att, efter uppräkning, bära in och
efter uppräkning bära ut.
29. Och andre af dem voro förordnade att hafva tillsyn öfver kärlen,
både öfver alla helgedomens kärl och
öfver det siktade hvetemjölet och vinet och oljan och rökelsen och specerierna.
30. Och af p rästernas barn vor o
någre, som orubesötjde blandni ngen
till specerierna.
3 r. Och Mattitja, en Levit, Kora• S"=: ofvan v. 14-16.
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hiten Sallums förstfödde son, hade
sig uppsikten anförtrodd öfver bak verket.
32. Och någre af Kehatiterna, deras bröder, h ade uppsikten öfver skådebröden och deras tillredelse för
hvatje sabbat.
3 Mos. 2 4 : 5·
33· Och de hufvudmän för Levitiska fadershus, som h örde till sångarne,* vorofrie ifrån tjänstgöring i kamram e, emedan de natt och dag hade
sin syssla att sköta.
34· Desse voro hnfvudmän för de
Levitiska fadershusen, h ufvudmän för
sina ätter. De bodde i Jerusalem.
35· O ch i Gibeon bodde Gibeons
fader J egiel, och hans lmstru hette
Maaka.
36. Och hans söner voro : Abdon,
den förstfödde, och Zu r och Kis och
Baal och Neer och Nadab
37· och Gedor och Ahjo och Sekatja och Miklot.
38. Och Miklot födde Simeam; och
äfven desse bodde gent emot sina
bröder, i Jerusalem hos sina bröder.
x Krön. 8: 32.

39· Och Ner födde Kis, och Kis
födde Saul, och Saul födde Jonatan
och l\1alkisua och Abinadab och Esbaal.
40. Och Jonatans son var MeribBaal, och Merib-Baal födde Mika.
41. Och Mikas söner voro Piton
och Melek och Tahrea.
42. Och Ahas födde J ara, och J ara
födde Alemet och Asmavet och Siruri,
och Siruri födde Moza.
43· Och Moza födde Binea ; och
hans son var Refaja, h vilkens son var
Elasa, h"-ilkens son var Azel.
44. Och Azel hade sex söner, och
deras namn voro dessa: Asrikam och
Bokru och Ismael och Seatja och
Obadja och Hanan. Desse voro Azels
söner.

xo Kapitlet.
Sauls ock lums sö1urs död.

teerna stridde emot Israel,
O chochFelisIsraels
män flydde för Felisteerna och föllo slagne på Gilboabcrg.
r Sam. 3" ' f.

KAP. 10: 2.
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2. Och lielisteerna satte efter Saul
och haus söner; och Fetisteerna slogo
J onatan och Abinadab och Malkisua,
Sanls söner.
3· Och striden vardt hård emot Saul,
och bågskyttame trälfade honom, och
han vardt sårad af skyttame.
4· Och Saul sade till sin vapendragare: Drag ut ditt svärd och genomborra mig därmed, att desse oomskurne icke må komma och drifva
gäck med mig! Och då hans vapendragare icke ville, emedan han fruktade storligen, tog Saul svärdet och
kastade sig däruppå.
5· Och när vapendragaren såg, att
Saul var död, kastade äfven han sig
på sitt svärd och blef död;
6. så a tt Saul blef död, och hans
tre söner och hela hans hus blefvo
döde på samma gång.
7· Och då nu alla män af Israel,
som voro i dalen, sågo, att de hade
flytt och att Saul och hans söner
voro döde, öfvergåfvo de sina städer
och flydde, och Felisteerna komma
och slogo sig ned uti dem.
8. Och dagen därefter komma Felisteerna för att plundra de slagne
och funna Saul och hans söner liggan de på Gilboaberg.
9· Och de plundrade honom och
to go hans nufvud och hans vapen och
sände bud till Felisteernas land rundt
omkring att förkunna den glada tidningen för deras afgudar och förfolket.
ro. Och de lade hans vapen i sin
guds hus, och hans hufvudskål hängde
de upp i Dagans tempel.
I 1. Och då alle i J a bes i Gilead
hörde allt h vad Felisteerna hade gjort
åt Saul,
I 2. drogo alla vapenföre män åstad
och togo Sauls och hans söners lik
och förde dem till J a bes och begrofvo deras ben under eken i J abes
och fastade i sju dagar. 2 Sam. 2: 5 •
13. Och Saul vardt död i sin synd,
h varmed han hade försyndat sig emot
Herren. För Herrens ords skull, det
h an icke hade hållit, och därföre att
han hade frågat spåkvinnan om råd,
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Kapitlet.

David smörjes till lltmtmg- oclz. erö.frn.r Jerusalem.

Davids lu'ältar,

O

ch hela Israel församlades till David i Hebron och sade: Si, vi äro
ditt ben och ditt kött.
2 Sam. s: '·
2. Och sedan lång tid tillbaka, medan ännu Saul var konung, var du
den som förde Israel u t och in; och
till dig har Herren, din Gud, sagt:
Du skall styra mitt folk Israel, och
du skall blifva en furste öh·er mitt
folk I srael.
1 Sam. 18: s, 6.
xg: 8. 2 Sam. s: 2.
3· Oclt alla äldste komma till kommgen i Hebron, och David gjorde
med dem ett förbund i Hebron inför
Herrens ansikte, och de smorde David till konung öfver Israel, efter
Herrens ord genom Samuel.
t Sam. t6: 13. 2 Sam. s: 3·
4· Och David drog bort och hela
Israel till Jerusalem, det är Jebus,
och där voro Jehuseerna bosatte i
landet.
5· Och invåuarne i Jebus sade till
DaYicl: Du skall i ke komma h ätin.
Och David intog Zions bergfäste, det
är Davids stad.
6. Och David sade: Deu förste, som
fäller en J ebuseer, skall blifva ltöfvitsman och befälhafvare. Och J oab,
Zemjas son, drog förs t åstad ocl1 blef
höfvitsman.
7· Och David tog sin bostad i bergfästet. Därföre kallade man det för
Davids stad.
8. Och h an byggde staden ruudt
omkring, ifrån Millo och allt omkring,
och Joab åt rställde det öfriga af
staden.
9· Och David blef allt mäktigare
och mäktigare, och Herren Zebaot
var med honom.
2 Sam. 5 : 10.

IO. Och desse voro de förnämste
ibland Davids hjältar, som kraftigt
bistodo honom i hans konungadöme
tillika med hela Israel för at t göra
honom till konung efter Henens ord
öfver Israel. , Sam. 16: 12. • Sam. 23: 8.
z Sam. :rs: u, 23. 28: 7·
I I. Och detta är förteckningen på
14. men icke frågat Herren, därföre Davids hjältar: Jasobeam, Hakmanis
dödade han honom och öfverflyttade son, den förnämste ibland vagnskonungadömet på David, Isais son. kämparne, han som hade svängt sin
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lans öfver tre hundra, hvilka han hade
slagit på en gång.
12. Och näst honom var Eleasar,
son till Dodo, Ahobiten. Han var en
af de tre förste af hjältarne.
13. Han var med David i Pas-Dammim, då Felisteerna hade där församlat sig till strid. Och där var en åker,
full med korn, och folket flydde för
Felisteerna.
I4· Och de ställde sig midt på åkern
och räddade den och slogo Felisteerna, och Herren gaf honom en stor
seger.
15. Och tre de förnämste af de trettio stego ned till klippan till David
i Adullams grotta, då Felisteerna voro
lägrade i Refaeerdalen.
16. Och David var då i bergfästet,
och en Felisteisk besättning låg i Betlehem.
17. Och David vardt lysten och sade:
Ho vill hämta mig vatten att dricka
ifrån brunnen vid Betlehemsporten?
18. Och de tre bröto sig fram genom Felisteernas läger och hämtade
vatten u tur brunnen vid Betlehemsporten och buro det till David. Men
han ville icke dricka de t, utan utgöt
det såsom ett drickoffer åt Herren
19. och sade: Låugt vare ifrån mig,
m in Gud, att jag skulle detta göra!
Skulle jag dricka dessa mätmens blod
och därmed ock deras lif? Ty med
fara för sina !if hafva de anskaffat det.
Och han ville icke dricka det. Sådant
hade dessa tre hjältarne gjort.
:z Snm . 23: q.-17.

O ch Abisai, J oabs broder, var
förnämste ibland tre andra. Äfhan hade svängt sin lans öfver
hundra, hvilka han hade slagit;
han var den ryktbaraste ibland

20.

den
ven
tre
och
tre.

21. Af de tre, som voro af den andra
ordningen, var han den mest ansedde,
och han var de andras förman; men
Ltan hann dock icke upp de tre.

2 Sam. 23: 18, 19.

Benaja, son till Jojada, som var
son till en tapper, bragdstar man ifrån
Kabzeel, hade fällt de båda Arielerna
i Moab, och han hade ock en snövädersdag stigit ned i en brunn och
fiillt ett lejon,
22.

KAP. II: 45.

23. och han hade fällt en Egyptisk
man af fem alnars längd; och Egyptiern hade en lans i sin hand, lik en
väfvares bom, och han hade gått emot
honom med sin staf o~h hade ryckt
lansen utur Egyptierns hand och dödat honom med hans egen lans.
24. Sådant hade Benaja, J ojadas son,
gjort, och h an var den ryktbaraste
ibland andra tre hjältar.
25. Ibland de trettio var han högt
aktad, men han hann dock icke upp
de tre. Och David gjorde honom till
en af sina förtrognaste. 2 Sam. 2 3: 20-2 3 .
26. Och till härens hjältar hörde
Asahel, Joabs broder; Elhanan, Dodos son ifrån Betleltem;
27. Sammot, Haroriten; Helez, Peloniten;
28. Ira, Ikkes' son, Tekoiten; Abieser, Anatotiten;
29. Sibbekai, Husatiten; Ilai, Allobiten;
30. Maharai, Netofatiten; Heled,
Baanas son, etofatiten;
31. Itai, Ribais son, ifrån Gibea i
Benj amins stam; Benaja, Pirgataniten;
32. Hurai ifrån Gaas' dalar ; Abiel,
Arbatiten;
33· Asmavet, Baharumiten; Eljaheba, Saalboniten;
34· Bene-Hasem, Gisoniten; Jonatan, Sages son, Harariten;
35· Ahiam, Sakars son, Harariten;
Elifal, Urs son;
36. Hefer, Mekeratiten; Ahia, Peloniten;
37· Hezro, Karmeliten; Naarai, Esbais son;
38. Joel, Natans broder; Mibhar,
Hagris son;
39· Zelek, Ammoniten; Naherai, Berotiteu, vapendragare åt J oab, Zerujas son;
40. Ira, Jitriten; Gareb, Jitriten;
41. Uria, Heteern ; Sabad, Ahelais
son;
42. Adina, Sisas son, Rubeniten, en
höfvitsmau ibland Rubeniterna, jämte
trettio andra;
43· Hanan, Maakas son; Josafat,
Mitniten;
44· Ussia, Asteratiten; Sama och Jeguel, söner till Hotarn, Aroeriten;
45· Jediael, Simris son, och Joha,
!Jans broder, 1'iziten;

KAP. 11: 4 6.
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46. Eli el ifrån Mahavim; J eribai och
Josa\ja, E lnaams söner; Jitma, Moablten;
47· Eliel och Obed och Jaasiel ifrån
Mezobaja.
12

Kapitlet.

