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Bībele. Vēstures Grāmatas

15. Jozuas Grāmata
(V.E.: Krievu Bībelē: «Книга Иисуса Навина» {R-BIBLE2})

1

1. nodaļa
Un notika pēc Mozus, Tā Kunga kalpa, nāves, ka Tas Kungs runāja uz Jozuu, Nūna dēlu, Mozus

palīgu:
«Mans kalps Mozus ir miris; tad nu celies ar visu šo tautu un ej pāri Jordānai uz to zemi, ko Es
viņiem, Israēla bērniem, gribu dot.
3
Visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksit, Es esmu jums devis, kā Es to esmu Mozum solījis.
4
No tuksneša un arī no Libanona apgabala līdz pat lielajai upei, līdz Eifratas upei, visa hetiešu
zeme līdz Lielajai jūrai pret saules rietu – tās lai ir jūsu robežas.
5
Neviens lai tavā dzīves laikā nav spējīgs tev turēties pretī; kā Es esmu bijis ar Mozu, tāpat Es
būšu ar tevi: Es tevi neatstāšu, un Es tevi nepametīšu.
6
Esi stiprs un drošsirdīgs! Jo tev būs šai tautai jāsadala zeme par mantojumu, ko Es ar zvērestu
esmu apsolījis dot viņu tēviem.
7
Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mozus, Mans kalps, tev ir pavēlējis;
nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi.
8
Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un
darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev labi izdosies un tad tev laimēsies.
9
Vai Es neesmu tev pavēlējis: esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs
Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi.»
10
Tad Jozua pavēlēja tautas pārstāvjiem, sacīdams:
11
«Noejiet nometnē un pavēliet visai tautai, sacīdami: apgādājieties ar ceļamaizi, jo nākamajās
trijās dienās jums būs jāceļas pāri Jordānai, ka jūs ieejat, lai iemantotu to zemi, ko Tas Kungs, jūsu
Dievs, jums dod par īpašumu.»
12
Bet rūbeniešiem un gadiešiem, un Manases pusciltij Jozua sacīja:
13
«Pieminiet to vārdu, ko Mozus, Tā Kunga kalps, jums ir pavēlējis, teikdams: Tas Kungs, jūsu
Dievs, jums grib dot mieru un dot jums šo zemi.
14
Jūsu sievas, jūsu mazie bērni un jūsu ganāmie pulki lai paliek šai zemē, ko Mozus jums ir
iedevis šaipus Jordānas, bet jūs paši apbruņojušies celieties savu brāļu priekšgalā, visi karaspēka
varonīgie un stiprie vīri, un palīdziet viņiem, 15 kamēr Tas Kungs, jūsu Dievs, arī jūsu brāļiem, tāpat kā
jums, būs devis mieru un arī viņi būs ieguvuši īpašumā to zemi, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, viņiem dos.
Tad jūs atgriezīsities savā zemē un to dabūsiet, ko Mozus, Tā Kunga kalps, ir jums devis šaipus Jordānas
pret saules lēktu.»
16
Tad tie atbildēja Jozuam, sacīdami: «Visu, ko tu mums esi pavēlējis, to mēs darīsim, un visur,
kur vien tu mūs sūtīsi, mēs iesim.
17
Tāpat kā mēs esam visās lietās klausījuši Mozum, tāpat arī mēs tev klausīsim, lai tikai Tas
Kungs, tavs Dievs, ir ar tevi, kā Viņš ir bijis ar Mozu.
18
Ikvienam vīram, kas turēsies pretī tavai pavēlei un kas neklausīs taviem vārdiem, lai tu arī ko un
cik bieži pavēlētu, būs mirt. Tikai esi stiprs un turi drošu prātu.»
2

2. nodaļa
Tad Jozua, Nūna dēls, sūtīja slepeni no Sitimas divus vīrus kā izlūkus, sacīdams: «Noejiet turp
un izlūkojiet zemi, bet it īpaši Jēriku!» Un viņi aizgāja un nonāca kādas sievas namā, kas bija netikle, un
tās vārds bija Rahāba, un tie tur pārgulēja.
2
Un Jērikas ķēniņam tika paziņots: «Redzi, šinī naktī kādi vīri no Israēla bērniem ir nākuši šurp,
lai izlūkotu zemi.»
3
Tad Jērikas ķēniņš sūtīja pie Rahābas un lika sacīt: «Izdod tos vīrus, kuri ir pie tevis atnākuši un
iegājuši tavā namā, jo viņi ir nākuši visu šo zemi izlūkot.»
1
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Bet šī sieva ņēma abus vīrus, paslēpa viņus un sacīja: «Tie vīri ir gan pie manis bijuši, bet es
nezināju, no kurienes viņi bija nākuši; 5 un, kad vārti bija jāaizslēdz, tumsai iestājoties, tad tie vīri izgāja;
es nezinu, kurp tie vīri ir aizgājuši; dzenieties tiem steidzīgi pakaļ, tad jūs tos panāksit.»
6
Bet viņa pati bija tos uzvedusi augšā uz jumta un paslēpusi zem linu kūlīšiem, ko tā bija
sakārtojusi uz jumta.
7
Un vīri dzinās tiem pakaļ virzienā uz Jordānu līdz braslam; un vārti tika aizslēgti, kad viņu
vajātāji bija izgājuši.
8
Un, pirms tie apgūlās, viņa pie tiem uzkāpa uz jumta.
9
Un viņa tiem vīriem sacīja: «Es zinu, ka Tas Kungs jums ir devis šo zemi un ka mūs pārņēmušas
bailes no jums, un ka visi šīs zemes iedzīvotāji ir izbijušies jūsu priekšā, 10 jo mēs esam dzirdējuši, ka
Tas Kungs ir licis izsīkt Niedru jūras ūdeņiem jūsu priekšā, kad jūs bijāt iznākuši no Ēģiptes, un ko jūs
esat darījuši viņpus Jordānas tiem diviem amoriešu ķēniņiem, Sihonam un Ogam, kurus jūs, likdami
lāstam nākt pār viņiem, esat iznīcinājuši.
11
Un, to dzirdot, mūsu sirds ir kļuvusi bailīga, un neviena vīra drosme vairs nav pacēlusies pret
jums, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir Dievs augšā debesīs un pār zemi, kas ir apakšā zem tām.
12
Bet tagad zvēriet man pie Tā Kunga, tāpēc ka es esmu jums parādījusi labvēlību, ka arī jūs būsit
labvēlīgi mana tēva namam un ka jūs man dosit drošu zīmi ķīlai, 13 ka jūs atstāsit dzīvus manu tēvu un
manu māti, manus brāļus un manas māsas un visus tos, kas ir pie viņiem, un ka jūs mūsu dvēseles
izglābsit no nāves.»
14
Tad tie vīri viņai sacīja: «Lai mūsu dvēseles ir galvojums par jūsējām, ja tikai jūs neizpaudīsit
mūsu norunu. Kad Tas Kungs mums dos šo zemi, tad mēs tev parādīsim arī žēlsirdību un uzticību.»
15
Tad viņa tos nolaida ar virvi pa logu zemē, jo viņas nams atradās pie pilsētas mūra, un pie šī
mūra viņa dzīvoja.
16
Un viņa tiem sacīja: «Ejiet kalnos, ka jūs nesastaptu vajātāji, un paslēpieties tur trīs dienas,
kamēr atgriezīsies atpakaļ vajātāji, pēc tam ejiet savu ceļu.»
17
Tad vīri viņai sacīja: «Mēs kļūsim brīvi no tevis prasītā zvēresta, ko tu mums esi likusi zvērēt.
18
Redzi, kad mēs nāksim šinī zemē, tad piesien pie sava loga šo sarkano virvi, ar kuru tu mūs
nolaidi zemē, un sapulcini pie sevis šinī namā savu tēvu un savu māti, arī savus brāļus un māsas,
sapulcini pie sevis visu sava tēva namu.
19
Un tad lai notiek tā: ikvienam, kas izies ārā pa tava nama durvīm, lai viņa asinis paliek uz viņa
galvas, bet mēs pie tā nebūsim vainīgi. Bet ikviena asinis, kas būs ar tevi namā, lai paliek uz mūsu
galvas, ja kāds savu roku pie viņa pieliktu.
20
Bet, ja tu izpaudīsi šo mūsu norunu, tad mēs būsim brīvi no zvēresta, ko tu mums esi likusi
zvērēt.»
21
Tad viņa atbildēja: «Lai notiek, kā jūs sakāt!» Un viņa tos atlaida, un tie aizgāja, bet sarkano
virvi viņa piesēja pie loga.
22
Tā tie aizgāja un nonāca kalnos, kur palika trīs dienas, līdz kamēr atgriezās atpakaļ vajātāji; un
vajātāji tos bija izmeklējušies pa visiem ceļiem, bet nebija atraduši.
23
Tad šie abi vīri griezās atpakaļ un nonāca no kalniem lejā, cēlās pāri Jordānai un nāca pie
Jozuas, Nūna dēla, un izstāstīja tam visu, kas tiem bija noticis.
24
Un tie teica Jozuam: «Tiešām, Tas Kungs ir nodevis visu šo zemi mūsu rokās, un visi zemes
iedzīvotāji jau tagad no mums ir izbijušies.»
4

3. nodaļa
Tad Jozua cēlās agri no rīta, un tie aizgāja no Sitimas un nonāca lejā līdz Jordānai, gan viņš, gan
visi Israēla bērni; un viņi tur pārnakšņoja, pirms tie cēlās pāri.
2
Un pēc trijām dienām virsnieki gāja pa nometni šurpu un turpu 3 un pavēlēja tautai, sacīdami:
«Kad jūs ieraudzīsit Tā Kunga, sava Dieva, derības šķirstu, ka priesteri, Levija dēli, to nes, tad celieties
no savas vietas un sekojiet tam.
4
Tomēr lai paliek starp jums un to divi tūkstoši olekšu plats atstatums, un neejiet tam tuvu, lai jūs
varat zināt ceļu, kas jums jāiet, jo jūs šo ceļu vēl nekad neesat gājuši.»
5
Un Jozua pavēlēja tautai: «Svētījieties, jo rīt Tas Kungs darīs jūsu vidū brīnumus.»
6
Un Jozua sacīja priesteriem, teikdams: «Ņemiet derības šķirstu un celieties pāri tautai pa
priekšu.» Tad tie ņēma, pacēla derības šķirstu un gāja tautai pa priekšu.
7
Un Tas Kungs sacīja Jozuam: «Šodien Es sākšu tevi paaugstināt visa Israēla acīs, lai tie zina, ka
Es būšu ar tevi, kā Es esmu bijis ar Mozu.
1
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Bet priesteriem, kas nes derības šķirstu, tu pavēli, sacīdams: kad jūs nonākat Jordānas malā pie
ūdens, tad apstājieties pie Jordānas.»
9
Un Jozua sacīja Israēla bērniem: «Nāciet šurp un klausaities Tā Kunga, sava Dieva, vārdus.»
10
Un Jozua sacīja: «Šai brīdī jūs paši nomanīsit, ka dzīvais Dievs ir jūsu vidū, jo Viņš dzīdams
izdzīs jums pa priekšu kānaāniešus, hetiešus, hīviešus, ferisiešus, girgaziešus, amoriešus un jebusiešus.
11
Redzi, Tā Kunga, visas pasaules valdītāja, derības šķirsts ies jūsu priekšā pāri Jordānai.
12
Tad nu izraugait sev divpadsmit vīrus no Israēla ciltīm, pa vienam no katras cilts.
13
Un, kad priesteru kāju pēdas, kas nes Tā Kunga, visas pasaules valdītāja, šķirstu, iegrims
Jordānas ūdenī, tad savā tecējumā Jordānas ūdeņi apstāsies, ūdeņi, kas no augšas tek, un veidos ūdens
aizsprostu.»
14
Un, kad nu tauta devās ārā no savām teltīm, lai celtos pāri Jordānai, un priesteri nesa derības
šķirstu tautas priekšā, 15 un šķirsta nesēji nonāca līdz Jordānai, un priesteru kājas, kuri nesa šķirstu, bija
jau iebridušas ūdenī – bet Jordāna ir pārplūdusi visu pļaujas laiku –, 16 tad ūdeņi, kas plūda no augšas,
sastājās kā liels aizsprosts, kurš sniedzās līdz pašai Ādamas pilsētai, kas atrodas sānis Cartanai; bet
ūdeņi, kas plūda lejup uz Arabas jūru jeb Sāls jūru, izsīka. Tad tauta gāja pāri iepretim Jērikai.
17
Bet priesteri, kas nesa Tā Kunga derības šķirstu, stāvēja sausumā Jordānas vidū, un viss Israēls
arī gāja sausām kājām pāri, līdz kamēr visi ļaudis bija pārgājuši pār Jordānu.
8

4. nodaļa
Un, kad visi ļaudis bija pārgājuši Jordānu, tad Tas Kungs sacīja Jozuam:
2
«Izvēlieties sev no tautas divpadsmit vīrus, pa vienam vīram no katras cilts, 3 un pavēliet tiem,
sacīdami: ņemiet sev no šejienes, no Jordānas upes vidus, kur priesteru kājas ir sausumā stāvējušas,
divpadsmit akmeņus un pārnesiet tos pāri sev līdzi un nolieciet tos tanī vietā, kur jūs pavadīsit nakti.»
4
Tad Jozua ataicināja divpadsmit vīrus, ko viņš bija izraudzījis no Israēla bērniem, pa vienam
vīram no katras cilts, 5 un Jozua tiem sacīja: «Noejiet Tā Kunga, sava Dieva, šķirsta priekšā Jordānas
vidū, paņemiet ikkatrs vienu akmeni uz saviem pleciem, pēc Israēla bērnu skaita, 6 lai šī ir zīme jūsu
vidū, kad jūsu bērni jums vēlāk jautās, vaicādami: kas tie jums par akmeņiem?
7
Tad atbildiet viņiem: ūdeņi izsīka Tā Kunga derības šķirsta priekšā; kad tas devās pāri Jordānai,
tad izsīka Jordānas ūdeņu straumes; tā šie akmeņi kļuva par piemiņu Israēla bērniem uz mūžīgiem
laikiem.»
8
Un Israēla bērni tā darīja, kā Jozua bija pavēlējis, un viņi iznesa divpadsmit akmeņus no
Jordānas gultnes, pēc Israēla bērnu cilšu skaita, kā Tas Kungs bija Jozuam sacījis, un viņi ar tiem
pārnāca pāri upei savā pārnakšņošanas vietā un tos tur novietoja.
9
Un citus divpadsmit akmeņus Jozua sacēla Jordānas vidū tanī vietā, kur priesteru, derības šķirsta
nesēju, kājas bija stāvējušas, un tie tur atrodas līdz šai dienai.
10
Bet priesteri, šķirsta nesēji, stāvēja tik ilgi Jordānas vidū, kamēr viss bija izdarīts, ko Tas Kungs
bija Jozuam pavēlējis tautai sacīt, kā to Mozus jau bija pavēlējis Jozuam; un tā ļaudis steigšus gāja pāri.
11
Un, kad tauta bija pārgājusi pāri, tad arī Tā Kunga šķirsts tika nests pāri, un priesteri gāja tautai
pa priekšu.
12
Un Rūbena bērni, Gada bērni un Manases puscilts apbruņoti gāja pāri Israēla bērnu priekšpulkā,
kā Mozus tiem bija pavēlējis.
13
Apmēram četrdesmit tūkstoši cīņai bruņotu vīru devās pāri karā Tā Kunga priekšā Jērikas
līdzenumā.
14
Tanī dienā Tas Kungs paaugstināja Jozuu visa Israēla acīs, un tie viņu bijās, tāpat kā tie bija
Mozu bijušies visu viņa dzīves laiku.
15
Un Tas Kungs sacīja uz Jozuu:
16
«Pavēli priesteriem, liecības šķirsta nesējiem, lai tie iznāk no Jordānas.»
17
Tad Jozua pavēlēja priesteriem un sacīja: «Izkāpiet no Jordānas.»
18
Un, kad priesteri, kas nesa Tā Kunga derības šķirstu, izkāpa no Jordānas un tiklīdz viņu kāju
pēdas bija sasniegušas krasta sausumu, tad tūdaļ Jordānas ūdens atgriezās savā vietā un ieplūda visur
savos krastos kā vakar un aizvakar.
19
Bet arī tauta izkāpa no Jordānas pirmā mēneša desmitajā dienā, un tā uzcēla savas teltis Gilgalā,
Jērikas austrumu pusē.
20
Un Jozua uzstatīja tos divpadsmit akmeņus Gilgalā, ko tie bija paņēmuši no Jordānas gultnes.
21
Un viņš sacīja Israēla bērniem, teikdams: «Kad jūsu bērni saviem tēviem vēlākos gados vaicās:
kas tie par akmeņiem? – 22 tad stāstiet saviem bērniem, sacīdami: šo Jordānas upi Israēls ir pārgājis pa
sausumu, 23 jo Tas Kungs, jūsu Dievs, lika izsīkt Jordānas ūdenim jūsu priekšā, iekāms jūs bijāt
1
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pārgājuši, tāpat kā Tas Kungs, jūsu Dievs, bija darījis ar Niedru jūru, likdams arī tai izsīkt sausai mūsu
priekšā, iekāms bijām izgājuši tai cauri, 24 lai visas zemes tautas atzīst Tā Kunga roku, ka tā ir stipra, un
lai jūs bīstaties To Kungu, jūsu Dievu, visu savu mūža dienu.»
5. nodaļa
Un notika, ka visi amoriešu ķēniņi, kuri mīt viņpus Jordānas pret rietumiem, un visi kānaāniešu
ķēniņi, kuri dzīvo jūras malā, dzirdēja, ka Tas Kungs bija licis izsīkt Jordānas ūdenim Israēla bērnu
priekšā, līdz tie visi bija pārgājuši pāri, un tad viņu sirdis kļuva bailīgas, un tiem vairs nebija drosmes
stāties pretim Israēla bērniem.
2
Tanī laikā Tas Kungs sacīja Jozuam: «Taisi sev akmens nažus un sāc apgraizīt Israēla bērnus pa
otram lāgam.»
3
Tad Jozua sev izgatavoja akmens nažus, un viņš apgraizīja Israēla bērnus pie Gibeas-Aralotas.1
4
Un redzi, iemesls, kādēļ Jozua apgraizīja tautu, visus vīrus, kas bija izgājuši no Ēģiptes: visi
karavīri bija pa ceļam nomiruši tuksnesī, nākot no Ēģiptes. Pa to laiku no jauna neviens nebija ticis
apgraizīts.
5
Jo apgraizīta bija visa tā tautas daļa, kas bija iznākusi no Ēģiptes, bet tā tautas daļa, kas bija
dzimusi tuksnesī, pa ceļam no Ēģiptes nākot, – tie nebija apgraizīti.
6
Jo Israēla bērni staigāja četrdesmit gadus tuksnesī, tiekāms visa karotāju saime bija izmirusi, kas
bija izgājuši no Ēģiptes, tādēļ ka tie nebija uzklausījuši Tā Kunga balsi; tāpēc Tas Kungs bija ar zvērestu
viņiem apsolījis, ka Viņš tiem neļaus redzēt to zemi, ko Viņš ar zvērestu viņu tēviem bija apsolījis mums
dot, zemi, kur piens un medus tek.
7
Bet viņu dēlus, kuriem Tas Kungs bija licis izaugt viņu vietā, tos tagad Jozua apgraizīja, jo tie
bija palikuši ceļā neapgraizīti.
8
Un, kad visi ļaudis bija apgraizīti, tad tie palika savā vietā nometnē, kamēr tie izdziedinājās.
9
Un Tas Kungs sacīja Jozuam: «Šodien Es esmu no jums novēlis visu Ēģiptes apkaunojumu.»
Tāpēc šī vieta tika nosaukta par Gilgalu2 līdz pat šai dienai.
10
Un Israēla bērni apmetās teltīs Gilgalā, un tie sarīkoja Pashā svētkus mēneša četrpadsmitajā
dienā ap vakara laiku Jērikas līdzenumā.
11
Bet nākamajā dienā, kas sekoja Pashā svētkiem, viņi jau ēda no tās zemes ražas neraudzētu
maizi un grauzdētas vārpas, tieši jau tanī pašā dienā.
12
Un ar šo nākamo dienu, kad viņi bija ēduši no tās zemes iegūtās ražas, viņiem izbeidzās manna;
un turpmāk Israēla bērniem vairs nebija mannas, bet tie pārtika tanī gadā no Kānaānas zemes augļiem.
13
Un notika, kad Jozua bija pie Jērikas, ka viņš pacēla savas acis, un redzi, tur viņam pretī stāvēja
kāds vīrs, kuram rokā bija atvēzts zobens, un Jozua gāja pie viņa un jautāja: «Vai tu esi mūsu cilvēks vai
mūsu pretinieks?»
14
Bet tas sacīja: «Nē, bet es esmu tagad nācis kā Tā Kunga karaspēka virspavēlnieks.» Tad Jozua
metās zemē uz sava vaiga un to pielūdza un viņam sacīja: «Ko mans Kungs grib teikt Savam kalpam?»
15
Tad Tā Kunga karaspēka virspavēlnieks sacīja Jozuam: «Novelc savas kurpes no savām kājām,
jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta.» Un Jozua tā arī darīja.
1

6. nodaļa
Bet Jērika aizslēdza savus vārtus un palika noslēgta Israēla bērniem; ne tur kāds iegāja, ne no
turienes kāds iznāca.
2
Un Tas Kungs sacīja Jozuam: «Redzi, Es esmu nodevis Jēriku, tās ķēniņu un tās varonīgos
karavīrus tavā rokā.
3
Aplenciet pilsētu, visi karavīri apejiet tai apkārt vienreiz dienā, un tā dariet sešas dienas.
4
Un septiņi priesteri lai nes septiņas āžu ragu taures šķirstam pa priekšu, bet septītajā dienā ejiet
apkārt ap pilsētu septiņas reizes, un priesteri lai pūš taures.
5
Un, tiklīdz tie garāk pūtīs āža ragā un jūs sadzirdēsit taures skaņu, tad lai visa tauta saceļ varen
lielu troksni; tad tūdaļ sagrūs pilsētas mūri paši no sevis, un tauta lai kāpj tiem pāri tur, kur ikviens
stāv.»
6
Tad Jozua, Nūna dēls, aicināja priesterus un tiem sacīja: «Nesiet derības šķirstu, bet lai septiņi
priesteri nes septiņas āžu ragu taures Tā Kunga šķirsta priekšā.»
1

1
2

Priekšādu pakalns.
Novelšana.
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Bet kara saimei viņš pavēlēja: «Ejiet un aplenciet pilsētu, un apbruņotie vīri lai iet pa priekšu Tā
Kunga šķirstam.»
8
Un, kā Jozua bija tautai sacījis, tā arī gāja septiņi priesteri, nesdami septiņas āžu ragu taures Tā
Kunga priekšā; viņi gāja un pūta taures, bet Tā Kunga derības šķirsts viņiem sekoja.
9
Un apbruņojušies karavīri gāja pa priekšu priesteriem, kuri pūta taures, un aizmugurējie pulki
sekoja šķirstam, pūzdami taures.
10
Bet tautai Jozua bija stingri pavēlējis, teikdams: «Jūs nedrīkstat izkliegt kara saucienus, un lai
jūsu balss nebūtu dzirdama un lai ne vārds neiziet no jūsu mutes līdz tai dienai, kad es jums sacīšu:
saceliet troksni. Tad jums būs kliegt.»
11
Un Tā Kunga šķirsts tika nests apkārt pilsētai vienu reizi; tad tie iegāja nometnē un palika pa
nakti nometnē.
12
Un Jozua cēlās agri no rīta, un priesteri iznesa Tā Kunga šķirstu.
13
Un septiņi priesteri, kas nesa septiņas āžu ragu taures Tā Kunga šķirsta priekšā, staigājot lēnā
solī, pūta taures, bet apbruņotie karavīri gāja viņiem pa priekšu un aizmugurējie pulki soļoja aiz Tā
Kunga šķirsta, un ejot tika pūstas taures.
14
Tā viņi arī otrā dienā apgāja pilsētai apkārt vienu reizi, tad tie atgriezās nometnē; tā tie darīja
sešas dienas.
15
Un septītajā dienā tie cēlās agri, gaismai austot, un gāja ap pilsētu tādā pašā veidā septiņas
reizes, tikai šinī dienā viņi apgāja pilsētai apkārt septiņas reizes.
16
Un notika septītajā reizē, kad priesteri pūta taures, Jozua sacīja tautai: «Kliedziet, jo Tas Kungs
šo pilsētu ir nodevis jūsu varā.
17
Un šī pilsēta lai krīt Tā Kunga sodā: viss, kas vien tanī ir, un viņa pati lai top izdeldēta; tikai
netikle Rahāba lai paliek dzīva, viņa pati un visi, kas ir pie viņas atrodami viņas namā, jo viņa bija
paslēpusi sūtņus, ko mēs bijām izsūtījuši.
18
Tikai sargaities no tā, kas ir padots iznīcības lāstam, ka jūs paši netopat par tādiem, kas ir
iznīcināmi, un ka jūs neņemat daļu sev un tā nepadarāt arī Israēla nometni par tādu, kas ir padota lāstam,
un ka jūs to nenovedat postā.
19
Bet viss sudrabs un zelts, un vara un dzelzs rīki lai ir svēti Tam Kungam, un tie lai nāk pie Tā
Kunga dārgumiem.»
20
Tad nu tauta kliedza, taures tika pūstas. Un, tiklīdz tauta sadzirdēja tauru skaņas, tā sāka kliegt
vēl skaļāk, un tad arī mūri sagruva, un karotāji iegāja pilsētā, katrs no savas vietas. Un, kad nu viņi
pilsētu tā bija ieņēmuši, 21 viņi galīgi iznīcināja it visu, kas vien bija pilsētā: vīrus un sievas, bērnus un
sirmgalvjus, no vērša līdz sīklopam un ēzelim; viss tika nogalināts ar zobena asmeni.
22
Tad Jozua teica abiem vīriem, kas bija nākuši zemi izlūkot: «Ejiet netikles namā un izvediet ārā
šo sievu un itin visus tos, kuri ir kopā ar viņu tās namā, kā jūs viņai zvērēdami solījāt.»
23
Tad jaunekļi, abi izlūki, nogāja un izveda Rahābu un viņas tēvu, un viņas māti, un viņas brāļus,
un visu, kas vien pie tās bija; viņi izveda ārā arī visus viņas ģimenes piederīgos, un viņi lika tiem
apmesties ārpus Israēla nometnes.
24
Un pilsētu tie nodedzināja līdz ar visu, kas tajā bija, bet sudrabu un zeltu līdz ar vara un dzelzs
rīkiem tie nodeva Tā Kunga nama dārgumu krātuvē.
25
Bet netikli Rahābu un viņas tēva namu, un itin visu, kas tai piederēja, Jozua atstāja pie dzīvības,
un tā dzīvoja Israēla vidū līdz šai dienai, tāpēc ka viņa bija paslēpusi sūtņus, ko Jozua bija izsūtījis
Jēriku izlūkot.
26
Un tanī laikā Jozua zvērēja un sacīja: «Nolādēts lai ir tas vīrs Tā Kunga priekšā, kas uzcels un
atjaunos šo pilsētu Jēriku. Pamatus lai viņš liek tai par sava pirmdzimtā un vārtus lai ieceļ tai par sava
jaunākā dēla dzīvību.»
27
Bet Tas Kungs bija ar Jozuu, un viņa slava izpaudās visā zemē.
7

7. nodaļa
Bet Israēla bērni pieskārās pie tā, kas ar lāstu bija nolemts iznīcībai, jo Ahans, Karmija dēls, bet
tas Zabdija dēls, un tas Zeraha dēls no Jūdas cilts, bija paņēmis no aizliegtā. Tad Tā Kunga dusmas
iedegās pret Israēla bērniem.
2
Un Jozua izsūtīja vīrus no Jērikas uz Aju, kas ir Bet-Avenas tuvumā austrumos no Bēteles, un
tiem sacīja: «Ejiet augšup un izlūkojiet zemi.»
3
Tad vīri nogāja un izlūkoja Aju, un tie atgriezās pie Jozuas un viņam sacīja: «Lai visa tauta
nedodas uz turieni, bet lai noiet kādi divi vai trīs tūkstoši vīru, kuru pietiktu, lai Aju ieņemtu, bet lai
netiek apgrūtināta visa tauta, jo Ajā ļaužu nav daudz.»
1
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Tad turp arī devās tikai kādi trīs tūkstoši vīru no visas tautas, bet tie metās bēgt Ajas vīru

4

priekšā.
Un Ajas vīri nogalināja no šiem vīriem kādus trīsdesmit sešus vīrus un vajāja pārējos no vārtiem
līdz akmeņlauztuvēm, un vēl daļu tie sakāva pie pakalnes. Tad tautas sirds izkusa un kļuva kā ūdens.
6
Un Jozua saplēsa savas drēbes un metās zemē uz sava vaiga Tā Kunga šķirsta priekšā līdz pat
vakaram, viņš un Israēla vecaji, un tie kaisīja pīšļus uz savām galvām.
7
Un Jozua sacīja: «Ak, Kungs, mans Dievs! Kāpēc Tu esi licis šai tautai celties pāri Jordānai? Vai
ar nodomu, lai mūs nodotu amoriešu rokās? Lai tie mūs iznīcinātu? Ak, kaut mēs labāk būtu palikuši
dzīvot viņpus Jordānas!
8
Ko gan varu vēl teikt, ak, Kungs, kad Israēla tauta sava ienaidnieka priekšā ir pagriezusi
muguru?
9
Kad kānaānieši un visi šīs zemes iedzīvotāji to dzirdēs, tad tie mūs ielenks no visām pusēm un
izdeldēs mūsu vārdu no šīs zemes. Ko tad Tu darīsi Sava lielā Vārda labā?»
10
Tad Tas Kungs sacīja Jozuam: «Celies! Kāpēc tu guli uz sava vaiga?
11
Israēls ir grēkojis un pārkāpis Manu derību, ko Es esmu tiem pavēlējis; viņi ir arī ņēmuši no tā,
kas bija ar lāstu iznīcībai nolemts, viņi ir zaguši un ir melojuši, un ir ielikuši paņemto starp saviem
rīkiem.
12
Tādēļ arī Israēla bērni nespēj vairs savu ienaidnieku priekšā pastāvēt, bet tie saviem
ienaidniekiem pagrieza muguru, jo tie paši ir kļuvuši nolādēti. Es turpmāk vairs nevarēšu būt ar jums, ja
jūs neiznīcināsit no sava vidus ar lāstu apkrauto.
13
Celies augšā! Šķīsti tautu un saki: dariet sevi svētus rītdienai, jo tā saka Tas Kungs, Israēla
Dievs: iznīcības lāsts ir tavā vidū, Israēl; tu neesi spējīgs pastāvēt savu ienaidnieku priekšā, kamēr tu
neiznīcināsi šo lāstu no sava vidus.
14
Tāpēc ierodieties rītu agri, pēc savām ciltīm; un tā cilts, uz kuru Tas Kungs norādīs, lai nāk pēc
savām dzimtām, bet tā dzimta, uz ko Tas Kungs norādīs, lai nāk pēc savu tēvu namiem, bet tie tēvu
nami, uz ko Tas Kungs norādīs, lai nāk priekšā pa vienam vīram.
15
Un, kurš tiks atrasts, ka tam iet līdzi iznīcības lāsts, tas un viss, kas vien tam pieder, ir
jāsadedzina ugunī, tādēļ ka viņš ir lauzis Tā Kunga derību un darījis negodīgas lietas Israēlā.»
16
Tad Jozua cēlās agri no rīta un lika Israēlam nostāties pēc viņa ciltīm, un norādījums krita uz
Jūdas cilti.
17
Un, kad viņš pieaicināja Jūdas cilti, tad ar norādījumu tika apzīmēta Zeraha dzimta, un, kad viņš
lika tuvoties Zeraha dzimtai, tēvu namam pēc tēvu nama, tad norādīts tika Zabdija tēvu nams.
18
Un, kad viņš lika tuvoties šī nama atsevišķiem vīriem, tad tika ar norādījumu apzīmēts Ahans,
Karmija dēls, kas bija Zabdija dēls, un tas Zeraha dēls no Jūdas cilts.
19
Tad Jozua sacīja Ahanam: «Mans dēls, dod godu Tam Kungam, Israēla Dievam, un dod Viņam
slavu, un saki man, ko tu esi izdarījis, bet neslēp manā priekšā itin neko.»
20
Tad Ahans Jozuam atbildēja un sacīja: «Tiešām, es esmu grēkojis Tā Kunga, Israēla Dieva,
priekšā. Un redzi, kādu pārkāpumu es esmu izdarījis.
21
Kad es laupījuma vidū ieraudzīju kādu ļoti labu babiloniešu apmetni un divi simti sudraba
seķeļu, un zelta kausējuma stieni, kas svēra piecdesmit seķeļus, tad es iekāroju šīs lietas un tās paņēmu;
un redzi, tās ir paslēptas manas telts vidū, ieraktas zemē, bet sudrabs apakšā zem tām.»
22
Tad Jozua sūtīja sūtņus, un tie skrēja uz telti, un redzi, tiešām viņa teltī bija paslēpti šie
priekšmeti, bet sudrabs tiem apakšā.
23
Un tie tos paņēma no telts vidus un atnesa Jozuam un visiem Israēla bērniem, un tos nolika Tā
Kunga priekšā.
24
Tad Jozua un viss Israēls līdz ar viņu ņēma Ahanu, Zeraha dēlu, kā arī to sudrabu, apmetni,
zelta kausējuma stieni, viņa dēlus, viņa meitas, viņa vēršus, viņa ēzeļus, viņa sīklopus, viņa telti, itin
visu, kas tam piederēja, un tos visus noveda Ahoras ielejā.
25
Un Jozua tad sacīja: «Kā tu mūs esi ievedis nelaimē, tā Tas Kungs tagad tevi ieved nelaimē.»
Un viss Israēls to nomētāja ar akmeņiem, un viņi tos sadedzināja ar uguni un uzkrāva tiem virsū
akmeņus.
26
Un tie uzcēla pār tiem lielu akmeņu kaudzi, kas ir palikusi līdz šai dienai. Un Tas Kungs mitējās
Savā dusmu karstumā. Šo vietu līdz pat šai dienai tādēļ vēl sauc par Ahoras ieleju.3
5

3
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8. nodaļa
Un Tas Kungs sacīja uz Jozuu «Nebīsties un nešaubies! Ņem sev līdzi visus karavīrus un celies
un ej pret Aju; redzi, Es esmu nodevis tavā rokā Ajas ķēniņu un viņa tautu kopā ar viņa pilsētu un viņa
zemi.
2
Un tu rīkojies tāpat ar Aju un tās ķēniņu, kā tu jau esi rīkojies ar Jēriku un tās ķēniņu, tikai ka jūs
gūto laupījumu un gūtos liellopus paturiet paši sev. Liec citiem paslēpties aizsegā aiz šīs pilsētas, tās otrā
pusē, uz vakariem.»
3
Tad Jozua ar visu karavīru saimi cēlās, lai dotos uzbrukumā pret Aju, un Jozua izmeklēja
trīsdesmit tūkstošus visdrosmīgāko karavīru un tos izsūtīja jau naktī.
4
Un viņš tiem deva pavēli, sacīdams «Jums, lūk, būs pret to pilsētu novietoties aizsegā;
neturieties pārāk tālu no pilsētas un esiet visi modri.
5
Bet es pats ar visu to kara saimi, kas ir pie manis, došos tuvāk klāt pilsētai, un, ja notiks, ka viņi
iznāks mums pretī tā kā pirmoreiz, tad mēs no viņiem bēgsim.
6
Un, kad nu viņi dosies laukā, lai mūs vajātu, tad mēs liksim viņiem no pilsētas attālināties labu
gabalu, jo tie sacīs viņi bēg no mums tāpat kā pirmoreiz. Tā mēs bēgsim no viņiem.
7
Tad jūs celieties no savām paslēptuvēm, un jums šī pilsēta jāieņem, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, to
ir nodevis jūsu rokā.
8
Un, kad jūs būsit pilsētu ieņēmuši, tad aizdedziniet pilsētu ar uguni, darīdami visu tā, kā Tas
Kungs ir pavēlējis; redziet, tādu es jums esmu devis pavēli.»
9
Tā Jozua viņus izsūtīja, un tie nonāca līdz vietai, kur tiem bija jāpaslēpjas un kas atradās starp
Bēteli un Aju, uz rietumiem no Ajas, bet Jozua pavadīja nakti pie pārējās kara tautas.
10
Un Jozua cēlās agri no rīta, un viņš pārskaitīja rindas, un tad viņš kopā ar Israēla vecajiem cēlās
un devās tautas priekšgalā pret Aju.
11
Un visa karavīru saime, kas bija kopā ar viņu, cēlās un ieņēma savu vietu; nonākuši pilsētai tieši
pretī, viņi uzcēla savas teltis ziemeļos no Ajas, un tur bija maza ieleja starp viņiem un Aju.
12
Tad viņš izraudzīja kādus piecus tūkstošus vīru un lika tiem paslēpties aizsegā starp Bēteli un
Aju pret vakariem no pilsētas.
13
Un tā viņi izvietoja karapulkus visa karaspēka nometni ziemeļos no pilsētas un paslēptos spēkus
rietumos no tās; bet Jozua tanī naktī nogāja pašā ielejā.
14
Kad Ajas ķēniņš to redzēja, tad pilsētas vīri steidzās un agri no rīta cēlās un tūdaļ devās pretī
Israēlam uz kauju; viņš pats un visa viņa tauta steidzās noteiktā laikā uz sapulcēšanās vietu klajuma
malā, bet viņš nezināja, ka aizsegā atrodas ļaudis, paslēpušies aiz pilsētas.
15
Bet Jozua un Israēls izlikās esam sakauti un metās bēgt no viņiem virzienā uz tuksnesi.
16
Tāpēc visi ļaudis, kas atradās pilsētā, tika sasaukti, lai dzītos tiem pakaļ, un tie vajāja Jozuu un
ļāvās aizvilināties prom no pilsētas.
17
Un tur vairs nepalika neviena vīra, nedz Ajā, nedz Bētelē, kurš nebūtu izgājis, lai vajātu Israēlu;
un tā tie atstāja pilsētu atvērtu un dzinās pakaļ Israēlam.
18
Tad Tas Kungs sacīja Jozuam «Izstiep šķēpu, kas ir tavā rokā, pret Aju, jo Es to nododu tavā
rokā.» Tad Jozua izstiepa šķēpu, kas bija viņa rokā, pret pilsētu.
19
Tad tie, kuri bija aizsegā, tūlīt iznāca no savām paslēptuvēm un skrēja, tiklīdz Jozua izstiepa
savu roku, iegāja pilsētā un ieņēma to, un steigšus pielika tai uguni.
20
Kad nu Ajas vīri pagriezās atpakaļ un skatījās, tad redzi, dūmi jau cēlās no pilsētas pret
debesīm, un tie nespēja nekur bēgt – ne šurp, ne turp, jo arī tā karavīru saime, kura bija bēgusi uz
tuksnesi, griezās atpakaļ pret tiem, kas viņus vajāja, 21 jo, kad Jozua un viss Israēls redzēja, ka tie, kuri
bija paslēpušies, ieņēma pilsētu un ka pār pilsētu jau cēlās dūmi, tad arī viņi griezās atpakaļ un kāva
Ajas vīrus.
22
Un tad arī tie no pilsētas nāca ārā viņiem pretī, tā ka ajieši atradās Israēla vidū, vieni nāca no šīs
un otri no tās puses un tos kāva, kamēr neviena no tiem nepalika pāri, kas būtu palicis sveiks vai arī kas
būtu izglābies.
23
Bet Ajas ķēniņu tie sagūstīja dzīvu un noveda pie Jozuas.
24
Un notika, kad Israēls bija nogalinājis visus Ajas aizstāvjus atklātā tuksneša laukā, kur tas bija
tos vajājis, un kad tie visi bija krituši līdz pat beidzamam no zobena asmens, tad tikai viss Israēls griezās
atpakaļ uz Aju, lai nogalinātu tās iedzīvotājus bez žēlastības ar zobena asmeni.
25
Un visu kritušo skaits tanī dienā bija, skaitot vīrus un sievas, divpadsmit tūkstoši, visi Ajas
iedzīvotāji.
26
Un Jozua neatvilka savu roku, ko viņš ar šķēpu bija izstiepis, iekāms visi Ajas iedzīvotāji bija
pilnīgi, kā to lāsts prasa, izdeldēti.
1
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Tikai lopus un pilsētas laupījumu Israēls paņēma un paturēja sev, kā Tas Kungs bija Jozuam
pavēlējis.
28
Un Jozua nodedzināja Aju un pārvērta to par drupu kaudzi uz mūžīgiem laikiem, kāda tā ir vēl
šodien.
29
Bet Ajas ķēniņu viņš lika pakārt vakara laikā, saulei rietot, pie koka; tad pēc Jozuas pavēles tie
noņēma viņa līķi no koka un nometa to pie ieejas pilsētas vārtos, kur tie tam virsū uzkrāva lielu akmeņu
kaudzi, kas ir līdz šai dienai.
30
Toreiz arī Jozua uzcēla Tam Kungam, Israēla Dievam, altāri Ēbala kalnā 31 tā, kā Mozus, Tā
Kunga kalps, bija Israēla tautai pavēlējis un kā tas ir uzrakstīts Mozus bauslības grāmatā altāri no
neapcirstiem akmeņiem, kura veidošanai nebija lietoti dzelzs rīki, un uz tā viņi upurēja Tam Kungam
dedzināmos upurus un nesa kaujamos pateicības upurus.
32
Un tad viņš rakstīja tur uz akmeņiem norakstu no Mozus bauslības, ko Mozus bija rakstījis,
Israēla bērniem klātesot.
33
Un viss Israēls ar saviem vecajiem, virsniekiem un tiesnešiem stāvēja abos šķirsta sānos pretī
priesteriem un levītiem, kuri bija Tā Kunga derības šķirsta nesēji, tiklab svešinieki, kā arī iedzimtie, un
tad tie pagriezās viena puse pret Garicima kalnu un otra puse pret Ēbala kalnu, kā Mozus, Tā Kunga
kalps, bija iepriekš pavēlējis Israēla tautu svētīt.
34
Un pēc tam viņš nolasīja visus bauslības vārdus, svētības un lāstu vārdus, kā tas bauslības
grāmatā stāv rakstīts.
35
Un tur nebija neviena vārda no visiem, kurus Mozus kā pavēli bija devis, ko Jozua nebūtu
nolasījis visas Israēla draudzes priekšā, arī sievu, mazo bērnu un svešinieku priekšā, kuri staigāja viņiem
līdzi.
27

