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Første Kongebok 

Kapittel 2 

1 Det nærmet seg de dagene da David skulle dø, og han befalte sin sønn Shlomo og sa: 2 Jeg 

går den veien alt på jorden går. Men vær du sterk, og vis deg som en mann! 3 Hold alt det 

YHVH din Elåhim vil skal holdes, så du vandrer på Hans veier, holder Hans forskrifter, Hans 

bud, Hans dommer og Hans vitnesbyrd, slik det er skrevet i Moseloven, så du kan handle 

klokt i alt det du gjør, og hvor du enn skulle gå, 4 for at YHVH kan la sitt Ord gå i oppfyllelse, 

det Han talte om meg, da Han sa: «Hvis dine sønner tar seg i vare på sin vei, så de vandrer i 

sannhet for Mitt ansikt, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, da skal du aldri mangle en 

mann på Israels trone.» 

5 Dessuten vet du hva Joav, Serujas sønn, gjorde mot meg, og hva han gjorde med de to 

øverstkommanderende for Israels hærer, mot Avner, Ners sønn, og Amasa, Jeters sønn, 

som han drepte. Han utøste krigsblod i fredstid, og lot det komme krigsblod på beltet han 

hadde rundt livet, og på sandalene som var på føttene hans. 6 Derfor skal du bruke din 

visdom, og ikke la ham fare i fred gråhåret ned i dødsriket. 

7 Men vis barmhjertighet mot gileaditten Barsillais sønner, og la dem være blant dem som 

spiser ved ditt bord. For slik kom de meg i møte da jeg flyktet for din bror Absalom. 

8 Og se, du har med deg Sjimi, Geras sønn, benjaminitten fra Bakurim, som forbannet meg 

med en grusom forbannelse den dagen jeg dro til Mahanajim. Men han kom ned for å møte 

meg ved Jordan, og jeg sverget for ham ved YHVH og sa: «Jeg skal ikke drepe deg med 

sverdet.» 9 Derfor skal du nå ikke holde ham skyldfri, for du er en vis mann og vet hva du 

bør gjøre med ham, men send ham med blod gråhåret ned i dødsriket. 

10 Så fikk David hvile hos sine fedre, og han ble begravd i Davids by. 11 Alle dagene David var 

konge over Israel, ble førti år. I Hevron var han konge i sju år, og i Jerusalem var han konge i 

trettitre år. 

12 Så satte Shlomo seg på sin far Davids trone. Kongedømmet hans ble kraftig grunnfestet. 