Fört~ck~dng- j/i

_d e .män, sDm gi11go öfver till
Davt'd 'l Sf!11,ls lzfstz.d. . A1dalet af de krigar~,
som g-;orde Davzd till konru;g- i H ebro11,
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15. D~sse voro de som gingo öf\·er
Jordarr 1 den första månaden, då den
yar full öfver alla sina bräddar och
som clrefvo på flykten alla dem' som
bodde i dalame, både i öster och i
väster.

r6. Och äfven af Benjamins och Judas barn kommo n ågre till bergfästet
till David.
17. Och David gick ut emot dem
och talade till dem och sade: Om I
k~mmen i frid ~ill mig för att hjälpa
m1g, så skall m1tt hjärta vara ett med
eder; men om I kommen för att för:åda mig åt mina fiender, ehuru
mgen orätt är i mina händer så må
våra fäders Gud se därtill och straffa
det.
rS. Och anden kom öfver Amasai
en hörvitsman ibland de trettio,
han sade: Dina äro vi, David och
med dig hålla vi, du Isais son 'Frid
frid vare med dig, och frid ru~c1 din~
hjälJ?are, ty din Gud hjälper dig ! Och
DaVId tog emot dem och satte dem
till höfvitsmän öfver sin härskara.

och d~ss~ v~ro de s?m kommo till
Dav1d 1 Z1klag, da han ännu var
flyktig för Saul, Kis' son, och desse
hörde till de hjältar, som hulpo honom i kriget.
2. De buro båge, de kastade stenar
med den högra handen och med den
vänstra, och de sköto med pilar ifrån
bågen, och de voro af Sauls stamförvanter, af Benj amins stam :
.. 3· Ah.ieser, den förnämste, och J oas,
s~mer till Semaa, Gibeatiten, och J eSlel och Pelet, Asmavets söner, och
Beraka och Jehu, Anatotiten,
4· och Jismaja, Gibeoniten, en hjälte
bland de trettio och en förman bland
ie trettio; Jerimja och Jahasiel och
fobanan och Josabad, Gederatiten,
. 1 9· O~ af l\lanasse öfvergingo någre
5· Elusai och Jerimot och Bealja till DaVld.' ~är h::'-n med Felisteema
och Sematja och Sefatja, Harufiten, l hade .dragtt t1ll stnd emot Saul, fastän
6. och Elkana och Jissia och Asa- han 1ck~ vardt dem behjälplig, emer~el och J oeser och J asobeam, Kora- d~?- ~elisteernas höfclingar efter rådhlterna,
plagmng hade affärdat honom sä7· o~h Joela och Sebadja, Jerohams g~n~e: M~d yåra h u fvud tord~ han
söner 1från Gedor.
ga ofver bl! sm herre Saul.
20· När han hade kommit till Zik8. Och de af Gaels stam som öfvergingo till David, till bergiästet i ök- lag, öfvergiugo till b o nom af Manasnen, tappre, krigiske män, rustade s~s stam Ach?a och Josabad ocll Jem';!d sköld och spjut, till uppsvn lik- du:el och l\li.kael och J osabad och
nande lejon och snabbe såsom "rådjur Ellhu och Z1lletai, höfvitsmän öfver
på bergen, voro
Manasses tusental.
2 L ~~h desse vo;o David till hjälp
9· Eser, elen förnämste, Obadja den
andre, Eliab den tredje,
emot rot;:·arehopen, ty de voro alla
ro. Mismanna den fjärde Jerimja tappre man och voro anförare i hären;
den femte,
'
. 22. ty. dag för dag kommo allt flere
II. Attai den sjette Elielden sju::~de till Dav1d för att hjälpa honom, till
12. Johanan den 'åttonde, Elsabad ~.ess lägret blef stort såsom ett Guds
den nionde
lager.
13. Jeri~ja den tionde, Makbannai
23. Och dessa äro talen på sumden elfte.
moma af det väpnade krigsfolk, som
14. Desse voro af Gaels barn, höf. kom till David i Hebron för att flytta
vitsmän i hären, den minste så god Sauls konungadöme öfver på honom
som hundra och den störste så god enligt Herrens ord:
'
som lusen.
21\. Junns harn. som buro sköld och

och

•

t

Sam. 3o: xs f.
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spjut, sex tusen åtta hundra, väpna e
till strid ;
25. af Simeons barn tappre stridsmän, sju tusen ett hundra;
26. af Levis barn fyra tusen sex
hundra;
27. och J ojada, fursten för Aron,
och med honom tre tusen sju hundra;
28. och Zadok, en tapper yngling,
och hans faders hus, tjugutvå höfdingar;
29. och af Benjamios barn, Sauls
stamförvanter, tre tusen, ty ända till
den tiden h öllo de fleste af dem med
Sauls hus;
30. och af Efraims barn tjugu tusen åtta hundra, tappre män, namnkunnige män i sina fadershus;
31. och af Manasses halfva stam
aderton tusen, som voro uppgifne vid
namn, alle för att gå att göra David
till konung;
32. och af Isaskars barn män, som
förstodo tidens tecken och insågo
hvad som borde göras i Israel, två
hundra deras höfvitsmän, och alla deras bröder, på deras befallning;
. 33· :;tf Sebulon, stri~sfärdige, rustade
till k.ng med alla kngets vapen, femtio tusen ärlige stridsmän;
34· och af Naftali ett tusen höfd!.ngar, och med.. dem trettiosju tusen
vapnade med sko~d och l~ms; .
35· ~ch a_f Damtema, till kng rustade, tjuguatta tusen sex hundra;
36.
ochd af f Aser,· stridsfärdige, till
·
k ng
rusta ~· "}'l"~~to tus.eu;
37· och 1fran ostra sidan om Jordan, af Rubens och Gaels och balfva
Manasses stammar, med alla en krigshärs vapen rustade, ett hundra tjugu
tusen.
38. Alla desse krigsmän kommo,
färdige till strid af hela sitt bjärta,
till Hebron för att göra David till konnng öfver hela Israel. Och äfven
hela det öfriga Israel var ense om att
göra David till konung.
39· Och de voro där hos David i
tre dagar, ätande och drickande; ty
deras bröder hade gjort tillredelser för
dem.
40. Och äfven de som bodde närmast därintill, ända upp HU Isaskar,
Sebulon och Naftali, tillförde litsmedel
på åsnor, kameler, mulåsnor och oxar,

KAP. 13: 1 1.

mat af mjöl, fikonkakor och russinkakor och vin och olja och kött af
fäkreatur och får i mängd, ty fröjd
var i I sraeL

13 Kapitlet.
Arl.:cn. lzämtn.s fr/in. Kirfat-Jcan"m.

och David höll en rådplägning med
höfdingarne öh·er tusen och öfver
hundra och med alla de förnämligaste.
2

Sam. 6:

2.

Och David sade t ill Israels hela
menighet: Om så eder täckes, och om
det är Herrens, vår Guds, vilja, så
låtom oss sända bud till de öfriga
våra bröder i hela Israels land, och
därjämte till prästerna och Leviterna
i deras städer och utmarker, att de
komma tillsammans till oss,
3· .och låton: oss fly~ta Y~r Guds
~rk bil oss, ty 1 Sauls ttd fragade v1
1cke efter honom!.
4· Och hela memgheten svarad:, ~tt
~a borde ske; ..ty den saken var nkhg
l hela folkets ogon.
5· Och David församlade hela Israel ifrån Sihor i Egypten ända till
Ramat att man skulle hämta Gudsarken ifrån Kirjal-J earim. J
.
6. Och David och hela Isr0~~?d.~~~
upp till Baala, det är Kirjat-Jearim~
som hörer Jnda till, för att därifrån
uppföra Herrens Guds ark, som tronar
emellan Keruberna där bans namn
varder åkalladt.
'
J os. rs.. g.
7· Och de körde Gudsarken på en
ny vagn ifrån Abinadabs bus, och
Ussa och Abjo körde vagnen.
2.

l•

1

Sam. 7 : r.

2

Sam. 6: 3 .

8. Och David och hela Israel spelade framför Guds ansikte med all
makt, med sånger och cittror och barpor och pukor och cymbaler och
trumpeter.
9· Och då de hade kommit till Kidons loge, räckte Ussa ut sin band
för att taga tag uti arken, emedan
oxarne blefvo ostyrige.
2 Sam. 6: 6.
ro. Och Herrens vrede uppländes
öfver Ussa, och ban slog honom därföre att ban hade uträckt sin band
till arken, och ban blef där död inför
Guds ansikte. 4 l\[os. 4 : r s, r g . , Krön. r s: , 3 •
II. Och Da \"ids vretle upptändes,
emedan Herren hade n e d b r u t i t Ussa,

l
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och han kallade detta stället PerezU s s a, såsom det heter än n u i dag.
12. Och David fruktade för Gud på
den dagen och sade: Huru skall jag
kunna föra Guds ark till mig?
13. Och David lät icke föra arken
till sig, till Davids stad, utan lät bära
honom å sido till Obed-Edoms, Gittitens, hus.
2 Sam. 6: ro.
14. Och Gudsarken blef kvar hos
Obed-Edom i hans hus i tre månader,
och Herren välsignade Obed-Edoms
hus och allt hvad honom tillhörde.
:;;~Sam.

6: u.

14 Kapitlet.
Ht'rallts budskap. Davids !tustru.r. Hans baru
oclz. srger öfver Felisteerna.

koll: ungen i Tyrus, säncle
O chbud till David,
och cederträ och
Hir~m,

murare och timmermän, att de skulle
bygga honom ett hus.
• Sam. s: r r.
2. Och när David förnam, att Herren hade stadfäst honom till konung
öfver Israel, och att hans konungadöme hade blifvit högeligen upphöjclt
för hans folks, Israels, skull,
3· tog David sig ytterligare hustrur
i Jerusalem, och David födde ytterligare söner och döttrar.
4· Och dessa äro namnen på de söner, som han fick i Jerusalem: Sammua och Sobab och Natan och Salomo
2 Sam. s: 14. r Krön. 3: s, 6.
5· och Jibhar och Elisua och Elpetet
6. och Nogah och Nefeg och Jafia
7· och Elisama och Beeljada och
Elifelet.
8. Och då Fetisteerna fingo höra,
att David hade blifvit smord till konung öfver hela Israel, clrogo alla Felisteerna åstad för att uppsöka David.
Och då David fick höra det, gick han
ut emot dem.
2 Sam. s: r 7 .
9· Och Fetisteerna kom mo och ryckte
in i Refaeerdalen.
IO. Och David frågade Gud och
sade: Skall jag draga upp emot Felisteerna, och vill du gifva dem i min
hand? Och Henen sade till honom:
Drag åstad! och jag vill gifva dem i
din hand.
r r. Och de clrogo åstad till BaalPerazim, och där slog David dem, och

David sade: Gudhar nedbrutit mina
fiender genom min hand, såsom vatten bryter sig fram. Däraf fick det
st.ället namnet Baal-Perazim.
2 Sam. s: 20.
Es. 28 : 21.
12. Och de lämnade där kvar efter
sig sina gudar, om hvilka David befallde, att de skulle uppbrännas i eld.
13. Och Felisteerna ryckte ännu en
gång in i dalen.
14. Och David frågade åter Gud.
Och Gud sade till honom : Du skall
icke draga upp efter dem men vända
dig bort ifrån dem, så att du kommer på dem midt emot Bakaträden.
15. Och när du får höra ljudet af
steg i Bakaträelens toppar, gå då u t
till strid! ty då går Gud framför dig
för att nedslå Fetisteernas här.
r6. Och David gjorde såsom Gud
hade budit honom; och de slogo Felisteernas här ifrån Gibeon och ända
till Geser.
2 Sam. s: 25.
17. Och Davids namn gick ut i alla
land, och Herren lät en bä.fvan för
honom komma öfver alla folk.