9. nodaļa
Un, kad to dzirdēja visi ķēniņi, kas ir viņpus Jordānas gan kalnos, gan ielejās un gar visu Lielās
jūras malu līdz Libanonam, proti: hetieši, kānaānieši, ferisieši, hīvieši un jebusieši, 2 tad tie visi
sapulcējās vienkopus, lai vienprātīgi vestu pret Jozuu un Israēlu karu.
3
Kad nu Gibeonas iedzīvotāji dzirdēja, ko Jozua bija darījis ar Jēriku un ar Aju, 4 tad arī tie
rīkojās ar viltu: viņi nogāja, apgādājās ar pārtiku un ņēma līdzi uz saviem ēzeļiem vecus maisus un
nodriskātus ādas vīna traukus, kas bija saplaisājuši un salāpīti, 5 ar vecām, salāpītām sandalēm kājās un
novalkātiem apmetņiem mugurā, un visa viņu ceļamaize bija sakaltusi un sapelējusi.
6
Un tie nāca pie Jozuas Gilgalas nometnē un sacīja viņam un Israēla vīriem: «Mēs esam nākuši
no tālas zemes, bet tagad slēdziet ar mums derību.»
7
Tad Israēla vīri atbildēja hīviešiem: «Varbūt jūs jau dzīvojat mūsu vidū – kā tad lai mēs slēdzam
ar jums derību?»
8
Tad tie apgalvoja Jozuam: «Mēs esam tavi kalpi.» Un Jozua viņiem jautāja: «Kas jūs esat, un no
kurienes jūs nākat?»
9
Tad tie viņam atbildēja: «Mēs, tavi kalpi, nākam no visai tālas zemes Tā Kunga, tava Dieva,
Vārda dēļ, jo mēs esam dzirdējuši Viņa slavu un arī visu to, ko Viņš ir darījis Ēģiptē.
10
Un tāpat arī visu to, ko Viņš ir darījis tiem diviem amoriešu ķēniņiem viņpus Jordānas,
Hešbonas ķēniņam Sihonam un Basanas ķēniņam Ogam, kas dzīvoja Aštarotā.
11
Tāpēc mūsu vecaji un visi, kas dzīvo mūsu zemē, mūs skubināja, teikdami: ņemiet savās rokās
ceļamaizi, dodieties tiem ceļā pretī un sakiet viņiem: mēs esam jūsu kalpi, un tagad slēdziet ar mums
derību.
12
Un šeit ir mūsu maize, mēs to siltu paņēmām līdzi no savām mājām ceļam tanī dienā, kad mēs
izgājām, lai dotos pie jums, bet nu redziet, cik tā ir sakaltusi un sapelējusi.
13
Un šie ādas vīna trauki, ko mēs piepildījām, tie bija pilnīgi jauni, bet tagad tie ir saplaisājuši
gabalos, kā jūs to redzat, un mūsu drēbes un mūsu sandales ir galīgi nolietotas pārāk tālajā ceļā.»
14
Tad Israēla vīri ņēma gan no viņu ceļamaizes, bet tie neprasīja Tā Kunga gribu.
15
Un Jozua noslēdza ar viņiem mieru un noslēdza ar tiem derību, ka viņš tos atstās dzīvus, un
draudzes vadoņi nodeva tiem zvērestu.
16
Bet pēc trim dienām, kad tie bija noslēguši derību ar viņiem, tie dzirdēja, ka viņi esot to
kaimiņi, jo dzīvojot to vidū, 17 un, kad Israēla bērni cēlās un devās ceļā, tad viņi trešajā dienā nonāca pie
viņu pilsētām. Bet viņu pilsētas bija Gibeona, Kefīra, Beērota, kā arī Kirjat-Jeārima.
18
Tomēr Israēla bērni tos nenokāva, tādēļ ka visas draudzes vadoņi, piesaukdami To Kungu,
Israēla Dievu, bija tiem zvērējuši; bet, kad nu visa draudze kurnēja pret vadoņiem, 19 tad visi vadoņi
1
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teica visai draudzei: «Mēs esam pie Tā Kunga, Israēla Dieva, tiem zvērējuši, un mēs tāpēc nevaram tos
aiztikt.
20
Bet mēs ar viņiem rīkosimies šādi: labāk lai tie paliek dzīvi, nevis ka pār mums nāktu sods, ja
mēs būtu tiem devuši viltīgu zvērestu.»
21
Un tad tie vadoņi ļaudīm sacīja: «Lai tie paliek dzīvi, bet tiem jākļūst par malkas cirtējiem un
ūdens nesējiem visai mūsu draudzei.» Tā tie vadoņi bija to viņiem nolikuši.
22
Tad Jozua viņus ataicināja un tiem jautāja: «Kāpēc jūs mūs pievīlāt, teikdami: mēs no jums
esam ļoti tālu, – kaut gan jūs šeit pat mūsu vidū dzīvojat?
23
Nu tad tagad – esiet nolādēti, lai no jums netrūktu kalpu, malkas cirtēju un ūdens smēlēju mūsu
Dieva namam.»
24
Un tie atbildēja Jozuam un sacīja: «Taviem kalpiem tika patiesi stāstīts, ko Tas Kungs, tavs
Dievs, Mozum, Savam kalpam, ir apsolījis, ka Viņš visu šo zemi jums nodošot un ka ienākot jūs
iznīcināšot visus šīs zemes iedzīvotājus. Tad mēs ļoti bijāmies no jums savas dzīvības dēļ, un tāpēc mēs
to tā darījām.
25
Bet nu tagad, redzi, mēs esam tavā rokā, dari ar mums tā, kā tas ir labi un taisnīgi tavās acīs.»
26
Tad viņš tiem tā arī darīja un tos izglāba no Israēla bērnu rokas, ka tie tos nenokāva.
27
Un Jozua tanī dienā viņus nodeva draudzei par malkas cirtējiem un ūdens nesējiem Tā Kunga
altāra vajadzībām līdz šai dienai tai vietā, kuru Tas Kungs bija izraudzījis.
10. nodaļa
Un notika, kad Jeruzālemes ķēniņš Adonisedeks dzirdēja, ka Jozua bija ieņēmis Aju un to pilnīgi
iznīcinājis un ka viņš ar Aju un ar viņas ķēniņu bija tāpat rīkojies, kā viņš bija rīkojies ar Jēriku un ar
viņas ķēniņu, un ka Gibeonas iedzīvotāji bija ar Israēlu mierā izlīguši un palikuši dzīvot viņu vidū, 2 tad
arī viņš ļoti izbijās, jo Gibeona bija liela pilsēta, kā jau viena no ķēniņa valsts pilsētām, lielāka nekā Aja,
un visi tās vīri bija drošsirdīgi karotāji.
3
Tāpēc Jeruzālemes ķēniņš Adonisedeks sūtīja sūtņus pie Hebronas ķēniņa Hohāma un pie
Jarmutas ķēniņa Pirāma, un pie Lahišas ķēniņa Jafijas, un pie Eglonas ķēniņa Debīra ar ziņu:
4
«Nāciet šurp pie manis un palīdziet man, sitīsim Gibeonu, jo tas ir sabiedrojies ar Jozuu un ar
Israēla bērniem.»
5
Tad tie sapulcējās un devās kalnup uzbrukumā, pieci amoriešu ķēniņi: Jeruzālemes ķēniņš,
Hebronas ķēniņš, Jarmutas ķēniņš, Lahišas ķēniņš, Eglonas ķēniņš – viņi visi līdz ar visiem saviem
karapulkiem, un apmetās teltīs pret Gibeonu, un iesāka ar to karot.
6
Tad Gibeonas vīri sūtīja vēstnešus pie Jozuas uz Gilgalas nometni un lika viņam sacīt: «Neatrauj
savu roku no saviem kalpiem! Bet nāc steigšus, izglāb mūs un palīdzi mums. Jo pret mums ir jau
sapulcējušies visi amoriešu ķēniņi, kas dzīvo kalnos.»
7
Tad Jozua līdz ar visu karavīru saimi, visi varonīgi karotāji, cēlās no Gilgalas un devās uz
turieni.
8
Un Tas Kungs sacīja Jozuam: «Nebīsties no viņiem, jo Es tos esmu nodevis tavā rokā: neviens
pats no tiem nepastāvēs tavā priekšā.»
9
Un Jozua tiem uzbruka negaidot, visu nakti no Gilgalas soļojis uz augšu.
10
Un Tas Kungs tos izbiedēja Israēla priekšā, un Israēls tos sakāva lielā kaujā pie Gibeonas,
vajāja tos pa ceļu augšup pret Bet-Horonu un tos galīgi uzveica pie Asekas un Makēdas.
11
Kad viņi, bēgdami no Israēla, atradās pie Bet-Horonas stāvās nogāzes, tad Tas Kungs pats meta
uz viņiem akmeņu lielumā krusas graudus no debesīm līdz pat Asekai, tā ka tie nomira, un pie tam
daudz vairāk nomira no krusas graudiem nekā no Israēla bērnu zobena.
12
Toreiz Jozua lūdza To Kungu, tai dienā, kad Tas Kungs nodeva amoriešus Israēla bērnu rokās,
un viņš izsaucās Israēla bērnu priekšā: «Saule, apstājies pār Gibeonu un tu, mēnesi, pār Ajalonas ieleju!»
13
Tad saule palika mierā, un mēness apstājās, kamēr tauta atriebās saviem ienaidniekiem. Vai tas
nav rakstīts Varoņu grāmatā? Tiešām, saule palika debesu vidū stāvot un nesteidzās noiet veselu dienu.
14
Un nebija nevienas citas dienas tādas kā šī, salīdzinot ar iepriekšējām un arī ar nākamajām, kurā
Tas Kungs tā būtu paklausījis cilvēka balss lūgumu, jo Tas Kungs karoja Israēla labā.
15
Tad Jozua griezās atpakaļ un viss Israēls līdz ar viņu uz Gilgalas nometni.
16
Bet tie pieci ķēniņi bija bēguši un paslēpušies alā pie Makēdas.
17
Tas Jozuam tika paziņots un sacīts: «Tie pieci ķēniņi ir atrasti, jo viņi ir paslēpušies alā pie
Makēdas.»
18
Tad Jozua pavēlēja: «Aizveliet lielos akmeņus alas ieejas priekšā un izlieciet vīrus viņu
apsargāšanai.
1
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Bet jūs nestāviet mierā un tikai dzenieties pakaļ saviem ienaidniekiem un kaujiet viņu
aizmugurējos. Neļaujiet viņiem nonākt savās pilsētās, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, viņus ir nodevis jūsu
rokā.»
20
Un, kad Jozua un Israēla bērni bija pabeiguši viņu iznīcināšanu lielā kaujā, kura bija ļoti sīva,
līdz viņi bija pagalam un tikai nedaudzi atlikušies bija paguvuši no tiem glābties, nonākdami stipri
nocietinātās pilsētās, 21 un kad visa kara tauta atgriezās neskarta pie Jozuas Makēdas nometnē un
neviens nebija uzdrošinājies Israēla bērniem parādīt pat savu mēles galu, 22 tad Jozua pavēlēja: «Atveriet
alas ieeju un atvediet pie manis tos piecus ķēniņus no alas!»
23
Tā tie arī darīja un izveda ārā no alas un atveda pie viņa tos piecus ķēniņus: Jeruzālemes ķēniņu,
Hebronas ķēniņu, Jarmutas ķēniņu, Lahišas ķēniņu un Eglonas ķēniņu.
24
Un, kad tie šos piecus ķēniņus bija izveduši pie Jozuas, tad Jozua sasauca visus Israēla vīrus un
sacīja karaspēka virsniekiem, kuri bija gājuši līdz ar viņu: «Nāciet šurp un lieciet savas kājas uz šo
ķēniņu skaustiem!» Un tad tie piegāja un lika savas kājas uz viņu skaustiem.
25
Un Jozua tiem sacīja: «Nebīstieties un neesiet apmulsuši, bet esiet stipri un droši, jo tāpat Tas
Kungs darīs visiem jūsu ienaidniekiem, pret kuriem jūs karosit.»
26
Un pēc tam Jozua lika viņus nogalināt un pakārt pie pieciem kokiem, un viņi palika pie kokiem
karājoties līdz vakaram.
27
Bet ap to laiku, kad saule noriet, tad Jozua pavēlēja tos noņemt nost no kokiem, un viņi tos
iemeta tanī alā, kur tie bija paslēpušies, un aizvēla lielus akmeņus alas ieejas priekšā, kas tur atrodas vēl
līdz šai dienai.
28
Un tanī dienā Jozua ieņēma arī Makēdu, un viņš to postīja ar zobena asmeni, un tās ķēniņu viņš
pakļāva iznīcības lāstam; viņš tos pilnīgi iznīcināja, ikvienu dvēseli, kas tur bija; un viņš neatstāja dzīvu
nevienu, viņš rīkojās ar Makēdas ķēniņu, kā viņš bija rīkojies ar Jērikas ķēniņu.
29
Tad Jozua aizgāja un viss Israēls līdz ar viņu no Makēdas uz Libnu, un tie karoja pret Libnu.
30
Un Tas Kungs arī tos nodeva Israēla rokā kopā ar viņu ķēniņu, un viņš ar zobena asmeni nokāva
gan viņu, gan ikvienu dvēseli, kas tur bija; arī šinī vietā viņš neatstāja dzīvu nevienu, un viņš rīkojās ar
tās ķēniņu tāpat, kā viņš bija rīkojies ar Jērikas ķēniņu.
31
Tad Jozua līdz ar visu Israēlu aizgāja no Libnas uz Lahišu, uzcēla savas teltis pie tās un karoja
pret to.
32
Un Tas Kungs nodeva Lahišu Israēla rokā. Viņš to ieņēma otrā dienā un nokāva ar zobena
asmeni ikvienu dvēseli, kas tur bija, darīdams visu tāpat, kā bija darījis Libnā.
33
Tai brīdī cēlās Gezeras ķēniņš Horāms un atnāca Lahišai palīgā, bet Jozua sakāva viņu un viņa
karaspēku, tā ka ne viens pats no viņiem nepalika pie dzīvības.
34
Un Jozua aizgāja un viss Israēls līdz ar viņu no Lahišas uz Eglonu, un viņi pie tās uzcēla savas
teltis un karoja pret to.
35
Viņi ieņēma to tanī pašā dienā, un viņi kāva ar zobena asmeni ikvienu dvēseli, kas vien tur
atradās, un viņš tanī pašā dienā pilnīgi iznīcināja itin visu tāpat, kā viņš bija darījis Lahišā.
36
Tad Jozua cēlās un viss Israēls līdz ar viņu no Eglonas un devās augšup uz Hebronu, un viņš
karoja pret to.
37
Un viņš to ieņēma un nokāva ar zobena asmeni viņas ķēniņu, iznīcinādams visas pilsētas un
ikvienu dvēseli, kas tur atradās; viņš neatstāja dzīvu nevienu un darīja tāpat, kā viņš to bija darījis
Eglonā. Un viņš pilnīgi iznīcināja to un ikvienu dvēseli, kas tur bija.
38
Tad Jozua līdz ar visu Israēlu griezās atpakaļ uz Debīru, un viņš karoja pret to.
39
Un viņš arī to ieņēma, sagūstīja tās ķēniņu un ieņēma visas tai piederošās pilsētas; un viņš tos
sita ar zobena asmeni, un viņi pilnīgi iznīcināja ikvienu dvēseli, kas tur bija; un viņš neatstāja dzīvu
nevienu, darīdams tāpat, kā viņš to bija darījis Hebronā, tāpat viņš darīja Debīrā, un ar tās ķēniņu viņš
rīkojās tāpat, kā viņš bija rīkojies ar Libnas ķēniņu.
40
Tā Jozua pakļāva visu zemi, un proti: gan kalnu zemi, gan dienvidu zemi, gan līdzenumu, gan
pakalnus ar visiem viņu ķēniņiem; viņš neatstāja dzīvu nevienu, piepildīdams iznīcības lāstu, tā kā Tas
Kungs, Israēla Dievs, bija pavēlējis.
41
Un Jozua tos pakļāva, no Kadeš-Barneas līdz Gazai, kā arī visu Gošenes zemi līdz Gibeonai.
42
Un visus šos ķēniņus un visu viņu zemi Jozua pakļāva sev vienā paņēmienā, jo Tas Kungs,
Israēla Dievs, pats karoja Israēla labā.
43
Tad Jozua griezās atpakaļ un viss Israēls līdz ar viņu uz Gilgalas nometni.
19
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11. nodaļa
Kad nu Hacoras ķēniņš Jabīns to dzirdēja, tad viņš sūtīja sūtņus pie Madonas ķēniņa Jobāba un
pie Šimronas ķēniņa, un pie Akšafas ķēniņa, 2 un pie tiem ķēniņiem, kuri dzīvoja ziemeļos, kalnos, kā
arī dienvidu klajumos, Kinnerotas ielejā, un rietumos, Doras kāpās, 3 tāpat arī pie kānaāniešiem
austrumos un rietumos, pie amoriešiem un pie hetiešiem, pie ferisiešiem un pie jebusiešiem kalnos un
pie hīviešiem Micpas zemē, Hermona kalna pakājē.
4
Tā viņi izgāja cīņā un visas viņu karapulku nometnes līdz ar tiem un varen daudz ļaužu, kā
smiltis jūras malā, un daudz zirgu un kara ratu.
5
Visi šie ķēniņi sapulcējās un nāca un kopā nometnē uzcēla teltis pie Meromas ūdeņiem, lai
karotu pret Israēlu.
6
Tad Tas Kungs sacīja uz Jozuu: «Nebīsties no viņiem! Jo rītdien ap šo laiku Es visus viņus
nolikšu nokautus Israēlam pie kājām; tad tu varēsi pārgriezt viņu zirgiem pakaļkāju dzīslas un viņu cīņas
ratus sadedzināt ugunī.»
7
Tad Jozua un visa viņa karavīru saime negaidot parādījās pie Meromas ūdeņiem un pēkšņi
viņiem uzbruka.
8
Un Tas Kungs tos nodeva Israēla rokā, un viņi tos kāva un vajāja viņus līdz Sidonai, šai lielajai
pilsētai, un līdz Šerapot-Majimai, arī līdz Micpas ielejai austrumos, un tos sakāva, tā ka neviens no tiem
nepalika dzīvs.
9
Un Jozua tiem darīja, kā Tas Kungs viņam bija pavēlējis: viņu zirgus viņš padarīja tizlus, un
viņu kara ratus viņš sadedzināja ugunī.
10
Un Jozua tanī laikā atgriezās atpakaļ un ieņēma Hacoru, un tās ķēniņu viņš sagūstīja un nokāva
ar zobena asmeni; jo Hacora bija pirms tam visām šīm ķēniņu valstīm galvaspilsēta.
11
Un tie nokāva visus iedzīvotājus, kas tur bija, viņus pilnīgi iznīcinādami; un tur nepalika pāri
neviena dvēsele, un Hacora viņš sadedzināja ugunī.
12
Un Jozua ieņēma visas šo ķēniņu pilsētas, sagūstīja visus viņu ķēniņus un nokāva tos ar zobena
asmeni, viņus pilnīgi iznīcinādams, kā Mozus, Tā Kunga kalps, bija pavēlējis.
13
Tomēr tās pilsētas, kas bija nocietinātas kalnos, Israēls nenodedzināja, izņemot vienīgi Hacoru,
kurai Jozua lika aiziet bojā liesmās.
14
Bet visu šais pilsētās gūto laupījumu un visus lopus Israēla bērni paturēja paši sev, cilvēkus
turpretī visus nogalināja ar zobena asmeni, tos pilnīgi iznīcinādami; tie neatstāja pāri nevienas dzīvas
dvēseles.
15
Kā Tas Kungs Savam kalpam Mozum bija pavēlējis, tā Mozus pavēlēja Jozuam, un tā arī Jozua
darīja; viņš itin neko neatstāja neizpildītu no visa tā, ko Tas Kungs bija Mozum pavēlējis.
16
Un tā Jozua ieņēma visu šo zemi – gan kalnus, gan visu dienvidu zemi, gan visu Gošenes zemi
un ieleju un klajumu un Israēla kalnus un to ielejas, 17 no Halaka kalna,4 kas paceļas pretī Seīra kalnam,
līdz Baal-Gadai, kas atrodas Libanona ielejā Hermona pakājē, – viņš sagūstīja visus to ķēniņus, tos sita
un nogalināja.
18
Ilgus gadus Jozua karoja pret šiem ķēniņiem.
19
Tur nebija nevienas pilsētas, kas ar labu būtu padevusies Israēlam, izņemot tos hīviešus, kas
dzīvoja Gibeonā; visas pārējās viņš ieņēma ar kauju, 20 jo tas bija Tā Kunga nolikts, ka viņu sirdis tika
nocietinātas karam pret Israēlu, lai iznīcības lāsts tiktu piepildīts un lai tiem netiktu nekāda žēlastība
parādīta, bet lai viņi tiktu izdeldēti, kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.
21
Tanī laikā Jozua nāca un iznīcināja anakiešus kalnājā ap Hebronu, Debīru, Anābu, kā arī Jūdas
un visos Israēla kalnu novados, un Jozua tos pilnīgi iznīcināja kopā ar viņu pilsētām.
22
Neviena no anakiešiem neatlika Israēla bērnu zemē, un tikai Gazā, Gatā un Ašdodā tie vēl
palika.
23
Tā Jozua ieņēma visu zemi, kā Tas Kungs to Mozum bija pavēlējis, un Jozua to nodeva par
īpašumu Israēlam, to dalīdams pēc viņu ciltīm; tad zeme varēja atpūsties no kariem.
1

12. nodaļa
Šie nu ir tās zemes ķēniņi, kurus Israēla bērni uzvarēja un kuru zemes viņi ieguva, pārcēlušies
pāri Jordānai, no Arnonas upes līdz Hermona kalnam ar visu klajumu uz austrumu pusi no Jordānas:
2
Sihons, amoriešu ķēniņš, kas dzīvoja Hešbonā un valdīja kā ķēniņš pār apgabalu no Aroēras
Arnonas upes krastmalā, no upes ielejas vidus sākot, un pār pusi Gileādas līdz Jabokas upei, kas ir
1

4
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robežupe ar amoniešiem, 3 un pār līdzenumu līdz Kinnerota ezera austrumu krastiem un Bet-Ješimotas
virzienā līdz Tuksneša jūrai, tas ir, Sāls jūrai, un dienvidos līdz Pizgas kalna pakājei.
4
Otrs bija Ogs, Basanas ķēniņš, kas bija atlicies no refajiešiem un valdīja Aštorotā un Edrejā.
5
Viņš valdīja kā ķēniņš pār Hermona kalnāju un Salku un pār visu Basanu līdz gešūriešu un
maāhatiešu robežām, un pār pusi no Gileādas līdz robežām ar Sihonu, Hešbonas ķēniņu.
6
Mozus, Tā Kunga kalps, un Israēla bērni tos sakāva, un jau Mozus, Tā Kunga kalps, deva šos
apgabalus rūbeniešiem un gadiešiem un Manases pusciltij īpašumā.
7
Šie nu ir tās zemes ķēniņi, kurus Jozua ar Israēla bērniem uzvarēja šaipus Jordānas, rietumos no
Baal-Gadas un no Libanona kalnu ielejas līdz Halaka kalnam, kas paceļas pretī Seīram, un Jozua nodeva
šo apgabalu Israēla ciltīm par īpašumu pēc viņu daļām.
8
Bet kalnos un ielejās, klajumos un pakalnos, kā arī tuksnesī un dienvidu zemē mita hetieši,
amorieši, kānaānieši, ferisieši, hīvieši un jebusieši.
9
Jērikas ķēniņš bija viens; Ajas ķēniņš, kas bija sānis no Bēteles, – viens; 10 Jeruzālemes ķēniņš –
viens; Hebronas ķēniņš – viens; 11 Jarmutas ķēniņš – viens; Lahišas ķēniņš – viens; 12 Eglonas ķēniņš –
viens; Gezeras ķēniņš – viens; 13 Debīras ķēniņš – viens; Gederas ķēniņš – viens; 14 Hormas ķēniņš –
viens; Aradas ķēniņš – viens; 15 Libnas ķēniņš – viens; Adullāmas ķēniņš – viens; 16 Makēdas ķēniņš –
viens; Bēteles ķēniņš – viens; 17 Tapuas ķēniņš – viens; Heferas ķēniņš – viens; 18 Afekas ķēniņš – viens;
Šaronas ķēniņš – viens; 19 Madonas ķēniņš – viens; Hacoras ķēniņš – viens; 20 Šimronas-Meronas ķēniņš
– viens; Akšafas ķēniņš – viens; 21 Taānakas ķēniņš – viens; Megidas ķēniņš – viens; 22 Kedešas ķēniņš
– viens; Jokneāmas, pie Karmela, ķēniņš – viens; 23 Doras ķēniņš, pie Doras kāpām, – viens; Galilejas
tautu ķēniņš – viens; 24 Tircas ķēniņš – viens. Pavisam kopā šo ķēniņu – trīsdesmit viens.
13.nodaļa
Kad Jozua bija vecs un stipri gados, tad Tas Kungs sacīja uz viņu: «Tu esi kļuvis vecs un stipri
gados, bet vēl ļoti daudz zemes paliek, kas jāiegūst īpašumā.
2
Šī ir tā zeme, kas vēl palikusi: visi filistiešu un gešūriešu apgabali, 3 sākot no Šihoras upes, kas
austrumos no Ēģiptes, līdz Ekronas robežām ziemeļos – šo zemi parasti mēdz pieskaitīt kānaāniešiem,
un proti, pieci filistiešu valdnieki: Gazas, Ašdodas, Aškalonas, Gatas un Ekronas, kā arī avieši
dienvidos, 4 tālāk viss kānaāniešu apgabals, sākot no sidoniešu Meāras līdz Afekai, līdz amoriešu
robežām, 5 un tad vēl visa Gebalas zeme5 un visi Libanona apgabali austrumos no Baal-Gadas Hermona
kalna pakājē līdz Hamatas pievārtei, 6 turklāt vēl visi kalnu iedzīvotāji no Libanona līdz ŠerepatMajimai,6 visi Sidonas ļaudis, Es tos izdzīšu Israēla bērnu priekšā, sadali tikai to Israēlam par īpašumu,
kā Es to tev esmu pavēlējis.
7
Un tagad sadali šo zemi par īpašumu tām deviņām ciltīm un Manases pusciltij.»
8
Kopā ar otru Manases puscilti rūbenieši un gadieši bija jau saņēmuši savu īpašuma tiesu, ko tiem
Mozus bija piešķīris viņpus Jordānas pret austrumiem, tā kā Mozus, Tā Kunga kalps, to bija tiem
iedalījis: 9 no Aroēras, kas atrodas Arnonas upes krastos, un no tām pilsētām, kuras pašā upes ielejā, visu
līdzenumu no Medebas līdz Dibonai; 10 un visas amoriešu ķēniņa Sihona pilsētas, kurš bija valdījis
Hešbonā, līdz amoniešu robežām; 11 un Gileādu un gešūriešu un maāhatiešu robežas, un visu Hermona
kalnāju, un visu Basanu līdz Salkai; 12 visu Oga, Basanas ķēniņa, valsti, kurš bija valdījis Aštarotā un
Edrejā. Viņš bija atlicies no refajiešiem; tos Mozus bija uzveicis un izdzinis no viņu zemes.
13
Bet Israēla bērni nebija izdzinuši nedz gešūriešus, nedz maāhatiešus, tādēļ gešūrieši un
maāhatieši palikuši dzīvot Israēla vidū līdz šai dienai.
14
Tikai Levija ciltij Mozus nebija piešķīris īpašumu, Tā Kunga, Israēla Dieva, uguns upuri ir
viņas daļa, tie ir viņu īpašums, kā Viņš to ir noteicis.
15
Un Mozus bija devis zemi īpašumā Rūbena bērnu ciltij pēc tās dzimtām, 16 tā ka viņiem krita
apgabals, sākot no Aroēras, kas atrodas Arnonas upes krastos, un visas pilsētas upes ielejā, kā arī viss
augstieņu līdzenums līdz Medebai, 17 Hešbona līdz ar visām pilsētām, kas atrodas līdzenumā, Dibona,
Bamot-Baāla, Bet-Baāl-Meona, 18 Tahca, Kedemota, Mefaata, 19 Kirjataima, Sibma, Ceret-Šahara uz
Lēzenā kalna, 20 Bet-Peora, Pizgas nogāzes un Bet-Ješimona, 21 arī visas augstienes pilsētas, visa Sihona
ķēniņvalsts, kurš bija bijis amoriešu ķēniņš un valdījis Hešbonā un kuru Mozus bija uzveicis līdz ar
Midiāna valdniekiem: Eviju, Rekemu, Zūru, Hūru, Rēbu, Sihona vadoņiem, kas bija mituši šinī zemē.
22
Tāpat Israēla bērni ar zobenu bija nokāvuši pareģi Bileāmu, Beora dēlu, līdz ar pārējiem viņu
nogalinātiem.
1

5
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Tā Rūbena bērnu robeža bija Jordāna un tās apgabals. Šis bija Rūbena bērnu īpašums pēc
Rūbena dzimtām, visas šīs pilsētas līdz ar viņu ciemiem.
24
Un tad Mozus bija devis Gada ciltij, Gada bērniem, zemi īpašumā pēc viņu dzimtām, 25 tā ka
viņu robežās bija Jāzera un visas Gileādas pilsētas, un puse amoniešu zemes līdz Aroērai, kas austrumos
no Rābas, 26 apgabals no Hešbonas līdz Ramat-Micpai un Betonimai un no Mahanajimas līdz Debīras
robežām, 27 un ielejā Bet-Harāna, Bet-Nimra un Sukota un Cafona – atlikušās Sihona, Hešbonas ķēniņa,
ķēniņvalsts daļas, tad Jordānas apgabali līdz Kinneretas jūras galam viņpus Jordānai uz austrumiem.
28
Tas bija Gada bērnu īpašums pēc viņu dzimtām, visas šīs pilsētas līdz ar viņu ciemiem.
29
Un Mozus bija arī devis Manases pusciltij zemi, tā ka Manases pusciltij pēc tās dzimtām krita
apgabals, 30 kura robežās bija, sākot no Mahanajimas, visa Basana, visa Oga, Basanas ķēniņa, valsts un
visas Jaīra telšu apmetnes, kuras atradās Basanā, – sešdesmit apdzīvotas vietas, 31 un puse no Gileādas,
kā arī Aštarota un Edreja, Oga ķēniņvalsts galvenās pilsētas Basanā. Visas šīs zemes krita Mahira,
Manases dēla, bērniem, pusei no Mahira bērniem pēc viņu dzimtām.
32
Šie ir tie apgabali, kurus Mozus bija sadalījis Moāba klajumos viņpus Jordānas austrumos no
Jērikas.
33
Bet Levija ciltij Mozus nepiešķīra zemi īpašumā, jo viņu daļa ir pats Tas Kungs, Israēla Dievs;
Viņš pats ir to īpašums, kā Viņš bija tiem teicis.
23

14. nodaļa
Un šie ir tie apgabali, kurus Israēla bērni sev iemantoja īpašumā Kānaāna zemē un kurus viņiem
piešķīra priesteris Ēleāzars un Jozua, Nūna dēls, un Israēla bērnu cilšu galvenie.
2
Un viņi to zemi iemantoja, meslus metot, kā Tas Kungs caur Mozu to bija pavēlējis dot deviņām
ciltīm un pusciltij, 3 jo tām divām ciltīm un pusciltij Mozus bija devis īpašumus viņpus Jordānai, bet
levītiem viņš nebija devis nekādu īpašumu starp tiem.
4
Jo Jāzepa bērni dalījās divās ciltīs: Manases un Ēfraima; bet levītiem netika dota nekāda
īpašuma daļa tai zemē, vienīgi pilsētas dzīvošanai un ganības viņu ganāmpulkiem un viņu lopiem.
5
Kā Tas Kungs bija Mozum pavēlējis, tā Israēla bērni darīja, zemi dalot.
6
Tad Jūdas bērni piegāja pie Jozuas Gilgalā, un Kālebs, Jefunnas dēls, šis kenizietis, sacīja
Jozuam: «Tu zini pats to vārdu, ko Tas Kungs Mozum, šim Dieva vīram, teica par mani un par tevi pie
Kadeš-Barneas.
7
Man bija četrdesmit gadi, kad Mozus, Tā Kunga kalps, mani sūtīja no Kadeš-Barneas šo zemi te
izlūkot, un es viņam atbildēju pēc labākās sirdsapziņas.
8
Bet mani brāļi, kas bija man līdzi gājuši, tie darīja tautas sirdi bailīgu; es tomēr pilnīgi sekoju
Tam Kungam, savam Dievam.
9
Tai dienā Mozus zvērēja, sacīdams: patiesi, tā zeme, kuru tu esi savām kājām minis, tā lai paliek
tev un taviem bērniem kā īpašums uz mūžīgiem laikiem, jo tu esi pilnīgi klausījis Tam Kungam, manam
Dievam.
10
Un tu tagad redzi: Tas Kungs ir manu dzīvību uzturējis, kā Viņš man bija apsolījis; un ir
pagājuši četrdesmit pieci gadi no tā laika, kad Tas Kungs šo vārdu sacīja Mozum un Israēls gāja pa
tuksnesi; un nu, redzi, es šodien esmu astoņdesmit piecus gadus vecs.
11
Es vēl šodien esmu tik stiprs kā toreiz, kad Mozus mani izsūtīja; kāds mans spēks bija toreiz,
tāds spēks arī tagad: vai eju karā, vai izejot vai atnākot.
12
Un tagad dod man šo kalnu zemi, par kuru Tas Kungs toreiz runāja, jo tu to arī tanī dienā
dzirdēji, ka tur dzīvojot anakieši un ka tur esot lielas un nocietinātas pilsētas; varbūt Tas Kungs būs ar
mani, ka es tos spēšu izdzīt, kā Tas Kungs ir apsolījis.»
13
Tad Jozua viņu svētīja un deva Kālebam, Jefunnas dēlam, Hebronu īpašumā.
14
Tā Hebrona kļuva Kāleba, Jefunnas dēla, kenizieša, īpašums vēl līdz šai pašai dienai, tāpēc ka
viņš bija pilnīgi sekojis Tam Kungam, Israēla Dievam.
15
Bet Hebronas vārds bija vecos laikos Kirjat-Arba, jo Arba bija lielākais vīrs anakiešu vidū. Un
zemei bija miers no kariem.
1

15. nodaļa
Bet atsevišķām Jūdas bērnu ciltīm, pēc viņu dzimtām, metot meslus, krita zeme vairāk uz
dienvidiem virzienā uz edomiešu novadiem un Cina tuksnesi zemes galējos dienvidos.
2
Un tā viņu dienvidu robeža bija no Sāls jūras gala, no jūras šaurās smailes, kas nogriežas uz
dienvidiem, 3 un tad tā iznāk ārā dienvidos no Skorpiju augstienes, iet pāri uz Cinu un uz augšu
dienvidos no Kadeš-Barneas un tālāk uz Hecronu, stiepjas kalnup pret Adaru, pagriežas apkārt uz
1
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Karku, 4 tad pāriet pāri uz Acmonu un turpinās līdz Ēģiptes strautam, robežas turpinājums stiepjas pret
jūru. Šāda nu būtu viņu dienvidu robeža.
5
Bet viņu austrumu robeža ir Sāls jūra līdz Jordānas ietekai; viņu ziemeļu robeža sākas no Sāls
jūras ziemeļu gala un Jordānas ietekas, 6 un tad šī robeža ved augšup uz Bet-Hoglu, un ziemeļos tā iet
garām Bet-Arabai, un tad robeža virzās augšup līdz Bohana, Rūbena dēla, akmenim, 7 un tad tā paceļas
uz augšu līdz Debīrai, iedama augšup no Ahoras ielejas, tad paliecas ziemeļu virzienā pret Gilgalu, kura
atrodas pretī kalna ceļam augšā uz Adumimu, kas atrodas dienvidos no upes līča, un tad robeža virzās
pāri uz Ajin-Šemešu, un tā turpinās līdz Ajin-Rogelai.
8
Tad šī robeža iet augšup pa Ben-Hinomas ieleju un no dienvidus puses gar jebusiešu kalnu
nogāzi, un šī vieta ir Jeruzāleme; un tad tālāk robeža iet augšup uz kalna virsotni, kurš ir Hinomas ielejai
priekšā rietumos un tai pašā laikā Refaima ielejas ziemeļu galā.
9
Pēc tam robeža met līkumu, no pašas kalna virsotnes sākot līdz Nefatoas avotam, tad iznāk uz
pilsētām, kuras atrodas Efrona kalnos, un tad nogriežas uz Baalu, tas ir, Kirjat-Jeārimu, 10 un, apvīdamās
apkārt Baalai, robeža ved rietumu virzienā uz Seīra kalniem, pāriet no šejienes pāri Jeārima kalna
ziemeļu daļai, tur ir Kesalona, kas paliek ziemeļos, bet tad robeža iet uz Bet-Šemešu un iet pāri uz
Timnu.
11
Tad robeža iet pret ziemeļiem no Ekronas kalna nogāzes un noliecas uz Šikronu, ved pāri
Baalas kalnam un iznāk pie Jabneēlas, un tā turpinās līdz jūrai.
12
Un robeža rietumos ir Lielā jūra un tās krastu apgabali. Tādas ir Jūdas bērnu robežas visapkārt
pēc viņu dzimtām.
13
Bet Kālebam, Jefunnas dēlam, viņš iedeva viņa daļu Jūdas bērnu īpašumu vidū, kā Tas Kungs
to bija Jozuam pavēlējis, proti, Arbu, anakiešu bērnu pilsētu, kura ir vēlākā Hebrona.
14
Un Kālebs no turienes izdzina trīs Anaka dēlus: Šešaju, Ahimanu un Talmaju, Anaka
pēcnācējus.
15
Un tad no turienes viņš cēlās un devās tālāk pret Debīras iedzīvotājiem, bet senāk Debīras vārds
bija Kirjat-Sefere.7
16
Un Kālebs sacīja: «Kurš uzveiks Kirjat-Seferi un arī to ieņems, tam es došu savu meitu Aksu
par sievu.»
17
Un Otniēls, Kenasa dēls, to ieņēma, bet Kenass bija Kāleba brālis, un viņš tam deva savu meitu
Aksu par sievu.
18
Un notika, kad viņu pie tā pieveda, tad viņa pierunāja to atļaut viņai izlūgt no sava tēva tīrumu,
un, kad viņa nolēca no ēzeļa, tad Kālebs viņai jautāja: «Ko tu vēlies?»
19
Un viņa atbildēja: «Dod man savu svētības dāvanu, jo tu man esi devis dienvidu zemi, un tad
dod man arī ūdens avotus.» Un tad tas viņai atvēlēja gan augšējos, gan apakšējos ūdens avotus.
20
Un šis ir Jūdas bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām.
21
Tā Jūdam krita šādas pilsētas, sākot no cilts novada gala pret dienvidiem pie Edomas robežām:
Kabceēla, Edera un Jagura, 22 Kina, Dimona un Adada, 23 Kedeša, Hacora un Itnana, 24 Zifa, Telema un
Bealota, 25 Hacora-Hadata, Keriot-Hecrona – tā ir Hacora, 26 Āmama, Šema un Molada, 27 Hacara-Gada,
Hešmona un Bet-Peleta, 28 Hacara-Šuala, Bēršeba un Bisjotja, 29 Baala, Ijima un Ezema, 30 Eltolada,
Kesila un Horma, 31 Ciklaga, Madmana un Sansana, 32 Lebaota, Šilhima, Ajina un Rimona – pavisam
divdesmit deviņas pilsētas ar to ciemiem.
33
Līdzenumā: Ēštaola, Cora un Ašna, 34 Sanoa, Ajin-Ganima, Tapua un Enama, 35 Jarmuta,
Adullāma, Šoho un Aseka, 36 Šaaraima, Aditaima, Gedera un Gederotaima – četrpadsmit pilsētas ar to
ciemiem; 37 Cenana, Hadaša un Migdal-Gada, 38 Dilgana, Micpa un Jokteēla, 39 Lahiša, Boskata un
Eglona, 40 Kabona, Lahmama un Kitliša, 41 Gedarota, Bet-Dagona, Naāma un Makēda – sešpadsmit
pilsētas ar to ciemiem; 42 Libna, Etera un Ašna, 43 Jifta, Ašna un Neciba, 44 Kegila, Ahsiba un Mareša –
deviņas pilsētas ar to ciemiem; 45 Ekrona ar tās mazajām pilsētām un ciemiem; 46 no Ekronas līdz jūrai
un viss tas apgabals, kas paliek sānis Ašdodai un tās ciemiem; 47 Ašdoda ar tās mazajām pilsētām un
ciemiem; Gaza ar tās mazajām pilsētām un ciemiem līdz pat Ēģiptes strautam un Lielajai jūrai un ar tai
piegulošiem krastu apgabaliem, kas kopā veido rietumu robežu.
48
Tālāk kalnu apgabalā: Šamīra, Jatīra un Šoho, 49 Dana un Kirjat-Sana – tā ir Debīra, 50 Anāba,
Eštemoa un Anīma, 51 Gošene, Holona un Gilo – vienpadsmit pilsētas ar to ciemiem; 52 Araba, Dūma un
Ešgana, 53 Januma, Bet-Tapua un Afeka, 54 Humta un Kirjat-Arba, tā ir Hebrona, un Ciora – deviņas
pilsētas ar to ciemiem; 55 Maona, Karmela, Zifa un Juta, 56 Jezreēla, Jokdeāma un Sanoa, 57 Kaina, Gibea
un Timna – desmit pilsētas ar to ciemiem; 58 Halhula, Bet-Cūra un Gedora, 59 Maārata, Bet-Anota, kā arī
7
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Eltekona – sešas pilsētas ar to ciemiem; 60 Kirjat-Baala, tā ir Kirjat-Jeārima, un Raba, divas pilsētas ar to
ciemiem.
61
Un klajumā bija Bet-Araba, Midina un Šehaha, 62 Nibšana, Sāls pilsēta un En-Gedija – sešas
pilsētas ar to ciemiem.
63
Bet tos jebusiešus, kuri dzīvoja Jeruzālemē, Jūdas bērni nevarēja izdzīt; un tādēļ jebusieši palika
kopā ar Jūdas bērniem dzīvot Jeruzālemē līdz pat šai dienai.
16. nodaļa
Bet Jāzepa bērniem, metot meslus, krita šāda robeža: no Jordānas pie Jērikas, uz Jērikas ūdeņiem
pret austrumiem, tad tuksnesī, kas no Jērikas paceļas augšup pret Bēteles kalniem.
2
No Bēteles robeža ved uz Lūzu un iet pāri uz arkiešu apgabalu uz Atarotu.
3
Tālāk tā virzās lejup rietumu virzienā uz jafletiešu apgabalu līdz Bet-Horonas lejas galam un līdz
Gezerai, un tā turpinās līdz jūrai.
4
Šī ir zeme, ko Jāzepa dēli, Manase un Efraims, ieguva par savu īpašumu.
5
Un šīs ir Efraima bērnu robežas pēc viņu dzimtām: viņu īpašuma robeža sākas austrumos no
Atarot-Adaras līdz Kalna-Bet-Horonai.
6
No turienes šī robeža noiet pie jūras, Mikmetata paliek ziemeļos, bet tad robeža noliecas uz
austrumiem no Taānat-Šilo un iet aiz tās uz austrumiem uz Janou.
7
No Janoas tā nolaižas lejup uz Atarotu un Naāratu, pieskaras Jērikai un iznāk ārā pie Jordānas.
8
No Tapuas robeža iet rietumu virzienā uz Kanas upes ieleju un izbeidzas pie jūras. Šīs ir Efraima
bērnu cilts robežas pēc viņu dzimtām.
9
Un Efraima bērniem nodalītās pilsētas, kas bija Manases bērnu īpašumu vidū, visas tās pilsētas
līdz ar to ciemiem.
10
Bet viņi neizdzina tos kānaāniešus, kuri dzīvoja Gezerā; tā kānaānieši dzīvoja efraimiešu vidū
līdz šai dienai, un viņi tos paverdzināja.
1