15 Kapitlet.
Förlnmdsm·ken föres till Zion.

han byggd.e sig hus i DavidsOchstaden
och tillredde ett rum för
Guds ark och uppslog för den ett tält.
2

Sam. 6:

17.

Då sade David: Guds ark må
icke bäras af några andra än af Leviterna; ty dem har Herren utvalt till
att bära Guds ark och till att tjäna
honom evinnerligen.
4 Mos. 4 : rs.
3· Och David samlade hela Israel
till Jerusalem för att uppföra Herrens
ark till det rum, som han hade tillredt för honom.
4. Och David samlade Arons barn
och Leviterna ;
5· af Kehats barn: Uriel, elen förnämste, och hans bröder, ett hundra
tjugu;
6. af Meraris barn: Asaja, den förnämste, och hans bröder, två hundra
tjugu;
7· af Gersoms barn: Joel, den förnämste, och hans bröder, ett hundra
trettio;
8. af Elizafans barn: Semaja, elen förniiruste, och hans bröder, två hundra;
2.
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9· af Hebrons barn: Eliel, den förnälnste, och hans bröder, åttio;
ro. af Ussiels barn: Amminadab, den
föruämstc, och hans bröder, ett hundra
tol f.
ri. Och David kallade Zadok och
Ebjatar, prästerna, och Leviterna Uriel,
Asaja och Joel, Sernaja och Eliel och
Amminadab,
12. och sade till dem: I åren hufvudmän för Leviternas fadershus. Helgen eder och edra bröder och. fören
Herrens, Israels Guds, ark ull det
rum, som jag har tillredt för honom!

KAJ'. J 6: eL

mästare, som undervisade i sång, emedan han var en kunnig man,
23. och Berekja och Elkana, arkens
dörrvaktare,
24. och Sebanja och Josafat och
Netaneel och Amasai och Sekalja och
Benaja och Elieser, prästerna, hvilka
blåste i trumpeter framför Guds ark,
och Obed-Edom och Jehia, arkens
dörrvaktare.

25. Och DaYid och Israels äldste
och d e soru voro höfdingar öfver tusen gingo åstad för att uppföra Herrens förbundsark ifrån Obecl-Edoms
2 :Mos. 19: 10.
2 Sam. 6: u.
13. ty emedan I förra gången icke hus med fröjd.
26. Och då Gud halp Leviterna,
voren tillstädes, bröt Herren, vår Gud, som buro Herrens förbundsark, offin på oss, emedan vi icke skötte horade man sju stutar och sju vädurar.
nom såsom sig borde. 2 Sam. 6: 6-8.
2 Sam. 6: I3.
14. Och prästerna och Leviterna
27. Och David var klädd i en manhelgade sig till att föra upp Herrens, tel af fint linne, äfvcnsom alla LeviI sraels Guds, ark.
terna, som buro arken, och sångarne
15. Och Levis barn buro Gudsarken, och Kenanja, sångames sångmästare;
såsom Mose hade budit enligt Herrens och ofvanpå den hade David en kåpa
ord, med stänger på sina axlar.
af linne.
r6. Och David sade till de förnämste
28. Och hela Israel uppförde Heraf Leviterna, att de skulle uppställa rens förbundsark med jubel och basina bröder, sångarne, med stränga- sunskall och med trumpeter och klingspel, cittror och harpor och klingande ande cymbaler, med harpor och cittror.
cymbaler, till att med hög röst sjunga
29. Och då Herrens förbundsark
glädjesånger.
kom in uti Davids stad, och 1\iik al,
r 7· Och Leviterna uppställde H e- Sauls dotter, såg ut genom fönstret
man, J oels son, och af hans bröder och fick se konung David springa och
Asaf, Berekjas son, och af Meraris dansa, föraktade hon honom i sitt
barn, deras bröder, Etan, Kusajas hjärta.
• Sam. 6: 16.
son,
r8. och jämte dem deras bröder af
x6 Kapitlet.
andra ordningen, Sekalja, Ben och
Jaasiel och Simeramot och Jehiel och Fortsättning om f örb1mdsarl.:en oclz. gudst:fättste1t,
Unni och Eliab och Benaja och Maach när de hade infört Gudsarken
seja och Mattitja och Elifelehu och
och hade uppställt honom midt
l\Iikneja och Obed-Edom och Jegiel, uti det tält, som David hade uppslagit,
dörrvaktame,
offrade de brännoffer och tackoffer in19. och sångame Heruan, Asaf och för Guds ansikte.
• Sam. 6: , 7.
Etan, hvilka sjöngo efter kopparcym2. Och då David hade slutat att
baler,
offra brännoffret och tackoffren, Yäl20. och Sekatja och Asiel och Se- signade han folket i Herrens namn.
miramot och Jehiel och Unni och
4 !\los. 6: 23. 2 Som. 6: 18.
Eliab och Benaja och Maaseja och
3· Och han lät utdela åt en och
Benaja, hvilka sjöngo, efter harpor, i hvar i Israel, både man öch kvinna
hög tonart,
en kaka bröd och ett stycke kött och
21. och Mattitja och Elifelehu och en drufvokaka.
2 Sam. 6: 1 9 .
Mikneja och Obed-Edom och Jegiel
4· Och han förordnade några I,e-.
och Asasja, som ledde sången, efter viter att göra tjänst inför Herrens ark,
cittror, i ujup tonart,
att de skulle prisa, tacka och lofva
22. ocll Kenanj ~L, Leviternas sång- Herren, Isra,·!B Gud:

O
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Asaf, den förnämste, och näst
efter honom Sekarja och Jegiel och
Semirarnot och Jehiel och Mattitja
och Eliab och Benaja och Obed-Ec1om
och Jegiel, att sjunga efter harpor och
cittror, och Asaf efter cymbaler,
6. och Benaja och Jahasiel, prästerna, att stöta i tnuupeter dagligen
inför GuJs förbundsark.

7· På denna dagen lät David för
första gången igenom Asaf och hans
bröder tacka Herren:

24. Förtäljen ibland hedningarne
hans härlighet, ibland alla folk hans
uuder!
25. Ty stor är Herreu och högeligen prisvärd, fruktansvärd är han mer
än alla gudar,
26. ty folkens alla gudar äro afgudar, men Herren har gjort himmelen.
27. Majestät och höghet äro inför
hans ansikte, makt och fröjd i h ans
bouing.
28. Gifven Herranom, I folkens släkter, gifven Herranom ära och makt!
29. Gifven Herranom hans namns
ära! Bären skänker och kommen för
hans ansikte! Tillbedjen H erren i helig prydnad!
Ps. 2 9 : '• 2.
30. Alla land bäfve för hans ansikte!
dock står världen fast, den vacklar
icke.
31. Himmelen fröjde sig, och jorden v-are glad, och ibland hedningarne
säge man: Herren är konung!
32. Hafvet bruse och hvad däruti
är! marken fröjde sig och hvad däruppå är!
Ps. q8: 7, 8 .
33· Då juble skogens träd för Herrens ansikte, ty han kommer för alt
döma jorden!

8. Tacken Herren, åkaBen hans
namn, förkunnen ibland folken hans
yerk!
Ps. 105: I-Is. Es. 12: 4·
9· Sjungen honom, spelen honom,
förtäljen alla hans under!
IO. Berömmen eder af hans heliga
namn! Glädje sig deras hjärta, som
söka H erren!
I r. F rågen efter Herren och hans
makt! söken hans ansikte beständigt!
I2. Kommen ihåg hans underbara
verk, som han har gjort, och hans
under och hans muns dornar,
13. I Israels säd, hans tjänare, I
Jakobs barn, hans utvalde!
14. Han, Herren, är vår Gud. Hans
domar gå öfver hela jorden.
rs. Kommen ihåg hans förbund
34· Tacken Herren, ty han är god,
eYinnerligen, det ord, som han har och hans nåd varar evinnerligen,
budit tusende släkter,
Ps. 107: r. n8: r. 136: r.
r6. hvilket han upprättade med
35· och sägen: Fräls oss, du vår
Abraham, och hans ed till Isak,
frälsuings Gud, och församla oss och
J 1\fos. 15: 18.
17: 2 . 2 2: t6 . Luk. t: 73·
rädda oss ifrån hedningame till att
I 7· h vilken han fastställde för J aprisa ditt heliga namn och berömma
kob till en stadga, för Israel till ett oss af ditt lof!
Ps. to6: 47·
evigt förbund,
36. Lofvac1 vare Herren, Israels Gud,
I8. sägande: •Åt dig vill jag gifva ifrån evighet till evighet!
Kanaans land, eder artvedels lott>,
I Mos. 13: rs. 26: 3· 28: 13. 35: I2.
Och allt folket sade Amen och pri19. ruedan I ännu få och ringa vo- sade Herren.
ren och främlingar i landet!
20. Och de vandrade ifrån folk till
37· Och han uppdwg där, inför
folk och ifrån ett rike till eU annat Herrens förbundsark, åt Asaf och hans
folk.
bröder att tjäna inför arken alltid, med
21. Han lät ingen förtrycka dem vissa göromål för hvarje dag,
och näpste konungar för deras skull:
38. och åt Obed-Edom och deras
:r I\.1os. 12: 17. 20: 3·
bröder, sextioåtta. Och Obed-Edom,
22. >Kommen icke vid mina smorde,
Jedituns son, och Hosa gjorde h an
och gören intet ondt åt mina pro- till dön-vaktare.
feter! •
39· Och Zadok, prästen, och h ans
23. Sjungen Herranom alla land! bröder, prästerna, anställde han inför
Förkuunen ifrån dag till dag hans Herrens tabernakel, på offerhöjden i
iheon,
!Jjälp!
Ps. g6: r f.

l
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17 Kapitlet.
Davids tillänmade
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40. att dc skulle dagligen offra åt
Herren brännoffer på brännoffersaltaret, morgon och afton, och göra allt
som skrifvet är i Herrens lag, hvilket
han hade bud it Israel; 4 Mos.• s: 3 , 4 .
41. och jämte dem Heman och Jedutun och de andra utvalde, som med
namn uppgåfvos, att de skulle tacka
Herren, att hans nåd varar evinnerligen.
42. Och Heman och Jedutunjämte
dessa fingo trumpeter och cymbaler
och Guds strängaspel till att sjunga
efter dem. Och J cdutuns söner gjorde
han till dörrvaktare.
43· Och allt folket gick hvar och
en till sitt hus, och David yände tillbaka för att välsigna sitt hus.

tämjel6ygg~tad.

sig, då David satt i
O chsittdethus,begaf
sade David till profeten
Katan: S i, jag bor i ett hus af ceder,
ruen Herrens förb u ndsark under tapeter.
2 Sam. 7: •·
2. Och Natan sade till David: Gör
allt hvad du har på hjärtat! ty Gud
är med dig.
3· Och samma natt skedde Guds
ord till Natan sålunda:
4· Gack du och säg till min tjänare
David: så säger Herren: Du skall icke
bygga mig ett hus att bo uti;
5· ty jag har icke bott i hus, ifrån
elen dag då jag förde Israel upp, ända
till denna dag, utan j ag har flyttat
ifrån tält till tält och ifrån tabernakel
till tabernal~el.
6. Hvarhelst jag med hela Israel
har vandrat omkring, månne jag någonsin till någon af Israels domare,
åt hvilken jag uppdragit att styra
mitt folk, har talat och sagt: llvi
hahen I icke byggt åt mig ett lllls
af cederträ?
7. Och så skall du nu säga till min
tjänare David: så säger Herren Zebaot: J ag har tagit dig ifrån betesmarken, tlär du gick bakefter fåren,
att du skulle vara en furste öfver
mitt folk Israel; , Sam. r6: 12. Ps. 78: 7o.
8. och jag har varit med dig hvarthclst du gick, och jag har utrotat alla

dina fiender unelan för dig och har
gjort dig ett namn så stort som de
störstes på jorden,
9· och jag h ar gifvit åt Israel, mitt
folk, ett rum och en bostad, där han
kan bo i eget land, där han icke vidare ska:!l varda oroad, och där orättfiixdighetens barn icke mera skola förtrycka honom, såsom i de första tiderna
ro. ocll uneler hela den tid då jag
hade förordnat domare öfver mitt
folk Israel, och jag har underkufvat
alla dina fiender och förkunnat dig,
att Herren vill bygga dig ett hus;
I r. och när dina dagar blifvit fulla,
så att du har gått bort med diua fäder, skall jag efter dig upprättllålla
din siicl uti en af dina söner och
stadfästa hans konungadöme.
z Sam. 7:

12,

Han skall bygga mig ett hus,
och jag skall stadfästa hans tron till
evig tid.
I Kon. s: S· 6: 12. I Krön. 28: 6, 7· Ps. 132: z::;.
13. J ag ska:!l vara hans fader, och
han skall vara min son, och min nåd
skall jag icke taga ifrån honom, såsom jag tog den ifrån honom, som
var före dig,
Ps. Sg: 27. Ebr. r: 5·
14. och jag skall befästa hon om i
mitt hus och i mitt rike evinnerligen,
så att hans tron ska:!l blif\•a stadig
till evig tid.
Luk. r: 3•.
1 2.

15. S ådana voro de ord, och sådan
var elen uppenbarelse, som Natan förkunnade för David,
r6. Och konung David gick och
satte sig inför Herrens ansikte och
sade: Ho är jag, Herre Gud, och
hvad är mitt hus, att du har låtit
mig komma härtill?
17. Och detta har ändock icke tyckts
dig vara nog, o Gud, utan du har
ock talat till diu tjänar om aflägsna
tider, och du har sett till mig på
människovis, ofvanefter, du Herre
Gud!
r8. Och hvad mera skulle David
nu hafva att tillägga om ära för din
tjänare? O ch d n känner din tjänare.
2

Sam. 7: 18.

19. Herre! för din tjänares skull
och efter ditt hjärta har du gjort alla
dessa stora ting, att du skulle alla
dessa stora ting göra kunni ga.

KAP. 17: 20.
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Herre, ingen är dig lik, och tare och tjugu tusen män till fots;
ingen är Gud utan du, efter allthvad och David lät hasa alla hästame för
stridsvagnarne, utom ett hundra häsvi hafva hört med våra öron.
5 ~los. 3: 24. 4: 34- I Kon. 8: 23. Ps. 86: 8.
tar, hvilka han behöll.
Es. 37: 16. Dan. 3: 29.
s. Och då Syrerna ifrån Damaskus
21. Och hvar är ett enda folk på
gingo till att hjälpa Hadar-Eser, kojorden, som är likt ditt folk Israel,
nungen i Zoba, slog David af Syhvilket Gud själf har gått att förrerna tjugutvå tusen män.
lossa, sig till ett folk, för att du skulle
6. Och David inlade besättningar
göra dig ett namn för stora och dråpi det Damaskenska Syrien. Och Syliga ting, då du undan för ditt folk,
rerna vordo David underdånige, så
som du utur Egypten hade förlossat,
att de buro skänker till honom; ty
utdref hedningar
Herren gaf seger åt David ehvart
22. och gjorde ditt folk Israel till
han drog.
ditt eget folk för evig tid, och du,
7- Och David tog de gyllene sköldar,
Hene, själf blef deras Gud?
som Radar-Esers tjänare hade burit,
23. Och måtte därföre ock nu, Herre,
och förde dem till Jerusalem.
det ordet, som du har talat om din
8. Och ifrån Tibhat och ifrån Kun,
tjänare och om hans hus, blifva fast
Radar-Esers städer, tog David ganska
till evig tid, och gör såsom du har
mycken koppar, af hvilken Sa omo
talat!
gjorde kopparhufvet och pelame och
24. att ditt namn måtte varda trodt
kopparkärlen.
2 Sam. 8: s.
I Kon. 7: 23.
och stort till evig tid, så att man
20.

skall säga: Herren Zebaot, Israels
Gud, är Gud för Israel, och din tjänare Davids hus varder beståndande
inför ditt ansikte.
25. Emedan du, min Gud, har uppenbarat dig för din tjänare, att du
vill bygga honom ett hus, fördristar
sig din tjänare att bedja till dig.
26. Och nu, Herre, är du den rätte
Guden, och du har till din tjänare
sagt dessa goda orden,
27. och värdes nu välsigna din tjänares hus, att det blifver evigt beståndande inför ditt ansikte! ty den
du, Herre, har välsignat, han är välsignad till e\~g tid.

g. Och då Tou, konungen i Hamat, fick höra, att David hade slagit
Hadar-Esers, konungens i Zoba, hela
här,
ro. sände han H adoram, sin son,
till konung Da\~d för att hälsa honom vänligen och lyckönska honom,
att han hade stridt med Badar-Eser
och slagit houom, ty Tou hade
fört krig med Hadar-Eser- och "med
honom sände han allehanda kärl af
guld, af siliver och af koppar.
2

Sam. 8: ro.

rr. Äfven dessa helgade konung
David åt Herren, såsom han hade
gjort med det siliver och guld, som
han hade tagit ifrån alla andra folk,
ifrån Edomeerna och Moabiterna och
18 Kapitlet.
Ammoniterna och Felisteerna och
Davids .segrar oc!t iimbdsmän.
Amalekiterna.
ch det begaf sig härefter, att Da12. Och Abisai, Zerujas son, slog
vid slog Felisteema och under- Edomeerna i Saltdalen, aderton tusen
kufvade dem och tog Gat och dess wall.
2 Sam. 8: 13.
Ps. 6o: 2.
köpingar ifrån Felisteernas hand.
13. Och han inlade besättningar i
2 Sam. 8: 1 .
Edom; och hela Ed om vardt David
2. Och hnn slog l\Ioabiterna, så att
1\loabiterna vordo David underdånige underdånigt, och Herren gaf Dm·id
seger chyart han drog.
och erlnde skatt till honom.
14. Och David regerade öfver h la
3· Och David slog Hadar-Eser, konung i Zoba, i !lamat, då han hade I srael, och David skipade lag och rätt
dragit ut att befästa sitt välde vid tlt allt sitt folk.
15. Och Joab, Zernjas son, hade
älh·cn Frat.
4· Och David tog ifrån honom ett befälet öfver krigshären, och Josafat,
tnse11 strir1svaguar och sju tusen ryt- Ahilnds sou, var kans1€'r, 2 So~m. 8: 16.
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r6. och Zadok, Ahitubs son, och
Abimelek, E bjatars son, voro präster,
och Savsa var skrifvare,
17. och Benaja, Jojadas son, hade
befälet öfver lifvakten, och Davids
söner voro de förnämste vid kontmgens sina.

I g K a pitlet.
Srger öfver Ammoniter oclz. Syrer.

o

ch det begaf sig härefter, att Nah as, Ammons barns konung, blef
död, och bans son vardt konung i
hans st älle.
2 Sam. TO: ' ·
2. Och David sade: J ag vill visa
barmhärtighet emo t Hanun, Nabas'
sou, ty h ans fader visade barmhärtighet emot m ig. Och David sände bud
till a t t t rösta honom öfver hans fader.
Och D avids tjänare kommo till Ammons barns land, till Hanun, för att
t rösta h onom.
3· Då sade Amm ons b ams h öfd ingar till H an u n: Månne väl D avid
i dina ögon b edrar din fader därigen om att han har sänd t t röstare t ill
d ig ? Är det icke för att u tspana och
förstöra och bespeja landet som hans
tj änare hafva kommit till dig?
4· Och Hanun tog Davids tjänare
och lät rak a dem och skära af d eras
k läder till hälften ända till midjan och
lät dem g å.
5· Och sedan m an hade gått och
b erättat för D avid hvad som hade
h änd t männen, sände han bud emot
dem ; ty männen voro mycket u tskämde. Och k onungen lä t säga d em:
S tannen kvar i J eriko till dess edert
skägg hin ner växa t ill och kom m en
så igen !
6. Och då Ammons barn sågo, att
de h ade gjort sig förhatliga för David,
sände H anuu och Ammons barn ett
t usen talenter silfve r till att leja sig
stridsvagnar och ryttare af Syrerna i
Mesopotamien och af Syrerna i Maaka
och ifrån Zoba.
7· Och de lejd e si g trettiotvå tu sen
stridsvagnar och k onungen i Maak a
och h ans folk; o ch de gin go och
lägra de si g för Medba, och Ammous
bam samlade sig från sina st äder och
gingo t ill striden.

KAP. 1 !): l!).

8. Och då David fick böra detta,
sände ban J oab åstad och hela hären,
tapp re män alle.
2 Sam. to: 7 •
9· Och Ammons barn drogo ut och
uppställde sig i slagordning utanför
stadsporten; men de konungar, som
hade ankommit, uppställde sig, skilde
ifrån dem, på slätten.
ro. Och då Joab såg, att han var
anfallen både framifrån och bakifrån,
gjorde han ett urval af de tappraste
i hela Israelitiska hären och uppställde
dem emot Syrerna.
r r. Och den öfriga delen af folket
öfverlämnade han i sin broder Abisais
hand, att de skulle uppställa sig emot
Ammons ban1.
12. Och han saoe: Om Syrerna
yarda mig öfvcrmäktige, så skall dn
komma mig ti.ll hjälp; och om Ammons barn varda dig öh·ermäktiga,
så vill jag komma dig till hjälp.
13. Var vid godl mod och låtom
oss vara modige att strida för vårt
folk och för vår Guds städer, och
göre H erren h vad honom täckes!
I4· Och Joab drog htad med det
folk, soUl var med honom, till striå
emot Syrerna; och de flydde för
honom.
1 5· Och tlå Am mons barn sågo, att
Syrerna flydde, flydde de också undan för Abisai, hans broder, och drogo
sig in i st aden; och J o ab begaf sig
till J erusalem.
r6. Och di Syrerna sågo, att de
hade blih·it slagne af Israel, sände
de bud och uppbådade de Syrer, som
bodde på andra sidan älfven ; och
Sofak, H adar-Esers härhöfvidsman,
anförde dem.
• Sam. to: '5·
17. Och då detta vardt berättadt
för David, hopsamlade han hela Israel
och drog öfver J ordan och kom till
dem och uppställde sig emot dem;
och David uppställde sig i slagordning emot Syrerna, och de stridde
med honom.
r8. Och Syrerna flydde för Israel,
och David dödade af Syrerna sju tu.
sen vagnsmän och fyratio tusen män
till fot; och Sofak, härböfvitsmannen,
tog han af daga.
• Sam. to: ,g,
19. Och då nu Hadar-Esers tjänare
sågo, att de hade blifvit ~lagne af Js:20

KAP. 20: l.
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rael, gjorde de fred med David och
vordo honom underdånige; och Syrerna ville icke vidare bistå Ammons
barn.
2 Sam. :10: rg.
20

Kapitlet.