17. nodaļa
Tad Manases ciltij, meslus metot, krita sava tiesa, jo viņš bija Jāzepa pirmdzimtais. Mahiram,
Manases pirmdzimtajam, kas bija Gileāda tēvs un karavīrs, krita Gileāda un Basana.
2
Bet pārējiem Manases dēliem tika viņu tiesa pēc viņu dzimtām, proti, Abiēzera dēliem, Heleka
dēliem, Asriēla dēliem, Sihema dēliem, Hefera dēliem, kā arī Šemidas dēliem; šie visi ir Jāzepa dēla
Manases vīriešu kārtas pēcnācēji pēc savām dzimtām.
3
Bet Celofehadam, Hefera dēlam, tas bija Gileāda dēls, bet tas Mahira dēls un tas Manases dēls,
nebija pēcnācējos dēlu, bet meitas vien; un šie ir viņa meitu vārdi: Mahla, Noa, Hogla, Milka un Tirca.
4
Tās nāca pie priestera Ēleāzara un pie Jozuas, Nūna dēla, un pie vadoņiem un sacīja: «Tas
Kungs pavēlēja Mozum dot mums īpašuma daļu mūsu brāļu vidū.» Un tāpēc viņš pēc Tā Kunga pavēles
tām iedeva viņu īpašumu viņu brāļu vidū.
5
Un tā desmit daļas tika piešķirtas Manases ciltij vēl pie Gileāda zemes un Basanas, kas abas
viņpus Jordānas, 6 jo arī Manases meitas ieguva īpašumu daļu viņa dēlu vidū; bet Gileāda krita pārējiem
Manases dēliem.
7
Bet Manases robežas bija no Ašeras uz Mihmetatu, kas atrodas austrumos no Sihemas; tad šī
robeža iet uz dienvidiem pie tiem, kuri dzīvo pie Tapuas avota.
8
Manasem gan piederēja Tapuas zemes novads, bet pati Tapua pie Manases robežas piederēja
Efraima dēliem.
9
Tad robeža iet lejup līdz Kanas upes līcim; dienvidos no tās ir pilsētas, bet šīs pilsētas pieder
Efraimam Manases pilsētu vidū, un Manases robežu apgabals ir ziemeļos no upes, bet tālākās robežas
noved pie jūras.
10
Un dienvidos ir Efraims, bet ziemeļos ir Manase, un jūra šeit veido robežu; un ziemeļos tie
saskaras ar Ašeru, bet austrumos ar Isašaru.
11
Un Manasem bija doti vēl arī īpašumi Isašarā un Ašerā, un viņam piederēja šādas pilsētas: BetŠeana ar tās mazajām pilsētām, Jibleāma ar tās mazajām pilsētām, Doras iedzīvotāji un tās mazās
pilsētas, Ajin-Doras iedzīvotāji un tās mazās pilsētas, Taānaka un tās mazās pilsētas, Megidas iedzīvotāji
un tās mazās pilsētas, – tā saucamais triju pakalnu apgabals.
12
Bet Manases bērni nespēja izdzīt šo pilsētu iedzīvotājus, un tā kānaānieši palika dzīvot šinī
zemē.
13
Un, kad Israēla bērni kļuva stipri, tad viņi kānaāniešus paverdzināja, bet nekad tos neizdzina.
1
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Un Jāzepa bērni sacīja Jozuam: «Kādēļ tu mums par daļu esi meslojis tikai vienu tiesu un vienu
zemes gabalu, kaut gan mēs pēc skaita esam liela tauta, tādēļ ka Tas Kungs mūs tā ir svētījis?»
15
Tad Jozua tiem atbildēja: «Ja jūs esat tik liela tauta, tad ejiet mežos un nolīdiet tur sev laukus
ferisiešu zemē un refajiešu novadā, kur dzīvot, ja jums nepietiek ar Efraima kalniem.»
16
Tad Jāzepa bērni atbildēja: «Ar kalniem mums nepietiks, un dzelzs kara rati ir visiem
kānaāniešiem – tiem, kas dzīvo ielejas apgabalos, kā arī tiem, kas dzīvo Bet-Šeanā un tās mazajās
pilsētās, tāpat tiem, kas dzīvo Jezreēlas līdzenumā.»
17
Tad Jozua atbildēja abām Jāzepa ciltīm, Efraima un Manases, sacīdams: «Tu esi liela tauta, un
tev ir liels spēks, tāpēc tev arī nebūs tikai viena meslu tiesa vien.
18
Bet kalni lai tev pieder, un tur ir mežs, to tu varēsi nolīst, un viss, ko tu no tā iegūsi, lai tev
pieder; jo tu izdzīsi kānaāniešus, kaut arī viņiem ir dzelzs rati un kaut arī viņi ir stipri.»
14

18. nodaļa
Tad visa Israēla bērnu draudze sapulcējās Šīlo, un tur viņi uzcēla Saiešanas telti, kad viņi bija
zemi sev pakļāvuši.
2
Bet vēl Israēla bērnu vidū palika septiņas ciltis, kurām vēl nebija savas īpašuma daļas.
3
Un Jozua sacīja Israēla bērniem: «Cik ilgi vēl jūs būsit tik kūtri, ka neejat iegūt īpašumā to zemi,
ko Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs, jums ir piešķīris?
4
Izraugiet sev trīs vīrus no ikvienas cilts, un es tos izsūtīšu, lai viņi dodas un pārstaigā zemi un to
apraksta pēc viņu īpašumu daļām; tad lai viņi griežas atpakaļ pie manis.
5
Viņiem tā būs jādala septiņās daļās; Jūda lai paliek savās robežās dienvidos, un Jāzepa nams lai
paliek savās robežās ziemeļos.
6
Tad jums zeme jāuzraksta septiņās daļās un jāatnes man, lai es Tā Kunga, mūsu Dieva, priekšā,
varu izmest meslus.
7
Levītiem nav nekādas savas zemes daļas jūsu vidū, Tā Kunga priesterība ir viņu mantojums. Bet
Gads un Rūbens un puse Manases cilts ir saņēmuši savus īpašumus Jordānai pret rītiem, kurus viņiem
iedevis Mozus, Tā Kunga kalps.»
8
Tad tie vīri cēlās un gāja, un Jozua gājējiem pavēlēja šo zemi attēlot rakstos un zīmējumā,
sacīdams: «Ejiet, pārstaigājiet to zemi un to aprakstiet; pēc tam nāciet atpakaļ pie manis, tad es šeit, Šīlo,
metīšu par jums meslus Tā Kunga priekšā.»
9
Tad tie vīri devās ceļā, pārstaigāja zemi un uzzīmēja to grāmatā pēc tās pilsētām septiņās daļās;
tad viņi griezās atpakaļ pie Jozuas Šīlo nometnē.
10
Un Jozua meta meslus par viņiem Šīlo nometnē Tā Kunga priekšā, un tur Jozua sadalīja Israēla
bērniem zemi pēc viņu daļām.
11
Un tad iznāca, ka mesli krita Benjamīna bērnu ciltij pēc viņu dzimtām, un pēc meslošanas tiem
krita apgabals starp Jūdas un Jāzepa bērniem.
12
Un viņu robeža ziemeļu daļā sākas no Jordānas, un tad šī robeža iet augšup gar Jērikas ziemeļu
pusi, no turienes kalnos uz rietumiem, un tās gals iesniedzas Bēt-Avenas tuksnesī.
13
Un tad no turienes robeža iet pāri uz Lūzu, gar Lūzas dienvidus pusi, tā ir Bētele; un tad tā
noved lejā pie Atarot-Adaras pret to pašu kalnu, kas ir Lejas-Bet-Horonas dienvidos.
14
Tad robeža apmet līkumu, iedama rietumu virzienā dienvidos no tā kalna, kurš ir pretī BetHoronai, tad tā turpinās uz dienvidiem, un tās gals ir pie Kirjat-Baalas, šī ir tā pati Kirjat-Jeārima, kas ir
Jūdas bērnu pilsēta. Šī ir vakara puses mala.
15
Un dienvidu mala stiepjas virzienā no Kirjat-Jeārimas gala, un šī robeža ved uz rietumiem un
iznāk pie Mei-Neftoas avota.
16
Un tad robeža iet lejup līdz tā kalna pakājei, kas ir pretī Ben-Hinoma ielejai, kura atrodas
ziemeļos no refajiešu ielejas, un tad tā nonāk pa Ben-Hinoma ieleju dienvidos no jebusiešu kalnu
nogāzes un izbeidzas lejā pie Ajin-Rogelas.
17
No turienes tā met līkumu uz ziemeļiem, nonākdama pie Ajin-Šemešas.8
18
No šejienes tā iet pāri kalna nogāzei, kas ziemeļos pretī klajumam, un tad ieslīd pašā klajumā.
19
Tad robeža iet pāri kalna nogāzei, kas ir ziemeļos no Bet-Hoglas, un robežas gals noved pie
pussalas Sāls jūras ziemeļos un dienvidos no Jordānas ietekas; šī ir dienvidu robeža.
20
Bet Jordāna veido austrumu robežu; šis ir Benjamīna bērnu īpašums, visapkārt viņu robežas pēc
viņu dzimtām.
1
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Bet Benjamīna bērnu cilts pilsētas pēc viņu dzimtām ir: Jērika, Bet-Hogla un Emek-Kēcica, 22
Bet-Araba, Cemarajima un Bētele, 23 Avima, Pāra un Ofra, 24 Kefar-Amonija, Ofnija un Geba – kopā
divpadsmit pilsētas ar to ciemiem; 25 Gibeona, Rāma un Beērota, 26 Micpa, Kefīra un Moca, 27 Rekema,
Jirpeēla un Tarala, 28 Cela, Elefaja un jebusiešu pilsēta, tā ir Jeruzāleme, Gibea un Kirjata – kopā
četrpadsmit pilsētas ar to ciemiem. Šis ir Benjamīna bērnu īpašums pēc viņu dzimtām.
21

19. nodaļa
Un otri mesli krita Simeonam, Simeona bērnu ciltij, pēc viņu dzimtām; un viņiem krita īpašuma
daļa Jūdas bērnu īpašumu vidū.
2
Un viņu īpašums bija: Bēršeba, Šeba un Molada, 3 Hacar-Šuala, Bela un Ecema, 4 Eltolada,
Betula un Horma, 5 Ciklaga, Bet-Markabota un Hacar-Sūsa, 6 Bet-Lebaota, kā arī Šaruhena – pavisam
kopā trīspadsmit pilsētas ar to ciemiem; 7 Ajina, Rimona, Etera un Ašana – četras pilsētas ar ciemiem, 8
un visi ciemi šo pilsētu apgabalā līdz Baalat-Beērai un dienvidzemes Ramatai; šis bija Simeona bērnu
cilts īpašums pēc viņu dzimtām.
9
No Jūdas bērnu daļas radās Simeona bērnu īpašums, jo Jūdas bērnu īpašuma daļa tiem bija par
lielu, tāpēc arī Simeona bērni ieguva savu īpašumu Jūdas bērnu īpašuma vidū.
10
Un trešie mesli krita Zebulona bērniem pēc viņu dzimtām, un viņu daļas robeža stiepjas līdz
Sarīdai.
11
Viņu robeža iet uz rietumiem augšup pret Marelu, tad tā pieskaras Dabešetai un pieiet pie upes,
kas tek austrumos no Jokneāmas.
12
Un no Sarīdas tā pagriežas pret austrumiem, pret saules lēktu, uz Kislot-Tāboras novadu, virzās
tālāk uz Daberatu un stiepjas augšup uz Jafiju.
13
No turienes tā iet uz austrumiem, pret saules lēktu, pāri uz Gat-Heferu un Et-Kazīnu un iznāk
pie Rimona, aizsniegdama Neu.
14
Un šai vietai robeža iet apkārt ziemeļos no Hanatonas, un tā beidzas Jiftahēlas ielejā.
15
Vēl Katata, Nahalala, Šimrona, Jidala un Bētleme; divpadsmit pilsētas ar to ciemiem.
16
Šī ir Zebulona bērnu īpašuma daļa pēc viņu dzimtām, šīs pilsētas ar to ciemiem.
17
Un ceturtie mesli krita Isašaram, Isašara bērniem pēc viņu dzimtām.
18
Un viņu robežās bija: Jezreēla, Kesulota un Šunāma, 19 Hafaraima, Šiona un Anaharata, 20
Rabita, Kišiona un Ebeca, 21 Remeta, Ajin-Ganima, Ajin-Hada un Bet-Paceca.
22
Viņu robeža pieskaras Tābora kalnam un Šahazimai un Bet-Šemešai, un viņu robežas gals iziet
pie Jordānas; sešpadsmit pilsētas ar to ciemiem.
23
Šis ir Isašara bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām, pilsētas ar to ciemiem.
24
Tad piektie mesli krita Ašera bērnu ciltij pēc viņu dzimtām.
25
Viņu robeža gāja uz Helkatu, Haliju, Betenu, Akšafu, 26 Alameleku, Amgadu un Mišelu un
pieskaras rietumos Karmelam un tālāk Libnatas strautam, 27 un tad tā griežas atpakaļ pret austrumiem uz
Bet-Dagonu un pieskaras Zebulona apgabalam un Jifta-Elas lejai ziemeļos no Bet-Emekas un Negiēlai
un iet uz ziemeļiem un noved pa kreisi uz Kabulu, 28 Ebronu, Rehobu, Hamonnu un Kanu līdz lielajai
pilsētai Sidonai.
29
Un tad atkal šī robeža griežas pret Rāmu un līdz stipri nocietinātai pilsētai Tirai, tad uz Hosu un
izbeidzas pie jūras. Klāt nāk vēl Mahaleba, Ahsiba, 30 tad – Uma, kā arī Afeka un Rehoba; divdesmit
divas pilsētas ar to ciemiem.
31
Šis ir Ašera bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām, pilsētas ar to ciemiem.
32
Un sestie mesli krita Naftaļa bērnu ciltij pēc viņu dzimtām.
33
Un viņu robeža iet no Helefas, no Caānanima ozola, pāri Adamī-Nekebai un Jabneēlai līdz
Lakomai, un tās gals nonāk pie Jordānas.
34
Tālāk šī robeža pagriežas pret vakariem uz Aznot-Tāboru, un no turienes tā aiziet uz Hukoku un
tad dienvidos pieskaras Zebulonam, bet Ašeram tā pieskaras rietumos un Jūdas zemēm austrumos
Jordānas krastā.
35
Nocietinātās pilsētas bija: Cidima, Cera, Hammata, Rakota un Kinnerota, 36 Ādama, Rāma un
Hacora, 37 Kedeša, Edreja un Ajin-Hacora, 38 Irona, Migdalēla, Horema, Bet-Anota un Bet-Šemeša;
pavisam kopā deviņpadsmit pilsētas ar to ciemiem.
39
Šis ir Naftaļa bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām, pilsētas ar to ciemiem.
40
Septītie mesli krita Dana bērnu ciltij pēc viņu dzimtām.
1
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Un viņu daļas īpašumā bija: Corga, Eštaola un Īr-Šemeša,9 42 Šaālabina, Ajalona un Jetla, 43
Elona, Timnata un Ekrona, 44 Elteka, Gibetona un Baalata, 45 Jehūda, Benei-Beraka un Gat-Rimona, 46
Mai-Jarkona un Rakona ar apgabalu virzienā uz Jafu.
47
Un, kad vēlāk Dana bērniem apgabals kļuva par šauru, viņi cēlās un karoja pret Lešemu, un viņi
to ieņēma un kāva ar zobena asmeni, un ņēma to savā īpašumā, un apmetās tur uz dzīvi. Viņi nosauca
Lešemu par Danu pēc sava tēva Dana vārda.
48
Šis ir Dana bērnu cilts īpašums pēc viņu dzimtām, pilsētas ar to ciemiem.
49
Kad Israēla bērni pabeidza zemi sadalīt pēc tās robežām, tad viņi piešķīra arī Jozuam, Nūna
dēlam, īpašumu savā vidū.
50
Pēc Tā Kunga pavēles tie viņam deva to pilsētu, ko viņš bija sev lūdzis, proti, Timnat-Sēru
Efraima kalnu zemē; viņš atjaunoja un nocietināja šo pilsētu un apmetās tur uz dzīvi.
51
Šie ir tie īpašumi, kurus viņiem piešķīra priesteris Ēleāzars un Jozua, Nūna dēls, kā arī Israēla
bērnu cilšu galvenie, mezdami meslus Tā Kunga priekšā Šīlo nometnē pie Saiešanas telts durvīm. Un tā
viņi pabeidza sadalīt zemi.
41

20. nodaļa
Tad Tas Kungs pavēlēja Jozuam, teikdams:
2
«Runā ar Israēla bērniem un saki: noteiciet sev vēl glābšanās pilsētas, par kurām Es ar jums
esmu runājis caur Mozu, 3 lai turp varētu aizbēgt tāds, kas netīši un nezinādams ir nokāvis kādu dvēseli,
un tās lai jums būtu par patvērumu no asinsatriebēja.
4
Ja tāds tad bēg uz kādu no šīm pilsētām, tad tam ir jānostājas pilsētas vārtos un viņam, šīs
pilsētas vecajiem dzirdot, tas jāizstāsta; tad lai viņi to uzņem pie sevis pilsētā un lai viņam ierāda vietu,
ka viņš var pie tiem dzīvot.
5
Kad nu asinsatriebējs viņu vajā, tad viņi nedrīkst to nodot viņa rokā, tāpēc ka viņš netīši bija
nonāvējis savu tuvāko un viņš to nebija ienīdis nedz vakar, nedz aizvakar.
6
Un viņš lai paliek šinī pilsētā dzīvot, līdz kamēr tas nāks draudzes priekšā uz tiesu un līdz augstā
priestera nāvei, kas tanī laikā tur būs amatā; pēc tam lai viņš atgriežas savā pilsētā un savā namā, tanī
pilsētā, no kuras viņš bija aizbēdzis.»
7
Tad Israēla bērni iesvētīja par tādām patvēruma vietām Kedešu Galilejā, Naftaļa kalnos, Sihemu
Efraima kalnos un Kirjat-Arbu, tā ir Hebrona, Jūdas kalnos.
8
Un viņpus Jordānas, no Jērikas uz austrumiem, tie izraudzīja Beceru klajumā uz kalnu
līdzenuma Rūbena ciltī un Ramotu Gileādā Gada ciltī, tāpat arī Golanu Basanā Manases ciltī.
9
Šīs bija izraudzītās pilsētas visiem Israēla bērniem, kā arī svešiniekiem, kas dzīvoja viņu vidū,
lai uz turieni varētu bēgt ikkatrs, kas vien netīši nositis kādu cilvēku, lai tam nebūtu jāmirst no
asinsatriebēja rokas, pirms tas nebūtu stāvējis draudzes priekšā.
1

21. nodaļa
Tad levītu dzimtu vecākie piegāja pie priestera Ēleāzara un pie Jozuas, Nūna dēla, un pie Israēla
bērnu cilšu vecajiem, 2 un viņi tiem sacīja Šīlo, Kānaāna zemē, teikdami: «Tas Kungs caur Mozu ir
pavēlējis dot mums pilsētas, kur mēs varētu dzīvot, un ganības mūsu lopiem.»
3
Tad Israēla bērni deva levītiem no saviem īpašumiem, kā Tas Kungs to bija pavēlējis, šādas
pilsētas līdz ar to ganībām.
4
Kad krita mesli Kehata ciltij, tad tie levīti, kas bija priestera Ārona pēcnācēji, saņēma no Jūdas
cilts, no Simeona cilts un no Benjamīna cilts trīspadsmit pilsētas.
5
Bet pārējiem Kehata bērniem, meslus metot, krita desmit pilsētas no Efraima cilts dzimtām, no
Dana cilts un no Manases puscilts.
6
Un Geršona bērniem krita no Isašara cilts dzimtām, no Ašera cilts, no Naftaļa cilts un no
Manases puscilts Basanā trīspadsmit pilsētas.
7
Bet Merārija bērniem pēc viņu dzimtām krita no Rūbena cilts, no Gada cilts un no Zebulona cilts
divpadsmit pilsētas.
8
Un tā Israēla bērni nodeva levītiem, meslus metot, šīs pilsētas un to ganības, kā Tas Kungs to
bija caur Mozu pavēlējis.
9
Un no Jūdas bērnu cilts un no Simeona bērnu cilts viņi deva šīs vārdos nosauktās pilsētas: 10
Ārona bērniem, jo pirmie mesli krita viņiem, no Kehata dzimtām, no Levija bērniem, 11 un tie deva tiem
vispirms Kirjat-Arbu, Anaka tēva pilsētu, tā ir Hebrona, Jūdas kalnos un tās apkārtējās ganības.
1
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Bet šīs pilsētas tīrumus un ciemus tie deva Kālebam, Jefunnas dēlam, par īpašumu.
Tā viņi priestera Ārona bērniem deva Hebronu, glābšanās pilsētu, līdz ar tās ganībām un Libnu
ar tās ganībām, 14 Jatīru ar tās ganībām un Eštemou ar tās ganībām, 15 Holonu ar tās ganībām, arī Debīru
ar tās ganībām, 16 Ajinu jeb Asanu ar tās ganībām, tāpat Jutu ar tās ganībām, arī Bet-Šemešu ar tās
ganībām – kopā deviņas pilsētas no šīm divām ciltīm; 17 un tālāk no Benjamīna cilts: Gibeonu ar tās
ganībām, Gebu ar tās ganībām, 18 Anatotu ar tās ganībām, tāpat arī Almonu ar tās ganībām – četras
pilsētas.
19
Tā Ārona bērniem, priesteriem, bija trīspadsmit pilsētas ar to ganībām.
20
Bet pārējiem no Kehata bērnu dzimtām, levītiem, meslus metot, krita pilsētas no Efraima cilts.
21
Un tiem deva Sihemu kā glābšanās pilsētu un tās ganības Efraima kalnos, kā arī Gezeru ar tās
ganībām, 22 tāpat Kibcaimu ar tās ganībām, arī Bet-Horonu ar tās ganībām – četras pilsētas; 23 un no
Dana cilts: Elteku ar tās ganībām un Gibetonu ar tās ganībām, 24 Ajalonu ar tās ganībām un Gat-Rimonu
ar tās ganībām – četras pilsētas; 25 un tad no Manases puscilts: Taānaku ar tās ganībām, arī Gat-Rimonu
ar tās ganībām – divas pilsētas.
26
Pavisam kopā desmit pilsētas ar to ganībām krita pārējām Kehata bērnu dzimtām.
27
Bet Geršona bērniem, no Levija cilts, krita no Manases puscilts kā glābšanās pilsēta Golana
Basanā ar tās ganībām, arī Be-Eštera ar tās ganībām – kopā divas pilsētas; 28 un no Isašara cilts: Kišiona
ar tās ganībām, kā arī Debrata ar tās ganībām, 29 Jarmuta ar tās ganībām, tāpat Ajin-Ganima ar tās
ganībām – četras pilsētas; 30 un no Ašera cilts: Mišala ar tās ganībām un Abdona ar tās ganībām, 31
Helkata ar tās ganībām, arī Rehoba ar tās ganībām – četras pilsētas.
32
Un no Naftaļa cilts: kā glābšanās pilsēta Kedeša Galilejā ar tās ganībām, arī Homat-Dora ar tās
ganībām, tāpat Kartana ar tās ganībām – trīs pilsētas.
33
Un pavisam Geršona bērnu pilsētu bija trīspadsmit līdz ar to ganībām.
34
Pārējiem levītiem no Merārija bērnu dzimtām krita: no Zebulona cilts: Jokneāma ar tās
ganībām, kā arī Karta ar tās ganībām, 35 Dimna ar tās ganībām, arī Nahalala ar tās ganībām – četras
pilsētas; 36 un no Rūbena cilts: kā glābšanās pilsēta Becera ar tās ganībām un Jahca ar tās ganībām, 37
Kedemota ar tās ganībām, arī Mefaata ar tās ganībām – četras pilsētas; 38 un no Gada cilts krita: kā
glābšanās pilsēta Ramota Gileādā ar tās ganībām, arī Mahanajima ar tās ganībām, 39 Hešbona ar tās
ganībām, tāpat Jāzera ar tās ganībām – pavisam četras pilsētas.
40
Tā Merārija bērniem pēc viņu dzimtām, pārējiem no Levija bērnu dzimtām, krita, meslus metot,
divpadsmit pilsētas.
41
Bet pavisam Levija bērniem Israēla bērnu vidū bija četrdesmit astoņas pilsētas līdz ar to
ganībām.
42
Un ikvienai no šīm pilsētām bija klāt ganības; un tā tas bija pie visām šīm pilsētām.
43
Un tā Tas Kungs Israēlam deva visu to zemi, ko Viņš zvērēdams bija apsolījis dot viņu tēviem;
un tie to iemantoja un apmetās tur.
44
Un Tas Kungs viņiem deva mieru no visām pusēm, kā Viņš to bija ar zvērestu apsolījis viņu
tēviem; un neviens no visiem viņu ienaidniekiem nespēja viņiem pretoties, jo visus viņu ienaidniekus
Tas Kungs bija nodevis viņu rokā.
45
Un netrūka neviena vārda no visiem labiem vārdiem, ko Tas Kungs uz Israēla namu bija
runājis, – viss īstenojās, kā bija teikts.
12
13

22. nodaļa
Tad toreiz Jozua aicināja rūbeniešus un gadiešus un Manases puscilti, 2 un viņš tiem sacīja: «Jūs
visu esat turējuši, ko jums Mozus, Tā Kunga kalps, pavēlējis, un jūs esat klausījuši arī manai balsij visās
lietās, ko es esmu jums pavēlējis.
3
Jūs neesat aizmirsuši savus brāļus visu šo ilgo laiku līdz šai dienai, bet esat turējuši, kas bija
jātur, Tā Kunga, jūsu Dieva, baušļu noteikumus.
4
Un tagad Tas Kungs, jūsu Dievs, ir mieru devis jūsu brāļiem, kā Viņš to viņiem bija apsolījis;
tad nu atgriezieties un ejiet savās teltīs, savā īpašuma zemē, ko jums Mozus, Tā Kunga kalps, devis
viņpus Jordānas.
5
Tikai rūpīgi pildiet pavēles un bauslību, kuru Mozus, Tā Kunga kalps, jums ir devis, ka jūs mīlat
To Kungu, savu Dievu, un staigājat visur Viņa ceļus, ka sargājat visus Viņa baušļus, Viņam pieķeraties
un Viņam kalpojat ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli.»
6
Kad nu Jozua tos svētīja un atlaida, tad tie atgriezās savās teltīs.
7
Un vienai Manases cilts pusei Mozus bija devis īpašumu Basanā, bet otrai Manases cilts pusei
Jozua bija devis īpašumu pie viņu brāļiem rietumos no Jordānas. Kad Jozua tos atlaida uz viņu teltīm,
1

VEcordia, izvilkums L-BIBLE2

21

Bībele. Vēstures Grāmatas

tad viņš tos arī svētīja 8 un tiem sacīja: «Ar lielu bagātību jūs atgriežaties savās teltīs, ar varen daudz
lopiem, ar sudrabu un ar zeltu, ar varu un ar dzelzi un ar ļoti daudz drēbēm. Tādēļ daliet no
ienaidniekiem iegūto laupījumu ar saviem brāļiem.»
9
Tā šķīrās Rūbena un Gada ciltis un Manases puscilts no pārējiem Israēla bērniem, lai grieztos
atpakaļ no Šīlo, kas atrodas Kānaāna zemē, uz Gileādu, savu īpašumu zemi, kur tie bija iecelti par
mantiniekiem pēc Tā Kunga pavēles caur Mozu.
10
Kad viņi nonāca pie Jordānas Kānaāna zemes daļā, tad Rūbena un Gada bērni un Manases
puscilts tur uzcēla altāri pie Jordānas, varenu altāri, ko tālu varēja redzēt.
11
Un Israēla bērni dzirdēja sakām: redzi, Rūbena bērni, Gada bērni un Manases puscilts ir
uzcēluši altāri pie Jordānas iepretim Kānaāna zemei, Israēla bērniem pretim.
12
Kad Israēla bērni to dzirdēja, tad visa Israēla bērnu draudze sapulcējās Šīlo nometnē, lai celtos
un ietu pret viņiem karot.
13
Un Israēla bērni sūtīja pie Rūbena bērniem un Gada bērniem un Manases puscilts uz Gileādu
Pinehasu, priestera Ēleāzara dēlu, 14 tāpat desmit vadoņus kopā ar viņu no visām Israēla ciltīm, pa
vienam vadonim no katra tēvu nama pēc viņu dzimtām, un ikviens no šiem bija galvenais savā tēva
namā pār Israēla bērnu tūkstošiem.
15
Kad tie nonāca pie Rūbena bērniem, Gada bērniem un pie Manases puscilts Gileāda zemē, tad
viņi tiem sacīja:
16
«Tā saka visa Tā Kunga draudze: kas tā ir par uzticības laušanu, ko jūs esat izdarījuši pret
Israēla Dievu, novērsdamies šodien no Tā Kunga, ka jūs esat sev uzcēluši altāri, saceldamies pret To
Kungu?
17
Vai mums nepietiek ar Peora noziegumu, no kura mēs vēl arvien līdz pat šai dienai neesam
spējuši šķīstīties, kad bargs sitiens ķēra Tā Kunga draudzi?
18
Un jūs tomēr taisāties tagad atkal novērsties no Tā Kunga; bet notiks, ja jūs šodien sacelsities
pret To Kungu, tad rītdien Viņš dusmosies uz visu Israēla draudzi.
19
Ja jums jūsu īpašumu zeme šķiet nešķīsta esam, tad nāciet pāri uz Tā Kunga īpašumu zemi, kur
atrodas Tā Kunga mājoklis, un tad iegūstiet īpašumu mūsu vidū. Bet nesacelieties pret To Kungu un
nepadariet arī mūs par saviem pretiniekiem, tagad sev uzceldami atsevišķu altāri līdzās Tā Kunga, mūsu
Dieva, altārim.
20
Vai Ahans, Zeraha dēls, nebija ļoti noziedzies, aiztikdams noliegto, un vai tad pār visu Israēla
draudzi nenāca Tā Kunga dusmas? Un viņš pie tam bija tikai viens cilvēks, bet vai tad viņš nomira arī
viens pats savas vainas dēļ?»
21
Tad atbildēja Rūbena bērni, Gada bērni un Manases puscilts, sacīdami Israēla virsniekiem pār
tūkstošiem:
22
«Tas stiprais Dievs, Dievs Tas Kungs, jā, tas stiprais Dievs, Dievs Tas Kungs, tas zina, un
Israēlam gan arī vajadzēja droši zināt, vai tas notika sacelšanās nolūkā, laužot uzticību Tam Kungam, un
tad tev, Pinehas, nemaz nebūtu šodien jānāk, lai mūs glābtu.
23
Ja mēs tāpēc sev būtu uzcēluši altāri, lai novērstos no Tā Kunga vai lai uz tā upurētu
dedzināmos upurus, ēdamos upurus un kaujamos pateicības upurus, tad lai Tas Kungs pats mūs
piemeklē un soda!
24
Nē! Bet mēs to darījām vairāk tikai rūpju un bažu dēļ, ka kādu dienu jūsu bērni varētu sacīt
mūsu bērniem, teikdami: kas jums daļas gar To Kungu, Israēla Dievu?
25
Tas Kungs taču ir par robežu nolicis Jordānu starp mums un jums, jūs Rūbena un Gada bērni,
un jums nav nekādas daļas gar To Kungu! Tad gan jūsu bērni novērstu mūsu bērnus no tā, ka viņi bītos
To Kungu.
26
Un tāpēc mēs spriedām: uzcelsim mēs paši sev šo altāri nedz dedzināmiem upuriem, nedz
kaujamiem upuriem, 27 bet lai tas būtu par liecības zīmi starp mums un jums un starp mūsu un jūsu
pēcnācējiem, ka mēs esam gatavi no sirds kalpot Tā Kunga priekšā tiklab ar saviem dedzināmiem
upuriem, kā arī ar saviem kaujamiem upuriem un ar saviem pateicības upuriem, lai tad jūsu bērni
nevarētu rītdien teikt mūsu bērniem: jums nav nekādas daļas gar To Kungu.
28
Tāpēc mēs sacījām: ja kāds mums vai mūsu pēcnācējiem nākotnē tā sacītu, tad mēs varētu
atbildēt: skatiet tā Dieva altāra atdarinājumu, ko mūsu tēvi ir uzcēluši nedz dedzināmiem upuriem, nedz
kaujamiem upuriem, bet lai tā būtu liecības zīme starp mums un jums.
29
Lai tādas domas ir tālu nost no mums, ka mēs saceltos pret To Kungu vai ka mēs šodien
nogrieztos nost no Tā Kunga, uzceldami vēl vienu altāri dedzināmiem upuriem, ēdamiem upuriem un
kaujamiem upuriem līdzās Tā Kunga, mūsu Dieva, altārim, kas atrodas Viņa mājokļa priekšā.»
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Kad priesteris Pinehass un draudzes vadoņi un virsnieki pār tūkstošiem, kas bija kopā ar viņu,
šos vārdus dzirdēja, ko bija runājuši Rūbena, Gada un Manases bērni, tad tas viņiem patika.
31
Un Pinehass, priestera Ēleāzara dēls, atbildēja Rūbena bērniem, Gada bērniem un Manases
bērniem: «Šodien mēs atzīstam, ka Tas Kungs ir mūsu vidū, tāpēc ka jūs neesat lauzuši uzticību Tam
Kungam. Līdz ar to jūs esat izglābuši Israēla bērnus no Tā Kunga soda.»
32
Tad Pinehass, priestera Ēleāzara dēls, kā arī vadoņi, kas bija kopā ar viņu, griezās atpakaļ no
Rūbena bērnu un no Gada bērnu zemes, no Gileādas uz Kānaāna zemi pie Israēla bērniem, un viņi tiem
atnesa šo atbildi.
33
Un šie vārdi patika Israēla bērniem, un Israēla bērni slavēja Dievu, un tie vairs nedomāja pret
viņiem celties, lai ietu pret tiem karot ar karapulkiem, nedz to zemi postīt, kur Rūbena bērni un Gada
bērni dzīvoja.
34
Un Rūbena un Gada bērni teica par šo altāri: «Lai tas ir liecības zīme mūsu starpā, ka Tas
Kungs ir Dievs.»
30

23. nodaļa
Pēc ilgāka laika, kad Tas Kungs bija Israēla bērniem devis mieru no visiem viņu ienaidniekiem
visapkārt un Jozua bija kļuvis vecs un krietni jau gados, 2 tad Jozua sasauca visu Israēlu, viņu vecajus,
viņu galvenos, viņu tiesnešus un viņu virsniekus, un viņš tiem sacīja: «Es esmu vecs kļuvis un stipri
gados, 3 un jūs visu esat redzējuši, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, ir darījis visām šīm tautām jūsu priekšā, jo
Tas Kungs bija tas, kas pats par jums karoja.
4
Redziet, šīs atlikušās tautas es, meslus metot, esmu sadalījis jūsu ciltīm par īpašumu, sākot no
Jordānas, un visas tās tautas, kuras es esmu izdeldējis, līdz pat Lielajai jūrai pret saules rietu.
5
Un Tas Kungs, jūsu Dievs, pats tās izstums un liks tām iziet, un tad jūs iemantosit viņu zemi, kā
Tas Kungs, jūsu Dievs, jums to ir apsolījis.
6
Bet esiet nelokāmi turēt un darīt, kas ir rakstīts Mozus bauslības grāmatā, ka jūs no tā
nenovēršaties ne pa labi, ne pa kreisi.
7
Un nesaejaties ar šīm atlikušajām tautām, un nepieminiet viņu dievu vārdus, ka jūs pie viņiem
nezvērētu, nedz tiem kalpotu, nedz noliektos viņu priekšā, 8 bet pieķerieties Tam Kungam, savam
Dievam, kā jūs to esat darījuši līdz šai dienai.
9
Tas Kungs jūsu priekšā ir izdzinis lielas un varenas tautas, un neviens nav varējis jūsu priekšā
pastāvēt līdz pat šai dienai.
10
Viens vienīgs vīrs no jums vajā tūkstošus, jo tas ir Tas Kungs, jūsu Dievs, kas ar jums kopā ved
karus, kā jau Viņš ir jums to darījis zināmu.
11
Tāpēc nopietni piesargiet savas dvēseles, ka jūs mīlat To Kungu, savu Dievu.
12
Jo, ja jūs paši no Dieva atkritīsit un piebiedrosities šīm atlikušajām tautām un ja jūs ar tiem
saradosities, ņemdami viņu meitas un viņi jūsējās, 13 tad tiešām zinait, ka Tas Kungs, jūsu Dievs,
turpmāk neizdzīs jūsu labā šīs tautas, bet tās jums kļūs par slazda valgu, par lamatām, par pātagu jūsu
sāniem un par dadžiem jūsu acīs, tiekāms jūs nebūsit izdeldēti no šīs labās zemes, ko Tas Kungs, jūsu
Dievs, jums bija devis.
14
Un redzi, man šodien ir jāiet ikvienas šīs zemes dzīvības pēdējais ceļš; tad nu atzīstiet no visas
savas sirds un no visas savas dvēseles, ka nav palicis nepiepildīts neviens no visiem tiem labajiem
vārdiem, ko Tas Kungs jums ir runājis; nē, visi tie ir jums īstenojušies, neviens nav palicis nepiepildījies.
15
Bet tāpat, kā tas viss ir noticis pie jums pēc apsolījuma vārdiem, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, par
jums ir pasludinājis, un kā tas arī ir piepildījies, tāpat Tas Kungs liks nākt pār jums arī draudu vārdam,
tiekāms Viņš nebūs jūs izdeldējis no šīs labās zemes, ko Tas Kungs, jūsu Dievs, jums ir devis.
16
Ja jūs Tā Kunga, jūsu Dieva, derību pārkāpsit, kuru Viņš jums ir uzlicis, un ja jūs sekosit un
kalposit citiem dieviem un nolieksities viņu priekšā, tad Tā Kunga dusmas iedegsies pret jums, un jūs jo
drīzi iznīksit no šīs labās zemes, ko Viņš jums ir devis.»
1