Rabba lntages.

följande året vid den tid, då
O chkonungarue
drogo i fält, utförde
Joab krigshären och häljade Ammons
bams land. Och ban gick och belägrade Rabba, men David stannade
kvar i Jerusalem. Och Joab slog
Rabba och ref ned det.
2 Sam. n: r.

12: 26, 29.

Och David tog kronan ifrån der as konungs hufvud och fann den
väga en centner guld, med ädla stenar uti. Och hon vardt satt på Davids hufvud; och han förde ganska
mycket byte ut ur staden.
2.

2

Sam.

12: 30.

3· Och folket, som var där, förde
han ut och lade dem under sågar och
t röskvagnar och bilor af järn. Och
så gjorde David med Ammons barns
alla städer. Och därefter vände David och allt folket tillbaka till J erusalem.
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Kapitlet.

Folkrä!min{[ ock jcst.

uppträdde emot Ismel
O chochSatan
förledde David att r äkua Israel.

2

Sam .• 4 :

t.

Och David sade till Joab och till
folkets höfdingar: Gån och räknen
Israel ifrån Beer-Seba och äncla till
Dan och bringen mig kunsk ap om
deras antal!
3· Och Joab sade: Måtte Herren
föröka sitt folk till hundra gånger så
mycket som det nu är! Äro de, min
herre och konung, icke allesamman
min herres tjänare? Hvi vill då min
herre utröna detta? Hvi skall detta
blifva Is rael till skuld?
4· Och då konu ngen stod fast vid
sitt ord till Joab, drog Joab ut och
for omkring i hela Israel; och han
kom tillbaka till Jerusalem,
5· och Joab uppgaf summan af
folket, som var räknadt, för David;
och hela Israel var elfva hundra tusen vapenföre män, och Juda var
fyra hundra sjuttio t usen vapenföre
män.
• Sam. o4: 9·
6. Men Levi och Benjamin räknade
han icke ibland dessa; ty konungens
ord var för Joab en styggelse.
2.

r Krön. 27: 24.

4· Och det begaf sig därefter, att
7· O ch denna sak var misshaglig
en strid stod i Geser med Felisteerna, Guds ögon, och han slog Israel.
uti hvilken Sibkai, Husatiten, slog
8. Och David sade till Gud: Jag
Sippai, som var en af Rafas afkom- har svårligen syndat, att jag har gjort
lingar, och de blefvo underkufvade. detta, men tillgif nu din tjänares
2 Sam. 21: r8.
missgärning, ty jag har mycket dår5· Och det kom ännu en gång till ligen gjort!
en strid med Felisteerna, då Elhanan,
9· Och Herren talade till Gad, DaJairs son, slog Lahmi, Goliats, Gitti- vids siare, och sade:
tens , broder, som hade ett skaft på
10. Gack och tala till David och
sin lans, som liknade en väfbom.
säg: så säger Herren: Tre ting före2 Sam. 21 : 19.
lägger jag dig; utvälj af dem ett, som
6. Och det kom ännu en gång till jag skall göra dig!
• Sam. 24: 12.
en strid vid Gat, och der var en resII. Och Gad gick in till David och
lig man, som hade sex fingrar och sade till honom: Så säger Herren:
sex tår, tillsammans tjugufyra. Och
12. Välj dig antingen hungersnöd
äfven han var en af Rafas afkom- i tre år, eller att i tre månader förföljas af dina ovänner och träffas af
lingar.
2 Sam. 2t: 20.
7· Och då han smädade Israel, slog dina fienders svärd, eller i tre dagar
bon om J onatan, son till Simea, Da- Herrens svärd och pest i landet, en
vids broder.
Herrens ängel, som skall sprida för8. Desse voro födde af Rafa i Gat, däri inom hela Israels område! Och
och de föllo för Davids och hans tjä- besinna nu hvad svar jag skall gifva
honom, som har sänd t mig! • Sam. 2 4: r 3.
nares hand.
• Sam .• , 22.
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13. Och David sade till Gad: Min
nöd är mycket stor. Men må jag då
falla i Herrens hand, ty hans bannhärtighet är mycket stor! Men i
människohand vill jag icke falla.

23. Och Ornan svarade David: Tag
dig den, och göre min herre, konungen, såsom honom täckes! Si,
oxarne gifver jag dig till brännoffren
och tröskvagnen till ved och hvetc
till spisoffret. J ag gifver det alltsam mans.
24. Och konung David sade till Ornan: Nej! jag vill köpa det för full
betalning, ty icke vill jag taga det
ditt är åt Herren och offra brännoffer, som jag har fått för intet.

2 Sam. 24: 14.

14. Och Herren lät en pest komma
i Israel, så att af Israel föllo sjuttio
2 Sam. 2 4' '5·
tusen mäu.
1 5· Och Gud sände en ängel till
J erusalem, att han skulle fördärfva
det, och då Herren såg huru han
fördärfvade, ångrade han det onda
och sade till ängeln, som fönlärfvade:
Det är nog; håll nu din hand tillbaka!
Och Herrens ängel var då vid Ornans,
Jebuseerns, loge.
2 Sam. 24: 16.
16. Och då David upplyfte sina
ögon och såg Herrens ängel stående
emellan jorden och himmelen med ett
blottadt svärd i sin hand, uträckt öfver Jerusalem, föllo David och de
äldste, höljde i säckar, ned på sina
ansikten·
17. och Da\·id sade till Gud: Är
icke jag den som befallde att räkna
folket? Och jag är den som bar syndat och illa gjort; men hvad hafva
dessa fåren gjort? Herre, min Gud,
må din hand vara emot mig och min
faders hus men icke emot ditt folk
till hemsök~lse!
s
2 am. 24 : 17 .
18. Och Herrens ängel sade till
Gad, att han skulle säga till David,
att David skulle draga åstad och uppresa åt Herren ett altare på Ornans,
Jebuseerns, loge.
2 Sam. 24: r8.
19. Och David drog åstad efter
Gaels ord, som han hade talat i Herrens namn.
2 Sam. 2 4 : , 9 •
20. Och då Ornan vände sig om
och fick se ängeln, gömde han och
hans fyra söner sig undan. Och Ornan böll på att tröska b vete.
21. Och David gick till Ornan. Och
när Ornan såg upp och blef varse
David, gick han ut ifrån logen och
bugade sig för David med ansiktet
emot jorden.
22. Och David sade till Ornan: Gif
mig den plats där logen är, att jag
mä där bygga åt Herren ett altare!
Gif mig den för full betalning, att
hemsökelsen måtte afvätjas ifrån
fnlket!
2 Sam •.: or.

UP. 22: 5.

2

l

Sam. 24 , 24 .

25. Och David gaf guld åt Ornau
för platsen till sex hundra siklars vikt.
26. Och David byggde där åt Herren ett altare och offrade brännoffer
och tackoffer och anropade Herren;
och han svarade honom med eld ifrån
himmelen på brännoffersaltaret
27. Och Herren sade till ängeln,
att han skulle sticka sitt svärd tillbaka i slidan.
.
.
..
. •
28. V1d samma tid, nar Dav1d sag,
att Herren hade bönhört honom på
o_:nans, Jebuseerns, loge, offrade han
dar.
29. Och H~r:ens .. tab~n.~akel, som
M~se hade latlt gora 1 okn~n, ocl;
brann~!fersa_ltar_et stodo den tiden pa
offerhojden l G1beon.
' Krön. r6: 39·
30. Och David tordes icke gå dit
för att söka Gud, en1edan han var
förskräckt för Herrens ängels svärd.
22

Kapitlet.

Temjelbygg11adm fö1·6eredes af David.

David sade: Här skall Herrens
O chGuds
hus stå, och här altaret för
Israels brännoffer.
2. Och David befallde, att man skulle
hopsamla de främlingar, som voro i
Israels land, oc~ anställde dem till
stenhuggare, att de skulle hugga sten
till byggandet af H~rrens hus.
3· Och David anskaffade järn i myckenbet till naglar på portmnes flygeldörrar och till krampor, och koppar
i sådan mängd, att den icke kunde
vägas,
4· och cederträ utan tal; ty Zidonierna och Tyrierna förde cederträ i
mängd till Da vid;
5· ty David tänkte : Salomo, min
son, är ung och svag, men buset,

KAP. 22: 6.
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som skall byggas åt Herren, måste
göras öh·ermåttan stort, att dess namn
och lof må utgå i alla land. Jag vill
därföre skaffa honom förråd. Och
Davill anskaffade förråd i mängd före
sin dörl.

4tl()

15. Och arbetsfolk hafverdn i mängd,
stenh11ggare och arbetare i sten och
trä och män kunnige i allt slags
arbete.
16. Guldet, silfret, kopparen och
järnet kau icke räknas. Gör dig redo
att sätta det i verket, och Herren
6. Och han kallade sin son Salomo vare med dig!
och befallde honom bygga ett hus åt
Herren, Israels Gud.
17. Och David befallde alla de för7· Och David sade till Salomo, sin nämste i Israel att hjälpa hans son
son: J ag har själf haft i sinnet att Salmn o, sägande:
bygga ett hus åt Herrens, min Guds,
18. Är icke Herren, eder Gud, med
eder, och har han icke gifvit eder ro
11an1n;
8. men Herrens ord har skett till på alla sidor? 1'y han har gifyit i
mig sålunda: Du har utgjutit mycket min hand landets inbyggare, och lanblod och fört stora örlig. Därföre det har blifvit underkufvadt för Her"
skall du icke bygga ett hus åt mitt ren och för hans fo lk.
namn, emedan du har utgjutit så
19. Gifven nu edert hjärta och eder
mycket blod på jorden i min åsyn.
sj äl t ill att söka Herren, eder Gud,
2 Sam. 7: 17. 1 Kon. s: 3· 1 Krön. 28: 3·
och stån upp och byggen åt Herren
9· Si, dig skall födas en son, som Gud en helgedom, att man må iuskall blifva eu man som lefver i ro, föra Herrens förbnnllsark och Guds
och honom skall jag ~;,rifva ro för alla helgedoms kärl in i det hus, som
hans fiender rund t omkring; ty hans skall hyggas åt Herrens namn!
namn skall yara Salomo,* och fred
och lugn skall jag gifva öfver Israel
23 Kapitlet.
i hans dagar.
Levift.:rnas antal oc!t ämbete.
1 o. Han skall bygga ett hus åt mitt
namn, och han skall vara min son,
ch då David vardt gammal och
och jag skall vara hans fader, och jag
lefnadsmätt, gjorde han Salomo,
skall stadfästa hans rikes tron öfver sin son, till konung öh·er Ismel.
Israel till evig tid.
1 Kon. 1: 13.
2 Snm. 7: 13.
1 Kon. s: s.
Ebr. 1: 5·
2. Och han samlade alla de för11. N l., min son, vare Herren n1ecl nämste i Israel och prästerna oclJ Ledig, och blifve du lyckosam, och bygge viterna.
du Herrens, din Guds, hus, såsom
3· Och Leviterna räknades, ifrån
han har sagt om dig!
trettio år och därutöfver, och deras
12. Förläne dig Herren allenast tal var trettioåtta tusen af mankön.
klokhet och förstånd, och gifve dig
4· ,, Af dessa skola förordnas tjugumakt öh·er Israel och att hålla Her- fyra tusen till att förestå arbetet på
l·ens, din Guds, lag!
Herrens hus och sex tusen att vara
13. Då \'arder du lyckosam, om du tillsyningsmän oclJ domare och fyra
håller och gör de stadgar och rätter, tusen till dörrvaktare,
5 Mo• . t6: tB.
hvilka Herren har budit Mose till
S· och fyra tusen till att lofsjunga
Israel. Var fast och stark, frukta icke Herren efter de strängaspel, som jag
och var icke förskräckt!
har låtit göra för sången. •
s 1\fos. 31: 7, 8. Jos. 1: 7· 1 Krön. 28: 20.
6. Och David inrlelade dem i af14. Och si, jag har i mitt betryck delningar efter Levis söner, Gerson,
anskaffat till Herrens hus hundra tuKehat och Merari.
sen centner guld och tusen gånger
r Krön. 6: r. 2 Krön. 29: 25.
tusen centuer silfver och koppar och
7· Till Gersoniterua hörde Ladan
järn mera än som kau vägas, ty så
mvcket är det; och timmer och sten och Simei.
4 1\Ios. 3: tB. ' Krön. 6: '7·
8. Ladans söner voro tre: Jehiel,
l!år jag auskaffat, och mera får uu
den förste, Setam och J o el.
skaffa.

O

• D. ä. den fridsamme.
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9· Och Simeis söner voro tre: Selomot, Hasiel och Haran. Desse voro
hufvudmän för Ladans fadershus.
ro. Och Simeis söner voro Jahat,
Sina, J eus och Beria. D esse fyra voro
Simeis söner.
r r. Och Jahat var den förste och
Sisa den andre. Och J eus och Beria
hade icke många barn; hvarföre de
räknades för ett fadershus.
12. Kehats söner voro fyra: Amram, Jizhar, Hebron och Ussiel.
13. Alnrams söner voro Aron och
Mose. Och Aron vardt afskild och
helgad till det allraheligaste, han och
hans söner till evig tid, till att tända
rökverk inför Herrens ansikte, till att
tjäna honom och till att välsigna i
hans namn till evig tid.
2 Mos. 6: 20.
28: x. 4 Mos. 6: 23. 5 Mos. 21: 5· Ebr. s: 4·
14. Men Moses, Gudsmannens, söner räknades till Levis stam.
15. Moses söner voro Gersom och
Elieser.
2 :Mos. 2: 22.
x8: 3, 4·
r6. Af Gersoms barn var Sebuel
den förste.
17. Och af Eliesers barn var Rehabja den förste. Och Elieser hade
inga andra söner; men Rehabjas söner
voro öfvermåttan talrike.
r8. Af Jizhars barn var Selomit den
förste.
19. Hebrons söner voro J eria, den
förste, Amarja, den andre, J ahasiel,
den tredje, och Jekameam, den fjärde.
20. Ussiels söner voro Mika, den
förste, och Jissia, den andre.
21. Meraris söner voro Maheli och
Musi. Mabelis söner voro Eleasar
och Kis.
22. Och Eleasar blef död och hade
inga söner, utan endast döttrar; och
Kis' söner, deras fränder, togo dem
till hustrur.
23. Musis söner voro tre: Maheli,
Eder och Jeremot.
24. Dessa voro Levis barn, efter
deras fadershus, hufvudmännen för fadershus, eftersom de blefvo mönstrade
och hvar person vid namn uppräknad, som hade att göra arbetstjänsten
i Henens hus, ifrån tjugu års ålder
och därutöfver;
25. ty David sade: Sedan Herren,

KAP. 24.: ·1.

Israels Gud, har gifvit sitt folk ru
och tagit sin bostad i Jerusalem till
evig t id,
26. behöfva Leviterna icke mer bära
tabernaklet och all redskapen till dess
tjänst;
27. hvarföre Levis barn, efter Davids sista ord, räknades ifrån tjugu
års ålder och därutöfver.
28. Ty vid Arons söners sida skulle
deras plats vara, till tjänst i Herrens
hus, i förgårdame och i kamrarne
och vid rengöringen af allt som var
heligt och till alla arbetstjänster i
Guds hus,
29. både vid skådebrödet, det sik
tade hvetemjölet, spisoffret, de osyrade tunnråna, och vid pannorna och
vid mjölet, som skulle inknådas i råna,
och vid allt mått och mål,
·30. och till att hva1je morgon inställa sig för att tacka och lofva Herren, och likaledes hvruje afton,
3 L och till att offra alla brännoffer
åt Herren på sabbaterna, vid nymånaderna och högtiderna, till bestämdt
antal och efter föreskruven ordning,
beständigt inför Herrens ansikte.
32. Och de skulle hafva vården om
församlingshyddan och vården om det
heliga och om allt som hörde under
Arens söners, deras bröders, omvårdnad vid tjänsten i Henens hus.

24 Kapitlet.
Prästernas ock L eviternas in.delni1:c.

h vad Arons barn angår, så voro
O chderas
afdelningar dessa: Arons
söner voro Nadab och Abihu, Eleasar och H amar.
2. Och Nadab och Abihu blefvo
döde före sin fader och hade inga
barn. Och Eleasar och Hamar blefvo
präster. 3 :Mos. xo: x, 2. 4 Mos. 3: 4· 26: 6x.
3· Och David och Zadok af Eleasars brun och Ahimelek af Itamars
barn indelade dem efter elen ordning,
som de hade att följa i sin tjänstgöring.
4· Och då Eleasars barn befunuos
hafva flere släkthufvudmäu än !tamars barn, så indelade man dem så,
att af Eleasars barn sexton blefvo
hufvudmän för fadershus, och af Ita20*

KAP. 24: 5.
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mars barn åtta blefvo lmfvudmiin för
sina fadershus.
5· Och man indelade dem, de ena
som de andra, efter lott, ty helgedomens furstar och Guds furstar skulle
tagas både bland Eleasars barn och
bland Harnars barn.
6. Och Semaja, Netaneels son, skrifvaren, af LeYis stam, skref upp dem
inför konungen och de förnämste, inför Zadok, prästen, och Ahimelek,
Ebjatars son, och hufvudmännen för
priistemas och Lev;ternas fadershus.
Lotterna drogos skiftevis för Eleasars
och för Harnars fadershus.
7· Och den första lotten utkom för
Jojarib; den andra för Jedaja;
8. den tredje för Harim; den fjärde
för Seorim ;
9· den femte för 1\ialkia; den sj ette
för Mijamin;
IO. den sjunde för Hakkoz; den åttonde för Abia ;
L uk. " 5 .
I r. den nionde för J esua; den tionde
för Sekanja;
I 2. den elfte för Eljasib; den tolfte
för Jakim;
I3. den trettonde för Huppa; den
fjortonde för J esebeab;
I4. den femtonde för Bilga ; den
sextonde för Immer;
I5. den sjuttonde för Hesir; den
adertonde för Happizez;
16. den nittonde för Petahja; den
tjugonde för Jeheskel;
I7. elen tjuguförsta för J akin; den
tjuguandra för Gamul;
r8. den tjugutredje för D elaja, och
den tjugufjärde för Maasja.
I9. Denna blef elen ordning, som
de hade att följa i sin tjänstgöring
när de skulle ingå i Herrens hus, på
sätt för dem var stadgadt genom deras fader Aron, efter hvacl Herren,
Israels Gud, hade budit honom.
20. Och hvad angår Levis öftiga
barn, så var Subael hufvndman för
Annarus barn; för Subaels barn Jehdeja;
21. för Rehabja, det är för Rehabjas
barn, var Jissia hufvudman;
22. för Jishariterna Selomot; för Selomots barn Jahat.
23. Och Hebrons söner voro Je~

Jedutuns sjette son var Simci.
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ria, Amarja, den andre, J ahasic l, <len
tredje, och Jekameam, den fjärde.
:r Krön. 23: 19.

För Ussiels söner var 1\Iika, fä:
Mikas barn var Samir.
25. Mikas broder var Jissia. För
Jissias barn var Sekatja.
26. Meraris barn voro 1\Iaheli, Musi
och Jaasias, hans sons, barn.
27. Meraris barn af Jaasia, h a ns
son, voro Soham, Sakkur och Ibri.
28. Mabelis son var Eleasar, och
han hade inga söner.
29. För Kis, Kis' barn, var J erahmeel.
.
30. Och Musis söner voro Maheli,
Eder och Jerimot. Dessa voro Leviternas barn, efter deras fadershus.
31. Och äfven de kastade lott likasom deras bröder, Ar ons barn, inför
konung David och Zadok och Ahi
melek och hufvndmännen för prästernas och Leviternas fadershus, hufvudmannen för fadershuset likasom hans
yngste broder.
24.

25 Kapitlet.
Sd1zgarnes in.delfling.

David och härhöfvitsmäunen
O chafskilde
till tjänstgöring Asafs,
Hemans och Jedutuns barn, som spelade på cittror, harpor och cymbaler;
och denna är förteckningen på de
män, som blefvo anställde till tjänstgöring:
2 . af Asafs barn: Sakkur och Josef
och Netanja och Asarela, Asafs söner,
under Asafs ledning, som spelade under konungens öfverinseende.
3· Af Jedutun, Jedutu ns sex söner:
Gedalja och Zeri och Jesaja och Hasahja och :Mattitja * under ledning af
deras fader Jedutun, som spelade på
cittra, till att tacka och lofva Herren.
4· Af Heman, Hemans söner: Bukkia, 1\llattanja, Ussiel, Sebuel och Jcrimot, Hananja, Hanani, Eliata, Gidalti och Romaruti-Eser, Josbekasa,
1\falloti, Hotir och Mahasiot.
5· Alla desse voro söner till He·
man, konungens siare i Guds ord.
För att höja hans !tom hade Gud
gifvit Heman fjorton söner och tre
döttrar.

Se v. 17.
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6. Alla desse stodo under sin faders

ledning vid sången i Herrens hus,
med cymbaler, harpor och cittror till
tjänsten i Guds hus, under öfverinseende af konungen, Asaf, Jedutun och
Heman.
x Krön .• 3 : 6.
7· Och deras antal tillsammans med
deras bröder, som voro inlärde i Herrens sång, kunnige män alle, var två
hundra åttioåtta.
8. Och de kastade lott om tjänstgöringen, såväl den minste som den
störste, såväl mästaren som lärjungen.
9· Och den första lotten utkom för
Josef, under Asaf; den andra för Gedalja och hans bröder och söner, tillsammans tolf;
IO. den tredje för Sakkur och hans
söner och bröder, tillsammans tolf;
II. den fjärde för Jisri och hans
söner och bröder, tillsammans tolf;
12. den femte för Netanja och hans
söner och bröder, tillsammans tolf;
I 3· den sjette för Bukkia och hans
söner och bröder, tillsammans tolf;
14. den sjunde för Jesarela och hans
söner och bröder, tillsammans tolf ;
r 5· den åttonde för Jesaja och hans
söner och bröder, tillsammans tolf;
r 6. den nionde för Mattanja och hans
söner och bröder, tillsammans tolf;
17. den tionde för Simei och hans
söner och bröder, tillsammans tolf;
r 0. den elfte för Asareel och hans
söner och bröder, tillsammans tolf;
r9. den tolfte för Hasabja och hans
söner och bröder, tillsammans tolf;
20. den trettonde för Subael och
hans söner och bröder, tillsammans
tolf;
21. den fjortonde för Mattilja och
hans söner och bröder, tillsammans
tolf;
22. den femtonde för Jeremot och
hans söner och bröder, tillsammans
tolf;
23. den sextonde för Rananja och
hans söner och bröder, tillsammans
tolf;
24. den sjuttonde för Josbekasa och
hans söner och bröder, tillsammans
tolf;
25. den adertonde för H anani och
hans söner och bröder, tillsammans
tolf;
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26. den nittonde för Malloti och hans
söner och bröder, tillsammans tolf;
27. den tjugonde för Elijata och
hans söner och bröder, tillsammans
tolf;
28. den tjuguförsta för Hotir och
hans söner och bröder, tillsammans
tolf;
29. den tjuguandra för Giddalti och
hans söner och bröder, tillsammans
tolf·
3~. den tjugutredje för Mahasiot
och bans söner och bröder, tillsammans to1f;
31. och den tjugufjärde för Romamti-Eser och hans söner och bröder, tillsammans tolf.