24. nodaļa
Un Jozua sapulcināja visas Israēla ciltis Sihemā, un viņš sasauca Israēla vecajus, viņu galvenos,
viņu tiesnešus, visus viņu virsniekus, un, kad tie nostājās Dieva priekšā, 2 tad Jozua sacīja visai šai
tautai: «Tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs: vecos laikos viņā pusē Eifratas upei ir dzīvojuši jūsu tēvi,
proti, Tara, Ābrahāma un Nahora tēvs, un tie ir kalpojuši citiem dieviem.
3
Tad Es ņēmu jūsu ciltstēvu Ābrahāmu no zemes viņpus Eifratas upes un Es liku viņam pārstaigāt
visu Kānaāna zemi, un Es vairoju viņa pēcnācēju skaitu, un Es viņam devu arī Īzāku.
1
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Un Īzākam Es devu Jēkabu un Ēsavu, un Ēsavam Es devu iemantot par īpašumu Seīra kalnu, bet
Jēkabs ar saviem dēliem aizgāja uz Ēģipti.
5
Tad Es sūtīju Mozu un Āronu, un Es piemeklēju Ēģipti ar pārmācībām, kuras Es piepildīju viņu
vidū, un pēc tam Es jūs izvedu ārā.
6
Kad Es biju jūsu tēvus izvedis no Ēģiptes, tad tie nonāca pie jūras, bet ēģiptieši vajāja jūsu tēvus
ar kara ratiem un ar jātniekiem līdz Niedru jūrai.
7
Kad tie brēca uz To Kungu pēc palīdzības, tad Viņš lika celties biezai tumsai starp jums un
ēģiptiešiem un Viņš lika jūrai pār tiem nākt un viņus apklāt; un jūs paši esat savām acīm redzējuši, ko Es
esmu Ēģiptē darījis. Pēc tam jūs ilgu laiku mitāt tuksnesī.
8
Un Es jūs vedu amoriešu zemē, kas dzīvoja savos īpašumos viņpus Jordānas; un tie pret jums
karoja, bet Es tos nodevu jūsu rokā, un jūs iemantojāt viņu zemi, jo Es tos izdeldēju jūsu priekšā.
9
Tad cēlās Moāba ķēniņš Balaks, Cipora dēls, un karoja pret Israēlu; viņš nosūtīja sūtņus un lika
aicināt Bileāmu, Beora dēlu, lai tas jūs nolādētu.
10
Bet Es negribēju Bileāmam paklausīt, un viņš svētīdams jūs svētīja, un tā Es jūs izglābu no viņa
rokas.
11
Un, kad jūs pārgājāt Jordānu un nonācāt pie Jērikas, tad Jērikas kungi pret jums karoja tāpat kā
amorieši, ferisieši, kānaānieši, hetieši, girgasieši, hīvieši un jebusieši, bet Es tos nodevu jūsu rokā.
12
Un Es sūtīju jums pa priekšu sirseņus, un tie viņus jūsu priekšā aizdzina, tāpat arī tos divus
amoriešu ķēniņus – ne jau ar tavu zobenu, ne jau ar tavu loku.
13
Un Es jums devu zemi, kuru tu nebiji iekopis, un pilsētas, kuras tu nebiji uzcēlis, un jūs tanīs
dzīvojat, vīna kalnus un olīvkoku dārzus, kurus jūs nebijāt dēstījuši, un tomēr jūs no tiem ēdat to augļus.
–
14
Un nu bīstaities To Kungu un kalpojiet Viņam patiesībā un mīlestībā. Un atmetiet tos dievus,
kuriem jūsu tēvi viņpus Eifratas upes un Ēģiptē bija kalpojuši, un kalpojiet Tam Kungam.
15
Bet, ja jums nepatiks Tam Kungam kalpot, tad izvēlieties šodien paši sev, kam jūs kalposit – vai
tiem dieviem, kuriem jūsu tēvi ir kalpojuši viņpus Eifratas upes, vai tiem amoriešu dieviem, kuru zemē
jūs dzīvojat. Bet es un mans nams – mēs kalposim Tam Kungam.»
16
Tad tauta atbildēja un sacīja: «Lai tāla mums ir doma, ka mēs To Kungu varētu aizmirst un
kalpot citiem dieviem.
17
Jo Tas Kungs, mūsu Dievs, ir tas, kas mūs un mūsu tēvus ir izvedis no Ēģiptes zemes, no
verdzības nama. Kādas lielas zīmes Viņš ir darījis mūsu acu priekšā un mūs sargājis visos ceļos, pa
kuriem Viņš mūs ir vadījis, un tāpat visu to tautu vidū, pa kuru zemi mēs esam gājuši.
18
Un Tas Kungs mūsu priekšā ir aizdzinis visas svešās tautas, arī amoriešus, šīs zemes
iedzīvotājus; tāpēc mēs kalposim Tam Kungam, jo Viņš ir mūsu Dievs.»
19
Tad Jozua sacīja tautai: «Jūs nebūsit spējīgi kalpot Tam Kungam, jo Tas Kungs ir svēts Dievs,
Viņš ir taisnīgs Dievs, Viņš nepiedos jūsu pārkāpumus un jūsu grēkus.
20
Ja jūs aizmirsīsit To Kungu un kalposit svešu tautu dieviem, tad Viņš no jums novērsīsies un
Viņš liks ļaunumam nākt pār jums, un Viņš jūs izdeldēs, pēc tam kad Viņš jums tik daudz laba ir
darījis.»
21
Bet tauta sacīja Jozuam: «Nē! Mēs tiešām kalposim Tam Kungam.»
22
Tad Jozua sacīja tautai: «Jūs paši esat liecinieki tam, ka jūs esat sev izraudzījuši To Kungu, lai
Viņam vien kalpotu.» Un viņi atbildēja: «Jā, mēs esam liecinieki.»
23
«Tāpēc nu tagad atstājieties no svešu tautu dieviem, kādi vēl ir jūsu vidū, un pievērsieties savā
sirdsprātā Tam Kungam, Israēla Dievam.»
24
Un tauta atbildēja Jozuam: «Tam Kungam, mūsu Dievam, mēs gribam kalpot un klausīt Viņa
balsij.»
25
Tā Jozua tanī dienā slēdza derību ar tautu, deva Israēla bērniem likumus un tiesas Sihemā.
26
Un Jozua rakstīja šos vārdus Dieva bauslības grāmatā, un viņš ņēma lielu akmeni un uzstatīja to
zem ozola, kas bija pie Tā Kunga svētās vietas.
27
Tad Jozua sacīja visai tautai: «Redziet, šis akmens lai mums ir par liecību, jo tas ir dzirdējis
visus Tā Kunga vārdus, ko Tas Kungs ir ar mums runājis; un tas lai jums ir par liecību, ka jūs
nenoliedzat savu Dievu.»
28
Tā Jozua atlaida tautu, ikvienu uz savu īpašumu.
29
Un pēc šiem notikumiem Jozua, Nūna dēls, Tā Kunga kalps, nomira, būdams simts desmit
gadus vecs.
30
Un tie viņu apglabāja tā īpašuma robežās Timnat-Serā, Efraima kalnos, ziemeļos no Gaāša
kalna.
4
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Un Israēls kalpoja Tam Kungam visu Jozuas dzīves laiku un arī, kamēr vēl dzīvi bija tie vecaji,
kas Jozuu pārdzīvoja vēl ilgus gadus un zināja visus Tā Kunga darbus, ko Viņš Israēlam bija darījis.
32
Un tie arīdzan apglabāja Jāzepa kaulus, ko Israēla bērni bija izveduši no Ēģiptes, Sihemā, tanī
īpašuma zemes gabalā, kuru Jēkabs bija pircis no Hamora, Sihema tēva, dēliem par simts naudas
gabaliem un kas tad bija pārgājis Jāzepa pēcnācēju īpašumā.
33
Un Ēleāzars, Ārona dēls, nomira; un viņu apglabāja Gibeā, viņa dēla Pinehasa pilsētā, kas
viņam bija piešķirta Efraima kalnos.
31
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16. Soģu Grāmata
(V.E.: Krievu Bībelē: «Книга Судей израилевых» {R-BIBLE2})
1. nodaļa
Un notika pēc Jozuas nāves, ka Israēla bērni jautāja Tam Kungam: «Kurš no mums lai iet pa
priekšu karot pret kānaāniešiem?»
2
Un Tas Kungs sacīja: «Jūda lai dodas uzbrukumā; redzi, Es to zemi nododu viņa rokā.»
3
Tad Jūda sacīja savam brālim Simeonam: «Nāc man līdzi uz manu ar meslošanu piešķirto daļu,
cīnīsimies abi pret kānaāniešiem; tad arī es iešu tev līdzi uz tev piešķirto daļu.» Un Simeons gāja viņam
līdzi.
4
Un Jūda devās kalnup, un Tas Kungs nodeva kānaāniešus un ferisiešus viņu rokā, un viņi sakāva
pie Bezekas desmit tūkstošus vīru.
5
Un viņi sastapa Adonī-Bezeku Bezekā un karoja pret viņu, un uzvarēja kānaāniešus un
ferisiešus.
6
Un Adonī-Bezeks bēga, bet tie viņu vajāja un sagūstīja, un nocirta viņam kāju lielos pirkstus un
roku īkšķus.
7
Tad Adonī-Bezeks sacīja: «Septiņdesmit ķēniņi ar nogrieztiem roku īkšķiem un nocirstiem kāju
lielajiem pirkstiem uzlasīja druskas zem mana galda; kā es esmu darījis, tā Dievs man ir atmaksājis.» Un
tie viņu veda uz Jeruzālemi, un tur viņš nomira.
8
Un Jūdas bērni cīnījās pret Jeruzālemi, ieņēma to, nogalināja ļaudis ar zobena asmeni un
aizdedzināja pilsētu.
9
Un pēc tam Jūdas bērni gāja karot pret tiem kānaāniešiem, kas dzīvoja kalnā, kā arī dienvidu
zemē un līdzenumā.
10
Un Jūdas bērni devās karot pret tiem kānaāniešiem, kas dzīvoja Hebronā, bet senāk Hebronu
sauca par Kirjat-Arbu, un tie sakāva Šešaju, Ahimanu un Talmaju.
11
Un no turienes viņš devās cīņā pret Debīras iedzīvotājiem, bet senāk Debīras vārds bija KirjatSefere.10
12
Un Kālebs sacīja: «Kas Kirjat-Seferi uzveiks un ieņems, tam es došu savu meitu Aksu par
sievu.»
13
Tad Kāleba jaunākā brāļa Kenasa dēls Otniēls ieņēma pilsētu, un viņš tam deva savu meitu
Aksu par sievu.
14
Un notika, kad viņa tika tam pievesta, tad viņa to pierunāja, lai viņai būtu ļauts izlūgties no sava
tēva tīrumu; un, kad viņa nolēca no ēzeļa, tad Kālebs viņai prasīja: «Ko tu vēlies?»
15
Un viņa tam atbildēja: «Dod man savu svētības dāvanu, jo tu man esi devis dienvidu zemi, un
tad dod man arī ūdens avotus.» Tad Kālebs viņai deva gan augšējos, gan apakšējos ūdens avotus.
16
Arī Mozus svaiņa kenieša bērni nāca no Temarimas pilsētas.11
17
Un Jūda nāca ar savu brāli Simeonu, un viņi sakāva tos kānaāniešus, kuri dzīvoja Zepatā; viņi to
pilnīgi iznīcināja un nosauca pilsētu vārdā Horma.12
18
Un Jūda ieņēma Gazu ar tās apgabalu, Aškalonu ar tās apgabalu un Ekronu ar tās apgabalu.
19
Un Tas Kungs bija ar Jūdu, ka viņi spēja ieņemt kalnu apgabalus, bet ielejas iedzīvotājus viņi
sev pakļaut nevarēja, jo tiem bija dzelzs kara rati.
20
Un Kālebam viņi deva Hebronu, kā Mozus bija solījis, un viņš no turienes izdzina trīs Anaka
dēlus.
21
Bet jebusieši dzīvoja Jeruzālemē, un Benjamīna bērni nespēja tos padzīt; tā nu jebusieši palika
Jeruzālemē, kopā dzīvodami ar Benjamīna bērniem līdz šai dienai.
22
Bet Jāzepa nams devās kalnup pret Bēteli, un Tas Kungs bija ar viņiem.
23
Un Jāzepa nams lika Bēteli izlūkot, bet šīs pilsētas senākais vārds bija Lūza.
1

Grāmatu pilsēta.
Palmu pilsētas.
12
Iznīcināšana.
10
11
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Tad izlūki ieraudzīja kādu vīru, kas iznāca no pilsētas, un tie viņam sacīja: «Parādi mums ieeju
pilsētā, un mēs tevi par to atalgosim.»
25
Un viņš tiem parādīja, kur varēja ieiet pilsētā, un tie nopostīja pilsētu un nogalināja ļaudis ar
zobena asmeni, bet to vīru un visu viņa ģimeni tie lika mierā.
26
Tad šis vīrs nogāja uz hetiešu zemi, un tur viņš uzcēla pilsētu un nosauca to vārdā Lūza; tas ir
viņas vārds līdz šai dienai.
27
Un Manase nespēja izdzīt tos, kas bija Bet-Šeanā un tās mazajās pilsētās, nedz arī iedzīvotājus
no Taānakas un tās mazajām pilsētām, nedz iedzīvotājus no Doras un tās mazajām pilsētām, nedz
iedzīvotājus no Jibleāmas un tās mazajām pilsētām, nedz iedzīvotājus no Megidas un tās mazajām
pilsētām; tādēļ kānaāniešiem izdevās palikt dzīvot šinī zemē.
28
Bet, kad Israēls pieauga spēkā, tad tas kānaāniešus paverdzināja, bet izdzīt tos neizdzina.
29
Arī Efraims nespēja izdzīt kānaāniešu iedzīvotājus no Gezeras, un kānaānieši palika dzīvojam
to vidū Gezerā.
30
Tāpat Zebulons nespēja izdzīt iedzīvotājus no Kitronas, nedz no Nahalolas; tā kānaānieši
dzīvoja viņu vidū un vergoja tiem.
31
Un Ašers nespēja izdzīt Ako iedzīvotājus, nedz arī tos, kas mita Sidonā, Ahlabā, Ahsibā,
Helebā, Afekā, Rehobā.
32
Tā nu ašerieši dzīvoja kānaāniešu, tās zemes iedzīvotāju, vidū, jo viņi tos neizdzina.
33
Arī Naftalis neizdzina Bet-Šemešas, nedz arī Bet-Anatas iedzīvotājus, bet dzīvoja kānaāniešu,
tās zemes iedzīvotāju, vidū; tomēr Bet-Šemešas un Bet-Anatas iedzīvotāji tiem kļuva par vergiem.
34
Un amorieši atspieda Dana bērnus kalnos, jo viņi neļāva tiem piekļūt ielejai.
35
Tomēr amorieši palika dzīvot Har-Heresā, Ajalonā un Šaālbimā; bet, kad Jāzepa nama roka
kļuva stiprāka, tie kļuva par vergiem.
36
Un amoriešu robeža sniedzās no pieejas Akrabu kalniem līdz Sēlai un vēl tālāk.
24

2. nodaļa
Tad Tā Kunga eņģelis devās no Gilgalas augšup uz Bohimu un sacīja: «Es esmu jūs izvedis ārā
no Ēģiptes, un Es esmu jūs ievedis tai zemē, ko Es ar zvērestu biju apsolījis jūsu tēviem, un Es sacīju: Es
Savu derību ar jums nelauzīšu nemūžam.
2
Un arī jums nebūs slēgt derību ar šīs zemes iedzīvotājiem, viņu altāri jums ir jānoplēš. Bet jūs
neesat klausījuši Manai balsij; kāpēc jūs esat tā darījuši?
3
Tāpēc Es jums tagad saku: Es viņus neizdzīšu, jums uz priekšu ejot, bet viņi jums taps par
pātagām jūsu sāniem un viņu dievi par slazda valgiem.»
4
Un, kad Tā Kunga eņģelis bija šos vārdus pateicis visiem Israēla bērniem, tad tauta pacēla savu
balsi un sāka raudāt.
5
Un viņi nosauca šīs vietas vārdu Bohima13 un upurēja tur kaujamo upuri Tam Kungam.
6
Un, kad Jozua bija atlaidis tautu, tad Israēla bērni ikviens aizgāja uz savu īpašumu, lai iemantotu
zemi.
7
Un tauta kalpoja Tam Kungam, kamēr Jozua dzīvoja un kamēr vecaji dzīvoja, kas vēl ilgu laiku
dzīvoja pēc Jozuas, un visi bija redzējuši visus Tā Kunga lielos darbus, ko Viņš bija darījis Israēlam.
8
Tad Jozua, Nūna dēls, Tā Kunga kalps, nomira simts desmit gadus vecs, 9 un tie viņu apglabāja
viņa paša īpašuma robežās Timnat-Heremā Efraima kalnos, ziemeļos no Gaāša kalna.
10
Un, kad arī visa tā paaudze tika piepulcināta saviem tēviem, tad cēlās jauna paaudze pēc
viņiem, kas nepazina To Kungu, nedz arī Viņa darbus, ko Viņš bija darījis Israēlam.
11
Tad Israēla bērni darīja to, kas nepatika Tam Kungam, jo viņi kalpoja baaliem.
12
Un viņi atstāja To Kungu, savu tēvu Dievu, kas viņus bija izvedis no Ēģiptes zemes, un sekoja
citiem dieviem, proti, to tautu dieviem, kuras dzīvoja tiem visapkārt; viņi tos pielūdza un tā apkaitināja
To Kungu.
13
Un tie atkrita no Tā Kunga un kalpoja baaliem un aštartēm.
14
Tad Tā Kunga bardzība iedegās pret Israēlu, un Viņš tos nodeva laupītāju rokās, kas tos
aplaupīja, un Viņš lika tiem krist viņu ienaidnieku rokās, kas bija tiem visapkārt, un viņi nespēja vairs
noturēties pret saviem ienaidniekiem.
15
Un visur, kur tie izgāja cīņās, Tā Kunga roka bija pret viņiem uz ļaunu vien, kā Tas Kungs bija
piedraudējis un kā Viņš tiem bija ar zvērestu apstiprinājis, un Viņš tos noveda lielās bēdās.
16
Tad Tas Kungs iecēla viņiem soģus, kas tos atsvabināja no laupītājiem.
1

13

Raudātāji.
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Bet tie neklausīja arī saviem soģiem un netikli dzinās pakaļ citiem dieviem un pielūdza tos; ātri
tie novērsās no ceļa, pa kuru bija staigājuši viņu tēvi, klausīdami Tā Kunga baušļiem; bet viņi tā
nedarīja.
18
Un, kad Tas Kungs iecēla viņiem soģus, tad Tas Kungs bija ar šiem soģiem un glāba ļaudis no
viņu ienaidniekiem, kamēr soģis dzīvoja; jo Tas Kungs par viņiem apžēlojās, kad viņi nopūtās un
sūdzējās par tiem, kas viņus apspieda un nomāca.
19
Bet, tiklīdz soģis nomira, tad viņi atkal no jauna atkrita un rīkojās ļaunāk nekā viņu tēvi,
dzīdamies pakaļ svešiem dieviem, tiem kalpodami un tos pielūgdami; un tie neatstājās no saviem
ļauniem darbiem, nedz no saviem pārgalvības ceļiem.
20
Tad Tā Kunga bardzība iedegās pret Israēlu, un Viņš sacīja: «Tādēļ ka šī tauta ir lauzusi Manu
derību, ko Es biju pavēlējis viņu tēviem, un viņi nav klausījuši Manai balsij, 21 tad arī Es turpmāk viņu
priekšā neizdzīšu nevienu no tām tautām, ko Jozua ir atstājis neizdzītas, kad viņš mira, 22 lai ar to
pārbaudītu Israēla bērnus, vai viņi glabās Tā Kunga ceļus, pa tiem staigādami, tāpat kā viņu tēvi bija tos
glabājuši, vai ne?»
23
Tādēļ Tas Kungs lika mieru šīm tautām, neizdzīdams tās tūliņ, un Viņš tās nenodeva Jozuas
rokā.
17

3. nodaļa
Un šīs ir tās tautas, ko Tas Kungs atstāja, lai Israēlu pārbaudītu, proti, visus tos Israēlā, kas neko
nezināja no kariem, kādi bija Kānaānā bijuši, 2 un vienīgi tādēļ, lai Israēla bērnu pēcnācēji zinātu un
mācītos, kā kari jāved, tie, kas iepriekš nebija karu zinājuši: 3 pieci filistiešu valdnieki un visi kānaānieši,
sidonieši un hīvieši, kuri dzīvoja Libanonas kalnos, no Baal-Hermona kalna līdz ceļam uz Hamatu.
4
Šie bija, lai pārbaudītu Israēlu, lai zinātu, vai tie klausīs Tā Kunga baušļiem, ko Viņš kā pavēli
bija caur Mozu devis viņu tēviem.
5
Un Israēla bērni dzīvoja kānaāniešu, hetiešu, amoriešu, ferisiešu, hīviešu un jebusiešu vidū.
6
Un tie sev ņēma viņu meitas par sievām un deva savas meitas viņu dēliem, un kalpoja viņu
dieviem.
7
Un tā Israēla bērni darīja to, kas ļauns Tā Kunga acīs, un viņi aizmirsa To Kungu, savu Dievu,
un kalpoja baaliem un ašērām.
8
Tad Tā Kunga dusmas iedegās pret Israēlu, un Viņš tos nodeva Kušan-Rišataima rokā, kas bija
Mezopotāmijas ķēniņš, un Israēla bērni kalpoja Kušan-Rišataimam astoņus gadus.
9
Tad Israēla bērni piesauca To Kungu, un Tas Kungs lika celties no Israēla bērniem glābējam
Otniēlam, Kāleba jaunākā brāļa Kenasa dēlam, kas tos izglāba.
10
Un Tā Kunga Gars tika viņam dots, viņš bija soģis Israēlā, un viņš izgāja karot, un Tas Kungs
nodeva viņa rokā Kušan-Rišataimu, Mezopotāmijas ķēniņu, un viņa roka smagi uzgūlās KušanRišataimam.
11
Tad zemei bija miers četrdesmit gadus; tad Otniēls, Kenasa dēls, nomira.
12
Bet Israēla bērni joprojām darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs; tad Tas Kungs pastiprināja
Eglona, Moāba ķēniņa, varu pār Israēlu, tāpēc ka tie darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs.
13
Un viņš sapulcināja pie sevis Amona bērnus un Amaleku, cēlās un sakāva Israēlu, un viņi
ieņēma Temarimu.
14
Un Israēla bērni kalpoja Eglonam, Moāba ķēniņam, astoņpadsmit gadus.
15
Tad Israēla bērni piesauca To Kungu, un Tas Kungs lika celties no viņiem glābējam Ehudam,
Geras dēlam, no Benjamīna cilts; šis vīrs bija kreilis, un Israēla bērni caur viņu sūtīja nodevas Eglonam,
Moāba ķēniņam.
16
Un Ehuds sev izkala abpus griezīgu zobenu, olekti garu, un viņš to apjoza zem savām drēbēm
pie savas labās puses gurniem.
17
Un viņš nonesa Eglonam, Moāba ķēniņam, nodevas; bet Eglons bija ļoti resns vīrs.
18
Kad Ehuds bija nodevas nodevis, tad viņš atlaida ļaudis, kas bija nodevas nesuši.
19
Bet viņš pats griezās atpakaļ no elku stabiem, kas ir Gilgalas tuvumā, un sacīja: «Man ir kāda
slepena vēsts jānodod tev, ķēniņ.» Un tas sacīja: «Klusu!» Tad visi viņa kalpi, kuri ap viņu stāvēja,
izgāja ārā.
20
Ehuds iegāja pie viņa, bet viņš sēdēja vēsā augštelpā, kura bija viņam atsevišķi nodalīta, un
Ehuds viņam sacīja: «Man ir tev jānodod Dieva vēstījums!» Tad Eglons piecēlās no sava sēdekļa.
21
Un Ehuds izstiepa savu kreiso roku un satvēra zobenu no labajiem sāniem un iedūra to viņam
vēderā, 22 ka gan asmens, gan spals iegāja viņā, un tauki ieslēdza asmeni, jo viņš neizvilka zobenu no
viņa ķermeņa.
1
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Tad Ehuds iznāca stabu ailē, aizvēra aiz sevis augštelpas durvis un aizslēdza tās.
Kad viņš bija izgājis ārā, tad Eglona kalpi nāca un redzēja, un, lūk, augšējās istabas durvis bija
aizslēgtas, un tie sprieda: «Viņš laikam atvieglojas vēsās telpas atsevišķā nodalījumā.»
25
Viņi gaidīja diezgan ilgi, ka paši apkaunējās, un redzi, tomēr viņš neatvēra augštelpas durvis,
tad tie ņēma atslēgu un atslēdza tās, un redzi, viņu kungs gulēja zemē beigts.
26
Bet Ehuds izbēga; kamēr tie tur gaidīja, viņš jau bija pagājis garām elku stabiem un aizbēga
Seīra virzienā.
27
Un, kad viņš tur nonāca, viņš pūta tauri Efraima kalnos, un Israēla bērni devās lejup kopā ar
viņu no Efraima kalniem, un viņš bija viņu priekšgalā.
28
Un viņš tiem sacīja: «Steidzieties man līdzi, jo Tas Kungs ir jūsu ienaidniekus, Moāba ļaudis,
nodevis jūsu rokā!» Un tie devās viņam līdzi no kalna lejā un atņēma moābiešiem Jordānas braslu, un tie
neļāva nevienam iet pāri.
29
Toreiz viņi nogalināja ap desmittūkstoš moābiešu vīru, kas visi bija krietni un spēcīgi karotāji,
un neviens neizglābās.
30
Tā Moābs tika tanī dienā pazemots un pakļauts Israēla bērnu varai, un zemei bija miers
astoņdesmit gadus.
31
Un Ehudam sekoja Šamgars, Anata dēls; viņš nogalināja seši simti filistiešu vīru ar vēršu
dzenamo nūju; un arī viņš atbrīvoja Israēlu.
23
24

4. nodaļa
Bet Israēla bērni joprojām darīja to, kas Tā Kunga acīs ļauns, arī kad Ehuds bija nomiris.
2
Tad Tas Kungs viņus nodeva Jabīna, Kānaāna ķēniņa, rokā, kas valdīja Hacorā, bet viņa
karaspēka virspavēlnieks bija Sisera, kas dzīvoja Harošet-Gojimā.
3
Tad Israēla bērni piesauca To Kungu, jo Jabīnam bija deviņi simti dzelzs kara ratu, un viņš bija
Israēla bērnus divdesmit gadus smagi apspiedis.
4
Tai laikā Israēlā soģe bija praviete Debora, Lapidota sieva.
5
Un viņai bija sēdeklis zem Deboras palmas, starp Rāmu un starp Bēteli Efraima kalnos, un pie
viņas Israēla bērni griezās pēc taisnības.
6
Un viņa nosūtīja un aicināja Baraku, Abinoāma dēlu, no Kedešas, Naftaļa ciltī, un viņam teica:
«Tiešām, Tas Kungs, Israēla Dievs, tev ir pavēlējis: celies un dodies uz Tābora kalnu un ņem sev līdzi
desmit tūkstošus vīru no Naftaļa bērniem un no Zebulona bērniem.
7
Tad Es tev pievedīšu Kišonas ielejā Siseru, Jabīna karaspēka virspavēlnieku, kopā ar viņa kara
ratiem un viņa pulkiem, un Es viņus nodošu tavā rokā.»
8
Tad Baraks viņai atbildēja: «Ja tu nāksi man līdzi, tad es iešu, bet, ja tu nenāksi līdzi, tad es
neiešu.»
9
Un viņa sacīja: «Es katrā ziņā iešu ar tevi, tomēr uzvaras goda balva šai gājienā, kurā tu tagad
dosies, nepiederēs tev, jo Tas Kungs nodos Siseru kādas sievas rokā.» Un Debora cēlās un gāja kopā ar
Baraku uz Kedešu.
10
Un Baraks sasauca Zebulonu un Naftali Kedešā, un desmit tūkstoši vīru viņa vadībā devās
augšup; arī Debora gāja viņam līdzi.
11
Bet kenietis Hebers bija atdalījies no Mozus svaiņa Hobaba pēcnācējiem un uzcēla savas teltis
līdz pat Caānanima ozolam, kas atradās tuvu pie Kedešas.
12
Un Siseram tika teikts, ka Baraks, Abionāma dēls, ir atnācis Tābora kalnā.
13
Tad Sisera savāca vienkopus visus savus kara ratus, deviņi simti dzelzs ratu, un visus ļaudis,
kas bija pie viņa no Harošet-Gojimas, pie Kišonas strauta.
14
Bet Debora sacīja Barakam: «Celies, jo šī ir tā diena, kad Tas Kungs ir nodevis Siseru tavā
rokā! Vai Tas Kungs nav izgājis tavā labā karot?» Tad Baraks devās lejā no Tābora kalna, un desmit
tūkstoši vīru viņam sekoja.
15
Un Tas Kungs radīja Siseras ratu vadītājos un visā viņa karaspēkā ar Baraka straujo triecienu
tādu apjukumu, ka Sisera nolēca no saviem ratiem un bēga kājām.
16
Un Baraks vajāja gan ratus, gan karaspēku līdz Harošet-Gojimai, tā ka viss Sisera karaspēks
krita no zobena asmens, un neviens pats nepalika pāri.
17
Un Sisera bēga kājām uz Jaēlas, kenieša Hebera sievas, telti, jo toreiz pastāvēja draudzīgas
attiecības starp Jabīnu, Hacora ķēniņu, un kenieša Hebera namu.
18
Tad Jaēla iznāca Siseram pretī un viņam sacīja: «Iegriezies, mans kungs, iegriezies pie manis,
nebīsties!» Un viņš pie tās iegriezās teltī, un viņa to apsedza ar segu.
1
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Un viņš tai teica: «Lūdzu, dod man mazliet ūdens nodzerties, jo es esmu izslāpis!» Tad viņa
attaisīja ādas trauku ar pienu un deva viņam dzert, un tad viņu atkal apsedza.
20
Un viņš tai sacīja: «Nostājies telts ieejā, bet, ja kāds nāk un tev jautā un prasa, vai še nav kāds,
tad atbildi: nē, šeit nav neviena cilvēka.»
21
Tad Jaēla, Hebera sieva, ņēma kādu no telts mietiņiem un veseri savā rokā, un viņa klusītiņām
pie tā piegāja, jo viņš bija aiz noguruma iemidzis. Tad viņa izdzina mietiņu caur viņa deniņiem, tā ka tas
iedūrās zemē, un tā viņš nomira.
22
Šinī acumirklī nāca Baraks, kas Siseru bija vajājis; tad Jaēla izgāja viņam pretim un sacīja:
«Nāc, es tev parādīšu to vīru, ko tu meklē.» Un, kad viņš pie tās iegāja, redzi, Sisera gulēja beigts, un
telts mietiņš bija iedurts viņa deniņos.
23
Tā Dievs tanī dienā pazemoja Jabīnu, Kānaāna ķēniņu, Israēla bērnu priekšā.
24
Un Israēla bērnu roka kļuva jo dienas jo smagāka pār Jabīnu, Kānaāna ķēniņu, līdz kamēr viņi
to pilnīgi iznīcināja.
19

5. nodaļa
Tad Debora un Baraks, Abinoāma dēls, tanī dienā dziedāja šādu dziesmu:
2
«Ka Israēla varenie valdīja, ka tauta devās karā brīvu prātu, par to slavējiet To Kungu!
3
Klausieties, ķēniņi, lieciet vērā, lielkungi! Es dziedāšu Tam Kungam, es gribu spēlēt Tam
Kungam, Israēla Dievam, 4 Kungs, kad Tu iznāci no Seīra, kad Tu izgāji no Edomas laukiem, tad zeme
drebēja savos pamatos, tad arī debesis pārplūda, mākoņiem gāžoties zemē.
5
Kalni salīgojās Tā Kunga priekšā, pat Sinaja kalns – Tā Kunga, Israēla Dieva, priekšā.
6
Šamgara, Anata dēla, senajās dienās un Jaēlas dienās ceļi bija tukši; kam bija kāda teka
staigājama, tie devās apkārt pa sānu ceļiem.
7
Apsīka garīgā rosme Israēlā, tautai trūka vadoņu, kamēr tu, Debora, cēlies, tu māte Israēlā.
8
Jaunus dievus izraudzīja sev tauta, bet jau tūliņ bija arī jauns karš pilsētu vārtu priekšā. Vai tika
kāds vairogs vai kāds šķēps redzēts to četrdesmit tūkstošu rokās, kas bija tolaik Israēlā?
9
Mana sirds pieder Israēla vadoņiem un brīvprātīgajiem tautas vidū; slavēts lai ir Tas Kungs!
10
Jūs, kas jājat uz balti mirdzošām ēzeļu mātēm, jūs, kas sēžat uz persiešu audumiem, un tie, kas
brīvi pastaigājaties pa ceļu, – apdomājiet!
11
Klau, pie ūdens akām daudzina dziesmās Tā Kunga taisnīgos un svētības pilnos darbus, to labo,
ko Israēls sasniedzis Tā Kunga vadībā. Lai Tā Kunga ļaudis iziet laukā pa saviem vārtiem.
12
Uzmosties, uzmosties, Debora! Mosties, ak, uzmosties un dziedi dziesmu! Celies, Barak, un
aizved gūstā savus gūstītājus, Abinoāma dēls!
13
Toreiz Israēls devās lejup ar saviem dižciltīgajiem; Tā Kunga tauta gāja kā varoņi Tā Kunga
vadībā.
14
No Efraima kalniem devās lejup tie, kuru pagātnes saknes sniedzas Amaleka laikos, viņiem
sekoja Benjamīns ar saviem pulkiem; no Mahiras nonāca lejā pavēlnieki un no Zebulona tie, kas nes
vadoņa zizli.
15
Un Isašara valdnieki cēlās kopā ar Deboru, jo Isašars ir līdzgaitnieks Barakam, strauji
traukdamies lejup. Pie Rūbena strautiem bija jo svarīgi sirds lēmumi.
16
Kāpēc tad tu, Rūben, vēl kavējies aplokos? Vai lai klausītos ganu stabuļu skaņas? Pie Rūbena
strautiem bija jo svarīgi sirds lēmumi.
17
Gileāds mierīgi palika viņpus Jordānas, bet Dans? Kāpēc tad tas kavējas pie saviem kuģiem?
Ašers mīt mierīgi jūras malā un dzīvo tās līčos.
18
Taču Zebulons ir tauta, kas ir ar mieru ziedot savu dzīvību, un Naftalis to atdod augstienes
laukos.
19
Sajāja ķēniņi, lai izkarotu karu, toreiz cits citu apkaroja Kānaāna ķēniņi Taānakā pie Megidas
ūdeņiem, bet sudraba laupījumu tie neguva.
20
No debesīm līdzi karoja zvaigznes, no saviem zvaigžņu ceļiem tās karoja pret Siseru.
21
Kišonas upe tos aizskalojusi sev līdzi, ak, vecais strauts, Kišonas strauts, iedves spēku manai
dvēselei!
22
Toreiz dimdēt dimdēja zeme zem zirgu pakaviem, viņu varenajiem auļojot.
23
Lādiet Merosu! Tā saka Tā Kunga eņģelis: lādēdami lādiet viņas iedzīvotājus! Tāpēc ka tie nav
nākuši palīgā Tam Kungam – palīgā Tam Kungam vareno pulkos!
24
Svētīta lai ir visu sievu vidū Jaēla, kenieša Hebera sieva, – visu sievu starpā, kas vien mīt teltīs,
tu esi vissvētītākā!
25
Viņš lūdza ūdeni – tā deva pienu; dižciltīgo kausā tā pasniedza krējumu.
1
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Savu roku viņa izstiepa pēc telts mietiņa un savu labo roku pēc strādnieka vesera, un tad viņa
sadragāja Siseru, sašķēla viņa galvu, satrieca un caururba viņa deniņus.
27
Pie viņas kājām tas sabruka, krita un palika guļam, pie viņas kājām tas palika, jā, viņš krita; tur,
kur viņš nogāzās, tur viņš arī nobeidzās un bija miris.
28
Pa logu laukā izliekdamās raugās Siseras māte, visu logu aizņem tās augums, un viņa skaļi
sauc: kāpēc kavējas viņa rati, ka tie nenāk? Kāpēc viņa kara ratu zirgu soļi tik lēni?
29
Visgudrākās no viņas cienīgajām tai atbild, un arī viņa pati dod atbildi saviem vārdiem:
30
droši vien – vai tad viņi neko nebūtu atraduši? – viņi taču dala atrasto laupījumu, vienu, jā,
divas sievas ikkatram karavīram, raibas drēbes Siseram par laupījumu, raibas rakstītas drēbes;
daudzkrāsainas, meistarīgi izaustas drānas, pāris raibu austu lielu lakatu kā laupījumu ap pleciem
kundzei.
31
Tā lai, Kungs, aiziet bojā visi Tavi ienaidnieki! Bet tie, kas Viņu mīl, – tie lai ir kā uzlecoša
saule savā spēkā.» Un zemei bija miers četrdesmit gadus.
26

6. nodaļa
Kad Israēla bērni atkal darīja, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, tad Tas Kungs tos nodeva
midiāniešu rokās septiņus gadus.
2
Un, kad Midiāna roka smagi gulēja uz Israēlu, tad Israēla bērni, lai aizstāvētos pret Midiānu, sev
taisīja patvertnes kalnos un alas klintīs un nocietinājumus kalnu virsotnēs.
3
Jo, tikko kā Israēls bija iesējis, tā tūdaļ nāca Midiāns un Amaleks, un arī austrumu vīri, lai karotu
ar viņiem.
4
Un tie uzcēla visapkārt ap viņiem savas teltis un nopostīja zemes ražu līdz pat Gazas pievārtei;
un tie neatstāja nemaz pārtikas Israēlā, nedz sīklopus, nedz vēršus, nedz ēzeļus,
5
jo tie mēdza nākt ar saviem ganāmiem pulkiem un ar savām teltīm, nākdami tik lielos baros kā
siseņi, ka nedz viņus pašus, nedz viņu kamieļus nevarēja saskaitīt; viņi nāca ar noteiktu nolūku zemi
galīgi izpostīt.
6
Tā kā Midiāna dēļ Israēls ļoti panīka, tad Israēla bērni sauca pēc Tā Kunga palīdzības.
7
Un notika, kad Israēla bērni piesauca To Kungu Midiāna dēļ, 8 tad Tas Kungs sūtīja pie Israēla
bērniem pravieti; tas viņiem sacīja: «Tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs: Es esmu jūs izvedis no Ēģiptes,
un Es esmu jūs izvedis no verdzības nama.
9
Un Es jūs atbrīvoju no ēģiptiešu rokas un arī no visu jūsu apspiedēju rokas, un Es viņus jūsu
priekšā izdzinu ārā, jums ienākot, un Es devu jums viņu zemi, 10 un Es jums sacīju: Es esmu Tas Kungs,
jūsu Dievs, nezemojieties amoriešu dievu priekšā, kuru zemē jūs dzīvojat! Bet jūs neesat klausījuši
Manai balsij.»
11
Tad Tā Kunga eņģelis nāca un apsēdās zem Ofras ozola, kas piederēja abiēzerietim Joasam, un
viņa dēls Gideons kūla kviešus vīna spiedē, lai tos paslēptu no Midiāna.
12
Un Tā Kunga eņģelis viņam parādījās un sacīja: «Tas Kungs ir ar tevi, tu stiprais, varenais
vīrs!»
13
Bet Gideons viņam sacīja: «Piedod, mans kungs, bet vai Tas Kungs tiešām ir ar mums? Kāpēc
tad mums visas šīs bēdas ir uznākušas? Un kur ir visi tie brīnuma darbi, par kuriem mūsu tēvi ir
stāstījuši, sacīdami: tas bija Tas Kungs, kas mūs ir izvedis no Ēģiptes. – Bet tagad Tas Kungs mūs ir
atstūmis un nodevis Midiāna rokā.»
14
Tad Tas Kungs pagriezās pret viņu un tam sacīja: «Ej ar šo savu spēku un izglāb Israēlu no
Midiāna rokas! Patiesi, Es tevi tagad sūtu!»
15
Bet viņš sacīja: «Piedod man, mans Kungs, ar ko lai es izglābju Israēlu? Redzi, mana dzimta ir
nabagākā Manasē, bet es pats esmu jaunākais sava tēva namā.»
16
Un Tas Kungs viņam sacīja: «Tāpēc ka Es būšu ar tevi, tu sakausi Midiānu kā vienu vienīgu
vīru.»
17
Tad viņš sacīja: «Ja es esmu atradis labvēlību Tavās acīs, tad dod jel man zīmi, ka Tu tas tiešām
esi, kas ar mani runā.
18
Neatkāpies, lūdzams, no šīs vietas, kamēr es pie Tevis atgriežos, atnesu Tev savu dāvanu un to
novietoju Tavā priekšā!» Un Viņš sacīja: «Es palikšu, kamēr tu atkal nāksi.»
19
Un Gideons iegāja savā namā un sagatavoja kazlēnu un neraudzētas maizes no ēfas smalko
kviešu miltu; gaļu viņš ielika grozā, bet viru ielēja māla podā, iznesa Viņam ārā zem ozola un to
pasniedza Viņam.
20
Un Tā Kunga eņģelis sacīja viņam: «Ņem gaļu un neraudzētās maizes un liec tās šeit uz šīs
klints, bet viru izlej zemē.» Un viņš tā arī izdarīja.
1
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Tad Tā Kunga eņģelis izstiepa savu roku un ar zižļa galu, kas tam bija rokā, pieskārās gan gaļai,
gan neraudzētām maizēm, tad izšāvās uguns no klints un aprija gaļu un neraudzētās maizes; un Tā
Kunga eņģelis nozuda no viņa acīm.
22
Kad Gideons noskārta, ka tas bija bijis Tā Kunga eņģelis, tad viņš sacīja: «Ak vai, mans Kungs
un Dievs! Es esmu redzējis Tā Kunga eņģeli vaigu vaigā!»
23
Tad Tas Kungs viņam sacīja: «Miers ar tevi! Nebīsties, tu nemirsi.»
24
Tad Gideons tur uzcēla altāri Tam Kungam, un viņš to nosauca: Tas Kungs ir miers. Un tāds tas
ir vēl līdz šai dienai abiēzeriešu Ofrā.
25
Un notika tanī naktī, ka Tas Kungs viņam sacīja: «Ņem jaunu vērsi, kas pieder tavam tēvam, un
vēl otru vērsi, kas ir septiņus gadus vecs, un nojauc Baala altāri, kas ir tavam tēvam, un nocērt elku
koku, kas ir tam līdzās.
26
Un uzcel altāri Tam Kungam, savam Dievam, šī nocietinātā kalna galā, kā noteikts, ņem otru
vērsi un upurē to kā dedzināmo upuri ar elka koka malku, ko tu būsi nocirtis.»
27
Tad Gideons izraudzīja desmit vīrus no saviem kalpiem un darīja tā, kā Tas Kungs bija viņam
sacījis; tā kā viņš baidījās no sava tēva nama un no pilsētas ļaudīm to darīt dienā, tad viņš to izdarīja
naktī.
28
Kad nu pilsētas vīri agri no rīta uzcēlās un redzēja, ka Baala altāris ir salauzīts un elku koks, kas
atradās tam līdzās, nocirsts un ka otrs vērsis upurēts kā dedzināmais upuris uz jaunuzceltā altāra, 29 tad
tie cits citam vaicāja: «Kas to ir darījis?» Un, kad tie meklēja un vāca ziņas, tad tiem tika sacīts:
«Gideons, Joasa dēls, to darījis.»
30
Tad pilsētas vīri teica Joasam: «Izdod mums savu dēlu, jo viņam ir jāmirst, tāpēc ka viņš ir
nolauzis Baala altāri un nocirtis elku koku, svēto koku, kas bija tam līdzās.»
31
Un Joass sacīja visiem tiem, kas ap viņu pulcējās: «Vai tad jūs gribat uzņemties cīņu Baala
vietā? Vai jūs varbūt pat domājat viņu glābt? Lai tas, kas grib par viņu cīnīties, mirst vēl šinī rītā! Ja
tiešām Baals ir dievs, tad viņš pats par sevi cīnīsies, tādēļ ka kāds ir nolauzis viņa altāri.»
32
Un tanī dienā viņi nosauca Gideonu par Jerubbaalu.14
33
Bet visi midiānieši un amalekieši, un austrumu vīri sapulcējās vienkopus, pārcēlās pāri un
uzcēla savas teltis Jezreēlas līdzenumā.
34
Tad Tā Kunga Gars nāca pār Gideonu, un viņš pūta tauri un sasauca kopā visus abiēzeriešus, lai
tie viņam sekotu.
35
Un viņš izsūtīja vēstnešus pa visu Manases cilti, aicinādams, lai tie viņam sekotu; viņš nosūtīja
vēstnešus arī pie Ašera, pie Zebulona un pie Naftaļa ciltīm, un tie devās viņam pretī.
36
Un Gideons sacīja Dievam: «Ja Tu esi nolēmis ar manu roku izglābt Israēlu, kā Tu esi solījis, 37
redzi, es izklāšu aitas vilnas cirpumu uz klona: ja rasa būs vienīgi uz svaigi cirptās vilnas, bet visa pārējā
zeme būs sausa, tad es zināšu, ka Tu atpestīsi Israēlu ar manu roku, kā Tu to esi solījis.»
38
Un viņš tā arī izdarīja. Kad nākamās dienas rītā viņš agri piecēlās, viņš izspieda cirpumu un
izgrieza rasu no cirpuma, veselu kausu pilnu ūdens.
39
Tad Gideons sacīja Dievam: «Neiekaisti, lūdzams, dusmās pret mani, ja tikai es vēl vienu reizi
gribu Tev ko lūgt! Ļauj man vēl vienu reizi, ka pārbaudu ar šo vilnu: šoreiz lai vilna paliek pilnīgi sausa,
vienīgi tā, bet pa visu zemi lai būtu rasa.»
40
Un Dievs tā arī lika notikt tanī naktī: vienīgi cirpums bija sauss, bet visu zemi klāja rasa.
21

7. nodaļa
Tad Jerubbaals, tas ir Gideons, un līdz ar viņu visa karotāju saime, kas bija pie viņa, cēlās agri
no rīta un apmetās pie Haroda avota, tā ka Midiāna nometne bija no viņa uz ziemeļiem ielejā aiz Mores
pakalna.
2
Un Tas Kungs sacīja Gideonam: «Pie tevis ir pārāk daudz karotāju, lai Es varētu nodot Midiānu
viņu rokā un lai Israēls nevarētu Manā priekšā dižoties, sacīdams: es pats esmu sev ar savu roku
sagādājis glābšanu. –
3
Bet tāpēc liec tagad saukt, visai tautai dzirdot, sacīdams: kas baidās un kam ir bailes, tas lai
griežas atpakaļ un steidzas projām no Gileāda kalna.» Un tā no tautas griezās atpakaļ divdesmit divi
tūkstoši, bet palika desmit tūkstoši.
4
Bet Tas Kungs sacīja Gideonam: «Aizvien vēl ļaužu ir par daudz; noved tos lejā pie ūdens, tur
Es tev tos izlasīšu, un lai notiek tā: par kuru Es teikšu: šim būs iet ar tevi, – tas tad lai arī iet ar tevi, bet
ikviens, par kuru Es teikšu: šim nebūs iet ar tevi, – tas lai arī neiet!»
1

14

Lai Baals cīnās.

VEcordia, izvilkums L-BIBLE2

32

Bībele. Vēstures Grāmatas

Kad Gideons noveda ļaudis lejā pie ūdens, tad Tas Kungs sacīja Gideonam: «Ikvienu, kas ar
savu mēli laks ūdeni, tā kā suns lok, novieto par sevi un tāpat ikvienu, kas nometīsies ceļos, lai dzertu.»
6
Un to skaits, kuri bija lakuši no savas rokas mutē, bija trīs simti vīru, bet visi citi ļaudis bija
ūdeni dzēruši, ceļos nometušies.
7
Un Tas Kungs sacīja Gideonam: «Ar šiem trīs simti vīriem, kas lakuši, Es jūs gribu izglābt, un
Es nodošu Midiānu tavā rokā; tāpēc atlaid visu pārējo tautu, ikviens lai iet uz savu dzīves vietu.»
8
Un viņi ņēma savu ceļamaizi un arī savas taures, bet visus pārējos Israēla vīrus viņš atlaida,
ikvienu uz savu telti, bet paturēja sev tikai šos trīs simti vīrus. Bet Midiāna nometne atradās zem viņa
ielejā.
9
Un tanī naktī notika, ka Tas Kungs ar viņu runāja un viņam sacīja: «Celies, trauc lejup, jo Es
esmu viņus nodevis tavā rokā.
10
Bet, ja tu bīsties viens pats noiet lejā nometnē, tad ej tu un tavs puisis Pura.
11
Tad tu dzirdēsi, ko tie runā, un pēc tam tavas rokas kļūs stipras un tu dosies lejā pret nometni.»
Tad viņš nogāja ar savu puisi Puru līdz pirmajiem apbruņotiem sargiem nometnes malā.
12
Un midiānieši un amalekieši, kā arī visi austrumu vīri bija saplūduši ielejā tik lielā skaitā kā
siseņu bari, un to kamieļu pulki nebija saskaitāmi, tik daudz kā smiltis jūras malā.
13
Kad Gideons tur nonāca, tad redzi, viens vīrs stāstīja savam biedram sapni un sacīja: «Raugi, es
nesen redzēju sapni: labi cepts miežu plācenis ieripoja midiāniešu nometnē, atvēlās līdz teltij un to tā
ķēra, ka tā krita un apgāzās pavisam otrādi, un tā telts sakrita.»
14
Tad viņa biedrs atbildēja: «Tas nenozīmē neko citu kā israēlieša Gideona, Joasa dēla, zobenu.
Dievs ir nodevis midiāniešus un visu mūsu nometni viņa rokā.»
15
Kad Gideons dzirdēja sapņa stāstījumu un tā izskaidrojumu, tad viņš pateikdamies krita uz sava
vaiga pie zemes, atgriezās atpakaļ Israēla nometnē un sacīja: «Celieties, jo Tas Kungs Midiāna nometni
ir nodevis jūsu rokā!»
16
Un viņš sadalīja tos trīs simti vīrus trijās vienībās ar vadītājiem un deva visiem taures un tukšas
krūzes rokā līdz ar lāpām šajās tukšajās krūzēs.
17
Un viņš tiem sacīja: «Skatieties uz mani un tā arī dariet! Un redzi, kad es nonākšu pie nometnes
malas – kā es darīšu, tā dariet arī jūs!
18
Kad es taurēšu – es un visi, kas ir pie manis, tad arī jūs pūtiet taures apkārt ap visu nometni un
sauciet: Tam Kungam un Gideonam!»
19
Tad Gideons ar simts vīriem, kas bija kopā ar viņu, nonāca nometnes malā nakts vidējās sardzes
maiņas iesākumā, un midiānieši bija tikko kā pabeiguši novietot sargus, kad israēlieši pūta taures un
sadauzīja traukus, kas tiem bija rokās.
20
Un tā trīs simti izlasītu vīru pūta taures un sadauzīja traukus, savā kreisajā rokā viņi stingri
turēja lāpas un savā labajā rokā taures, lai pūstu, un kliedza: «Tam Kungam un Gideonam – zobens!»
21
Un tie palika stāvot, ikviens savā vietā visapkārt nometnei. Tad viss karaspēks nometnē
sakustējās, sacēla troksni un metās bēgt, 22 jo, kad trīs simti vīru pūta taures, tad Tas Kungs vērsa viena
zobenu pret otra zobenu pa visu nometni, un tie bēga līdz Bet-Sitai uz Cereras pusi līdz Abel-Meholas
krastmalai pie Tabatas.
23
Tad tika sasaukti Israēla vīri no Naftaļa, Ašera un Manases ciltīm, itin visi, un tie vajāja
Midiānu.
24
Un Gideons izsūtīja vēstnešus pa visiem Efraima kalniem, sacīdams: «Dodieties lejup pretī
midiāniešiem, atņemiet tiem ūdeņus līdz pat Bet-Bārai un tāpat nogrieziet tiem pāreju pār Jordānu.» Tad
visi Efraima vīri paklausīja un ieņēma ūdens avotus līdz Bet-Bārai un pāreju pār Jordānu.
25
Viņi sagūstīja abus midiāniešu vadoņus Orebu un Seēbu, un viņi nogalināja Orebu pie ZūrOrebas,15 bet Seēbu viņi nogalināja pie Jeker-Seēbas,16 un tie tālāk vajāja Midiānu, bet Oreba un Seēba
galvas tie atnesa Gideonam viņā pusē Jordānai.
5

8. nodaļa
Bet Efraima vīri sacīja viņam: «Kādēļ tu esi mums tā darījis, kāpēc tu mūs neaicināji tad, kad tu
gāji karot pret Midiānu?» Un tie ar viņu stipri bārās.
2
Tad viņš tiem sacīja: «Ko tad es esmu tagad tādu veicis, salīdzinot ar jums? Vai Efraima
beidzamais salasījums nav labāks kā Abiēzera pirmās ražas?
1

15
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Kraukļu klints.
Vilku spaidiem.
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Dievs ir jūsu rokā nodevis Midiāna vadoņus Orebu un Seēbu, un kā gan es būtu spējis tā rīkoties
kā jūs?» Un, viņam šādus vārdus runājot, beidzot viņu dusmas pret viņu aprima.
4
Kad Gideons nāca pie Jordānas un bija jau pārgājis pāri ar tiem trīs simti vīriem, kas bija pie
viņa un kas bija piekusuši no vajāšanas, 5 tad viņš lūdza Sukotas vīrus: «Dodiet tiem ļaudīm, kas man
seko, dažus klaipus maizes, jo viņi ir piekusuši – es vajāju Zebu un Calmunnu, Midiāna ķēniņus.»
6
Bet Sukotas vadoņi atbildēja: «Vai tad Zeba un Calmunnas dūres ir jau tavā rokā, ka mums būs
dot tavam karapulkam maizi?»
7
Tad Gideons atbildēja: «Lai paliek tā! Ja Tas Kungs Zebu un Calmunnu nodos manā rokā, tad es
jūsu miesas kulšu ar tuksneša ērkšķiem un dadžiem.»
8
Un no turienes viņš devās augšā uz Penuēlu un runāja ar tiem tāpat, bet Penuēlas vīri tam
atbildēja gluži tāpat, kā Sukotas vīri bija atbildējuši.
9
Un viņš sacīja arī Penuēlas vīriem: «Kad es sveiks atgriezīšos, tad es šo nocietinājumu
noārdīšu.»
10
Bet Zeba un Calmunna atradās Karkorā, un kopā ar viņiem bija to karaspēks ap piecpadsmit
tūkstoši vīru, visi, kas bija palikuši pāri no austrumu vīru nometnes, jo simts divdesmit tūkstoši vīru,
zobena nesēji, bija krituši.
11
Un Gideons devās pa tuksneša sirotāju ceļu austrumos no Nobas un Jogbehas, uzbruka un
sakāva viņu karaspēku nometnē tai brīdī, kad tiem šķita, ka tā ir droša.
12
Un Zeba un Calmunna bēga, bet viņš tos vajāja un sagūstīja abus Midiāna ķēniņus – Zebu un
Calmunnu; un visu karaspēku viņš izkliedēja.
13
Tad Gideons, Joasa dēls, griezās atpakaļ pa augšējo ceļu pāri kalniem.
14
Un tur viņš notvēra kādu zēnu no Sukotas vīru pulka, un viņš to izjautāja, un tas viņam
uzrakstīja gan Sukotas vadoņus, gan viņas vecajus, septiņdesmit septiņus vīrus.
15
Un tad viņš nonāca pie Sukotas vīriem un sacīja: «Te nu tagad ir Zeba un Calmunna, kuru dēļ
jūs mani nievājāt, sacīdami: vai Zebas un Calmunnas dūres ir jau tavā rokā, ka mums jau tagad taviem
piekusušiem vīriem ir jādod maize?»
16
Tad viņš lika satvert pilsētas vecajus, ņēma tuksneša ērkšķus un dadžus, un viņš lika iepazīt tos
Sukotas vīriem.
17
Bet Penuēlas nocietinājumu viņš nojauca, un pilsētas vīrus viņš nokāva.
18
Tad viņš teica Zebam un Calmunnam: «Kā izskatījās tie vīri, ko jūs esat Tāborā nokāvuši?» Tie
atbildēja: «Tie visi bija gluži tādi kā tu, ikviens savā izskatā kā ķēniņa dēls.»
19
Tad viņš sacīja: «Tie bija mani brāļi, manas mātes dēli. Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo, ja jūs
būtu saudzējuši viņu dzīvības, es jūs nenokautu!»
20
Un viņš sacīja Jeteram, savam pirmdzimtajam dēlam: «Celies, nokauj tos!» Bet zēns neizvilka
savu zobenu, jo viņš baidījās, tāpēc ka viņš bija vēl jauns.
21
Tad Zeba un Calmunna sacīja: «Celies tu pats un nodur mūs, jo, kāds vīrs, tāds ir viņa spēks!»
Tad Gideons cēlās un nokāva Zebu un Calmunnu, un viņš noņēma mēnestiņus, kas bija ap viņu kamieļu
kakliem.
22
Un Israēla vīri sacīja Gideonam: «Esi tu mums ķēniņš, tu un tavs dēls, un tava dēla dēls, jo tu
mūs esi izpestījis no Midiāna rokas.»
23
Bet Gideons tiem atbildēja: «Es negribu būt jūsu ķēniņš, un arī mans dēls nevaldīs pār jums;
Tas Kungs ir jūsu ķēniņš.»
24
Un Gideons tiem sacīja: «Es tomēr kaut ko lūgšu no jums: dodiet man ikviens savu gredzenu no
sava laupījuma.» Jo tie valkāja zelta gredzenus, tāpēc ka bija ismaēlieši.
25
Un viņi atbildēja: «Labprāt, mēs dosim.» Un tie izklāja kādu tērpu un uz tā meta katrs vienu
gredzenu no sava laupījuma.
26
Šo pieprasīto zelta gredzenu svars bija tūkstoš septiņi simti zelta seķeļu, neieskaitot mazos
mēnešus un auskarus, un purpura tērpus, ko bija valkājuši Midiāna ķēniņi, neieskaitot arī kaklu ķēdes,
kas bija ap kakliem viņu kamieļiem.
27
Un Gideons no tā darināja dārgu efodu, un viņš to novietoja Ofrā, savā pilsētā; un viss Israēls ar
to piekopa tur elka kalpību, un tas Gideonam un viņa namam kļuva par slazda valgu.
28
Bet midiānieši tomēr bija pazemoti Israēla bērnu priekšā, un tie nespēja vairs savu galvu pacelt;
zemei bija miers četrdesmit gadus, kamēr Gideons dzīvoja.
29
Un Jerubbaals, Joasa dēls, nogāja un dzīvoja savā namā.
30
Gideonam bija septiņdesmit dēlu, kas bija no viņa gurniem nākuši, jo viņam bija daudz sievu.
31
Arī viņa blakussieva, kas tam bija Sihemā, dzemdēja viņam dēlu, un viņš nosauca to vārdā
Abimelehs.
3
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Un Gideons, Joasa dēls, nomira sirmā vecumā un tika apglabāts sava tēva Joasa kapa vietā –
abiēzeriešu Ofrā.
33
Bet, kad Gideons bija nomiris, tad Israēla bērni noklīda uz neceļiem un netikli kalpoja baaliem
un izveidoja Baal-Berītu.17
34
Un Israēla bērni nepieminēja To Kungu, savu Dievu, kas patiešām viņus bija izglābis no visu
viņu apkārtējo ienaidnieku rokas.
35
Viņi arī neapgājās labi ar Jerubbaala, tas ir, Gideona, namu, neievērodami to labo, ko viņš bija
Israēlam darījis.
32

9. nodaļa
Abimelehs, Jerubbaala dēls, nogāja uz Sihemu pie savas mātes brāļiem un pateica viņiem un
visam savas mātes tēva namam:
2
«Jautājiet visiem Sihemas varasvīriem: kas jums ir labāk – ka pār jums valda septiņdesmit vīru,
visi Jerubbaala dēli, vai ka valda viens vienīgs vīrs? – Pieminiet, ka es esmu gan jūsu kauls, gan jūsu
miesa.»
3
Kad Sihemas varasvīru klātbūtnē viņa mātes brāļi sacīja tiem visus šos vārdus, tad viņu sirdis
nosvērās uz Abimeleha pusi, jo tie sacīja: «Viņš taču ir mūsu brālis.»
4
Un tie viņam izsniedza septiņdesmit sudraba seķeļus no Baal-Berīta svētnīcas, un par tiem
Abimelehs saderēja visādus neliešus un neuzticamus ļaudis, kas viņam sekoja.
5
Pēc tam viņš nonāca Ofrā, sava tēva namā, un nokāva savus brāļus, Jerubbaala dēlus,
septiņdesmit vīrus uz viena vienīga akmens; bet Jotāms, Jerubbaala jaunākais dēls, paglābās, jo viņš bija
paslēpies.
6
Tad sapulcējās visi Sihemas varasvīri un viss Bet-Millas pulks, un tie visi devās kopā un iecēla
Abimelehu par ķēniņu pie piemiņas ozola, kas ir tuvu pie Sihemas.
7
Kad to pateica Jotāmam, tad viņš cēlās un devās Garicima kalna virsotnē, nostājās un pacēla
savu balsi, sauca un sacīja: «Uzklausiet mani, jūs Sihemas varasvīri, tad Dievs arī jūs klausīs!
8
Sanākt reiz sanāca koki, lai sev svaidītu ķēniņu, un tie sacīja eļļas kokam: valdi jel tu pār mums
kā ķēniņš!
9
Bet eļļas koks tiem atbildēja: vai man likt iet zudumā savam taukumam, par ko Dievs un cilvēki
mani slavē, un es tad lai noietu un līgotos pāri koku galotnēm?
10
Tad koki teica vīģes kokam: nāc tu, esi mūsu ķēniņš!
11
Bet vīģes koks tiem sacīja: vai lai es atstāju savu saldumu sulā un savus labos augļus, kas ir tik
jauki, un lai noietu un līgotos pāri citiem kokiem?
12
Tad koki sacīja vīna kokam: nāc tu un topi mums par ķēniņu!
13
Bet vīna koks tiem atbildēja: vai lai es atstāju savu vīna svaigo sulu, kas ielīksmo kā dievus, tā
cilvēkus, un lai noietu un līgotos pāri citiem kokiem?
14
Tad visi koki uzrunāja dzēlīgo ērkšķu krūmu: nāc tu un esi ķēniņš pār mums!
15
Tad ērkšķu krūms atbildēja pārējiem kokiem: kad jūs patiešām mani gribat svaidīt sev par
ķēniņu, tad nāciet un uzticieties manai paēnai. Bet, ja jūs to nedarīsit, tad lai no ērkšķu krūma izšaujas
uguns, un lai tā aprij Libanona ciedrus!
16
Tad nu tagad, ja jūs esat godīgi un nevainojami rīkojušies, ieceldami Abimelehu par ķēniņu, un
ja jūs esat labu vien darījuši Jerubbaalam un viņa namam, un ja jūs esat tā darījuši, kā viņa rokas būtu to
pelnījušas, – 17 jo mans tēvs ir jūsu dēļ vedis karus, viņš jūsu dēļ ir bijis labprātīgi ar mieru ziedot savu
dzīvību un jūs ir izglābis no Midiāna rokas, 18 kurpretī jūs šodien esat sacēlušies pret mana tēva namu un
esat nogalinājuši viņa dēlus, septiņdesmit vīrus uz viena akmens, un esat iecēluši Abimelehu, kalpones
dēlu, par ķēniņu Sihemas varasvīriem, tāpēc ka viņš ir jūsu brālis, – 19 ja jūs tiešām esat rīkojušies godīgi
un taisnīgi ar Jerubbaalu un viņa namu, tad vēlu jums no sirds priecāties par Abimelehu, un arī viņš lai
būtu līksms par jums.
20
Bet, ja ne, tad lai uguns iziet no Abimeleha un lai aprij Sihemas varasvīrus un pils iemītniekus,
un lai uguns iziet arī no Sihemas varasvīriem un no pils un aprij Abimelehu!»
21
Tad Jotāms steidzīgi bēga un glābās, nokļūdams Beērā, un tur viņš dzīvoja, baidīdamies no sava
brāļa Abimeleha un turēdamies tālu no viņa.
22
Kad nu Abimelehs bija trīs gadus valdījis pār Israēlu, 23 tad Dievs deva ļaunu prātu Abimeleha
un Sihemas varasvīru starpā, tā ka Sihemas varasvīri lauza uzticību Abimeleham un atstājās no viņa.
1
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Tas notika tādēļ, lai viņa varmācība, kas bija nodarīta septiņdesmit Jerubbaala dēliem, kristu uz
viņu un viņu asinis lai nāktu pār Abimelehu, viņu brāli, kas tos pats bija nogalinājis, un lai tās nāktu arī
pār Sihemas varasvīriem, kuri bija stiprinājuši viņa rokas, lai viņš nokautu savus brāļus.
25
Lai noskaņotu ļaudis pret Abimelehu, Sihemas varasvīri novietoja kalnos paslēptus laupītājus.
Tiem vajadzēja aplaupīt ikvienu ceļa gājēju. Tas tika paziņots Abimeleham.
26
Toreiz Gaāls, Ebeda dēls, nāca ar saviem brāļiem, lai apmestos Sihemā, un Sihemas varasvīri
viņam uzticējās.
27
Reiz tie izgāja ārā uz lauka un nolasīja vīna dārzus, izspieda sulu un svinēja prieka svētkus, tad
tie devās sava dieva namā, ēda un dzēra un lādēja Abimelehu.
28
Tad Gaāls, Ebeda dēls, sacīja: «Kas gan ir Abimelehs, un kas esam mēs, sihemieši, ka mums
viņam jākalpo? Vai viņš nav Jerubbaala dēls un Zebuls viņa pilnvarotais? Vai viņam nevajadzētu kalpot
Hemora, Sihemas tēva, vīriem? Kādēļ tad mums ir jākalpo viņam?
29
Ak, kaut šī tauta būtu manā vadībā, gan tad es izdzītu Abimelehu!» Un Abimeleham viņš teica:
«Pastiprini savu karaspēku un nāc laukā!»
30
Kad nu Zebuls, pilsētas virspavēlnieks, šos Gaāla, Ebeda dēla, vārdus dzirdēja, tad viņam
sametās dusmas.
31
Viņš slepeni nosūtīja ziņnešus pie Abimeleha uz Arūmu un vēstīja: «Redzi, Gaāls, Ebeda dēls,
ar saviem brāļiem ir atnākuši uz Sihemu, un tagad tie sakūda pilsētu pret tevi.
32
Tādēļ celies tu un arī tie karavīri, kas ir pie tevis, nakts laikā un apmeties tīrumu aizsegā.
33
Bet rīt agri, saulei lecot, celies un uzbrūc pilsētai. Un redzi, kad viņš ar karavīriem, kas turas pie
viņa, izietu tev pretī, tad tu varētu darīt, kā tava roka to atrod par iespējamu.»
34
Tad Abimelehs ar karavīru saimi, kas bija pie viņa, cēlās naktī, devās ceļā tīrumu aizsegā un
četros pulkos ielenca Sihemu.
35
Bet Gaāls, Egeda dēls, iznāca laukā un nostājās pilsētas vārtos; tad Abimelehs un visi tie, kas
bija pie viņa, cēlās ārā no paslēptuves.
36
Tiklīdz Gaāls ieraudzīja šos ļaudis, viņš teica Zebulam: «Redzi, tur taču kareivji dodas lejup no
kalnu virsotnēm!» Bet Zebuls viņam saka: «Kalnu ēnas tev šķiet vīri esam.»
37
Gaāls tomēr nerimās un teica: «Nē, tie ir karavīri, kas nāk lejup, un tur ir vēl viens pulks
karavīru, kas nāk pa ceļu no Burvju ozoliem.»
38
Tad Zebuls viņam sacīja: «Kur nu tagad ir tava mute, ar ko tu teici: kas ir Abimelehs, ka mums
būs viņam kalpot labu prātu? Vai tā nav tā tauta, par kuru tu ņirgājies? Izej nu tagad ārā un karo pret
viņiem!»
39
Un Gaāls izgāja Sihemas varasvīru priekšgalā un karoja pret Abimelehu.
40
Un Abimelehs to vajāja, un tas bēga no viņa, un daudzi krita, un nokautie gulēja līdz pat pilsētas
vārtiem.
41
Tad Abimelehs atgriezās Arumā, bet Zebuls izdzina Gaālu un viņa brāļus, ka tie nepalika dzīvot
Sihemā.
42
Un notika nākamajā dienā, ka ļaudis izgāja tīrumā, un tas tika paziņots Abimeleham.
43
Tad viņš sapulcināja savu karaspēku, sadalīja to trijos pulkos un tos paslēpa laukos. Un, kad
viņš vēroja, ka tauta pašreiz nāk laukā no pilsētas, tad viņš devās pret tiem cīņā un tos apkāva.
44
Un Abimelehs un tie pulki, kas pie viņa bija, devās tālāk uz priekšu un apstājās pie pilsētas
vārtiem, bet divi pulki uzbruka visiem tiem, kas atradās laukā, un arī tos nogalināja.
45
Tā Abimelehs karoja pret pilsētu visu dienu, un viņš arī ieņēma pilsētu un nokāva visus ļaudis,
kas atradās pilsētā, un, nopostījis pilsētu, pārkaisīja to ar sāli.
46
Kad visi Sihemas pils iemītnieki to dzirdēja, tad tie gāja Derības dieva nama tornī.
47
Un, tiklīdz Abimeleham tika paziņots, ka visi Sihemas pils varasvīri ir sapulcējušies vienkopus,
48
tad Abimelehs devās ar visu savu karaspēku, kas bija pie viņa, augšup Salmona kalnā. Tur Abimelehs
ņēma savā rokā cirvi, nocirta kāda koka zaru, uzcēla un uzlika to uz saviem pleciem; tad viņš sacīja tai
tautai, kas bija pie viņa: «Ko jūs redzat mani darām, to steigšus darait arī jūs, tāpat kā es!»
49
Tad arī visi ļaudis nocirta pa zaram un sekoja Abimeleham. Viņi nolika zarus pie stiprā torņa un
aizdedzināja tos ar uguni; tā nomira visi Sihemas pils ļaudis, ap tūkstoš vīru un sievu.
50
Tad Abimelehs devās pret Tebecu, uzcēla savas teltis tai visapkārt un ieņēma to.
51
Bet pilsētas vidū atradās stiprs nocietinājums, tur sabēga visi vīri un visas sievas, un visi
pilsētas varasvīri; un tie visu aiz sevis noslēdza un uzkāpa uz torņa jumta.
52
Kad nu Abimelehs bija tuvu nocietinājumam, tad viņš devās pret to uzbrukumā un izlauzās līdz
cietokšņa durvīm, lai tās sadedzinātu ar uguni.
24
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Bet tad kāda sieva nometa virsējo dzirnu akmeni uz Abimeleha galvu, un tas sadragāja viņa
galvaskausu.
54
Tad viņš steidzīgi piesauca savu puisi ieroču nesēju un pavēlēja tam: «Izvelc savu zobenu un
nonāvē mani, lai par mani nesaka, ka kāda sieva mani nonāvējusi!» Un viņa ieroču nesējs to nodūra, un
tā tas nomira.
55
Kad Israēla vīri redzēja, ka Abimelehs bija kritis, tad tie atgriezās ikviens savās mājās.
56
Tā Dievs atmaksāja Abimeleha ļauno darbu, ko viņš bija nodarījis savam tēvam, nokaudams
savus septiņdesmit brāļus.
57
Un visiem tiem ļauniem darbiem, ko Sihemas vīri bija nodarījuši, Dievs lika krist atpakaļ uz
viņu galvām, un tā piepildījās Jotāma, Jerubbaala dēla, lāsts.
53

10. nodaļa
Un pēc Abimeleha, lai glābtu Israēlu, cēlās Tola, Dodas dēla Pūvas dēls, vīrs no Isašara cilts, un
viņš dzīvoja Šamīrā, Efraima kalnos.
2
Tola tiesāja Israēlu divdesmit trīs gadus un nomira, un tika apglabāts Šamīrā.
3
Un pēc viņa cēlās Jaīrs no Gileādas un tiesāja Israēlu divdesmit divus gadus.
4
Viņam bija trīsdesmit dēli, un tie jāja uz trīsdesmit jauniem ēzeļiem, un viņiem piederēja
trīsdesmit pilsētas, kuras vēl līdz šai dienai sauc par Jaīra telšu nometnēm; tās atrodas Gileāda zemē.
5
Un Jaīrs nomira, un to apglabāja Kamonā.
6
Bet Israēla bērni joprojām darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, un kalpoja baaliem un
aštartēm, un Arama dieviem, Sidonas dieviem un Moāba dieviem, Amona bērnu dieviem un filistiešu
dieviem; tā tie atstāja To Kungu un Viņam vairs nekalpoja.
7
Tad Tā Kunga dusmība iekaisa pret Israēlu, un Viņš tos nodeva filistiešu un Amona bērnu rokās.
8
Un tie spiestin apspieda Israēla bērnus visu laiku astoņpadsmit gadus, proti, visus Israēla bērnus,
kas atradās viņpus Jordānai amoriešu zemē, kura arī ir Gileādā.
9
Kad Amona bērni gāja pāri Jordānai, lai karotu ar Jūdu, ar Benjamīnu un ar Efraima ciltīm, tad
Israēls nonāca lielās bailēs.
10
Un Israēla bērni piesauca To Kungu, sacīdami: «Mēs esam pret Tevi grēkojuši, jo mēs bijām
aizmirsuši savu Dievu, kalpodami baaliem.»
11
Tad Tas Kungs sacīja uz Israēla bērniem: «Vai Es neesmu jūs izglābis no ēģiptiešiem un no
amoriešiem, arī no Amona bērniem un no filistiešiem, 12 tāpat no sidoniešiem, no amalekiešiem un no
Maona, kad tie jūs gauži spaidīja un jūs saucāt Mani?
13
Bet jūs esat atkal Mani aizmirsuši un kalpojuši svešiem dieviem, tādēļ Es jūs vairs negribu
glābt.
14
Ejiet un brēciet pēc svešo dievu palīdzības, ko jūs paši esat sev izraudzījuši, lai tie jūs izglābj
bēdu brīdī.»
15
Bet Israēla bērni sacīja Tam Kungam: «Mēs esam grēkojuši. Dari ar mums, kā Tev liekas labi,
tikai izglāb mūs šoreiz.»
16
Tad tie izmeta no sava vidus svešo tautu dievus, un viņi atkal kalpoja Tam Kungam, un Tas
Kungs iežēlojās par Israēla bēdām.
17
Kad nu amonieši bija saaicināti kopā un tie savas teltis bija uzcēluši Gileādā, bet israēlieši
sapulcējušies un novietojušies Micpā, 18 tad ļaudis, Gileādas vadoņi, sacīja cits citam: «Kurš būs tas vīrs,
kas uzsāks cīnīties ar amoniešiem? Tam būs būt par galvu visiem Gileādas iedzīvotājiem!»
1

11. nodaļa
Gileādietis Jefta bija stiprs karavīrs, kaut arī netikles dēls; viņa tēvs bija kāds gileādietis.
2
Šī gileādieša sieva viņam dzemdēja dēlus; un, kad šīs sievas dēli pieauga, tad tie izdzina Jeftu un
tam sacīja: «Tu gan nemantosi nenieka sava tēva namā, jo tu esi citas sievas dēls.»
3
Tad Jefta bēga no saviem brāļiem un apmetās dzīvot Tobas zemē; ap Jeftu sapulcējās dažādi
nelieši un gāja kopā ar viņu sirot.
4
Pēc kāda laika amonieši sāka karot ar Israēlu.
5
Kad amonieši sāka uzbrukumu pret Israēlu, tad Gileādas vecaji devās ceļā, lai atvestu Jeftu no
Tobas zemes, 6 un tie sacīja Jeftam: «Nāc un topi tu mums par vadoni, jo mēs karosim pret
amoniešiem!»
7
Bet Jefta sacīja Gileādas vecajiem: «Vai jūs mani neienīdāt un neizdzināt mani no mana tēva
nama? Kāpēc jūs tagad nākat pie manis, kad jums ir bēdu laiki?»
1
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Tad Gileādas vecaji sacīja Jeftam: «Tāpēc jau mēs atkal pie tevis atgriežamies, nāc mums līdzi,
mēs karosim ar Amona bērniem, un tev būs būt pie mums par galveno visiem Gileādas iedzīvotājiem!»
9
Tad Jefta sacīja Gileādas vecajiem: «Jūs esat atkal pie manis atnākuši, lai vestu karu pret Amona
bērniem. Bet, kad Tas Kungs tos nodos manā rokā, vai tad es arī būšu jums par galvu?»
10
Tad Gileādas vecaji sacīja Jeftam: «Lai Tas Kungs mūsu vidū dzird, ka mēs lietu izkārtosim
tieši tā, kā tu to esi nupat prasījis.»
11
Tad Jefta gāja kopā ar Gileādas vecajiem, un tauta viņu iecēla sev par galveno un par
karavadoni, un Jefta cēla visu savu lietu Tā Kunga priekšā Micpā.
12
Un Jefta nosūtīja vēstnešus pie amoniešu ķēniņa, teikdams: «Ko tev no manis vajag, ka tu esi
nācis un lauzies manā zemē, lai sāktu karu?»
13
Tad amoniešu ķēniņš atbildēja Jeftas sūtņiem: «Tāpēc ka Israēls ir atņēmis manu zemi, kad viņš
atnāca no Ēģiptes, sākot no Arnonas līdz Jabokai un Jordānai; tagad nu atdod man to ar labu!»
14
Bet Jefta sūtīja atkal vēstnešus pie amoniešu ķēniņa 15 un lika tam teikt: «Tā saka Jefta: Israēls
nav ņēmis ne Moāba zemi, ne amoniešu zemi, 16 jo, iznākot no Ēģiptes, Israēls gāja pa tuksnesi līdz
Niedru jūrai un nonāca Kadešā.
17
Un Israēls tanī laikā nosūtīja vēstnešus pie Edoma ķēniņa, teikdams: atļauj mums iziet caur tavu
zemi. Bet Edoma ķēniņš neuzklausīja lūgumu. Un arī pie Moāba ķēniņa viņš sūtīja, bet arī tas to
negribēja. Un tā Israēlam vajadzēja palikt Kadešā.
18
Un pēc tam viņš pārstaigāja tuksnesi un apgāja Edoma zemei un Moāba zemei apkārt, un
nonāca apgabalā pret austrumiem no Moāba zemes; un tur tas uzcēla savas teltis viņpus Arnonas, bet tie
neienāca Moāba robežās, jo Arnona ir moābiešu robeža.
19
Tad Israēls sūtīja vēstnešus pie amoriešu ķēniņa Sihona, Hešbonas ķēniņa, un Israēls tam teica:
atļauj mums iziet caur tavu zemi uz savu vietu.
20
Tomēr Sihons neuzticējās Israēlam, lai atļautu viņam šķērsot savas robežas, bet sapulcināja visu
savu karotāju saimi, apmetās nometnē pie Jahcas un uzbruka Israēlam.
21
Bet Tas Kungs, Israēla Dievs, nodeva Sihonu un visu viņa karotāju saimi Israēla rokā, ka tie tos
sakāva; tā Israēls iemantoja visu zemi no amoriešiem, tās zemes iedzīvotājiem.
22
Un tie ieguva īpašumā visu amoriešu zemi no Arnonas līdz Jabokai un no tuksneša līdz
Jordānai.
23
Un tā Tas Kungs, Israēla Dievs, ir izdzinis amoriešus Savas Israēla tautas labā, – un tagad tu to
gribi ieņemt?
24
Vai tev nebūs paturēt, ko tavs dievs Kamošs tev devis? Tāpat arī mēs gribam paturēt visu, ko
Tas Kungs, mūsu Dievs, mums ir devis.
25
Un nu – vai tu tiešām savā taisnībā esi stiprāks nekā Moāba ķēniņš Balaks, Cipora dēls? Vai
viņam jelkad ar Israēlu bijušas nesaskaņas, un vai viņš ar to ir karojis, 26 kamēr Israēls mita Hešbonā un
tās mazajās pilsētās un Aroērā un tās mazajās pilsētās, un visās tanīs pilsētās, kas atrodas abpus
Arnonas, visus šos trīs simts gadus? Kāpēc tad jūs tanī laikā necentāties tos atkal pievienot sev?
27
Es tev neesmu nodarījis nekādu pārestību, bet tu gan man nodari ļaunu, jo tu man taisies
uzbrukt ar karu. Tad lai Tas Kungs pats, tas dzīvais tiesnesis, šodien tiesā starp Israēla bērniem un
Amona bērniem!»
28
Bet amoniešu ķēniņš neklausījās Jeftas vārdos, ko tas bija licis viņam pavēstīt.
29
Un Tā Kunga Gars nāca pār Jeftu, un viņš apstaigāja Gileādu un Manasi, viņš apmeklēja arī
Micpu Gileādā, un no Micpas Gileādā viņš devās pāri pret amoniešiem.
30
Un Jefta deva solījumu Tam Kungam, un viņš sacīja: «Ja Tu tiešām nodosi Amona bērnus manā
31
rokā, tad lai notiek, ka tas, kas kā pirmais iznāks no mana nama durvīm man pretim, kad es vesels
atgriezīšos no cīņas ar Amona bērniem, lai tad pieder Tam Kungam, un es to upurēšu kā dedzināmo
upuri.»
32
Tad Jefta devās pret amoniešiem, lai vestu pret tiem karu, un Tas Kungs tos nodeva viņa rokā.
33
Un viņš tos sakāva, no Aroēra sākot līdz ceļam uz Minnitu, divdesmit pilsētas, un līdz AbelKeramimai varen lielā kaujā; tā Amona bērni tika Israēla priekšā pazemoti.
34
Kad Jefta atgriezās uz Micpu savā namā, redzi, tad viņa meita iznāca viņam pretī ar rokas
bungām un dejas solī; un viņa bija tā vienīgais bērns, un bez tās viņam nebija ne dēla, ne meitas.
35
Un notika, tiklīdz viņš to ieraudzīja, viņš saplēsa savas drēbes un sauca: «Ak, mana meita! Tu
mani lauztin salauz, kāpēc tieši tev tai jābūt, kas mani apbēdini! Bet es esmu atvēris savu muti pret To
Kungu, un es tagad vairs nespēju atkāpties.»
8
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Un viņa tam atbildēja: «Mīļais tēvs, ja tu savu muti esi Tā Kunga priekšā atdarījis, tad dari man,
kā tas no tavas mutes nācis, pēc tam kad Tas Kungs tev ir ļāvis atriebties taviem ienaidniekiem, Amona
bērniem.»
37
Un viņa sacīja savam tēvam: «Lai tad ar mani tā notiek, bet dod tikai man divi mēnešus laika, jo
es gribu noiet kalnos un apraudāt savu jaunavību – es pati un manas draudzenes.»
38
Un viņš sacīja: «Ej.» Un viņš to atlaida uz diviem mēnešiem; un viņa aizgāja ar savām
draudzenēm, un tās apraudāja kalnos viņas jaunavību.
39
Un pēc diviem mēnešiem viņa atgriezās pie sava tēva, un viņš pie tās izpildīja savu solījumu, ko
viņš bija solījis; bet viņa pati vēl nepazina vīra. Un kopš tā laika tas kļuva par tikumu Israēlā, 40 ka gadu
no gada Israēla meitas dodas, lai apraudātu dziesmās gileādieša Jeftas meitu, četras dienas gadā.
36

12. nodaļa
Tika sapulcināti arī Efraima vīri, un tie devās uz ziemeļiem un sacīja Jeftam: «Kāpēc tu esi
devies karā pret Amona bērniem, bet mūs neesi saucis iet sev līdzi? Tagad mēs tavu namu virs tavas
galvas sadedzināsim ar uguni.»
2
Un Jefta viņiem sacīja: «Es pats un mana tauta bija lielā naidā ar Amona bērniem. Es jūs saucu,
bet jūs man nepalīdzējāt atbrīvoties no viņu rokas.
3
Un, kad es redzēju, ka man nebija neviena glābēja, tad es liku savu dvēseli savā rokā un devos
pret Amona bērniem, un Tas Kungs tos nodeva manā rokā. Kādēļ tad jūs nākat šodien, lai sāktu karu
pret mani?»
4
Tad Jefta sapulcināja itin visus Gileāda vīrus, un tie karoja pret Efraima vīriem, un Gileāda vīri
sakāva Efraimu, tāpēc ka tie bija teikuši: jūs esat bēgļi no Efraima, jo tiešām Gileāds ir Efraima un
Manases vidū.
5
Un Gileāds atņēma Efraimam Jordānas braslus. Un ikreiz, kad kāds pārnācējs efraimietis, kas
meklēja glābiņu, teica: ļaujiet man celties pāri, – tad Gileāda vīri tādam prasīja: vai tu esi efraimietis?
Kad viņš atbildēja: es neesmu, – 6 tad tie viņam sacīja: pasaki «šibolet»! Ja tas teica «sibolet»,
nespēdams šo vārdu pareizi izrunāt, tad tie viņu sagrāba un nokāva pie Jordānas brasliem, un tanī laikā
no Efraima ļaudīm krita četrdesmit divi tūkstoši vīru.
7
Un Jefta bija soģis Israēlā sešus gadus; tad gileādietis Jefta nomira, un viņu apglabāja kādā
pilsētā Gileādā.
8
Un pēc viņa soģis Israēlā bija Ibcans no Bētlemes.
9
Un tam bija trīsdesmit dēli, un trīsdesmit meitas viņš izprecināja no savām mājām, un trīsdesmit
meitas viņš pārveda no ārienes saviem dēliem; viņš tiesāja Israēlu septiņus gadus.
10
Un tad Ibcans nomira, un viņu apglabāja Bētlemē.
11
Un pēc viņa soģis Israēlā bija zebulonietis Elons, un viņš Israēlu tiesāja desmit gadus.
12
Un zebulonietis Elons nomira, un viņu apglabāja Ajalonā Zebulona zemē.
13
Pēc viņa soģis Israēlā kļuva Abdons, Hillēla dēls, no Piratonas.
14
Un viņam bija četrdesmit dēlu un trīsdesmit mazdēlu, kas jāja uz septiņdesmit jauniem ēzeļiem,
un viņš pats tiesāja Israēlu astoņus gadus.
15
Un arī vīrs no Piratonas, Abdons, Hillēla dēls, nomira, un viņu apglabāja Piratonā, Efraima
zemē, amalekiešu kalnos.
1

13. nodaļa
Bet Israēla bērni joprojām darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, un Tas Kungs tos nodeva
filistiešu rokās četrdesmit gadus.
2
Un tur bija kāds vīrs no Coras, Dana cilts, tā vārds bija Manua, un viņa sieva bija neauglīga, un
tā nebija vēl dzemdējusi.
3
Tad Tā Kunga eņģelis parādījās šai sievai un sacīja viņai: «Redzi, tu domā, ka tu esi neauglīga,
jo tu neesi dzemdējusi, bet tu kļūsi grūta, un tu dzemdēsi dēlu.
4
Tādēļ esi piesardzīga un nedzer vīnu, nedz reibinošus dzērienus un neēd neko tādu, kas ir
nešķīsts.
5
Jo, redzi, tu kļūsi grūta un dzemdēsi dēlu, un skujamam nazim nebūs nākt pār viņa galvu, jo zēns
būs nazīrietis, novēlēts Dievam; lai viņš ir tāds, no mātes klēpja nākot, un viņš sāks glābt Israēlu no
filistiešu rokas.»
6
Pēc tam šī sieva atgriezās un sacīja savam vīram: «Pie manis atnāca Dieva vīrs, un viņa izskats
bija kā Dieva eņģeļa izskats, ļoti bijājams, un es viņu nejautāju, no kurienes tas ir, un viņš man arī
neteica savu vārdu.
1
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Bet viņš man sacīja: «Redzi, tu kļūsi grūta un dzemdēsi dēlu; bet tagad nedzer vīnu, nedz stiprus
reibinošus dzērienus un neēd neko tādu, kas ir nešķīsts, jo šis zēns būs nazīrietis, novēlēts Dievam, sākot
ar viņa piedzimšanu līdz pat viņa nāves dienai.»
8
Tad Manua lūdza To Kungu un teica: «Ak, Kungs, es Tevi lūdzu, lai tas Dieva vīrs, ko Tu biji
sūtījis, vēlreiz atnāk pie mums un pamāca mūs, kā mēs ar to zēnu, kam ir jāpiedzimst, lai rīkojamies.»
9
Un Dievs uzklausīja Manuas balsi, un Dieva eņģelis vēlreiz atnāca pie sievas; viņa bija
atsēdusies tīrumā, bet viņas vīrs Manua nebija pie viņas.
10
Tad šī sieva steidzās un skrēja un sacīja savam vīram: «Redzi, man ir parādījies tas pats vīrs,
kas bija pie manis atnācis viņdien.»
11
Tad Manua piecēlās, sekoja savai sievai un gāja pie tā vīra, un tam sacīja: «Vai tu esi tas vīrs,
kurš esi ar šo sievu runājis?» Un tas sacīja: «Es tas esmu.»
12
Tad Manua teica: «Ja tavs vārds piepildītos, kā tad vajadzētu rīkoties ar šo zēnu, un kas viņam
būs jādara?»
13
Tad Tā Kunga eņģelis sacīja Manuam: «Šī sieva lai atturas no visa tā, ko es viņai esmu minējis.
14
Neko, kas izaug no vīna koka, viņai nebūs ēst, un viņai nebūs dzert ne vīnu, ne stiprus
reibinošus dzērienus, un viņai nebūs neko tādu ēst, kas ir nešķīsts; visu, ko es esmu viņai pavēlējis, to lai
viņa ievēro.»
15
Tad Manua sacīja Tā Kunga eņģelim: «Mēs gribam tevi vēl aizkavēt, līdz cienastam
sagatavojam tev kazlēnu.»
16
Bet Tā Kunga eņģelis sacīja Manuam: «Ja tu mani arī aizturētu, es tomēr tavu ēdienu neēstu,
bet, ja tu gribi dedzināmo upuri nest, tad nes to Tam Kungam.» – Manua nezināja, ka tas bija Tā Kunga
eņģelis.
17
Un Manua jautāja Tā Kunga eņģelim: «Kā tevi sauc? Ja tavs vārds piepildītos, tad mēs gribētu
tevi godināt.»
18
Bet Tā Kunga eņģelis viņam sacīja: «Kāpēc tu tā prasi – kāds mans vārds? Tas ir noslēpums.»
19
Un Manua ņēma kazlēnu līdz ar ēdamo upuri pie tā un upurēja to kā dedzināmo upuri uz klints
Tam Kungam. Un viņš lika notikt brīnišķīgām lietām, Manua un viņa sieva skatīja tās.
20
Un redzi, tiklīdz liesma no altāra pacēlās augšup pret debesīm, tā arī Tā Kunga eņģelis devās
augšup altāra liesmā. Kad Manua un viņa sieva to redzēja, tad viņi krita uz sava vaiga pie zemes.
21
Bet Tā Kunga eņģelis vairs neatklājās nedz Manuam, nedz viņa sievai, un tikai tad Manua
saprata, ka tas bija bijis Tā Kunga eņģelis.
22
Tad Manua sacīja savai sievai: «Mēs mirdami mirsim, tādēļ ka esam Dievu redzējuši.»
23
Bet viņa sieva sacīja viņam: «Ja Tam Kungam būtu paticis mūs nonāvēt, tad Viņš nebūtu
pieņēmis no mūsu rokām nedz dedzināmo upuri, nedz ēdamo upuri; viņš arī nebūtu mums visas šīs lietas
parādījis, nedz arī visu to mums licis dzirdēt šinī laikā.
24
Un sieva dzemdēja dēlu un nosauca viņu vārdā Simsons; un zēns pieauga, un Tas Kungs viņu
svētīja.
25
Un Tā Kunga Gars sāka viņā rosīties, tas notika Dana nometnē, starp Coru un Eštaolu.
7