26 Kapitlet.
DörrvaNtare, skattmästare oclt. andra
ämbetsmän.

dörrvaktames afdelningar. Till
O mKorabiterna
hörde Meseleruja,
Kores son, af Asafs barn.
2. Och Meselemjas söner voro Sekarja, den förstfödde, J ediael, den
andre, Sebadja, den tredje, J atniel,
den fjärde,
3· Elam, den femte, J ohanan, den
sj ette, Elj oenai, den sj nnde.
4· Och Obed-Edoms söner voro semaja, den förstfödde, J osabad, den
andre, J oab, den tredje, Sakar, den
fjärde, Netaneel, den femte,
5· Ammiel, den sjette, Isaskar, den
sjunde, och Peuletai, den åttonde;
ty Gud hade välsignat honom.
6. Och åt hans son Sernaja vordo
ock söner födde, som voro rådande
i sin faders hus, emedan de voro
duglige män.
7· Sernajas söner voro Otni och
Refael och Obed, Elsabad och hans
bröder, skicklige män, Elihu och Semakja.
8. Alla desse voro utaf Obed-Edoms
barn, de och deras söner och deras
bröder, skicklige, kraftfulle män i
tjänsten, tillsammans sextiotvå utaf
Obed-Edom.
9· Och Meselemja hade söner och
bröder, skicklige män, tillsammans
aderton.
ro. Och Hosa, utaf Meraris barn,
hade sönerna Simri, hufvudmannen,
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- ehuru han ej var förstfödd, hade
hans fader förordnat honom till hufvudmanII. Hliida, den andre, Tebalja, den
tredje, och Sekarja, den fjärde. Hosas söner och bröder vota tillsammans tretton.

der hade vården om alla de helgade
skatter, hvilka konung David och hufvudmännen för fadershusen och anförarne öfver tusen och öfver hundra
och krigshärens befälhatvare hade
helgåt.
.
27. Af krigen och af krigsbytet hade
de nämligen gifvit heliga gåfvor till
12. Dessa afdeluingar af dörrvak- att sätta Herrens hus i stånd.
4 ~Ios. 31: 30.
tame eller desse släkthufvudmän hade
28. Och allt hvad Samuel, siaren,
att ombesörja vakterna, jämte sina
och Saul, Kis' son, och Abner, N ers
bröder, vid tjänsten i Herrens hus,
13. och de kastade lott, såväl den son, och Joab, Zerujas son, hade helminste som · den störste, efter deras gat, allt hvad till helgedomen hade
blifvit gifvet, var under Selarnits och
fadershus, till hvarje port.
14. Och lotten öster ut föll på Se- hans bröders vård.
lemja; och för Sekalja, hans son, en
29. Utur Jizhars släkt togos Keklok och rådvis man, drog man lott,
och för honom utkom lotten norr ut; nanja och hans söner till de yttre be15. för Obed-Edom söder ut, och styren i Israel, till att vara tillsynings
män och domare.
för hans söner vid förrådshuset;
30. Utur Hebrons släkt togos Har6. och för Supp!m och Hosa väster
ut vid porten Salleket, där vägen höjer sabja och hans bröder, skicklige män,
sig uppåt, den ena posten bredvid ett tusen sju hundra, till tjänstemän
i Israel för landet väster om J ordan,
den andra.
17. Öster ut voro sex Leviter, norr till hvarjehanda Herrens värf och till
ut fyra om dagen, söder ut fyra oru konungens tjänst.
31. För Hebrons släkt var J eria hufdagen, och vid förrådshuset två i
vudman; - hvad Hebrons släkt ansänder;
r8. vid Parbar väster u t fyra Yi<l går, dess härkomst och dess fadersvägen och t\·å vid Parbar. • Kon. , 3, u. hus, så blef den undersökt i Davids
19. Dessa voro portvaktames afdel- fyrationde regeringsår, och i den funningar, af Koralliternas barn och af nas duglige män i Jaser i Gilead 32. och h ans bröder, skicklige män,
Meraris barn.
voro två tusen sju hundra, hufvud20. Och Leviterna, deras bröder, män för sina fadershus; och konung
hade vården om skattema i Guds hus David satte dem öfver Rubens och
och om de skatter, som voro helgade. Gads och halfva Manasses stammar
2 r. Ladans söner, eller Gerson i ter- för alla Guds och konungens ange·
nas barn af Ladan, hufvudruännen lägenh ter.
för Gersoulten Ladans fadershus, af
J ehiels släkt,
27 Kapitlet.
22. J chielitiska släktens barn och
Hiirlz.öfvitsmä11.,
Stamf:trstar. D.'l-vids fogdar.
Setam och J o el, hans broder, hade
vård om skatterna i Herrens hus.
ch denna är förteckningen på Is1 Krön. 23: 8,
raels barn, nämligen på hufvud23. Af Amrams, Jizhars, Hebrons männen för deras fadershns och befiitoch Ussiels släkter
hafvarne öiver tusen och öfver hund ra
24. var Sebuel, son till Gersom, son och deras tillsyningsmän, som betjätill Mose, öfveruppsyningsman öfver nade konungen i allt hvad som anskatterna.
gick krigsfolkets afdelningar, af h vilka
25. Och hans bröder af Elieser voro en kom och. en afgick hvarje månad
dennes son Rehabja, dennes son Je- af årets alla månader, utgörande hvarje
saja, dennes son Joram, dennes son afdelning tjugufyra tusen man.
Sikri, dennes son Selomot.
2. Öfver den första afdelningen, för
26. Denne Selarnot och hans brö- den första månaden, var Jasobeam,
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Sabdiels son. Och till hans afdelning
hörde tjugufyra tusen.
3· Han var af Perez' barn, den förnämste af alla befälhafvarne öfver hären för den första månaden.
4· Och öfver afdelningen för den
andra månaden var Dodai, Ahohiten.
Och till hans afdelning hörde fursten
Miklot. O..:h till hans afdelning hörde
tjugufyra tusen.
2 Sam. 2 3 : 9 .
5· Den tredje hufvudbefälhafvaren
öfver hären för den tredje månaden var
Benaja, prästen J ojadas son. Och till
hans afdelning hörde tjugufyra tusen.
6. Denne Benaja var en af Hjältarne, en ibland de trettio, och en förman bland de trettio. Och till hans
afdelning hörde Ammisadab, hans son.
2

Sam.

23: 22.

t

Krön. u:

22.

7· Den fjärde, för den fjärde månaden, var Asahel, Joabs broder, och
näst efter honom Sebadja, hans son.
Och till hans afdelning hörde tjugufyra tusen.
2 Sam. 23: ·~·
8. Den femte befälhatvaren för den
femte månaden var Saruhut, Jisrahiten. Och till hans afdelning hörde
tjugufyra tusen.
9· Den sjette, för den sjette m:1naden, var Ira, son till Ikkes, Tekoiten.
Och till hans afdelning hörde tjugufyra tusen.
ro. Den sjunde, för den sjunde månaden, var H elez, Peloniten, af Efraims barn. Och till hans afdelning
hörde tjugufyra tusen.
r I. Den :1ttonde, för den åttonde
månaden, var Sibbekai, Husatiten, af
Serahitiska släkten. Och till hans afdelning h örde tjugufyra tusen.
12. Den nionde, för den nionde månaden, var Abieser, Anatotiten, af Benjamins stam. Och till hans afdelning
hörde tjugufyra tusen.
13. Den tionde, för den tionde m:1naden, var Maharai, Netofatiten, af
Serahitiska släkten. Och till hans afdelning hörde tjugufyra tusen.
14. Den elfte, för den elfte m:1naden, var Benaja, Pirgatoniten, af Efraims barn. Och till hans afdelning
hörde tjugufyra tusen. I Krön. n:}'·
15. Den tolfte, för den tolfte manaden, var Heldai, Netofatiten, af Otniels släkt. Och till hans afdel ning
hörde tjugufyra tusen.
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r6. Och öfver Israels stammar voro
desse: Furste öfver Rubens stam var
Elieser, Sikris son; öfver Simeons
stam var Sefatja, Maakas son;
17. öfver Levi var Hasabja, Keruuels son; öfver Aron var Zadok;
r8. öfver Juda var Elihu, af Davids
bröder; öfver Isaskar var Omri, 1\Iikaels son;
19. öfver Sebulon var Jismaja, Obadjas son; öfver Naftali var J erimot.
Asriels son;
20. öfver Efraims barn var Hosea,
Asasjas son; öfver Manasses halfva
stam var Joel, Pedajas son;
2 r. öfver Manasses hälft i Gilead
var Jiddo, Sekarjas son; öfver Benjamin var J aasiel, Abners son;
22. öfver Dan var Asareel, Jeroharus son. Desse voro Israels stamhöfdingar.
23. Och David upptog ej i förteckningen dem som voro tjugu år och
därunder, ty Herren hade sagt, att
han ville föröka Israel såsom stjärnorna på himmelen.
I Mos. 22: '7·

26: 4•

30: 12.

4 Mos. x: 3·

24. Joab, Zernjas son, hade begynt
räkningen, men fullbordade den icke;
och för den kom en vrede öfver Israel, och summan togs icke upp i
någon förteckning i konung Davids
krönika. • Sam. ••= I3, I4· r Krön. 21: 4-6.
25. ·Och öfver konungens skattkammare var Asmavet, Adiels son; och
öfver förråden p:1 landsbygden, i städerna, byarue och fästningan1a var
J onatan, Ussias son;
26. och öfver arbetsfolket på landsbygden, vid jordbmket, var Esri, Kelubs son;
27. och öfver vingårdame var Simei, Ramatiten; och öfver vinförråden
i vingårdame var Sabdi, Sifmiten;
28. och öfver olivgårdame och öfver mullbärsträden, som växte i 1:1glandet, var Baal-Hanan, Gederiten;
och öfver oljeförr:1den var J oas;
29. och öfver den boskap, som betade på Saron, var Sitrai, Saroniten,
och öfver boskapen i dala::ne var safat, Adlais son;
30. och öfver kamelerna var Obi!,
Ismeeliten; och öfver åsnorna var J ehedeja, Meronotiten;
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31. och öfver fåren var Jasis, Ragadten. Alla desse voro öfveruppsyningsmän öfver konung Davids ägodelar.
32. Och Jonatan, Davids farbroder,
var rådgifvare, en klok och skriftlärd
man; och Jehiel, Hakmanis son, hade
vården om konungens barn ;
33· och Ahitofel var konU11gens rådgifvare, och Husai, Arkiten, var konungens vän; ·
34· och efter Ahitofel var J ojada,
Benajas son, och Ebjatar; och Joab
hade befälet öfver konungens krigsmakt.
I Krön. IB: I5.