14. nodaļa
Un reiz Simsons nogāja lejā uz Timnu, un viņš ieraudzīja kādu jaunu meitu Timnā no filistiešu
meitām.
2
Atgriezies atpakaļ kalnos, viņš to stāstīja savam tēvam un savai mātei, teikdams: «Es redzēju
kādu jaunu meitu Timnā, no filistiešu meitām; nu tagad ņemiet viņu man par sievu!»
3
Tad viņa tēvs un viņa māte viņam teica: «Vai tad tiešām nav tavu radu starpā meitu un visas
mūsu tautas vidū sievu, ka tu ej, lai sev ņemtu sievu no filistiešiem, šiem neapgraizītajiem?» Bet
Simsons atbildēja savam tēvam: «Tikai šo tu ņem man par sievu, jo viņa ir manām acīm tīkama.»
4
Bet viņa tēvs un viņa māte nezināja, ka Tas Kungs pats to tā bija izkārtojis, lai pārmācītu
filistiešus; filistieši tanī laikā valdīja pār Israēlu.
5
Tad Simsons ar savu tēvu un ar savu māti devās lejā uz Timnu. Pie Timnas vīna dārziem viņam
pretī rūkdams izlēca jauns lauva.
6
Un Tā Kunga Gars nāca pār Simsonu, un viņš saplēsa lauvu, itin kā kazlēnu saplēš, un viņa
rokās nebija nekā; bet viņš ne savam tēvam, ne savai mātei neteica, ko viņš bija darījis.
7
Un viņš nonāca un runāja ar šo jauno meitu, un viņa ļoti patika Simsona acīm.
8
Kad viņš pēc kāda laika griezās atpakaļ, lai viņu precētu, tad viņš mazliet nogriezās no ceļa, lai
apraudzītu lauvas maitu, un redzi, nedzīvajā lauvas ķermenī bija bišu spiets un medus.
1
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Un viņš to ar savām rokām izņēma un pa ceļam to ēda un gāja pie sava tēva un pie savas mātes,
viņš arī tiem deva, un tie ēda, bet viņš tiem nesacīja, ka viņš medu bija izņēmis no lauvas maitas.
10
Kad viņa tēvs atkal nogāja pie šīs jaunās meitas, Simsons tur sarīkoja dzīres, kā to jauni vīri
mēdza darīt.
11
Un, kad viņi ieraudzīja Simsonu, tad viņi ataicināja trīsdesmit vedējus, kas lai būtu pie viņa.
12
Tad Simsons viņiem teica: «Es gribu jums dot atminēt mīklu, un tā jums man ir jāatmin septiņu
dienu laikā, kamēr ir dzīres, un, ja jūs pareizi atbildēsit, tad es jums došu trīsdesmit linu audekla kreklus
un trīsdesmit svētku kārtas.
13
Bet, ja jūs nevarēsit man to atminēt, tad jums man būs jādod trīsdesmit linu audekla krekli un
trīsdesmit svētku kārtas.» Un tie viņam sacīja: «Pasaki mums savu mīklu, lai mēs to dzirdam!»
14
Tad viņš tiem sacīja: «Barība iznāca no rijēja, no stiprā izplūda saldums.» Bet tie nespēja mīklu
atminēt trijās dienās.
15
Un septītajā dienā tie sacīja Simsona sievai: «Pierunā tu savu vīru, lai viņš mums šo mīklu
izstāsta, citādi mēs tevi līdz ar tavu tēva namu sadedzināsim ugunī. Vai tad jūs esat mūs aicinājuši, lai no
mums tikai iedzīvotos?»
16
Tad Simsona sieva raudāja pie viņa krūts un sacīja: «Tu tik mani ienīsti, bet nemaz mani nemīli:
tu esi uzdevis manas tautas dēliem mīklu, bet man tu to nesaki!» Un viņš sacīja: «Redzi, es neesmu ne
savam tēvam, ne savai mātei to pateicis, kā tad lai es tev to saku?»
17
Bet tā raudāja pie viņa septiņas dienas, kamēr tiem bija kāzu dzīres, un tad notika, ka septītajā
dienā viņš tai to izstāstīja, jo tā neatlaidīgi mācās virsū, bet mīklas atrisinājumu viņa izstāstīja savas
tautas dēliem.
18
Tad pilsētas vīri viņam sacīja septītajā dienā, pirms saule norietēja: «Kas ir saldāks nekā
medus? Un kas ir stiprāks nekā lauva?» Bet viņš tiem sacīja: «Ja jūs nebūtu aruši ar manu teli, tad jūs arī
nebūtu atminējuši manu mīklu!»
19
Tad Tā Kunga Gars nāca pār viņu, un viņš nogāja uz Aškalonu, un tur viņš nosita trīsdesmit
vīrus, novilka viņiem drēbes un iedeva viņu svētku kārtas tiem, kuri bija mīklu atminējuši.
20
Bet Simsona sievu ņēma viens no tiem, kas bija bijis viņa vedējos.
9

15. nodaļa
Un notika pēc kādām dienām, ap kviešu pļaujas laiku, kad Simsons apmeklēja savu sievu,
atnesdams tai kazlēnu, un sacīja: «Es gribu iet pie savas sievas istabā.» Bet viņas tēvs neļāva viņam
ieiet, 2 sacīdams: «Es biju pilnīgi pārliecināts, ka tu viņu tagad tikai ienīsti, tāpēc es to devu par sievu
kādam no taviem vedējiem. Bet viņas jaunākā māsa ir vēl skaistāka nekā viņa, to tu vari viņas vietā iegūt
sev par sievu.»
3
Bet Simsons tiem sacīja: «Šoreiz lai filistieši nevaino mani, ja es tiem darīšu ļaunu.»
4
Un viņš nogāja un noķēra trīs simti lapsu, tad viņš, paņēmis lāpas, pagrieza asti pret asti un
iesprauda pa lāpai starp divām astēm.
5
Tad viņš pielaida uguni lāpām un palaida zvērus filistiešu vēl nenokoptajās druvās, tā
nodedzinādams itin visu: sacelto, kā arī vēl nepļauto labību un pat vīna dārzus un olīvkokus.
6
Tad filistieši sacīja: «Kas to ir izdarījis?» Un viņiem sacīja: «Simsons, timnieša znots, tāpēc ka
tas ir viņa sievu ņēmis un devis to vienam no viņa vedējiem.» Tad filistieši cēlās un sadedzināja viņu un
viņas tēva namu ar uguni.
7
Bet Simsons tiem sacīja: «Ja jūs tā rīkojaties, tad es nemitēšos, kamēr nebūšu atriebies.»
8
Un viņš varenā kautiņā sadragāja to plecus un gurnus; tad viņš nogāja lejā un dzīvoja Ētama
klints aizā.
9
Tad filistieši devās kalnup, uzcēla savas teltis Jūdas zemē un ieņēma visu apgabalu līdz Lehijai.
10
Un Jūdas vīri tiem jautāja: «Kādēļ jūs esat pret mums izgājuši karot?» Un tie atbildēja: «Lai
Simsonu sasietu važās un viņam darītu tā, kā viņš ir mums darījis.»
11
Tad nonāca lejā trīs tūkstoši Jūdas vīru pie Ētama klints aizas un sacīja Simsonam: «Vai tu
nezini, ka filistieši pār mums valda? Kāpēc tad tu esi mums to darījis?» Un viņš tiem atbildēja: «Kā tie
man ir darījuši, tā arī es esmu ar tiem izrīkojies.»
12
Tad tie viņam sacīja: «Mēs esam nākuši, lai tevi saistītu un nodotu filistiešu rokā.» Un Simsons
tiem sacīja: «Zvēriet man, ka jūs man nenodarīsit nekā ļauna.»
13
Un tie sacīja viņam: «Nē, mēs gribam tevi tikai sasiet ar saitēm un tevi viņiem izdot, bet
nonāvēt tevi mēs nenonāvēsim.» Un tie viņu saistīja ar divām jaunām virvēm un to uzveda augšā no
aizas.
1
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Kad viņš nonāca līdz Lehijai, tad filistieši, nākdami viņam pretī, uzgavilēja, bet Tā Kunga Gars
nāca pār viņu, un virves, kas ap viņa elkoņiem, šķita kā linu pavedieni, kas ugunī apsviluši, un tās
nokrita no viņa rokām.
15
Un viņš atrada svaigu ēzeļa žokļa kaulu, atvēza savu roku un, to satvēris, nosita tūkstoš vīru.
16
Un Simsons sacīja: «Ar ēzeļa žokļa kaulu es tos kapādams varēju sakapāt. Ar ēzeļa žokļa kaulu
es nositu tūkstoš vīru.»
17
Un notika, kad viņš bija beidzis runāt, tad viņš izmeta žokļa kaulu no savas rokas un nosauca to
vietu: Ramat-Lehija.18
18
Tad viņam ļoti slāpa un viņš skaļi piesauca To Kungu un sacīja: «Tu esi tik lielu uzvaru guvis
ar Sava kalpa roku, vai tagad man būs slāpēs mirt un krist šo neapgraizīto rokās?»
19
Un Tas Kungs pāršķēla iedobumu žokļa kaulā, no tā izvira ūdens, un viņš dzēra. Un viņa gars
atgriezās viņā, un viņš atspirga; tādēļ tās vietas vārdu nosauca – Ajin-Korē,19 kas atrodas Lehijā līdz pat
šai dienai.
20
Un viņš tiesāja Israēlu filistiešu dienās divdesmit gadus.
14

16. nodaļa
Reiz Simsons gāja uz Gazu, un tur viņš ieraudzīja kādu netiklu sievu, un viņš pie tās iegāja.
2
Un Gazas iedzīvotājiem tika tūliņ sacīts: «Simsons ir atnācis šurp.» Un tie viņu ielenca un viņam
uzglūnēja visu nakti pilsētas vārtos, tie bija klusu visu nakti, un viņi sacīja: «Gan jau, kad rīta gaisma
ausīs, tad mēs viņu nositīsim.»
3
Bet Simsons gulēja tikai līdz pusnaktij; ap pusnakti viņš piecēlās un satvēra abas pilsētas vārtu
veramās puses un abus stabus. Tos viņš izcēla ar visu aizšaujamo bultu, uzcēla uz saviem kamiešiem un
uznesa tā kalna virsotnē, kas atrodas pretī Hebronai.
4
Un pēc tam notika, ka viņš iemīlēja kādu sievu Sorekas ielejā, un viņas vārds bija Delīla.
5
Pie viņas atnāca filistiešu lielkungi un sacīja viņai: «Pierunā tu viņu, lai viņš parāda, kur viņam
slēpjas viņa lielais spēks un kā mēs viņu varētu pieveikt un saistīt, lai viņu pārvarētu, tad mēs ikviens tev
dosim tūkstoš un simts sudraba gabalus.»
6
Tad Delīla sacīja Simsonam: «Pasaki man, kā tas ir izskaidrojams, ka tavs spēks ir tik liels, un ar
ko varētu tevi saistīt un savaldīt?»
7
Un Simsons viņai sacīja: «Ja mani sasietu ar septiņām svaigām cīpslām, kas vēl nav izkaltušas,
tad es kļūtu nespēcīgs un būtu kā ikkatrs cilvēks.»
8
Tad filistiešu lielkungi viņai atnesa septiņas svaigas cīpslas, kas vēl nebija izkaltušas, un viņa ar
tām sasēja Simsonu.
9
Bet vīri, kam bija uzdots sagūstīt Simsonu, bija palikuši pie viņas istabā. Kad viņa iesaucās:
«Simson, filistieši!» – tad viņš sarāva šīs cīpslas itin kā pakulu pavedienus, kas ugunī apsviluši; tā viņi
arī neizdibināja viņa spēku.
10
Tad Delīla sacīja Simsonam: «Redzi, tu esi mani pievīlis, un tu esi man teicis nepatiesību. Bet
tagad, lūdzams, pasaki, ar ko tevi var sasiet?»
11
Tad viņš tai sacīja: «Ja mani saistītu ar jaunām virvēm, ar ko vēl nekas nav darīts, tad es rimtos
un būtu kā ikkatrs cilvēks.»
12
Tad Delīla ņēma jaunas virves un viņu ar tām sasēja un iesaucās: «Simson, filistieši!» Un vīri
arī šoreiz atradās viņas istabā. Bet viņš sarāva ar saviem elkoņiem šīs virves kā diegus.
13
Un Delīla sacīja Simsonam: «Līdz šim tu mani esi piekrāpis un runājis nepatiesību, bet pasaki
man – ar ko tad tevi var sasiet?» Un viņš tai sacīja: «Ieaud septiņas manu matu šķipsnas audumā.»
14
Viņa piestiprināja tās pie riestavas un iesaucās: «Simson, filistieši!» – Un viņš uzmodās no
miega un izrāva gan riestavu, gan audumu.
15
Tad viņa tam sacīja: «Tu gan saki, ka tu mani mīlot, bet tava sirds nav pie manis, trīs reizes tu
esi mani pievīlis un neesi man pateicis, kur tavs lielais spēks slēpjas.»
16
Un, kad viņa diendienā viņu ar savām runām māca un mocīja, tad viņa dvēselei tas apnika līdz
nāvei, 17 un viņš pateica tai visu, kas vien viņam bija uz sirds, un izstāstīja: «Skujamais nazis nekad nav
nācis pār manu galvu, jo es esmu nazīrietis, novēlēts Dievam no pašas dzimšanas; ja manus matus
nocirptu, tad mans spēks man tiktu atņemts, un es taptu vājš un kļūtu kā ikkatrs cilvēks.»
1

18
19

Žokļa kaula augstiene.
Saucēja avots.
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Kad nu Delīla noskārta, ka viņš tiešām no sirds tai bija atzinies, tad viņa lika ataicināt filistiešu
lielkungus, sacīdama: «Nāciet vēl šo reizi, jo viņš man ir izkratījis visu savu sirdi.» Tad filistiešu
lielkungi nāca augšā pie viņas, un tie nesa naudu savās rokās.
19
Viņa iemidzināja Simsonu savā klēpī un pasauca kādu vīru, kas nocirpa viņa galvas matu
septiņas cirtas, un tā viņa guva varu pār viņu, bet viņa paša spēks to atstāja.
20
Kad viņa sauca: «Filistieši, Simson!» – tad viņš pamodās no sava miega un domāja: gan es arī
šoreiz izkļūšu tāpat kā citas reizes un sevi atbrīvošu. Bet viņš nezināja, ka Tas Kungs no viņa bija
atstājies.
21
Tad filistieši viņu sagrāba un viņam izdūra acis. Tie noveda viņu lejā uz Gazu un to iekala vara
važās, un viņam nācās cietumā griezt dzirnavas.
22
Bet viņa galvas mati sāka atkal ataugt pēc tam, kad tie bija tikuši nodzīti.
23
Tad filistiešu lielkungi sapulcējās, lai upurētu lielu upuri savam dievam Dagonam un lai
līksmotos, un tie sacīja: «Mūsu dievs mums ir devis mūsu ienaidnieku Simsonu mūsu rokās.»
24
Kad viņi to rādīja tautai, tad ļaudis sumināja savu dievu, jo tie sacīja: «Mūsu dievs ir devis
mūsu rokā mūsu ienaidnieku un mūsu zemes pretinieku, cīnītāju, kas daudzus no mums ir nokāvis.»
25
Un tanī brīdī, kad viņu sirdis bija līksmas, viņi sacīja: «Pasauciet Simsonu, lai viņš mūs
uzjautrina.» Tad tie lika atvest Simsonu no cietuma, un viņš tiem bija par uzjautrinājumu, un tie nostatīja
viņu stabu starpā.
26
Tad Simsons sacīja tam puisim, kas viņu stingri turēja satvertu pie rokas un vadāja: «Palaid
mani vaļā, jo es gribu aptaustīt šos stabus, uz kuriem šis nams ir celts, un pret tiem atspiesties!»
27
Bet nams bija vīru un sievu pilns, un filistiešu lielkungi pašreiz atradās uz jumta, un ap
trīstūkstoš vīru kopā ar sievām bija skatītājos, lai nolūkotos Simsonā.
28
Tad Simsons piesauca To Kungu un sacīja: «Tu, ak, Kungs, mans Dievs! Lūdzu, piemini mani
un dari mani stipru kaut vēl šo reizi, ak, Dievs, ka es varu atriebties šiem filistiešiem kaut vai tikai par
vienu no manām abām acīm!»
29
Un Simsons aptvēra abus vidējos stabus, uz kuriem nams balstījās, un viņš pret tiem atspiedās –
pret vienu ar labo roku, pret otru ar kreiso roku.
30
Un Simsons sacīja: «Lai tad arī mirst mana dvēsele kopā ar filistiešiem.» Un viņš atspiedās ar
spēku, tad nams gāzās pār lielkungiem un pār visu tautu, kas tanī atradās, tā ka mirušo skaits, ko viņš
mirdams nonāvēja, bija lielāks par to, ko viņš, dzīvs būdams, bija nogalinājis.
31
Tad ieradās viņa brāļi un visa viņa tēva nams, tie viņu pacēla, aiznesa un apglabāja starp Coru
un Eštaolu viņa tēva Manuas kapā. Un viņš bija tiesājis Israēlu divdesmit gadus.
18

17. nodaļa
Un tur bija kāds vīrs no Efraima kalniem, un viņa vārds bija Miha.
2
Un tas sacīja savai mātei: «Tie tūkstoš un simts sudraba gabali, kas tika tev paņemti un par
kuriem tu esi izteikusi lāstu un pie tam, man pašam to dzirdot, redzi, tos es esmu pats paņēmis. Šī nauda
ir tagad pie manis, bet nu es to gribu tev atdot atpakaļ.» Tad viņa māte tam teica: «Esi, mans dēls, Tā
Kunga svētīts!»
3
Tad viņš atdeva atpakaļ savai mātei tūkstoš un simts sudraba gabalus, bet viņa māte sacīja: «Es
svētīdama šo naudu no savas rokas esmu veltījusi Tam Kungam sava dēla labā, lai darinātu grieztu tēlu
un lietu attēlu, bet tagad atdodu tev to atpakaļ.»
4
Bet, kad viņš no jauna atdeva savai mātei naudu, tad viņa māte ņēma divi simti sudraba gabalus
un tos iedeva zeltkalim, lai tas darinātu grieztu tēlu un lietu attēlu. Un tie atradās Mihas namā.
5
Tā nu vīram Miham bija svētnīca; viņš darināja arī efodu un terafīmu un salīga un iesvētīja kādu,
lai tas būtu viņam par priesteri.
6
Tanīs dienās vēl nebija ķēniņa Israēlā, un ikviens darīja to, kas tam likās taisns paša acīs.
7
Un tad tur bija kāds jauneklis no Bētlemes Jūdas zemē, no Jūdas cilts, tas bija levīts. Un viņš tur
piemājoja.
8
Šis vīrs bija atstājis savu pilsētu Bētlemi Jūdā, lai piemājotu, kur vien vieta gadītos, un, savu
ceļu iedams, viņš nonāca Efraima kalnos Mihas namā.
9
Tad Miha tam jautāja: «No kurienes tu nāc?» Un viņš tam atbildēja: «Es esmu levīts no
Bētlemes Jūdā, un eju un piemājoju, kur vieta gadās.»
10
Tad Miha viņam sacīja: «Paliec pie manis un topi tu man gan par tēvu, gan par priesteri. Es tev
došu ik gadus desmit sudraba gabalus, arī pienācīgu apģērbu un uzturu tavai iztikai.» Un levīts palika.
11
Viņš bija ar mieru palikt pie Mihas, un šis jauneklis viņam kļuva tikpat kā viens no viņa dēliem.
12
Un Miha iesvētīja levītu, un šis jauneklis tam kļuva par priesteri un palika Mihas namā.
1
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Tad Miha sacīja: «Tagad es zinu, ka Tas Kungs darīs man labu, tāpēc ka šis levīts man ir kļuvis
par priesteri.»
13

18. nodaļa
Un tanīs dienās vēl nebija ķēniņa Israēlā; tai laikā Dana cilts centās sameklēt kādu vietu, lai to
iegūtu īpašumā un varētu tur apmesties, jo līdz tam laikam Dana ciltij vēl nebija piekritusi nekāda
mantojuma daļa kā īpašums Israēla cilšu vidū.
2
Tad Dana bērni no savas dzimtas sūtīja piecus vīrus, kas bija stipri, no Coras un no Eštaolas, lai
izlūkotu un izpētītu zemi. Un tie nonāca Efraima kalnos līdz Mihas namam un palika tur pa nakti.
3
Un, būdami pie Mihas nama, viņi pazina tā jaunekļa, levīta, balsi, iegriezās tur un vaicāja: «Kas
tevi šurp atvedis? Un ko tu še dari? Un kā tev te klājas?»
4
Un tas viņiem sacīja: «Tā un tā, Miha ar mani ir līdzis un mani saderējis, tā es esmu kļuvis
viņam par priesteri.»
5
Tad tie viņam sacīja: «Apjautājies pie Dieva, lai mēs zinātu, vai ceļš, pa kuru pašreiz ejam,
mums arī labi izdosies.»
6
Un priesteris viņiem sacīja: «Ejiet ar mieru, jo jūsu ceļu, pa kuru jūs ejat, Tas Kungs uzlūko
labvēlīgi.»
7
Tad tie pieci vīri aizgāja un nonāca Laišā. Tur viņi ieraudzīja ļaudis, kas dzīvoja tai pilsētā tik
droši kā sidoniešu ciltis, tik droši un tik mierīgi, nejuzdami nekādu trūkumu nevienā lietā, kas vien ir
zemes virsū, dzīvodami visai pārtikuši un bagāti. Viņi bija tālu no sidoniešiem, un viņiem ne ar vienu
nebija nekādu darīšanu.
8
Kad šie izlūki atgriezās pie saviem brāļiem Corā un Eštaolā, tad viņu brāļi viņiem jautāja: «Kādu
ziņu jūs mums nesat?»
9
Tad tie sacīja: «Celieties un nāciet mums līdzi, jo mēs esam to zemi apskatījuši, un redzi, tā ir
ļoti laba; bet vai jūs paši negribat nekā darīt? Neesiet kūtri iet, lai dotos turp un saņemtu šo zemi
īpašumā.
10
Kad jūs iesit, tad jūs nonāksit pie tautas, kas dzīvo bezrūpīgi un kuru zeme ir plaši atvērta uz
visām pusēm; Dievs to ir nodevis jūsu rokā – šo vietu, kur nav nekāda trūkuma nevienā lietā, kas vien ir
virs zemes.»
11
Tad viņi novāca savas teltis no Dana cilts novada, Coras un Eštaolas, un aizgāja karā seši simti
labi apbruņotu vīru.
12
Tie cēlās un devās kalnup un uzcēla savas teltis Kirjat-Jeārimā Jūdejā; un tāpēc tās vietas vārdu
sauc par Dana nometni līdz šai dienai; redzi, tas ir aiz Kirjat-Jeārimas.
13
Un no turienes tie virzījās augšup Efraima kalnos un nonāca līdz Mihas namam.
14
Tad tie pieci vīri, kas bija gājuši Laišas zemi izlūkot, sacīja savas cilts vīriem: «Vai jūs arī zināt,
ka šinī namā atrodas efods un terafīms, griezts tēls un izliets attēls? Un nu tagad apdomājiet, kas jums
jādara.»
15
Tad viņi nogriezās uz turieni, iegāja jaunekļa, tā levīta, mājoklī, kas bija Mihas namā, un
mierīgi ar to apsveicinājās.
16
Tie seši simti vīru, no Dana bērniem, ar ieročiem apbruņoti, palika stāvot pie vārtiem.
17
Bet tie pieci vīri, kas agrāk jau bija nākuši šo zemi izlūkot, iegāja namā un paņēma gan griezto
tēlu, gan efodu un terafīmu, gan izlieto attēlu, bet pats priesteris bija palicis stāvam pie vārtiem ar tiem
seši simti apbruņotiem vīriem.
18
Un, kad nu tie iegāja Mihas namā un paņēma gan griezto veidolu, gan efodu un terafīmu, gan
izlieto attēlu, tad priesteris tiem jautāja: «Ko jūs darāt?»
19
Un tie viņam sacīja: «Esi klusu, liec savu roku uz savas mutes un nāc mums līdzi, un kļūsti
mums par tēvu un par priesteri! Vai tad tev ir labāk būt par priesteri viena vienīga vīra namā nekā būt
par priesteri veselai ciltij un dzimtai Israēlā?»
20
Tas bija priesterim gluži pa prātam, un viņš paņēma gan efodu un terafīmu, gan griezto tēlu un
izlieto attēlu un aizgāja līdzi karavīriem.
21
Tad tie pagriezās un devās ceļā pēc tam, kad viņi bija novietojuši sievas un mazos bērnus, kā arī
ganāmos pulkus un savas dārgākās mantas pašā priekšgalā.
22
Kad viņi jau bija labu gabalu attālinājušies no Mihas nama, tad tie vīri, kas dzīvoja Mihas nama
tuvumā, sāka kliegt un dzīties pakaļ Dana bērniem un panāca viņus.
23
Un, kad viņi tik stipri kliedza uz Dana bērniem, tad tie apgriezās un sacīja Miham: «Kas ir ar
tevi noticis, ka tu tā kliedz?»
1
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Tad viņš sacīja: «Manus dievus, ko es biju darinājis, jūs esat paņēmuši līdz ar priesteri un esat
devušies ceļā; kas nu ir vēl palicis man pāri? Kā tad jūs varat vēl man sacīt, kas tev kait?»
25
Bet Dana bērni viņam sacīja: «Nežēlojies te mūsu priekšā, ka pie tevis neatgriežas vīri ar
dusmām sirdī un ka tu nezaudē pats savu un savējo dzīvību!»
26
Tā Dana bērni aizgāja pa savu ceļu, un Miha, redzēdams, ka tie bija stiprāki par viņu, apgriezās
un aizgāja mājās.
27
Bet tie ņēma, ko Miha bija darinājis, un to priesteri, kas viņam bija bijis, un nonāca Laišā pie
ļaudīm, kas dzīvoja mierīgi un bezrūpīgi, un apkāva iedzīvotājus ar zobena asmeni, bet pilsētu
nodedzināja ar uguni.
28
Un nebija neviena, kas tos būtu izglābis, jo tā bija tālu no Sidonas, un ne ar vienu viņiem nebija
nekādu darīšanu, jo tā atradās Bet-Rehobas ielejā. Un tad tie uzcēla pilsētu no jauna un apmetās tanī.
29
Un viņi nosauca tās pilsētas vārdu Dana – pēc sava tēva Dana vārda, kas bija Israēla
dzemdināts, lai gan iepriekš tās pilsētas vārds bija Laiša.
30
Un Dana bērni tur pie sevis uzstatīja griezto tēlu, un Jonatāns, Geršoma dēls, Manases dēla dēls,
un viņa dēli bija priesteri Dana bērniem līdz tam brīdim, kad šai zemei uznāca trimdas laiki.
31
Un tā tie turēja uzstatītu Mihas darināto tēlu visu laiku, kamēr vien Dieva nams pastāvēja Šīlo.
24

19. nodaļa
Tanīs dienās nebija Israēlā ķēniņa, un notika, ka kāds levīts piemita Efraima kalnu pašā attālākā
novadā, un viņš ņēma sev blakussievu no Bētlemes Jūdā.
2
Bet viņa blakussieva, pie viņa būdama, bija piekopusi netiklību un pēdīgi aizgāja projām no viņa
un atgriezās sava tēva namā Bētlemē Jūdā; tur viņa sabija kādus četrus mēnešus.
3
Tad viņas vīrs cēlās un gāja, lai mīlīgi ar viņu parunātu un pierunātu atgriezties pie viņa; arī viņa
puisis un pāris ēzeļu bija viņam līdzi. Viņa to ieveda sava tēva namā, un, kad tās sievas tēvs viņu
ieraudzīja, tad viņš nāca tam priecīgi pretī.
4
Un šīs sievas tēvs, viņa sievastēvs, to paturēja pie sevis, un viņš tur palika trīs dienas; un tie ēda
un dzēra un palika tur arī naktis.
5
Bet ceturtajā dienā viņš agri no rīta apjozās, lai dotos ceļā, bet tad jaunās sievas tēvs sacīja
savam znotam: «Stiprini savu sirdi ar kumosu maizes, tad jūs varat iet.»
6
Tad tie apsēdās un ēda un dzēra abi kopā; tad jaunās sievas tēvs sacīja tam vīram: «Dari man pa
prātam un paliec pa nakti, un lai tavai sirdij būtu patīkami.»
7
Bet, kad vīrs cēlās, lai ietu projām, tad viņa sievastēvs to pierunāja, un viņš tur palika un vēl
pārnakšņoja.
8
Kad piektajā dienā jo agri no rīta viņš apjozās, lai dotos ceļā, tad jaunās sievas tēvs sacīja:
«Stiprini savu sirdi un pakavējieties vēl viens pie otra, līdz šīs dienas ēnas pastiepsies garas.» Un tie
vēlreiz ēda abi kopā.
9
Un, kad vīrs piecēlās, lai dotos ceļā, viņš un viņa blakussieva, un viņa puisis, tad viņa sievastēvs,
jaunās sievas tēvs, tam sacīja: «Redzi, diena ir sarukusi uz pievakara pusi; paliec šeit pa nakti. Redzi, šī
diena jau tuvojas vakara laikam; paliec pa nakti, un lai tava sirds labi jūtas, bet jūs paspēsit rīt agri
posties ceļam un atgriezties savās mājās.»
10
Bet vīrs vairs negribēja pārnakšņot, viņš cēlās un devās ceļā un nonāca pretim Jebusai, tas ir,
Jeruzālemei, un pie viņa bija pāris apseglotu ēzeļu un arī viņa blakussieva.
11
Kad tie bija nonākuši līdz Jebusai, tad bija jau pavakare, un viņa puisis sacīja savam kungam:
«Nāc jel, iegriezīsimies šinī jebusiešu pilsētā, lai mēs tur varētu pārnakšņot.»
12
Bet viņa kungs tam atbildēja: «Mēs nenogriezīsimies uz šo sveštautiešu pilsētu, kas nepieder
pie Israēla bērniem, bet mēs iesim tālāk, tai garām, uz Gibeu.»
13
Tad viņš sacīja savam puisim: «Nāc, lai mēs tuvojamies vienam no šiem ciemiem un paliekam
pa nakti vai nu Gibeā, vai arī Rāmā.»
14
Un tie devās tālāk, bet saule tiem norietēja, kad viņi bija pie Gibeas, kas pieder Benjamīnam.
15
Un tie tur nogriezās no ceļa, lai iegrieztos un pārnakšņotu Gibeā, un, kad tas tur nonāca, tad
viņš palika pilsētas tirgus laukumā, jo tur nebija neviena cilvēka, kas viņu būtu uzņēmis savā namā.
16
Un redzi, kāds vecs vīrs nāca vakarā no sava darba tīrumā, un šis vīrs arī bija no Efraima
kalniem, bet piemita Gibeā, kurpretī paši pilsētas iemītnieki bija no Benjamīna cilts.
17
Un, kad tas pacēla savas acis, tad viņš ieraudzīja šo ceļinieku pilsētas tirgus laukumā, un vecais
vīrs sacīja: «Uz kurieni tu ej? Un no kurienes tu nāc?»
1
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Tas viņam atbildēja: «Mēs nākam no Bētlemes Jūdā un ejam uz tālākiem Efraima kalnu
novadiem, jo no turienes es esmu. Es biju nogājis uz Bētlemi Jūdā un tagad eju uz Tā Kunga namu, bet
te nav neviena, kas būtu ar mieru mani uzņemt savā namā.
19
Tomēr salmi un barība mums ir mūsu ēzeļiem, un man un kalponei, un šim puisim, kas pavada
tavu kalpu, ir arī maize un vīns; mums itin nekā netrūkst.»
20
Tad vecais vīrs sacīja: «Miers lai ir ar tevi! Un, ja tev kā trūkst, tad tā lai ir mana bēda! Tikai
nepārnakšņo uz šī atklātā laukuma!»
21
Un viņš to veda savā namā un deva ēzeļiem barību; un, kad tie bija savas kājas nomazgājuši, tad
tie ēda un dzēra.
22
Kamēr tie savu sirdi atspirdzināja, pilsētas vīri, netikli ļaudis, ielenca namu, dauzījās pie durvīm
un sauca veco vīru, kas bija nama īpašnieks, teikdami: «Izdod mums to vīru, kas ir ienācis tavā namā,
mēs viņu iepazīsim!»
23
Bet vecais vīrs, nama īpašnieks, izgāja pie tiem ārā un sacīja: «Ne tā, mani brāļi. Nedariet tik
ļauni; pēc tam kad šis vīrs ir ienācis manā namā, nedariet tādu kauna darbu.
24
Redzi, man ir meita, kas vēl ir jaunava, un arī viņa blakussieva, tās es jums izvedīšu, un jūs
varat viņas piesmiet un rīkoties ar tām, kā vien tas jūsu prātam labi patīk, bet šim vīram nedariet nekādu
apkaunojumu.»
25
Bet tie ļaudis negribēja viņam klausīt; tad tas vīrs sagrāba savu blakussievu un izvilka to ar varu
pie viņiem ārā; un viņi to ņēma un piesmēja to visu nakti līdz rītam, un, tikai gaismai austot, viņi to
atlaida.
26
Tad šī sieva nāca, kad rīts bija ausis, nokrita zemē pie tā vīra nama durvīm, kur iekšā atradās
viņas kungs, un palika tur guļot līdz lielai gaismai.
27
Kad no rīta cēlās viņas kungs un atvēra nama durvis, lai izietu ārā un dotos ceļā, tad redzi, pie
pašām nama durvīm zemē gulēja viņa blakussieva, ar abām rokām pieķērusies slieksnim.
28
Un viņš tai sacīja: «Piecelies, mēs gribam doties ceļā!» Bet viņa neatbildēja. Tad viņš to uzcēla
uz sava ēzeļa un devās ceļā uz savu dzīves vietu.
29
Kad viņš nonāca savā namā, tad viņš ņēma nazi un savu blakussievu un sagrieza to ar visiem
kauliem divpadsmit gabalos un izsūtīja tos pa visiem Israēla novadiem.
30
Tad ikviens, kas to redzēja, sacīja: «Tas nav noticis un tāda lieta nav pieredzēta kopš tiem
laikiem, kad Israēla bērni iznāca no Ēģiptes zemes, līdz pat mūsu dienām. Tad ņemiet to vērā,
apspriedieties un sakait vārdu.»
18

20. nodaļa
Tad visi Israēla bērni izgāja laukā, un draudze sapulcējās kā viens vienīgs vīrs pie Tā Kunga
Micpā, no Dana līdz Bēršebai, arī Gileāda zeme, 2 un visi tautas vadoņi nostājās kopā, itin visas Israēla
ciltis sanāca kopā Dieva tautas sapulcē, četri simti tūkstoši kājinieku, kas bija bruņoti ar zobeniem.
3
Un Benjamīna bērni dzirdēja, ka Israēla bērni ir sapulcējušies Micpā. Bet Israēla bērni jautāja:
«Paskaidrojiet, kā šis ļaunais notikums ir norisinājies?»
4
Tad tas vīrs, tas levīts, nomaitātās sievas vīrs, atbildēja un sacīja: «Es nonācu kopā ar savu
blakussievu Gibeā, kura atrodas Benjamīna daļā, lai tur paliktu pa nakti.
5
Tad sacēlās pret mani Gibeas varasvīri, un tie mani aplenca nakts laikā tanī namā, mani pašu
viņi bija nodomājuši nogalināt, bet manu blakussievu tie izvaroja tā, ka tā nomira.
6
Tad es ņēmu savu blakussievu, sadalīju viņu gabalos, un šos gabalus es izsūtīju pa visām Israēla
īpašumu daļām, jo tie ir izdarījuši asinsdarbu un negantību Israēlā.
7
Lūk, jūs visi, Israēla bērni; pārrunājiet to un pieņemiet lēmumu.»
8
Un visa tauta vienprātīgi cēlās kā viens vienīgs vīrs un sacīja: «Mēs neiesim neviens savā teltī,
un mēs neviens neatgriezīsimies savā namā, 9 bet rīkosimies ar Gibeu tā, ka celsimies pret to, kā mesli
krīt!
10
Mēs ņemsim no visām Israēla ciltīm, desmit vīrus no simta, tāpat simts vīrus no tūkstoša un
tūkstoš vīrus no desmit tūkstošiem, tie lai sagādā ceļamaizi karaspēkam, lai mēs varētu iet pret Gibeu
Benjamīna ciltī, kas šādu negantību ir nodarījusi Israēlam.»
11
Un tā sapulcējās visi Israēla vīri pret šo pilsētu – tik cieši saslēgušies kopā kā viens vienīgs vīrs.
12
Un Israēla ciltis izsūtīja vīrus pa visu Benjamīna cilti, sacīdamas: «Kas tas ir par ļaunu darbu,
kas pie jums ir noticis?
13
Tad nu tagad izdodiet tos vīrus, šos netikļus, kuri atrodas Gibeā, lai mēs viņus nogalinām un lai
ļaunums tiktu no Israēla izskausts.» Bet Benjamīna bērni negribēja klausīt savu brāļu, Israēla bērnu,
balsi.
1
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Un Benjamīna bērni sapulcējās no tām pilsētām, kas bija Gibeas apkārtnē, lai dotos karā pret
Israēla bērniem.
15
Un Benjamīna bērni no pilsētām tika saskaitīti divdesmit seši tūkstoši ar zobeniem bruņotu vīru,
bez Gibeas iedzīvotājiem, kas pēc skaita bija septiņi simti izlasītu vīru.
16
Starp visiem šiem vīriem bija septiņi simti izlasītu vīru, tie bija kreiļi; tie visi meta akmeņus ar
lingu uz mata, ka tie negāja garām.
17
Un Israēla vīri, kas tika saskaitīti, bez Benjamīna vīriem, bija četri simti tūkstoši, visi apbruņoti
ar zobeniem; tie visi bija cīņai gatavi.
18
Tā Israēla bērni cēlās, nogāja uz Bēteli un vaicāja Dievu un sacīja: «Kurš no mums lai dodas
pirmais karā pret Benjamīna bērniem?» Un Tas Kungs viņiem atbildēja: «Lai Jūda sāk!»
19
Tad Israēla bērni cēlās agri no rīta un uzcēla teltis pret Gibeu.
20
Tā Israēla vīri izgāja cīnīties pret Benjamīnu, un viņi gatavojās kaujai ar tiem pie Gibeas.
21
Tad Benjamīna bērni izgāja no Gibeas, un tanī dienā tie nogalināja divdesmit divus tūkstošus
Israēla karavīru.
22
Bet kara saime, Israēla vīri, nezaudēja dūšu un no jauna sakārtojās kaujai tanī pašā vietā, kurā
tie bija kaujai gatavojušies pirmajā dienā.
23
Un Israēla vīri devās uz augšu un raudāja Tā Kunga priekšā līdz vakaram, un viņi vaicāja To
Kungu, sacīdami: «Vai lai mēs ejam karā pret Benjamīna, sava brāļa, bērniem?» Un Tas Kungs
atbildēja: «Ejiet pret tiem!»
24
Nākamajā dienā Israēla bērni izgāja pret Benjamīna bērniem.
25
Un Benjamīns iznāca no Gibeas viņiem pretī arī šinī dienā, un tie vēl nogalināja no Israēla
bērniem astoņpadsmit tūkstošus vīru, kas visi bija apbruņojušies ar zobenu.
26
Tad visi Israēla bērni un visi Israēla karavīri devās augšup uz Bēteli un vaimanāja un palika Tā
Kunga priekšā. Viņi gavēja tanī dienā līdz vakaram un nesa dedzināmos upurus un kaujamos pateicības
upurus Tā Kunga priekšā.
27
Un Israēla bērni vaicāja To Kungu, jo tur tanīs dienās bija novietots Dieva derības šķirsts.
28
Un tanīs dienās Pinehass, Ārona dēla Ēleāzara dēls, nostājās tā priekšā un prasīja: «Vai man vēl
iet karā pret Benjamīna, sava brāļa, bērniem, jeb vai lai es pārtraucu karu?» Bet Tas Kungs sacīja:
«Ejiet, jo rīt Es tos nodošu tavā rokā!»
29
Tad Israēls lika kādiem paslēpties visapkārt ap Gibeu.
30
Kad israēlieši devās pret benjamīniešiem trešajā dienā, tie izvērsās kaujas kārtībā pret Gibeu kā
iepriekšējās reizes.
31
Bet Benjamīna bērni iznāca israēliešiem pretī un ļāvās aizvilināties no pilsētas. Tie sāka kaut
dažus atsevišķus karavīrus, kā tie tos iepriekšējās reizes bija nogalinājuši pie ceļiem, no kuriem viens
ved augšup uz Bēteli, bet otrs lejup uz Gibeu pa laukiem. Tā krita ap trīsdesmit vīru Israēla pusē.
32
Tad Benjamīna bērni sacīja: «Viņi tiks sakauti kā līdz šim.» Bet Israēla bērni bija norunājuši:
bēgsim un aizvilināsim tos tālāk nost no pilsētas uz lauku ceļiem!
33
Tad ikviens Israēla karavīrs pameta savu vietu, un tie nostājās atkal pie Baal-Tamāras, bet tie,
kas bija aizsegā, izlauzās no savām paslēptuvēm Gibeas līdzenumā.
34
Tā tagad nostājās pret viņiem pie Gibeas desmit tūkstoši izlasītu vīru no visa Israēla, un kauja
bija briesmīga; bet Benjamīns nenojauta, cik tuvu viņiem nelaime.
35
Tā Tas Kungs sita Benjamīnu Israēla labā, jo Israēla bērni tanī dienā nogalināja no Benjamīna
divdesmit piecus tūkstošus un simts vīru, kuri visi bija apbruņojušies ar zobeniem.
36
Tad tikai Benjamīna bērni saprata, ka tie ir sakauti; bet Israēla bērni atdeva Benjamīnam vietu,
jo viņi paļāvās uz tiem, kas bija pret Gibeu novietoti aizsegā.
37
Bet aizsegā atstātie steidzās un uzbruka Gibeai; tā tie karavīri, kas bija paslēpušies, ielauzās
pilsētā un nokāva visus pilsētas iedzīvotājus ar zobenu.
38
Un starp Israēla vīriem un tiem, kas atradās paslēpušies aizsegā, pastāvēja noruna, ka tiem bija
likt augstu pacelties dūmiem no pilsētas.
39
Kad Israēla vīri kaujā pagriezās un metās bēgt un Benjamīns jau paguva dažus no Israēla vīriem
nokaut, aptuveni trīsdesmit, tad viņi domāja, ka Israēla vīri ir jau galīgi sakauti, kā agrākajās kaujās.
40
Un tieši tad no pilsētas pacēlās dūmu stabs, un, kad Benjamīns atskatījās, tad redzi, visā pilsētā
cēlās liesmas pret debesīm.
41
Un te Israēla vīri griezās atpakaļ, bet Benjamīns iztrūcinājās, jo tie redzēja, ka nelaime klāt.
42
Tad viņi nogriezās Israēla vīru priekšā uz tuksneša ceļu, bet kauja sekoja viņiem pa pēdām, un
tie, kas bija iznākuši ārā no pilsētas, viņus apkāva savā vidū.
14
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Tā viņi ielenca Benjamīnu un to vajāja līdz Menuai, tos galīgi samīdami kādā vietā iepretī
Gibeai uz austrumiem no tās.
44
Un no Benjamīna krita astoņpadsmit tūkstoši vīru, tie visi bija spēcīgi karotāji.
45
Gan citi apgriezās un bēga līdz Rimonas klintij tuksnesī, bet tie, viņiem pa ceļiem pakaļ
dzīdamies, apkāva vēl piecus tūkstošus vīru, un viņi tiem sekoja pa pēdām līdz Gideomai un vēl nokāva
no tiem divus tūkstošus vīru.
46
Tā pavisam šinī dienā no Benjamīna krita divdesmit pieci tūkstoši vīru, bruņoti ar zobeniem, tie
visi bija spēcīgi karotāji.
47
Bet tikai seši simti vīru pagriezās un bēga uz Rimonas klinti tuksnesī, un tie palika pie Rimonas
klints četrus mēnešus.
48
Bet Israēla vīri atgriezās atpakaļ pie Benjamīna bērniem un nokāva pilsētā ar zobena asmeni
gan vīrus, gan lopus un visu, ko atrada; arī visus ciemus, ko viņi atrada, viņi nopostīja ar uguni.
43

21.nodaļa
Israēla vīri bija Micpā solījušies, zvērēdami: «Neviens no mums nedos savu meitu
benjamīniešiem par sievu.»
2
Un tauta nogāja uz Bēteli un palika tur līdz vakaram Dieva priekšā, un tad tie pacēla savas balsis
un raudāja ar gaužām vaimanām 3 un teica: «Kādēļ, ak, Kungs, Israēla Dievs, tam bija Israēlā tā notikt,
ka šodien no Israēla ir atrauta vesela cilts!»
4
Un nākamajā rītā agri tauta cēlās, uzcēla tur altāri un upurēja dedzināmos un kaujamos
pateicības upurus.
5
Un Israēla bērni jautāja: «Kurš ir tas, kas no visām Israēla ciltīm nav atnācis uz draudzes sapulci
pie Tā Kunga?» Jo bija ar zvērestu noteikts, ka tam, kas neatnāktu pie Tā Kunga uz Micpu, tam jātiek
nonāvētam.
6
Tomēr sava brāļa Benjamīna Israēla bērniem kļuva žēl, un tie sacīja: «Šodien vesela cilts ir
atlauzta no Israēla!
7
Ko lai mēs darām ar atlikušajiem, lai tie tiktu pie sievām? Mēs taču esam pie Tā Kunga
zvērējuši, ka mēs no savām meitām viņiem nedosim nevienu par sievu!»
8
Un viņi jautāja: «Vai ir kāds no Israēla cilts, kurš nebūtu devies pie Tā Kunga uz Micpu?» Un
redzi, neviens no Jabešas Gileādā nebija nācis nometnē uz sapulci.
9
Tad ļaudis tika vēlreiz pārskaitīti, un redzi, tiešām tur nebija neviena no Jabešas Gileādā.
10
Tad sapulce nosūtīja divpadsmit tūkstošus vīru no tiem stiprākiem vīriem un tiem pavēlēja,
sacīdami: «Noejiet un nokaujiet ar zobena asmeni Jabešas, kas Gileādā, iedzīvotājus – gan sievas, gan
mazos bērnus!
11
Bet šī ir tā lieta, kas jums ir jādara: visi vīri un visas sievas, kuras vīriem piederējušas, jums
jāiznīcina.»
12
Un aizsūtītie atrada Jabešas, Gileādas pilsētas, iedzīvotāju starpā četri simti meitenes, jaunavas,
kuras nebija vīru pazinušas un ar tiem gulējušas; tās viņi aizveda uz nometni Šīlo, kas bija Kānaāna
zemē.
13
Tad visa sapulce nosūtīja vēstnešus un lika paziņot miera vēsti Benjamīna bērniem, kas atradās
pie Rimonas klints.
14
Tā tanī laikā Benjamīns griezās atpakaļ, un tie viņiem deva tās sievas, ko tie bija no Jabešas
sievām atstājuši pie dzīvības, taču ar tām viņiem nepietika.
15
Un tautai bija Benjamīna žēl, ka Tas Kungs bija izrāvis tik dziļu robu Israēla ciltīs.
16
Un tad draudzes vecaji sacīja: «Ko lai mēs iesākam, lai arī atlikušie tiktu pie sievām, jo
Benjamīna sievas ir iznīcinātas?»
17
Tad tie sacīja: «Benjamīna zemes īpašumi ir jāiemanto tiem no Benjamīna cilts, kas ir
izglābušies, lai vesela cilts netiktu izdzēsta no Israēla vidus.
18
Tikai mēs paši nevaram tiem dot sievas no mūsu meitām, jo Israēla bērni ar zvērestu ir
solījušies: nolādēts lai ir ikviens, kas savu meitu dod benjamīniešiem par sievu!»
19
Un viņi sacīja: «Redzi, ik gadus ir Tā Kunga svētki Šīlo, kas atrodas ziemeļos no Bēteles pret
rītiem, bet, ja iet pa ceļu no Bēteles uz Sihemu, tad dienvidos no Lebonas.»
20
Un viņi pavēlēja Benjamīna bērniem, sacīdami: «Ejiet un paslēpieties vīna dārzos!
21
Un, ja jūs tad novērojat, ka tuvojas Šīlo meitas, lai ietu rotaļās, tad izejiet laukā no vīna
dārziem, satveriet ikviens sev sievu no Šīlo meitām un ejiet atpakaļ uz Benjamīna zemi.
1
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Un, ja viņu tēvi vai viņu brāļi nāktu, lai sūdzētos viņu dēļ, tad mēs tiem sacīsim: «Dodiet tās
mums labprātīgi – mēs neviens neesam ņēmuši sev sievu karā, un arī jūs paši tās viņiem neesat devuši;
citādi jūs tagad būtu vainīgi.»
23
Un Benjamīna bērni tā arī izdarīja un ņēma tik daudz sievu no dejotājām, cik liels bija viņu
skaits; viņi tās nolaupīja, aizgāja un griezās atkal atpakaļ savos īpašumos, uzcēla no jauna pilsētas un
dzīvoja tanīs.
24
Bet Israēla bērni tanī laikā cēlās no turienes un sadalījās, ikviens iedams pie savas cilts un pie
savas dzimtas, un ikviens no turienes devās atpakaļ uz savu īpašumu.
25
Tanī laikā vēl nebija ķēniņa Israēlā; un ikviens darīja, kas šķita taisns paša acīs.
22
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17. Rutes Grāmata
(V.E.: Krievu Bībelē: «Книга Руфи» {R-BIBLE2})
1. nodaļa
Soģu valdības laikā zemē izcēlās bads. Kāds vīrs no Jūdas Bētlemes gāja, lai apmestos Moāba
zemē, – viņš pats, viņa sieva un abi viņa dēli.
2
Šī vīra vārds bija Ēlimelehs, viņa sievas vārds bija Naomija, un viņa abu dēlu vārdi bija Mahlons
un Kiljons; viņi bija efratieši no Jūdas Bētlemes. Viņi nonāca Moāba zemē un tur palika.
3
Ēlimelehs, Naomijas vīrs, nomira, un viņa palika ar saviem abiem dēliem.
4
Tie ņēma sev moābiešu sievas: vienas vārds bija Orpa, un otras vārds bija Rute. Viņi dzīvoja tur
kādus desmit gadus.
5
Tad nomira abi – Mahlons un Kiljons. Tā šī sieva palika viena pēc abu dēlu un vīra nāves.
6
Nu viņa kopā ar savām vedeklām posās atgriezties atpakaļ no Moāba zemes, jo viņa bija tur
dzirdējusi, ka Tas Kungs esot labvēlīgi uzlūkojis Savu tautu, dodams tai maizi.
7
Viņa kopā ar savām vedeklām atstāja vietu, kur viņa bija, un gāja atpakaļ uz Jūdas zemi.
8
Ceļā Naomija sacīja abām savām vedeklām: «Ejiet, griezieties atpakaļ katra savas mātes mājā,
un Tas Kungs lai parāda jums mīlestību, tāpat kā jūs esat to parādījušas man un abiem nelaiķiem.
9
Tas Kungs lai dod jums atrast mieru katrai sava vīra namā.» Tad viņa tās skūpstīja, bet tās sāka
skaļā balsī raudāt 10 un atbildēja viņai: «Mēs gribam iet tev līdzi pie tavas tautas.»
11
Tad Naomija sacīja: «Griezieties atpakaļ, manas meitas, kādēļ jums nākt man līdzi? Vai man
būtu vēl dēli manā klēpī, kas varētu jums kļūt par vīriem?
12
Griezieties atpakaļ, manas meitas, ejiet, jo esmu par vecu, lai ietu pie vīra. Ja arī es sacītu: man
ir cerības, – un ja pat šo nakti es ietu pie vīra un dzemdētu dēlus, 13 vai jūs gan gaidītu, līdz kamēr tie
izaugtu? Vai jūs gan noslēgtos, neiedamas pie vīra? Nē, manas meitas, jo man ir pārāk sāpīgi jūsu dēļ,
ka Tā Kunga roka ir mani skārusi.»
14
Tad viņas vēl skaļāk raudāja, un Orpa deva skūpstu savai vīramātei, bet Rute pieglaudās viņai.
15
Tad tā viņai sacīja: «Lūk, tava svaine ir atgriezusies pie savas tautas un pie saviem dieviem,
seko arī tu savai svainei.»
16
Bet Rute atbildēja: «Nespied mani tevi atstāt un no tevis aiziet, jo, kurp tu iesi, es iešu un, kur tu
mitīsi, es mitīšu; tava tauta būs mana tauta, un tavs Dievs būs mans Dievs.
17
Kur tu mirsi, es miršu, un tur es gribu būt arī apglabāta. Lai Tas Kungs dara man tā un vēl
vairāk, tiešām, nāve vien spēs šķirt mani un tevi.»
18
Un, kad Naomija redzēja, ka viņa nelokāmi paliek pie sava nodoma iet viņai līdzi, viņa mitējās
viņu pierunāt.
19
Tā viņas abas gāja tālāk, līdz nonāca Bētlemē. Un, kad viņas ienāca Bētlemē, tad visā pilsētā
viņu dēļ radās satraukums. Un bija dzirdamas runas: vai šī nav Naomija?
20
Viņa sacīja tām: «Nesauciet mani – Naomija,20 bet sauciet mani Māra,21 jo Visuvarenais man ir
licis pieredzēt daudz rūgtuma.
21
Pilnībā es aizgāju, un tukšai Tas Kungs man ir licis atgriezties. Kādēļ jūs mani saucat Naomija,
ja Tas Kungs mani ir pazemojis un Visuvarenais mani ir apbēdinājis?»
22
Tā Naomija atgriezās un līdz ar viņu moābiete Rute, viņas vedekla, kas bija atnākusi no Moāba
zemes. Viņas ieradās Bētlemē miežu pļaujas sākumā.
1

1

2. nodaļa
Naomijai bija kāds radinieks no vīra puses, turīgs vīrs no Ēlimeleha dzimtas, viņa vārds bija

Boāss.
Un moābiete Rute sacīja Naomijai: «Es iešu tīrumā lasīt vārpas tā aizmugurē, kā acīs es atradīšu
labvēlību.» Un tā atbildēja viņai: «Ej, mana meita.»
2

20
21

Jaukā.
Rūgtā.
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Tā viņa devās ceļā un gāja un lasīja vārpas tīrumā pļāvēju aizmugurē. Viņai gadījās nokļūt
tīruma daļā, kas piederēja Boāsam no Ēlimeleha dzimtas.
4
Un redzi, Boāss nāca no Bētlemes un sacīja pļāvējiem: «Tas Kungs lai ir ar jums!» Un tie
atbildēja: «Tas Kungs lai tevi svētī!»
5
Tad Boāss jautāja puisim, kas bija iecelts par uzraugu pļāvējiem: «Kam pieder šī meita?»
6
Un puisis, kas bija iecelts par uzraugu pļāvējiem, atbildēja un sacīja: «Tā ir kāda jauna moābiete,
kas ir atnākusi līdzi Naomijai no Moāba zemes.
7
Viņa teica: lūdzu, ļauj man lasīt un paņemt vārpas starp labības kūlīšiem pļāvēju aizmugurē. –
Tā viņa atnāca un ir pastāvīgi šeit no agra rīta līdz šim laikam, bez kāda atpūtas brīža.»
8
Tad Boāss sacīja Rutei: «Uzklausies, mana meita: neej lasīt vārpas cita tīrumā un neej arī prom
no šejienes, bet turies pie manām kalponēm.
9
Tavas acis lai ir vērstas uz šo tīrumu, kuru manas kalpones pļauj, seko viņām. Es esmu
piekodinājis puišiem tevi neaiztikt. Un, kad tu esi izslāpusi, ej pie traukiem un dzer no tā, ko puiši ir
smēluši.»
10
Tad viņa krita uz sava vaiga, liekdamās līdz zemei, un sacīja viņam: «Kā es esmu atradusi
labvēlību tavās acīs, ka tu mani ievēro? Es taču esmu svešiniece.»
11
Bet Boāss atbildēja un sacīja viņai: «Man ir atstāstīts jo sīki viss, ko tu esi laba darījusi savai
vīramātei pēc viņas vīra nāves un ka tu esi atstājusi savu tēvu un savu māti, un savu dzimto zemi un esi
gājusi pie tautas, ko iepriekš neesi pazinusi.
12
Tas Kungs lai atmaksā tev tavu labo darbu, un tava alga lai ir pilnīga no Viņa, Israēla Dieva,
zem kura spārniem tu esi nākusi meklēt patvērumu.»
13
Tad viņa sacīja: «Kaut es atrastu labvēlību tavās acīs, mans kungs, jo tu esi mani mierinājis un
runājis uz savas kalpones sirdi, kaut gan es pat neesmu viena no tavām kalponēm.»
14
Un launaga laikā Boāss viņai sacīja: «Nāc šurp un ēd, un mērc savu kumosu skābumā.» Tā viņa
sēdēja blakus pļāvējiem, un viņš pasniedza viņai grauzdētus labības graudus, un viņa ēda, līdz paēda, un
atstāja vēl pāri.
15
Kad viņa atkal piecēlās lasīt vārpas, Boāss pavēlēja saviem puišiem, sacīdams: «Lai viņa lasa
arī starp labības kūlīšiem, un nedariet viņai pāri, 16 bet izvelciet pat drusku no kopiņām viņai un atstājiet,
lai viņa lasa, un nerājiet viņu.»
17
Un tā lasīja tīrumā līdz vakaram, tad izkūla to, ko bija salasījusi. Tas bija apmēram viena ēfa
miežu.
18
Un viņa paņēma to un gāja uz pilsētu. Tur viņa rādīja savai vīramātei, ko bija salasījusi, un
izņēma arī un deva viņai to, ko ēdot bija atlicinājusi.
19
Un viņas vīramāte jautāja: «Kur tu šodien lasīji vārpas, un kur tu strādāji? Svētīts lai ir tas, kas
tevi ir uzlūkojis!» Tad viņa stāstīja savai vīramātei, pie kā viņa bija strādājusi, un sacīja: «Tā vīra vārds,
pie kura es šodien strādāju, ir Boāss.»
20
Un Naomija sacīja savai vedeklai: «Lai viņš ir Tā Kunga svētīts, kura mīlestība nav atstājusi
dzīvos un mirušos!» Naomija arī stāstīja viņai: «Tas vīrs ir mūsu tuvinieks, viens no mūsu radiem.»
21
Un moābiete Rute sacīja: «Bez tam viņš man sacīja: turies pie maniem kalpiem, līdz kamēr viņi
būs ievākuši visu manu ražu.»
22
Un Naomija sacīja Rutei, savai vedeklai: «Tas ir labi, mana meita, ka tu turies pie viņa
kalponēm, lai cita laukā tev nenodarītu pāri.»
23
Tā viņa turējās pie Boāsa kalponēm, lasīdama vārpas, līdz miežu un kviešu pļaujas beigām; tad
viņa atgriezās pie savas vīramātes.
3

3. nodaļa
Tad Naomija, viņas vīramāte, viņai sacīja: «Mana meita, vai lai es nemeklēju tev vietu, kur tev
labi klāsies?
2
Un vai Boāss, pie kura kalpiem tu esi bijusi, nav mūsu radinieks? Lūk, šonakt viņš vētīs miežus
piedarbā.
3
Tādēļ mazgājies un svaidies, uzvelc savas jaunās drēbes un noej uz piedarbu, bet nerādies tam
vīram, pirms viņš nav pabeidzis ēst un dzert.
4
Bet, kad viņš apgulsies, ievēro to vietu, kur viņš guļ, tad ej, pacel segu no viņa kāju galiem,
noklāj to tiem līdzās un apgulsties uz tās; tad viņš tev teiks, kas tev jādara.»
5
Un viņa tai atbildēja: «Visu, ko tu saki, es darīšu.»
6
Tā viņa nogāja uz piedarbu un darīja visu taisni tā, kā viņas vīramāte bija likusi.
1
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Un, kad Boāss bija paēdis un padzēris un viņa sirds bija jautra, viņš gāja gulēt labības kaudzes
galā. Tad viņa klusi nāca un atsedza viņa kājas, un apgūlās.
8
Ap pusnakti tas vīrs uztrūkās un palocījies ieraudzīja, ka kāda sieva gulēja pie viņa kājām.
9
Viņš jautāja: «Kas tu esi?» Un viņa atbildēja: «Esmu Rute, tava kalpone; izplet savus spārnus
pāri savai kalponei, jo tu esi mans tuvākais radinieks.»
10
Un viņš sacīja: «Esi Tā Kunga svētīta, mana meita; tu esi izdarījusi šo pēdējo mīlestības darbu
labāk kā pirmo, neskriedama pakaļ jauniem puišiem, vai tie būtu nabagi vai bagāti.
11
Un tagad, mana meita, nebīsties: es darīšu tavā labā visu, ko vien tu prasīsi, jo visos vārtos mani
ļaudis zina, ka tu esi godīga sieva.
12
Ir taisnība, ka es esmu tavs radinieks, tomēr vēl ir kāds tuvāks radinieks par mani.
13
Paliec šonakt še, un, ja rīt viņš gribēs tevi ņemt, labi, lai viņš tevi ņem, bet, ja viņš negribēs tevi
ņemt, tad es tevi ņemšu; tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs! Guli līdz rītam.»
14
Tā viņa gulēja pie viņa kājām līdz rītam. Bet viņa piecēlās, pirms viens otru varēja pazīt, jo viņa
sprieda: «Lai tas nekļūst zināms, ka sieva ir nākusi uz piedarbu.»
15
Un viņš sacīja: «Dod šurp lakatu, kas tev ir, un paturi to.» Tā viņa turēja to, un viņš iemērīja
sešus mērus miežu un uzlika viņai tos mugurā, un viņa gāja uz pilsētu.
16
Un, kad viņa atnāca pie savas vīramātes, tā jautāja: «Kā tev ir klājies, mana meita?» Tad viņa
stāstīja tai visu, ko tas vīrs bija darījis viņas labā:
17
«Šos sešus mērus miežu viņš man deva, jo viņš sacīja: tev nebūs tukšā iet pie savas vīramātes.»
18
Viņa sacīja: «Pagaidi, mana meita, līdz kamēr tu dabūsi zināt, kāds būs iznākums, jo tas vīrs
nepaliks mierā, bet nokārtos šo lietu drīz.»
7

4. nodaļa
Boāss bija aizgājis vārtos un tur apsēdies. Un redzi, tas tuvākais radinieks, par kuru Boāss bija
stāstījis, gāja garām. Tad Boāss sacīja: «Iegriezies, draugs, atsēdies šeit.» Un viņš iegriezās un atsēdās.
2
Un viņš ņēma desmit vīrus no pilsētas vecajiem un sacīja: «Sēdiet šeit.» Tā viņi atsēdās.
3
Tad viņš tam tuvākam radiniekam sacīja: «Ir pārdodams kāds tīruma gabals, kas ir piederējis
mūsu radiniekam Ēlimeleham. To grib pārdot Naomija, kas atgriezusies no Moāba zemes.
4
Tā nu es domāju, es darīšu tev to zināmu, sacīdams: nopērc tu to manas tautas vecaju priekšā un
visu priekšā, kas šeit sēž. Ja tu gribi būt pircējs, tad pērc, bet, ja tu tas negribi būt, tad pasaki man to, lai
es zinu, jo cita neviena nav bez tevis, kam nāktos pirkt, bet pēc tevis nāku es.» Viņš atbildēja: «Es
pirkšu.»
5
Tad Boāss sacīja: «Tai dienā, kad tu pirksi to tīrumu no Naomijas rokas, tu saņemsi arī moābieti
Ruti, nelaiķa sievu, lai atjaunotu nelaiķa vārdu uz viņa mantojumu.»
6
Tad tas tuvākais radinieks sacīja: «Es nevaru to sev pirkt, lai nesabojātu savu mantojumu. Saņem
tu manas pirkšanas tiesības, jo es to nevaru pirkt.»
7
Senos laikos Israēlā bija šāds paradums par pirkšanu un mainīšanu: lai apstiprinātu kādu lietu,
viens novilka savu kurpi un deva to otram, un tāds bija veids, lai noslēgtu Israēlā līgumu.
8
Tad tas tuvākais radinieks sacīja viņam: «Pērc tu to sev.» Un viņš novilka savu kurpi.
9
Tad Boāss sacīja vecajiem un visiem ļaudīm: «Šodien jūs esat liecinieki, ka es esmu nopircis no
Naomijas rokas visu, kas ir piederējis Ēlimeleham, un visu, kas ir piederējis Kiljonam un Mahlonam.
10
Es esmu saņēmis arī moābieti Ruti, Mahlona atraitni, un ņemšu to sev par sievu, lai
nepārtrauktu nelaiķa vārdu uz viņa īpašumu un lai neizdeldētu nelaiķa vārdu no viņa brāļu vidus un no
viņa dzimtās vietas vārtiem; jūs esat šodien liecinieki.»
11
Tad visi ļaudis un vecaji, kas bija pie vārtiem, sacīja: «Mēs esam liecinieki. Lai Tas Kungs dara
to sievu, kas nāks tavā mājā, kā Rahēli un kā Leu, kas abas kopā cēla Israēlā namu. Kļūsti laimīgs un
vairo bagātību Efratā, un topi daudzināts Bētlemē!
12
Un to bērnu dēļ, ko Tas Kungs tev dos no šīs jaunās sievas, lai tavs nams ir kā Pereca nams, ko
Tamāra dzemdēja Jūdam.»
13
Tā Boāss ņēma Ruti, un viņa kļuva tam par sievu; un viņš iegāja pie viņas, un Tas Kungs deva
viņai miesas augli, un viņa dzemdēja dēlu.
14
Tad sievas sacīja Naomijai: «Slavēts lai ir Tas Kungs, kas nav licis tev šodien palikt bez
radinieka! Lai Viņa Vārds top daudzināts Israēlā!
15
Viņš būs tev par dzīvības atjaunotāju, par balstu tavās vecuma dienās, jo tava vedekla, kas tevi
ir mīlējusi, kas tev ir labāka par septiņiem dēliem, ir viņu dzemdējusi.»
16
Tad Naomija paņēma bērnu, ielika viņu savā klēpī un kļuva tam par aukli.
1
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Un kaimiņienes deva viņam vārdu, sacīdamas: «Dēls ir dzimis Naomijai.» Viņas nosauca to par
Obedu; tas bija Dāvida tēva Isaja tēvs.
18
Šie ir Pereca pēcnācēji: Perecs bija Hecrona tēvs, 19 Hecrons Rama, Rams Aminādaba, 20
Aminādabs Nahšona, Nahšons Salmona, 21 Salmons Boāsa, Boāss Obeda, 22 Obeds Isaja, bet Isajs bija
Dāvida tēvs.
17
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18. Pirmā Samuēla Grāmata
(V.E.: Krievu Bībelē: «Первая книга Царств» {R-BIBLE2})
1. nodaļa
Un tur bija kāds vīrs no Ramataim-Cofimas, no Efraima kalniem, vārdā Elkana, Jerohāma dēls,
tas bija Ēlihus dēls, un tas atkal Tohus dēls, kas atkal bija efratieša Cūfa dēls.
2
Un tam bija divas sievas, vienai bija vārds Anna, bet otrai bija vārds Penīna; un Penīnai bija
bērni, bet Annai bērnu nebija.
3
Un šis vīrs gāja ik gadus kalnup no savas dzimtās pilsētas uz Šīlo, lai pielūgtu Dievu, To Kungu
Cebaotu, un lai Viņam upurētu kaujamos upurus; un tur bija divi Ēļa dēli – Hofnus un Pinehass, kuri bija
Tā Kunga priesteri.
4
Un tanī dienā, kad Elkana nesa kaujamo upuri, viņš deva savai sievai Penīnai un visiem viņas
dēliem un viņas meitām devas, 5 bet Annai viņš deva divkāršu devu, jo viņš Annu mīlēja, bet Tas Kungs
bija viņas klēpi aizslēdzis.
6
Bet viņas sāncense to daudz apbēdināja, to kaitinādama, pat novezdama līdz dusmām viņas
miesas neauglības dēļ, jo Tas Kungs bija aizslēdzis viņas klēpi.
7
Un tā notika gadu no gada: tiklīdz viņa nogāja Tā Kunga namā, tā šī to kaitināja, ka viņa raudāja
un neēda.
8
Tad Elkana, viņas vīrs, tai sacīja: «Anna, kāpēc tu raudi? Un kāpēc tu neēd? Un kāpēc tava sirds
ir noskumusi? Vai es tev neesmu vairāk vērts nekā desmit dēli?»
9
Un tad Anna cēlās, kad bija ēdusi un dzērusi Šīlo. Jo priesteris Ēlis sēdēja uz krēsla pie divi
ieejas stabiem Tā Kunga svētnīcas priekšā.
10
Un viņas dvēsele bija pilna skumju, tā lūdza nepārtraukti To Kungu un gauži raudāja.
11
Tad viņa deva solījumu, sacīdama: «Kungs Cebaot! Ja Tu Savas kalpones bēdas uzlūkotu un ja
Tu mani atcerētos un Tu arī neaizmirstu Savu kalponi, un piešķirtu Savai kalponei dēlu, tad es to
novēlētu uz visu viņa mūža laiku Tam Kungam, un skujamais nazis nenāktu pār viņa galvu.»
12
Kad nu viņa vēl ilgi lūdzās Tā Kunga priekšā, tad Ēlis sāka vērot tās muti, 13 jo Anna runāja
savā sirdī, tikai viņas lūpas kustējās, bet viņas balss nebija dzirdama, tāpēc Ēlis noturēja viņu par
iedzērušu.
14
Un Ēlis tai sacīja: «Cik ilgi tu būsi sava dzēruma varā? Lai no tevis atstājas dzēriena
skurbums!»
15
Bet Anna atbildēja un sacīja: «Ak, nē, mans kungs, es esmu nelaimīga sieva! Es neesmu nedz
vīnu, nedz reibinošu dzērienu dzērusi, bet es esmu savu dvēseli izkratījusi Tā Kunga priekšā.
16
Neturi savu kalponi par tik negodīgu sievu, jo es esmu tikai līdz šim vaļu ļāvusi savām lielajām
bēdām un savas sirds skumjām.»
17
Tad Ēlis atbildēja un sacīja: «Ej ar mieru, lai Israēla Dievs piepilda tavu lūgšanu, ko tu esi no
Viņa lūgusi.»
18
Un viņa sacīja: «Lai tava kalpone atrod labvēlību tavās acīs.» Un tad sieva aizgāja savu ceļu, un
tā ēda, un viņas seja vairs neizskatījās tik noskumusi.
19
Un tie cēlās agri no rīta, nometās zemē lūgšanās Tā Kunga priekšā un griezās atpakaļ un gāja uz
savām mājām Rāmā. Un Elkana atzina savu sievu Annu, un Tas Kungs viņu pieminēja.
20
Un pēc kāda laika Anna kļuva grūta un dzemdēja dēlu, un nosauca viņu vārdā Samuēls, 22 jo
viņa sacīja: «Es to esmu izlūgusies no Tā Kunga.»
21
Un, kad viņas vīrs Elkana ar visu savu dzimtu nogāja kalnā, lai nestu Tam Kungam savu
gadskārtējo kaujamo upuri un savu solījuma upuri, 22 tad Anna negāja līdzi, bet sacīja savam vīram:
«Kad puisītis būs atšķirts no krūts, tad es viņu uzvedīšu augšā, lai viņš parādās Tā Kunga priekšā un lai
viņš tur paliek uz mūžu.»
1
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Un viņas vīrs Elkana tai sacīja: «Dari, kā tev labāk patīk; paliec arī šeit, līdz kamēr tu būsi viņu
atšķīrusi. Ka tikai Tas Kungs piepildītu Savu vārdu!» Tā šī sieva palika mājās un zīdīja savu dēlu,
tiekāms tā viņu atšķīra no krūts.
24
Un, kad viņa bija to atšķīrusi, viņa veda to sev līdzi, arī trīs vēršus un ēfu miltu, un vienu ādas
trauku ar vīnu, un noveda uz Šīlo Tā Kunga namā; bet puisēns bija vēl jauns.
25
Tad tie nokāva vērsi un pieveda zēnu pie Ēļa.
26
Un viņa sacīja: «Mans kungs, tik tiešām, ka tava dvēsele dzīvo, mans kungs! Es esmu tā pati
sieva, kas šeit pie tevis stāvēja, lūgdama To Kungu.
27
Es lūdzu pēc šī zēna, un Tas Kungs man to ir devis, ko es esmu no Viņa lūgusi.
28
Tādēļ es arī to Tam Kungam kā izlūgtu esmu novēlējusi uz visu mūžu, kamēr tas dzīvos, – viņš
ir no Tā Kunga izlūgts.» Un viņi tur pielūdza To Kungu.
23

2. nodaļa
Tad Anna pielūdza un sacīja: «Mana sirds ir līksma par To Kungu, mans rags ir augstu pacelts
Tā Kunga spēkā; mana mute ir atvērta pret maniem ienaidniekiem, jo es priecājos par Tavu pestīšanu.
2
Neviens nav svēts, kā vien Tas Kungs, neviens, vienīgi Tu, un nav citas klints, kā vien mūsu
Dievs.
3
Nerunājiet pārspīlētu, lepnu valodu, lai no jūsu mutes neiziet nekaunīgi vārdi! Jo Tas Kungs ir
Dievs, visu zinātājs, Viņš sver darbus.
4
Stipro loki guļ salauzti, bet nogurušie apjozti ar spēku.
5
Kas bija paēduši, sader par maizi, bet izsalkušie nav vairs izsalkuši; pat neauglīgā ir dzemdējusi
septiņus, bet bērniem svētītā ir sakaltusi.
6
Tas Kungs nokauj, un Viņš dara dzīvu, Viņš nogrūž lejā ellē un atkal uzved augšā.
7
Tas Kungs dara nabagu un dara bagātu, Viņš pazemo, un Viņš paaugstina.
8
Viņš no putekļiem pieceļ nabagu, un bēdīgos Viņš paceļ augšā no dubļiem, likdams tiem kopā
sēdēt ar dižciltīgajiem, ļaudams tiem iemantot godības krēslu, jo zemes pamati pieder Tam Kungam; uz
tiem Viņš arī ir cēlis pasauli.
9
Tā kājas, kas paļaujas uz Viņu, Viņš pasargā, bet bezdievīgie dabū galu tumsā, jo ne ar paša
spēku cilvēks iegūst uzvaru.
10
Tas Kungs liek salūzt Saviem pretiniekiem, Viņš liek pār tiem debesīs rūkt pērkoniem. Tas
Kungs tiesās zemes galus, un Viņš dos spēku Savam ķēniņam, un Viņš pacels Sava svaidītā pestīšanas
ragu.»
11
Un Elkana nogāja uz Rāmu savā namā, bet zēns kalpoja Tam Kungam priestera Ēļa uzraudzībā.
12
Bet Ēļa dēli bija bezgodīgi vīri; un tie neatzina To Kungu.
13
Priesteru pienākums pret tautu bija šāds: ja kāds cilvēks nāca un nesa savu kaujamo upuri, tad
bija jānāk priestera kalpam, kamēr gaļa vārījās, un tam bija rokā dakšas ar trim zariem.
14
Un viņam bija šīs dakšas jāiedur vārāmā podā vai katlā, vai pannā, vai māla podā, un visu, ko
varēja uz dakšām uzdurt, to priesteris ņēma sev. Tā viņi darīja ar visiem Israēla ļaudīm, kas vien nāca uz
Šīlo.
15
Dažreiz, iekāms tie aizdedzināja upura taukus, lai tos kvēpinātu, priestera kalpi, kas bija arī viņa
paša dēli, nāca un sacīja tam cilvēkam, kas pašreiz nesa savu kaujamo upuri: «Dod gaļu priesterim
priekš cepeša! Tādēļ viņš negrib no tevis saņemt vārītu gaļu, bet gan tikai jēlu.»
16
Tad tas vīrs tam atbildēja: «Papriekš taču kvēpināšanai iededzināmi tauki, pēc ņem tu sev, ko
tava sirds kāro.» Bet viņš tam atbildēja: «Nē, tev tūdaļ pat ir jādod, ja ne, tad es ņemšu ar varu.»
17
Tā šo abu jauno vīru grēki bija ļoti lieli Tā Kunga priekšā, jo tie nicināja Tā Kunga ēdamo
upuri.
18
Bet Samuēls, vēl zēns būdams, kalpoja Tam Kungam, apjozies ar linu efodu.
19
Un māte viņam uzšuva mazus virsū uzvelkamus svārkus, un viņa tos uznesa tam augšā gadu no
gada, kad tā turpu devās ar savu vīru, lai upurētu savu gadskārtējo kaujamo upuri.
20
Un Ēlis svētīja Elkanu un viņa sievu ar vārdiem: «Lai Tas Kungs dod tev pēcnācējus no šīs
sievas tā izlūgtā vietā, kuru viņa ir no Tā Kunga izlūgusi.» Un tie gāja uz savu dzīves vietu.
21
Un Tas Kungs svētīja Annu, un tā kļuva grūta un dzemdēja trīs dēlus un divas meitas. Bet zēns
Samuēls pieauga, būdams pie Tā Kunga.
22
Ēlis gan bija jau ļoti vecs, bet viņš dzirdēja visu, ko viņa dēli darīja visam Israēlam un kā tie
gulēja ar tām sievām, kuras kalpoja Saiešanas telts durvju priekšā.
23
Un viņš tiem sacīja: «Kādēļ jūs darāt tādas lietas, šīs ļaunās lietas, par kurām es dzirdu no visas
tautas?
1
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Nē, mani dēli! Tā nav laba slava, kādu jūs esat – kā es dzirdu – iemantojuši Tā Kunga tautā.
Kad cilvēks pret cilvēku grēko, tad Dievs var salīdzināt, bet, kad cilvēks apgrēkojas pret To
Kungu – kas tad var uzņemties tam būt par salīdzinātāju?» Bet tie neklausīja sava tēva balsij, jo Tas
Kungs gribēja tos nonāvēt.
26
Bet zēns Samuēls augdams auga, un viņš labi patika gan Tam Kungam, gan cilvēkiem.
27
Tad kāds Dieva vīrs nāca pie Ēļa un tam sacīja: «Tā saka Tas Kungs: Es pats esmu atklādamies
atklājies tava tēva Ārona dzimtai, kad viņi vēl bija Ēģiptē, faraona namā.
28
Un Es esmu tas, kas viņu izraudzīja no visām Israēla ciltīm Sev par priesteri, lai tas tuvotos
Manam altārim un tur iededzinātu kvēpināmo upuri un lai tas valkātu efodu Manā priekšā; un Es esmu
tava tēva namam novēlējis visus uguns upurus no visiem Israēla bērniem.
29
Kāpēc jūs minat kājām Manus kaujamos upurus un Manus ēdamos upurus, ko Es esmu
pavēlējis nest Manā mājoklī? Un kāpēc tu savus dēlus vairāk godā nekā Mani, ka jūs paši uzbarojaties
no Manas tautas, Israēla, pirmo augļu un pirmdzimušo dāvanu upuriem?
30
Tādēļ šāds ir Tā Kunga, Israēla Dieva, lēmums: tiešām, Es biju teicis, ka tavam un tava tēva
namam būs Manā priekšā staigāt mūžīgi. Bet tagad Tā Kunga lēmums ir šāds: tas lai ir tālu no Manis!
Bet to, kas Mani turēs godā, to arī Es pagodināšu, bet, kas Mani nicina, tie tiks pazemoti.
31
Redzi, nāks dienas, tad Es nocirtīšu tavu elkoni un arī tava tēva nama elkoni, tā ka nebūs vairs
sirmgalvja tavā namā.
32
Un tad tu ar lielu skaudību noraudzīsies uz visu to labumu, kas ir Israēlam sataisīts, bet visā
tavā namā nākošās dienās nebūs neviena sirmgalvja.
33
Tomēr visus Es neizdeldēšu, atraudams tos no Mana altāra, lai tavas acis neizīgtu un lai tava
dvēsele neiztvīktu, bet vairums tava dzimuma mirs vīra gados.
34
Un tas lai tev ir par zīmi, kas nāks pār abiem taviem dēliem, Hofnuu un Pinehasu: viņi abi mirs
vienā un tai pašā dienā!
35
Bet Sev Es iecelšu uzticīgu priesteri; tas darīs pēc Mana sirdsprāta, un tas būs Manai dvēselei
tuvs, tam Es uzcelšu pastāvīgu namu, un viņš staigās Manis svaidītā priekšā vienumēr.
36
Tad ikviens, kas vēl atlicies no tava nama, nāks, lai mestos tā priekšā zemē par naudas artavu un
par riecienu maizes, un tad tas sacīs: pieņem mani kādā priestera kalpošanas vietā, lai man būtu kumoss
maizes, ko ēst.»
24
25

3. nodaļa
Tā jauneklis Samuēls kalpoja Tam Kungam priestera Ēļa priekšā; un Tā Kunga atklāsme bija
retums tanī laikā; un parādību bija maz.
2
Un notika tanīs dienās, ka Ēlis bija atgūlies savā guļasvietā, bet viņš nevarēja vairs redzēt, jo acis
tam bija jau metušās tumšas.
3
Dieva gaismeklis vēl nebija izdzisis, un Samuēls gulēja Tā Kunga svētnīcā, tur, kur atradās
Dieva šķirsts.
4
Tad Tas Kungs sauca Samuēlu, un tas sacīja: «Redzi, še es esmu!»
5
Un viņš aizskrēja pie Ēļa un sacīja: «Redzi, še es esmu, jo tu mani esi saucis.» Bet tas sacīja: «Es
neesmu tevi saucis; ej atpakaļ gulēt!» Un tas aizgāja un apgūlās.
6
Tad Tas Kungs atkal sauca: «Samuēl!» Un Samuēls cēlās un gāja pie Ēļa, un sacīja: «Redzi, še
es esmu! Tu esi atkal mani saucis.» Bet tas sacīja: «Es tevi neesmu saucis, mans dēls; ej atpakaļ gulēt!»
7
Bet Samuēls vēl nepazina To Kungu, jo Tā Kunga vārds vēl nebija viņam atklājies.
8
Tad Tas Kungs sauca trešo reizi: «Samuēl!» Atkal tas cēlās, gāja pie Ēļa un sacīja: «Še es esmu,
jo tu esi mani saucis.» Tad Ēlis noprata, ka Tas Kungs bija jaunekli saucis.
9
Un Ēlis sacīja Samuēlam: «Ej gulēt! Bet, ja notiek, ka tevi kāds sauc, tad saki: runā, Kungs, jo
Tavs kalps klausās!» Un Samuēls aizgāja un apgūlās savā guļasvietā.
10
Tad Tas Kungs nāca, nostājās un sauca kā iepriekšējās reizēs: «Samuēl! Samuēl!» Un Samuēls
sacīja: «Runā, jo Tavs kalps klausās.»
11
Un Tas Kungs sacīja Samuēlam: «Redzi, Es izdarīšu ko tādu Israēlā, ka visiem, kas vien to
dzirdēs, abās ausīs skanēs.
12
Tanī dienā Es celšos pret Ēļa namu, un visu, ko vien Es esmu pasludinājis pret viņa namu, to Es
izdarīšu; Es sākšu, un Es arī pabeigšu!
13
Jo Es esmu darījis zināmu, ka Es būšu soģis uz laiku laikiem viņa namam to pārkāpumu dēļ, par
kuriem tas zināja, proti, viņa dēli bija tie, kas paši lika pār sevi nākt lāstam, bet viņš pats neko nav
darījis, lai viņus šai lietā aizkavētu.
1
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Un tādēļ Es, pie Sevis zvērēdams, esmu nolēmis par Ēļa namu, ka Ēļa nama noziegumu nevar
nemūžam salīdzināt nedz ar kaujamiem, nedz ar ēdamiem upuriem.»
15
Un Samuēls iekrita miegā līdz pat rītam; tad viņš atvēra Tā Kunga nama divkāršās durvis, un
viņš bijās šo parādību atstāstīt Ēlim.
16
Tad Ēlis aicināja Samuēlu un sacīja: «Samuēl, mans dēls!» Un tas atsaucās: «Še es esmu!»
17
Un viņš sacīja: «Kas tā ir par vēsti, ko Viņš tev ir paziņojis? Neslēp to manā priekšā! Lai Dievs
tev dara tā un vēl vairāk, ja tu kaut vienu vienīgu vārdu no visas tās vēsts no manis slēptu, ko Viņš ir tev
darījis zināmu.»
18
Tad Samuēls izstāstīja viņam visus dzirdētos vārdus un neko nenoklusēja viņa priekšā. Un Ēlis
sacīja: «Viņš ir Tas Kungs, lai Viņš dara, ko Viņš pats redz labu esam.»
19
Un Samuēls pieauga, un Tas Kungs bija ar viņu, un Tas Kungs neatstāja neko nepiepildītu no
tā, ko Viņš bija pasludinājis.
20
Un viss Israēls, no Danas līdz Bēršebai, atzina, ka Samuēls ir Tā Kunga uzticīgais pravietis.
21
Un Tas Kungs arī vēl turpmāk atklājās Šīlo pilsētā, jo Tas Kungs tur atklājās Samuēlam caur
Savu vārdu.
14