28 Kapitlet.
Davld filruereder temjelbygglladen .

församlade till JerusaO chlemDavid
alla de förnämste i Israel,
stamfurstame och befälhafvarne öfver
krigsfolkets afdelningar, som voro i
konungens tjänst, och befälhafvarne
öfver tusen och befälhafvarne öfver
hundra och öfveruppsyningsmännen
öfver all konungens och hans söners
egendom och boskap, tillika med hofmännen och Hjältame och alla mäktige män.
2. Och konung David stod upp på
sina fötter och sade: Hören mig, mine
bröder och mitt folk! Jag hade i
sinnet att bygga ett hus till hvilorum
för Herrens förbundsark och för vår
Guds fotapall och hade redt mig till
att bygga; 2 Sam. 7' I, 2. I Krön. I7: I. 22: 7•
3· men Gud sade till mig: Du skall
icke bygga ett hus åt mitt namn,
emedan du är en krigsman och har
utgjutit blod.
2

Sam. 7: 5·

x Kon.

s: 3·

I

Krön.

22:

8.

4. Och mig har Herren, Israels Gud,
utvalt utur hela min faders hus, att
jag skulle blifva konung öfver Israel
till evig tid, ty Juda har han utvalt
till en furste, och af Judas hus mitt
hus, och ibland min faders barn har
han haft behag till mig, så att han har
gjort mig till kon ung öfver hela Israel.
1:

l\1os. -49: 8-to.

t

Sam.

16: 12.

t

Krön.

s: 2.

5· Och ibland alla mina söner ty Herren har glivit mig många söner - har han utvalt min son Salomo, att han skall sitta på Herreus
rikes tron öfver Israel ;
Vish. 9: 7·

~66

6. och han har sagt till mig: Salomo, din son, han skall bygga mitt
hus och mina förgårdar; ty honom
har jag utvalt mig till son, och jag
skall vara hans fader;
7· och jag skall stadfästa hans rike
till evig tid, om han står fast vid att
hålla mina bud och rätter, såsom han
nu gör.
8. Och nu inför hela Israels, H errens menighets, ögon och för vår
Guds öron säger jag: Hållen och söken alle Herrens, eder Guds, bud, på
det I mågen besitta det goda landet
och låta det gå i arf till edra bart
efter eder till evig tid!
9· Och du, min son Salomo, känn
din faders Gud och tjäna honom med
helt hjärta och med villig själ! ty
Herren rannsakar alla hjärtan och
förstår alla tankars uppsåt. Om du
söker honom, så låter han sig finna
af dig, men om du öfvergin:er honom, så förkastar han dig till evig tid.
x Sam.

16:

7·

17: to.

Ps. 7: to.
2o: 12.

Es.

ss: 6. Jer. u:

20.

Upp. D. 2: 23.

10. Se nu till! ty Herren har utvalt dig att bygga ett hus till en helgedom. Var fast och gör så!

11. Och David gaf åt sin son Salomo en afbildning af förhuset och
templets afdelningar och af dess skattkamrar och dess öfversalar och dess
inre rum och huset för nådastolen,
12. och en afbildning af allt som i
anden låg för honom, af förgårdame
till Herrens hus och af alla karnrarne
rundt omkring och af förrådsrummen
i Guds hus och af förvaringsrummen
för de heliga gåfvorua,
13. och en beskrifning på prästernas och Levitemas afdelningar och
på alla 1jänstesysslor i Herrens hus
och på alla tjänstekärl i Herrens hus,
14. på guldet, efter guldets vikt,
till tjänstekärl af alla slag, och på
alla kärl af silfver, efter vikt, till
tjänstekärl af alla slag,
15. och på vikten å de gyllene ljusstakarue och därtill hörande lampor
af guld, med särskild vikt för hvarje
ljusstake och dess lampor, och på
silfverljusstakarne, med särskild vikt
för hvarje ljusstake och dess lampor,
efter den tjänst, hvartill hvarje ljusstake skulle a nvändas,
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r6. och på guldet, efter vikt, till
skådebrödsborden, hvarje bord för sig,
och på silfret till silfverborden,
17. och på gafflarue och skålarna
och bägarne af rent guld, och på de
gyllene faten efter vikt, hvatje fats
vikt för sig, och på silfverfaten, efter
särskild vikt för hvatje fat,
r8. och på rökelsealtaret af renadt
guld, efter vikt, och på vagnen*, de
gyllene Keruberna, som utsträcka sig
och öfvertäcka Herrens förbundsark.
19. Alltsammans, saue han, är mig
beskritvet af Herrens hand, som har
unelervisat mig huru allt bör göras
efter beskrifningen.
20. Och David sade till sin son Salomo: Var fast och stark och gör så!
Frukta icke och var icke förskräckt!
ty Herren Gud, min Gud, skall vara
med dig. Han skall icke lämna dig
och icke öfvergifva dig till dess alla
verk till tjänsten i Herrens hus äro
fullkomnade.
2 I. Och si, afdelningar af präster
och Leviter finnas till all tjänst i Guds
hus; och du hafver hos dig allehanda
folk, som äro villige och förståndige
till att verkställa allt slags arbete;
och höfdingarne och allt folket äro
redo till allt hvad du befaller.

29 Kapitlet.

till min Guds hus min enskilda egendom i guld och silfver, utom allt hvad
jag har anskaffat för det heliga huset:
4· Tre tusen centner guld, af Ofirs
guld, och sju tusen talenter reuadt
siliver till att därmed öfverdraga husets väggar,
5· till allt som skall vara af guld
eller silfyer och till allehanda arbeten,
som skola göras af konstnärer. Och
hvilken vill nu i dag frivilligt fylla
sin hand åt Herren?
6. Och frivilligt inställde sig hufvudmännen för fadershusen och stamhöfdingarne i Israel och befälhafvarne
öfver tusen och öfver hundra och öfveruppsyningsmännen öfver konungens ärenden;
x Krön. 28: x r.
7· och de gåfvo till arbetet på Guds
hus fem tusen centner guld och tio
tusen dariker** och tio tusen centner
silfver och aderton tusen centner koppar och ett hundra tusen centner jäm.
8. Och hvilken som hade ädla stenar, han gaf dem till skatten i Herrens hus under Gersoniten Jehiels
vård.
9· Och folket gladdes öfver deras
frivilliga g:i.fvor, h vilka de af helt hjärta
frivilligt gåfvo åt Herren, och äfven
konung David gladde sig högeligen.
ro. Och David lofvade Herren in-

Davids sista &tgärder .för tm•pd6ygg11aden, •c!. för hela menighetens ögon, och Dahans död.

O

ch konung David sade till hela
menigheten: Salomo, min son,
den ende, hvilkeu Gud har utvalt, är
ung och svag, och verket är stort;
ty en borg skall det blifva, icke för
en människa, utan för Herren Gud.
2. Och jag har med all min kraft
anskaffat för min Guds hus guld till
det som skall vara af guld, och siliver till det som skall vara af silfver,
och koppar till det som skall vara af
koppar, och järn till det som skall
vara af järn, och trä till det som skall
vara af trä, onyxstenar och andra infattningsstenar, mörka och spräckliga
stenar och alla slags ädla stenar och
marmorsten i mängd.
3· Och dessutom, då jag hafver min
lust i m in Guds hus, h ar jag skänkt
• Sc Ps.

1 8: II. -

••

vid sade: Lofvad vare du, Herre, vår
fader Israels Gud, ifrån evighet till
evighet!
I I. Dig, Herre, tillhörer majeslät
och makt, härlighet, seger och höghet, ty allt det i himmelen och på
jorden är, det är ditt. Ditt, Herre,
är riket, och du är upphöjd öfver all·
ting till ett öfverhufvud.
Matt. 6: x3.

x Tim. x: '7·

Upp. B.

s: x3.

Och rikedom och ära komrna
ifrån dig, och du råder öfver allting,
och i din hand är kraft och makt,
och i din hand står det att göra hvar
och en stor och stark.
13. Och nu, vår Gull, tacka vi dig
och prisa din härlighets namn;
I4- ty hvad är jag, och hvad är
mitt folk, att vi skulle hafva förmåga
att af oss själfva gifva sådana gåfvor?
12.

en summa, moLsvarande 126 1ooo kronor.
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Ty af dig är det allt kommet, och af
din hand hafva vi gifvtt det åt dig;
rs. t y vi äro främlingar och gäster
inför dig, såsom alla våra fäder. Såsom en skugga äro våra dagar på
jorden och hafva ingen varaktighet.
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16. Herre vår Gud! allt detta öfverflöd, som vi hafva anskaffat till att
bygga ett hus åt ditt heliga namn,
ifrån din hand är det, och ditt är det
alltsammans;
17. och jag vet, ruin Gud, att du
pröfvar hjärtat och älskar rättsinnighet. Med rättsinnigt ltiärta har jag
gifvit allt detta frivilligt, och jag har
nu med glädje sett, huru ditt folk,
som här finnes, har frivilligt gifvit
dig sin a gåfvor.
I Krön . 28: 9·
18. Her re, våra fäders, Abrahams,
!saks och Jakobs Gud, bevara evinnerligen sådan håg och sådant sinne
i ditt folks hjärta och rikta deras
hjärtan till dig
rg. och gif åt min son Salomo ett
rättsinnigt hjärta, att han håller dina
bud, dina vittnesbörd och dina stadgar, att han gör allt detta och bygger denna borg, hvilken jag har tillämnat!

stutar, ett tusen vädurar och ett tusen
lamm med därtill hörande drickoffer
och tackoffer i mängd för hela Israel;
22. och de åto och drucko inför Herrens ansikte på den dagen med stor
glädje och gjorde för andra gången
Salomo, Davids son, till konung och
smorde honom åt Herren till furste
och Zadok till präst.
23. Och Salomo satt på Herrens
tron såsom konung i sin fader Davids
ställe och vardt lyckosam, och hela
Israel var honom hörsam. I Kon. r_: 3s.
24. Och alla höfdingarne och ltiältarne och alla konung Davids barn
gåfvo sig under konung Salomo.
25. Och Herren gjorde Salomo öfvennåttan stor inför hela Israels ögon
och gjorde hans regering ärofullare
äu någons, som före honom h ade
varit konung öfver Israel. , Kon . ., zo.
26. Och David, Isais son, regerade
öfver hela Israel ;
27. och tiden, som han regerade
öfver Israel, var fyratio år. I Hebron
regerade han i sju år och i Jerusalem
i trettiotre år. 2 Sam. s: s. r Kon. o: u.
28. Och han blef död i god ålder,
mätt af dagar, rikedom och ära. Och
Salomo, hans son, vardt konung i
bans ställe.

20. O ch David sade till hela menigheten: Lofven Herren, eder Gud! Och
hela menigheten lofvade Herren, deras fäders Gud, och böjde sig ned
och bugade sig för Herren och för
konungen.
21. Och de offrade slaktoffer åt Herren och offrade till brännoffer åt Herren på den andra dagen ett tusen

29. Och konung Davids gärningar,
de första som de sista, si, de äro uppskrifna i siaren Sarnu ets krönika och
i siaren Natans krönika och i siaren
Gads krönika,
30. jämte hela bans regering och
hans väldiga bedrifter och de skickelser, som bafva öfvergått honom
och Israel och alla länders riken.

Ps. 39: :13.

go: S· 102: 12. ng: xg.
Pred. 7: r. Vish. 2: S·

Job 8: g.