4. nodaļa
Un Samuēls pasludināja šo Dieva atklāsmi visam Israēlam. Israēls devās karā pret filistiešiem un
apmetās savās teltīs pie Eben-Ezeras, bet filistieši bija savas teltis uzcēluši pie Afekas.
2
Un filistieši nostājās pret Israēlu, un kauja izvērsās jo plaša, un Israēls tika sakauts, un filistieši
nogalināja atklātā kaujas laukā ap četri tūkstoši vīru.
3
Kad Israēla karaspēks atgriezās nometnē, tad Israēla vecaji sacīja: «Kādēļ Tas Kungs šodien ir
ļāvis filistiešiem mūs sakaut? Ņemsim no Šīlo pie sevis Tā Kunga derības šķirstu, lai tas iet mūsu vidū
mums līdzi un lai izglābj mūs no mūsu ienaidnieku rokas.»
4
Un tauta nosūtīja ziņnešus uz Šīlo, un tie atveda no turienes Dieva, Tā Kunga Cebaota, kas mīt
ķerubu tronī, derības šķirstu; un tur, pie šī Dieva derības šķirsta, bija klāt arī abi Ēļa dēli – Hofnus un
Pinehass.
5
Un notika, ka tanī brīdī, kad Tā Kunga derības šķirsts tuvojās nometnei, viss Israēls sacēla tik
lielu gaviļu troksni, ka pat zeme drebēja.
6
Un, kad filistieši sadzirdēja šo gavilēšanu, tad tie sprieda: «Ko gan šī lielā gavilēšana ebreju
nometnē nozīmē?» Kad tie uzzināja, ka Tā Kunga derības šķirsts ir ienests nometnē, 7 tad filistieši
nobijās, jo tie sacīja: «Dievs ir pie viņiem nonācis nometnē.» Un tie sacīja: «Bēdas mums, jo nekas tāds
nekad nav atgadījies nedz vakar, nedz aizvakar!
8
Mums draud bēdas un briesmas! Kas mūs izglābs no viņu vareno dievu rokas? Šie ir tie dievi,
kas situši ēģiptiešus tuksnesī ar visādām sērgām!
9
Esiet stipri un turieties kā vīri, jūs, filistieši, lai jums nebūtu jākļūst par vergiem ebrejiem, tāpat
kā tie ir jums vergojuši; jā, turieties kā vīri, dodamies kaujā!»
10
Un filistieši devās kaujā un sakāva Israēlu, tā ka tie bēga katrs uz savu telti; un šī sakāve bija
ļoti smaga, jo Israēlam krita trīsdesmit tūkstoši kājnieku.
11
Un Dieva šķirsts tika atņemts, bet abi Ēļa dēli, Hofnus un Pinehass, nomira.
12
Tad no kaujas lauka aizbēga kāds benjamīnietis, un viņš nonāca tanī pašā dienā Šīlo, drēbes
viņam bija saplēstas, un uz viņa galvas bija zeme.
13
Kad viņš tur nonāca, tad redzi, Ēlis bija apsēdies uz krēsla ceļa malā, vērodams apkārtni, jo viņa
sirds bija ļoti nemierīga Dieva šķirsta dēļ. Kad nu tas vīrs nāca, lai pilsētā šo ziņu pastāstītu, tad visa
pilsēta vaimanāja.
14
Un, kad Ēlis šīs skaļās vaimanas dzirdēja, tad viņš sacīja: «Ko nozīmē šī briesmīgā kliegšana?»
Tad tas vīrs steigdamies ienāca un pateica to Ēlim.
15
Bet Ēlis bija deviņdesmit astoņus gadus vecs, viņa acis jau bija kļuvušas tumšas, un viņš
nevarēja vairs redzēt.
16
Un, kad tas vīrs sacīja Ēlim: «Es nāku no kaujas lauka, un es esmu šodien pat atbēdzis no
kaujas lauka,» – tad Ēlis jautāja: «Kā tad tur iet, mans dēls?»
17
Tad vēstnesis atbildēja un sacīja: «Israēls ir bēdzis filistiešu priekšā, un mūsu karaspēks ir
piedzīvojis smagu sakāvi; arī abi tavi dēli, Hofnus un Pinehass, ir miruši, un ienaidnieki ir paņēmuši
Dieva šķirstu.»
18
Un notika, tiklīdz tas pieminēja Dieva šķirstu, tā Ēlis krita atmuguriski no sava krēsla pie
vārtiem virzienā uz ceļa pusi un lauza savu sprandu un nomira, jo viņš bija vecs vīrs un smags. Viņš bija
Israēlā spriedis tiesu četrdesmit gadus.
1
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Bet viņa vedeklas, Pinehasa sievas, dzemdību laiks bija tuvu. Kad tā dzirdēja vēsti, ka Dieva
šķirsts ticis atņemts, ka tās vīratēvs miris un arī viņas pašas vīrs pagalam, tad viņa saļodzījās un
dzemdēja, jo tai it pēkšņi bija uznākušas sāpes.
20
Un tanī brīdī, kad arī viņa mira, tad tās sievas, kas pie viņas stāvēja klāt, sacīja: «Nebīsties, jo tu
dēlu esi dzemdējusi.» Bet viņa vairs neatbildēja un neņēma to pie sirds.
21
Tomēr tā vēl nosauca to puisēnu vārdā Ihabods, ar ko tā gribēja teikt: godība ir atņemta nost no
Israēla, – tādēļ ka atņemts bija Dieva šķirsts un tādēļ ka bija miris viņas vīratēvs, kā arī viņas vīrs.
22
Un viņa sacīja: «Godība ir atņemta Israēlam, tādēļ ka ticis atņemts Dieva šķirsts, mans vīratēvs
un mans vīrs!»
19

5. nodaļa
Un filistieši paņēma Dieva šķirstu un aizveda to no Eben-Ezeras uz Ašdodu.
2
Tur filistieši paņēma Dieva šķirstu, ienesa to Dagona svētnīcā un novietoja blakus Dagonam.
3
Un, kad nākamajā rītā ašdodieši agri piecēlās, tad redzi, Dagons bija nokritis ar savu seju uz
zemi šķirsta priekšā. Un tie ņēma Dagonu un to atkal uzcēla savā vietā.
4
Bet, kad tie nākamajā rītā atkal agri uzcēlās, tad redzi, Dagons atkal bija nogāzies ar savu seju uz
zemi Tā Kunga šķirsta priekšā, bet Dagona galva un viņa roku delnas nolūzušas gulēja pie sliekšņa;
vienīgi Dagona rumpis bija palicis uz tā.
5
Tādēļ Dagona priesteri un ikviens, kas ieiet Dagona svētnīcā, nemin uz Dagona sliekšņa Ašdodā
līdz pat šai dienai.
6
Bet Tā Kunga roka kļuva jo smaga pār ašdodiešiem, un Viņš tos piemeklēja ar augoņiem gan
Ašdodā, gan tās robežās.
7
Kad Ašdodas vīri saprata savu postu, tad viņi sacīja: «Lai Israēla Dieva šķirsts pie mums
nepaliek, jo Viņa roka ir smagi piemeklējusi mūs un mūsu dievu Dagonu.»
8
Tāpēc tie izsūtīja ziņu un sapulcināja kopā visus filistiešu lielkungus un sacīja: «Ko lai mēs
darām ar Israēla Dieva šķirstu?» Un tie nosprieda: «Lai Gātas pilsētai tiek nodots Israēla Dieva šķirsts.»
Un tā viņi aizgādāja uz turieni Israēla Dieva šķirstu.
9
Bet, kad viņi to bija turp nogādājuši, tad Tā Kunga roka izraisīja šai pilsētā ļoti lielu satraukumu
un izbailes, jo Viņš sita visus tās pilsētas ļaudis, gan mazus, gan lielus, ar augoņiem, tā ka tie lauzās viņu
miesās uz āru.
10
Un tad viņi nosūtīja Dieva šķirstu uz Ekronu. Un notika, tiklīdz Dieva šķirsts nonāca Ekronā,
tad pilsētas iedzīvotāji brēca un sacīja: «Vai jūs esat atnesuši Israēla Dieva šķirstu pie mums, lai mūs un
visu mūsu tautu nomaitātu?»
11
Un tie izsūtīja ziņu un sapulcināja visus filistiešu lielkungus un sacīja: «Sūtiet projām Israēla
Dieva šķirstu, lai tas nonāk atpakaļ savā vietā un lai tas nenokauj mūs un mūsu tautu!» Patiesi, nāves
bailes bija ļoti lielas ikvienā pilsētā, kuru Dievs bija smagi skāris ar Savu roku.
12
Arī tie ļaudis, kuri nenomira, tika smagi šausti ar augoņiem, un no pilsētas pret debesīm cēlās
žēlabas.
1

6. nodaļa
Kad Tā Kunga šķirsts atradās filistiešu novadā jau septiņus mēnešus, 2 tad filistieši saaicināja
savus priesterus un zintniekus un viņiem jautāja: «Ko lai mēs darām ar Tā Kunga šķirstu? Izziniet, kā
mums to nosūtīt atpakaļ savā vietā!»
3
Un tie sacīja: «Ja jūs gribat Israēla Dieva šķirstu sūtīt atpakaļ, tad nesūtiet to tukšā, bet atdodiet
to atpakaļ kopā ar vainas izpirkšanas upuri, jo tikai tādā ceļā jūs paši tiksit dziedināti un jums kļūs arī
zināms, kādēļ Viņa roka no jums vēl nav atstājusies.»
4
Tad tie prasīja: «Kādu vainas izpirkšanas upuri tad lai mēs tam līdzi nosūtām?» Un tie sacīja:
«Pēc filistiešu lielkungu skaita – piecus lielus zelta trumus un piecas zelta peles, jo viena un tā pati sērga
ir pārņēmusi viņus visus: gan tautu, gan vadoņus.
5
Tad nu taisiet savu trumu attēlus un peļu attēlus, kas posta jūsu zemi, un dodiet godu Israēla
Dievam; varbūt Viņš padarīs Savu roku pār jums mazliet vieglāku – pār jūsu dievu un pār jūsu zemi.
6
Un kāpēc tad jūs gribat savu sirdi apcietināt, kā ēģiptieši un faraons reiz savas sirdis apcietināja?
Vai tad tā nebija: kad Viņš tiem Savu gribu bija brīnišķi parādījis, tad viņi tos arī atlaida, un tie aizgāja.
7
Un tagad, taisiet jaunus ratus un ņemiet divas zīdītājas govis, uz kurām vēl nekad jūgs nav likts;
iejūdziet abas jaunās govis ratos, bet viņu mazos telēnus aizvediet no tām prom uz mājām; 8 tad ņemiet
Tā Kunga šķirstu un uzceliet to uz ratiem, tos zelta priekšmetus, ko jūs Viņam esat nolikuši kā vainas
izpirkšanas maksu, tos ielieciet vācelē tam blakām un tad to sūtiet projām, lai iet savu ceļu.
1
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Un tad vērojiet: ja tas uzsāks savu atceļu kalnup virzienā uz Bet-Šemešu, tad tas mums šo
nelaimi ir atnesis; bet ja ne, tad mēs zināsim, ka Viņa roka nav mūs skārusi, bet tas mums nejauši
noticis.»
10
Un tie vīri tā arī izdarīja – ņēma divas jaunas govis, kas tikko kā bija atnesušās, un iejūdza tās
ratos, bet viņu teļus tie paturēja mājās.
11
Un tie iecēla Tā Kunga šķirstu ratos līdz ar vāceli ar zelta pelēm un trumu attēliem.
12
Tad govis aizgāja taisni pa ceļu virzienā uz Bet-Šemešu, iedamas pa vienām un tām pašām
sliedēm, nepārtraukti maudamas, solīti pa solītim, un tās nenogriezās ne pa labi, ne pa kreisi; un
filistiešu lielkungi sekoja tām līdz Bet-Šemešas robežām.
13
Bet-Šemešas iedzīvotāji pašreiz pļāva ielejā kviešus, un, kad tie savas acis pacēla un ieraudzīja
šķirstu nākam, tad tie, to redzēdami, kļuva līksmi.
14
Un rati nobrauca Jozuas, Bet-Šemešas iedzīvotāja, tīrumā un tur apstājās. Un tur bija liels
akmens, un tie saskaldīja ratus malkā, bet govis tie upurēja kā dedzināmo upuri Tam Kungam.
15
Tad levīti nocēla Tā Kunga šķirstu līdz ar vāceli, kas bija tam klāt un kurā atradās zelta
priekšmeti, un nolika to uz lielā akmens, un Bet-Šemešas iedzīvotāji tanī dienā upurēja Tam Kungam
gan dedzināmos, gan kaujamos upurus.
16
Kad tie pieci filistiešu lielkungi to redzēja, tad tie tanī pašā dienā atgriezās Ekronā.
17
Bet šie nu ir trumu atveidojumi tīrā zeltā, ko filistieši atsūtīja Tam Kungam kā vainas
izpirkšanas upuri: viens par Ašdodu, viens par Gazu, viens par Aškalonu, viens par Gātu, viens par
Ekronu.
18
Un arī zelta peļu daudzums bija pēc filistiešu pilsētu skaita, kuras bija padotas pieciem
lielkungiem, gan no nocietinātām pilsētām, gan no lauku ciemiem. Un tam liecinieks ir lielais akmens,
uz kura tie nolika Tā Kunga šķirstu un kas līdz šai dienai vēl atrodas Jozuas, no Bet-Šemešas, tīrumā.
19
Bet Tas Kungs sodīja Bet-Šemešas iedzīvotājus, tāpēc ka tie bija ielūkojušies Tā Kunga šķirstā,
un Viņš lika nomirt no iedzīvotājiem septiņdesmit vīriem. Un tauta par tiem sēroja, ka Tas Kungs ar
šādu bargu pārmācību bija tautu sodījis.
20
Un Bet-Šemešas iedzīvotāji sacīja: «Kas gan var pastāvēt Tā Kunga, tā svētā Dieva, vaiga
priekšā?! Un pie kā gan Viņš no mums aizietu?»
21
Un tie nosūtīja vēstnešus pie Kirjat-Jeārimas iedzīvotājiem, teikdami: «Filistieši ir atdevuši
atpakaļ Tā Kunga šķirstu, nāciet lejā un vediet to kalnā pie sevis.»
9

7. nodaļa
Tad atnāca vīri no Kirjat-Jeārimas un aizveda Tā Kunga šķirstu kalnup, un tie to noveda
Abinadaba namā uz pakalna; tur viņi iesvētīja tā dēlu Ēleāzaru, lai tas apsargātu Tā Kunga šķirstu.
2
Un pagāja no tās dienas, kopš šķirsts bija novietots Kirjat-Jeārimā, daudz laika, pilni divdesmit
gadi, un viss Israēla nams vaimanāja un meklēja To Kungu.
3
Tad Samuēls runāja, visam Israēla namam sacīdams: «Ja jūs no visas savas sirds gribat
atgriezties pie Tā Kunga, tad izmetiet ārā no sava vidus šos svešo tautu dievus un Aštartes tēlus,
pievērsiet savu sirdi Tam Kungam un kalpojiet vienīgi Viņam, tad Viņš jūs izglābs no filistiešu rokas.»
4
Un tad Israēla bērni izmeta Baala un Aštartes tēlus un kalpoja vienīgi Tam Kungam.
5
Un Samuēls sacīja: «Sapulciniet visu Israēlu Micpā, tad es jūsu labad piesaukšu To Kungu!»
6
Un tie tika sapulcināti Micpā, un viņi smēla ūdeni un to izlēja Tā Kunga priekšā; un viņi to dienu
gavēja un sacīja: «Mēs esam grēkojuši Tā Kunga priekšā.» Tā Samuēls Micpā sprieda tiesu pār Israēla
bērniem.
7
Kad filistieši dzirdēja, ka Israēla bērni ir sapulcējušies Micpā, tad filistiešu lielkungi devās kalnā
pret Israēlu. Un Israēla bērniem, to dzirdot, sametās bailes filistiešu priekšā.
8
Un Israēla bērni sacīja Samuēlam: «Nemities mūsu labad skaļi piesaukt To Kungu, mūsu Dievu,
lai Viņš mūs izglābj no filistiešu rokas!»
9
Tad Samuēls ņēma vienu zīdāmu jēru un to visu upurēja Tam Kungam kā dedzināmo upuri; un
Samuēls skaļā balsī lūdza Israēla labad To Kungu, un Tas Kungs viņu uzklausīja.
10
Kad Samuēls patlaban upurēja Tam Kungam dedzināmo upuri, tad filistieši ar kauju uzbruka
Israēlam; bet Tas Kungs tanī dienā lika lielam negaisam ar briesmīgiem pērkona grāvieniem iet pāri
filistiešiem un iedvesa tiem tādas bailes un radīja viņos tādu sajukumu, ka tie tika Israēla sakauti.
11
Un Israēla vīri devās laukā no Micpas, un tie kāva filistiešus un vajāja tos līdz pat Bet-Karai.
1
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Tad Samuēls ņēma vienu akmeni un to uzcēla starp Micpu un Šenu; viņš nosauca to vārdā
Eben-Ēzera.23
13
Tā filistieši tika pazemoti, un tie vairs nenāca Israēla robežās; un Tā Kunga roka bija visu laiku
pret filistiešiem, kamēr Samuēls dzīvoja.
14
Bet tās pilsētas, ko filistieši bija atņēmuši Israēlam, nonāca atkal atpakaļ Israēla īpašumā no
Ekronas līdz Gātai, un arī to robežu apgabalus Israēls izrāva no filistiešu rokas. Un miers bija arī starp
Israēlu un amoriešiem.
15
Un Samuēls bija soģis pār Israēlu visu savu dzīves laiku.
16
Un viņš gāja gadu no gada visapkārt uz Bēteli, Gilgalu un Micpu; un, kad nu viņš visās tanīs
vietās bija Israēlu tiesājis, 17 tad viņš atkal atgriezās atpakaļ Rāmā, jo tur bija viņa nams, un tur viņš arī
sprieda tiesu pār Israēlu, un tur viņš uzcēla altāri Tam Kungam.
12

8. nodaļa
Un notika, kad Samuēls jau bija kļuvis vecs, tad viņš iecēla abus savus dēlus par soģiem Israēlā.
2
Viņa pirmdzimtā dēla vārds bija Joēls, un otra vārds bija Abija; abi tie bija soģi Bēršebā.
3
Bet viņa dēli nestaigāja viņa ceļos, bet dzinās pēc mantas, tie pieņēma uzpirkšanas dāvanas un
grozīja tiesu.
4
Tad visi Israēla vecaji sanāca kopā un devās pie Samuēla uz Rāmu.
5
Un viņi tam sacīja: «Redzi, tu esi kļuvis vecs, un tavi dēli nestaigā tavos ceļos, tādēļ iecel mums
tagad ķēniņu, kas lai mūs tiesā, kā tas ir visām tautām.»
6
Tas Samuēlam nepatika, it īpaši, kad viņi teica: dod mums ķēniņu, kas lai mūs tiesā. Un Samuēls
pielūdza To Kungu.
7
Tad Tas Kungs sacīja Samuēlam: «Paklausi tautas balsi, dari visu, ko tie tev sacīs. Nav jau viņi
tevi nicinājuši, bet tie ir gan Mani atmetuši, lai Es vairs nebūtu viņu ķēniņš.
8
Tā viņi ir arvien rīkojušies, sākot ar to dienu, kad Es tos izvedu no Ēģiptes; līdz pat šai dienai tie
Mani ir atstājuši un kalpojuši citiem, svešiem dieviem; tā nu viņi arī tev tagad dara.
9
Bet tagad klausi viņu balsij, tikai brīdini viņus nopietni un dari tiem zināmu, kādas tiesības būs
ķēniņam, kas pār tiem valdīs.»
10
Tad Samuēls visus Tā Kunga vārdus sacīja tautai, kas prasīja no viņa ķēniņu.
11
Un viņš sacīja: «Šādas tiesības būs ķēniņam, kas pār jums valdīs: viņš ņems jūsu dēlus par
braucējiem saviem ratiem un arī, lai tie būtu viņa jātnieki, un arī, lai tie tecētu viņa ratu priekšā.
12
Un viņš tos iecels, lai tie būtu virsnieki pār tūkstošiem un virsnieki pār piecdesmit vīriem; un
citiem viņš liks, lai tie apartu un arī nopļautu viņa laukus, un vēl citiem, lai tie darina gan kara ieročus,
gan ratu piederumus.
13
Un jūsu meitas viņš ņems, lai tās gatavotu ziedes, būtu par virējām un par cepējām.
14
Un jūsu labākos tīrumus, jūsu vīna dārzus un jūsu eļļas kokus viņš atņems jums un dos saviem
kalpiem.
15
Arī no jūsu druvām un no jūsu vīna dārziem viņš ņems desmitās tiesas nodevu un to nodos
saviem ierēdņiem un saviem kalpotājiem.
16
Viņš ņems arī jūsu kalpus un jūsu kalpones, un jūsu labākos jaunekļus, un jūsu ēzeļus, un ar
tiem viņš veiks savus darbus.
17
No jūsu sīklopiem viņš ņems desmito tiesu, un jūs būsit viņam par kalpiem.
18
Un, kad jūs tanī dienā brēksit sava ķēniņa dēļ, ko jūs paši būsit sev izvēlējušies, tad Tas Kungs
jums tanī dienā neatbildēs.»
19
Bet tauta nevēlējās paklausīt Samuēla balsij, un tie sacīja: «Nē, lai tikai ķēniņš būtu pār mums!
20
Tad arī mēs būsim kā visas citas tautas, un mūsu ķēniņš pats spriedīs tiesu pār mums, un viņš
pats izies mūsu priekšā karā, un viņš vadīs mūsu karus.»
21
Un Samuēls dzirdēja visus tautas vārdus, un viņš tos darīja zināmus Tam Kungam.
22
Tad Tas Kungs sacīja Samuēlam: «Paklausi viņu balsij un iecel tiem ķēniņu!» Tad Samuēls
sacīja Israēla vīriem: «Ejiet ikviens savā pilsētā.»
1

9. nodaļa
Un tur bija kāds vīrs no Benjamīna cilts, vārdā Kīšs, pārticis cilvēks, Abiēla dēls, kas bija Cerora
dēls, un tas Behorata dēls, un tas Afijas dēls.
1

23

Palīdzības akmens.
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Un viņam bija dēls, vārdā Sauls, viņa pirmdzimtais, skaists jauneklis, un visā Israēlā nebija
neviena vīra, kas būtu bijis labāka izskata nekā viņš; veselu galvas tiesu viņš bija lielāks kā visi citi
tautā.
3
Tieši tai laikā Saula tēvam Kīšam bija nomaldījušās ēzeļu mātes, un Kīšs sacīja savam dēlam
Saulam: «Ņem sev līdzi kādu no šiem puišiem un celies un dodies ēzeļu mātes meklēt!»
4
Tad viņš pārstaigāja Efraima kalnus un izgāja caur Šališa zemi, un tie tās neatrada; un tie nogāja
Šalima zemē, bet ir tur to nebija; un tad tie nonāca Benjamīna zemē, bet tie vēl arvien tās neatrada.
5
Un tad tie nogāja uz Cūfa zemi, un Sauls sacīja savam puisim, kas pie viņa bija: «Nāc, dosimies
atpakaļ! Var būt, ka mans tēvs ir beidzis bēdāties par ēzeļu mātēm un sācis raizēties par mums.»
6
Bet tas viņam sacīja: «Redzi, šai pilsētā ir kāds Dieva vīrs, kas ir ļoti godājams; viss, ko vien
viņš saka, tas noteikti piepildās; dosimies nu uz turieni, varbūt viņš mums norādīs mūsu ceļu, kuru
mums iet.»
7
Tad Sauls atbildēja savam puisim: «Redzi, kad mēs tur noiesim, bet ko mēs šim vīram
aiznesīsim? Jo maizes mūsu ceļa kulītēs vairs nav, un dāvanu mums nav, ko Dieva vīram pasniegt; kas
tad mums ir?»
8
Taču puisis atkal atbildēja Saulam un sacīja: «Redzi, manā rokā ir sudraba seķeļa ceturtdaļa, to
es gribu dot tam Dieva vīram, lai viņš mums pasaka mūsu ceļu.»
9
Senāk Israēlā tā mēdza sacīt, kad kāds gāja savā gaitā, lai meklētu Dieva padomu: nāciet, iesim
pie redzētāja! – Ko šodien sauc par pravieti, to senāk dēvēja par redzētāju.
10
Tad Sauls sacīja savam puisim: «Tavs padoms ir labs, nāc, iesim.» Un tie gāja uz to pilsētu, kur
šis Dieva vīrs mita.
11
Un tiem, kalnup kāpjot pa pilsētas uzkalniem, ceļā gadījās jaunavas, kuras bija iznākušas ārā, lai
smeltu ūdeni. Un tie viņām jautāja: «Vai te atrodas redzētājs?»
12
Tās viņiem atbildēja un sacīja: «Redzi, šeit pat jau viņš ir – tur, jūsu priekšā; tikai pasteidzieties,
jo šodien viņš ir nācis pilsētā, tāpēc ka šodien tautai kalnā ir upurējams kaujamais upuris.
13
Kad ieiesit pilsētā, tad jūs varēsit viņu vēl sastapt, pirms viņš dodas augšā kalnā ēst upura
mielastu. Tauta nevar to baudīt pirms viņa atnākšanas, jo viņam vispirms upuris ir jāiesvētī, un tikai pēc
tam to var baudīt tie, kas ir aicināti; tāpēc nu tagad ejiet, jo šodien jūs to tiešām sastapsit.»
14
Un tie devās kalnup pilsētā; un, kad viņi nonāca iekšpilsētā, tad Samuēls izgāja tiem pretī, lai
dotos kalnā.
15
Bet Tas Kungs dienu agrāk, pirms Sauls nāca, bija atklājies Samuēlam, sacīdams:
16
«Rītdien ap šo laiku Es pie tevis sūtīšu kādu vīru no Benjamīna zemes; to tev būs iesvētīt par
vadoni Manai Israēla tautai, jo viņš Manu tautu atbrīvos no filistiešu rokas; Es esmu uzlūkojis Savas
tautas postu, tāpēc ka viņu žēlabas ir nonākušas pie Manis.»
17
Kad Samuēls ieraudzīja Saulu, tad Tas Kungs arī deva viņam ziņu: «Redzi, šis ir tas vīrs, par
kuru Es tev sacīju, ka viņam ir jāvalda pār Manu tautu.»
18
Un Sauls piestājās pie Samuēla pašos vārtos un sacīja: «Lūdzu, pasaki man, kur te ir redzētāja
nams?»
19
Tad Samuēls atbildēja Saulam: «Es pats esmu redzētājs; ej man pa priekšu uz to pakalnu! Un ēd
šodien kopā ar mani, bet no rīta agri es tevi atlaidīšu, un es tev došu ziņu par visu, kas tev ir uz sirds.
20
Bet par tām ēzeļu mātēm, kuras tev jau pirms trijām dienām bija nomaldījušās, vairs nebēdājies,
jo tās ir atrastas. Un kuram tad tiks viss Israēla labums? Vai ne tev un visam tava tēva namam?»
21
Tad Sauls atbildēja un sacīja: «Vai es nenāku no Benjamīna, no mazākās Israēla cilts, un no
mazākās dzimtas visu Benjamīna dzimtu starpā? Kāpēc tad tu man stāsti tādas lietas?»
22
Tad Samuēls ņēma līdzi Saulu un viņa puisi un tos ieveda ēdamā telpā; viņš tos sēdināja
visaugstākajā vietā ielūgto priekšgalā, bet tādu bija pie trīsdesmit vīru.
23
Un Samuēls sacīja pavāram: «Dod šurp to gabalu, kuru es tev devu un par kuru es tev sacīju, lai
tu noliec to pie sevis.»
24
Tad pavārs atnesa, augstu pacēlis pleci ar visu, kas pie tā, un to cēla Saula priekšā. Un Samuēls
sacīja: «Redzi, kas te ir atlicināts, tas tev ir celts priekšā, ēd, jo tas šim noliktajam laikam tev bija
paglabāts, jau kopš es sacīju, ka esmu tautu saaicinājis.» Un tā Sauls ēda kopā ar Samuēlu tanī dienā.
25
Un, kad tie nogāja lejā no kalna pilsētā, tad viņš sarunājās ar Saulu uz jumta.
26
Un tie cēlās agri, tikko kā ausa gaisma, un Samuēls sauca Saulu no jumta un sacīja: «Celies
augšā! Es gribu tevi pavadīt.» Tad Sauls piecēlās, un tie abi, viņš un Samuēls, izgāja laukā.
27
Un, kad viņi bija, lejup dodamies, nogājuši līdz pilsētas galam, tad Samuēls sacīja Saulam:
«Saki puisim, lai viņš paiet mums garām un paliek mūsu priekšā.» Un tas arī aizgāja. «Bet tu paliec nu
kādu brīdi stāvot, jo es tev pavēstīšu Dieva vārdu.»
2
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10. nodaļa
Tad Samuēls ņēma eļļas trauciņu un to izlēja uz viņa galvu, un viņš to skūpstīja un sacīja: «Vai
Tas Kungs nav tevi svaidījis par valdnieku pār Savu īpašumu – Israēla tautu?
2
Kad tu šodien no manis aiziesi, tad tu sastapsi divus vīrus pie Rahēles kapa uz Benjamīna
robežām Celcā. Tie tev ziņos, sacīdami: tās ēzeļu mātes, ko tu biji izgājis meklēt, ir atrastas; un tavs tēvs
tagad nebēdājas par ēzeļu mātēm, bet viņš raizējas par jums, domādams, ko varētu darīt sava dēla labad.
3
Un, no turienes vēl tālāk aizgājis, tu nonāksi pie Tābora ozola, un tur tevi satiks trīs vīri, kuri
dosies kalnup uz Bēteli pie Dieva; viens nesīs trīs āžus, otrs trīs klaipus maizes, un trešais nesīs ādas
maisu ar vīnu.
4
Un tie tevi sveicinās un dos tev divas maizes, tās ņem no viņu rokām.
5
Pēc tam tu nonāksi Dieva pakalnā, kur novietojusies filistiešu sardze, un notiks, kad tu ienāksi
pilsētā, tad tu sastapsi tanī vietā praviešu pulku, kas pašreiz nāks lejā no upuru kalna. To priekšā skanēs
arfas, bungas, stabules un cītaras, un tie pravietos.
6
Un Tā Kunga Gars būs pār tevi spēcīgs, un tu kopā ar viņiem pravietosi, un tu tiksi pārmainīts
par citādu cilvēku.
7
Un redzi, kad šīs zīmes notiks un tās kļūs tev zināmas, tad dari pats, ko tava dvēsele atrod par
pareizu, jo Dievs ir ar tevi.
8
Bet tev būs noiet man pa priekšu uz Gilgalu, un redzi, arī es nākšu lejā pie tevis, lai nestu
dedzināmos upurus un arī kaujamos pateicības upurus. Bet tev tur jāgaida septiņas dienas, tiekāms es pie
tevis nāku un saku, kas tev ir jādara.»
9
Un notika, tikko viņš pagrieza muguru pret Samuēlu, lai turpinātu ceļu, Dievs pārmainīja viņa
sirdi; un visas tās zīmes piepildījās tanī pat dienā.
10
Un tad tie devās uz Gibeu, un praviešu pulks viņam nāca pretī, un pēkšņi pār viņu nāca Tā
Kunga Gars, un viņš viņu vidū pravietoja.
11
Un visi, kas viņu citkārt bija pazinuši, ne tikai kopš vakarējās un aizvakarējās dienas, kad
redzēja, ka viņš kopā ar praviešiem pravietoja, tad cits citam teica: «Kas ar Kīša dēlu ir noticis? Vai tad
arī Sauls pieder pie praviešiem?»
12
Tad kāds vīrs no turienes atbildēja un sacīja: «Un kas tad ir viņu, šo praviešu, tēvs?» Tādēļ ir
cēlies šāds sakāmvārds: vai tad arī Sauls pieder pie praviešiem?
13
Un, kad viņš beidza pravietot, viņš devās uz augstieni.
14
Tad Saula radinieks prasīja viņam un viņa puisim: «No kurienes nākuši?» Un viņš atbildēja:
«Ēzeļu mātes meklēt. Bet, kad redzējām, ka to tur nav, tad mēs devāmies pie Samuēla.»
15
Tad Saula radinieks sacīja: «Pastāsti man, ko Samuēls jums teica.»
16
Un Sauls sacīja savam radiniekam: «Viņš mums droši pateica, ka ēzeļu mātes atrastas.» Bet par
ķēniņa godu, par ko Samuēls arī bija vēstījis, viņš tam nekā neteica.
17
Tad Samuēls sasauca tautu Tā Kunga priekšā Micpā 18 un sacīja Israēla bērniem: «Tā saka Tas
Kungs, Israēla Dievs: Es esmu izvedis Israēlu no Ēģiptes, un Es esmu arī tos glābis no ēģiptiešu rokas
un arī no visu ķēniņu valstību varām, kas jūs ir apspiedušas; 19 bet jūs šodien paši esat savu Dievu
atmetuši, kas jūs ir izglābis no visām jūsu likstām un no visām jūsu bēdām, un jūs esat Viņam teikuši:
iecel pār mums ķēniņu! – Un tagad stājieties Tā Kunga priekšā, pēc jūsu ciltīm un pēc jūsu dzimtām!»
20
Un, kad Samuēls bija savedis kopā visas Israēla ciltis, tad tika mesti mesli, un tika iezīmēta
Benjamīna cilts.
21
Un, kad Benjamīna cilts pēc savām dzimtām bija klāt pienākusi, tad ar meslu tika iezīmēta
Matrija dzimta, un tā ar meslu tika izraudzīts Sauls, Kīša dēls. Un tie to meklēja, bet neatrada.
22
Tad tie vēlreiz vaicāja To Kungu: «Vai viņš vēl nāks?» Un Tas Kungs atbildēja: «Redzi, viņš ir
paslēpies starp mantu kravām.»
23
Tad tie steidzās un izvilka viņu no turienes laukā, un viņš nostājās tautas vidū, un viņš bija
galvas tiesu pārāks nekā citi ļaudis.
24
Tad Samuēls sacīja visai tautai: «Vai jūs redzat, kādu Tas Kungs ir izredzējis? Tiešām, nav
neviena cita visā tautā, kas būtu tāds kā viņš!» Tad visa tauta uzgavilēja un sauca: «Lai dzīvo ķēniņš!»
25
Tad Samuēls tautai teica, kādas ir ķēniņa varas tiesības, un viņš to ierakstīja grāmatā un nolika
Tā Kunga priekšā; tad Samuēls atlaida tautu, ikvienu uz savām mājām.
26
Un arī Sauls gāja uz savām mājām Gibeā, un viņam līdzi gāja pulks vīru, kuru sirdis Dievs bija
aizskāris.
27
Bet kādi nelieši sacīja: «Ko gan šis mums palīdzēs?» Un tie viņu nicināja un nenesa viņam
dāvanas, bet viņš nelikās to dzirdējis.
1
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11. nodaļa
Tad amonietis Nahašs devās un apmetās teltīs pie Jabešas Gileādā, un visi Jabešas vīri sacīja
Nahašam: «Noslēdz derību ar mums, mēs gribam tev kalpot.»
2
Tad amonietis Nahašs viņiem sacīja: «Tikai tā esmu ar mieru ar jums visiem noslēgt derību, ka
es jums visiem izduru labo aci, tā likdams kaunam nākt pār visu Israēlu.»
3
Tad Jabešas vecaji viņam sacīja: «Dod mums septiņas dienas laika, lai mēs izsūtām vēstnešus pa
visām Israēla robežām; ja tad nebūs neviena glābēja mums, mēs paši iziesim pie tevis.»
4
Kad vēstneši nonāca Gibeā, Saula pilsētā, un izstāstīja visus šos vārdus tautai, tad visa tauta
pacēla savu balsi un raudāja.
5
Bet Sauls atgriezās ar vēršiem no lauka. Un Sauls vaicāja: «Kas ļaudīm ir noticis, ka tie raud?»
Tad tie viņam izstāstīja Jabešas vīru vēsti.
6
Kad Sauls šos vārdus dzirdēja, tad Dieva Gars nāca pār viņu un viņš iedegās ļoti bargās dusmās.
7
Viņš sagrāba jūga vēršus un tos sakapāja mazos gabalos. Tos ar vēstnešu rokām viņš izsūtīja pa
visām Israēla robežām, teikdams: «Kas nesekos Saulam un kas nesekos Samuēlam, ar tā vēršiem tiks
darīts tāpat!» Tad bijība Tā Kunga priekšā it pēkšņi pārņēma visu tautu, un tie devās karā kā viens vīrs.
8
Viņš tos pārskaitīja Bezekā, un tad Israēlam izrādījās trīs simti tūkstošu, bet Jūdam trīsdesmit
tūkstoši vīru.
9
Tad tie sacīja vēstnešiem, kas bija nākuši: «Tā sakiet Jabešas vīriem Gileādā: rītdien, kad saule
karsti spiedīs, jums būs glābšana.» Kad vēstneši atnāca un paziņoja to Jabešas vīriem, tad tie priecājās.
10
Un tad Jabešas vīri paziņoja amoniešiem: «Rīt mēs labprātīgi dosimies jūsu rokās, tad dariet ar
mums, kā jums patīk!»
11
Nākamā rītā Sauls sadalīja karaspēku trijos pulkos, un tie rīta ausmā uzbruka ienaidnieku
nometnei un kāva amoniešus līdz dienas karstākai stundai; bet tie, kuri palika pāri, tika tā izklīdināti, ka
pat divi nepalika kopā.
12
Tad tauta sacīja Samuēlam: «Kas tie tādi bija, kuri sacīja: vai lai Sauls pār mums valda kā
ķēniņš? – Dodiet šurp mums šos vīrus, lai mēs tos nonāvējam!»
13
Bet Sauls sacīja: «Šodien lai neviens nemirst, tāpēc ka Tas Kungs šodien ir devis atpestīšanu
Israēlam.»
14
Un tad Samuēls sacīja tautai: «Nāciet, dosimies uz Gilgalu un apstiprināsim tur ķēniņa varu!»
15
Tad visa tauta nogāja uz Gilgalu, un tur viņi iecēla Saulu par ķēniņu Tā Kunga priekšā Gilgalā,
un viņi tur nesa Tam Kungam kaujamos pateicības upurus. Tur tad arī Sauls ar visiem Israēla vīriem
ļāvās lielam priekam.
1

12. nodaļa
Tad Samuēls sacīja visam Israēlam: «Redzi, es esmu uzklausījis visas jūsu vēlēšanās, ko jūs esat
izteikuši, un esmu jums iecēlis ķēniņu.
2
Un redzi, te jūsu priekšā staigā jūsu ķēniņš, bet es esmu palicis vecs un nosirmojis, un mani dēli
ir ar jums, un es esmu jūsu priekšā staigājis no savas jaunības līdz pat šai dienai.
3
Redzi, še es stāvu. Atbildiet par mani Tā Kunga un Viņa svaidītā priekšā: kura vērsi es esmu
ņēmis, un kura ēzeli es esmu piesavinājies? No kura es esmu izspiedis netaisnu peļņu, un kuram es esmu
varas darbus darījis? Un no kura rokas es esmu ņēmis dāvanas, ka es savas acis tādēļ būtu piemiedzis?
Tad es jums atlīdzināšu; lieciniet pret mani, tad es jums atdošu!»
4
Un tie atbildēja: «Tu neesi no mums netaisnu peļņu izspiedis, tu arī neesi centies mums izdabāt,
un tu arī neesi ne no viena cilvēka rokas neko pieņēmis.»
5
Tad viņš turpināja: «Lai Tas Kungs man ir liecinieks pret jums, un Viņa svaidītais lai ir šodien
liecinieks, ka jūs manā rokā nekā tāda neesat atraduši.» Un tie sacīja: «Lai Viņš ir liecinieks.»
6
Un Samuēls sacīja tautai: «Jā, Tas Kungs ir liecinieks, kas Mozu un Āronu sūtījis un kas jūsu
tēvus izvedis no Ēģiptes zemes.
7
Un nu tagad nostājieties še, lai es ar jums izskaidrojos Tā Kunga priekšā par visiem labiem
darbiem un žēlastības liecībām, ko Viņš jums un jūsu tēviem ir parādījis.
8
Kad Jēkabs bija nogājis uz Ēģipti un jūsu tēvi vaimanādami brēca uz To Kungu, tad Tas Kungs
sūtīja Mozu un Āronu, un tie izveda jūsu tēvus no Ēģiptes un lika tiem apmesties šinī vietā.
9
Bet tie aizmirsa To Kungu, savu Dievu, tāpēc Viņš tos nodeva Siseras, Hacoras karaspēka
virspavēlnieka, varā, arī filistiešu varā un Moāba ķēniņa varā, un šie karoja pret viņiem.
10
Un tad tie brēca un vaimanāja, griezdamies pie Tā Kunga, un sacīja: mēs esam grēkojuši, jo
mēs esam To Kungu atstājuši un esam kalpojuši baaliem un aštartēm! Bet nu, lūdzams, izglāb mūs no
mūsu ienaidnieku rokas, un mēs Tev kalposim!
1
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Tad Tas Kungs sūtīja Jerubbaalu, Baraku, Jeftu un Samuēlu, un Viņš jūs izglāba no jūsu
ienaidnieku rokas, kas bija jums visapkārt, tā ka jūs varējāt dzīvot mierā.
12
Un, kad jūs redzējāt, ka amoniešu ķēniņš Nahašs jums uzbrūk, tad jūs man teicāt: ne tā, bet
ķēniņam būs pār mums valdīt, – kaut gan Tas Kungs, jūsu Dievs, bija jūsu ķēniņš.
13
Un nu redzi, te ir tas ķēniņš, ko jūs sev izraudzījāt un kuru jūs prasījāt; un redzi, Tas Kungs ir
jums iecēlis ķēniņu.
14
Vai nu jūs gribat bīties To Kungu, Viņam kalpot, klausīt Viņa balsij un nesacelties pret Tā
Kunga pavēlēm, un tiklab jūs, kā arī tas ķēniņš, kurš pār jums valda, sekot Tam Kungam, savam
Dievam?
15
Bet, ja jūs Tā Kunga balsij neklausīsit un sacelsities pret Tā Kunga pavēlēm, tad Tā Kunga roka
būs pret jums, kā tā bija pret jūsu tēviem.
16
Tagad nostājieties še un vērojiet to lielo parādību, kurai Tas Kungs liks notikt jūsu acu priekšā.
17
Vai pašreiz nav kviešu pļaujamais laiks? Es piesaukšu To Kungu, un Viņš dos pērkonus un
lietu, lai jūs atzīstat un nomanāt, ka ļaunums, ko jūs esat izdarījuši, ir ļoti liels Tā Kunga priekšā, proti,
ka esat prasījuši sev ķēniņu.»
18
Kad nu Samuēls To Kungu piesauca, tad Tas Kungs sūtīja pērkonus un vēlīno lietu tanī pašā
dienā; un visa tauta ļoti bijās To Kungu un Samuēlu.
19
Un tad visa tauta sacīja Samuēlam: «Aizlūdz par saviem kalpiem To Kungu, savu Dievu, lai
mēs nemirstam, jo bez visiem saviem grēkiem mēs arī vēl to grēku esam darījuši, ka esam sev prasījuši
ķēniņu.»
20
Tad Samuēls sacīja tautai: «Nebīstieties! Jūs gan patiešām esat šo ļaunumu izdarījuši; tomēr
neatkāpieties no Tā Kunga, bet kalpojiet Tam Kungam ar visu savu sirdi.
21
Un neatkāpieties, sekodami blēņu dievībām, kas nedz palīdz, nedz arī izglābj, jo tie ir nieki.
22
Gan Tas Kungs Savu tautu neatmetīs Sava lielā Vārda dēļ, jo Tam Kungam ir paticis jūs darīt
par Savu tautu.
23
Arī es nekad tā neapgrēkošos pret To Kungu, ka mitētos par jums aizlūgt un mācīt jūs staigāt
labo un taisno ceļu.
24
Tikai bīstaities To Kungu un kalpojiet Viņam patiesībā no visas savas sirds, jo jūs esat
redzējuši, kādas varen lielas lietas Viņš jums ir darījis.
25
Bet, ja jūs tomēr darīsit ļaunu, tad gan jūs, gan jūsu ķēniņš aiziesit bojā.»
11

13. nodaļa
Sauls bija24 gadus vecs, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja25 divus gadus pār Israēlu.
2
Un Sauls sev izmeklēja no Israēla trīs tūkstošus vīru, un divi tūkstoši bija pie viņa Mikmašas un
Bēteles kalnos, bet tūkstoš vīru bija pie Jonatāna Gibeā Benjamīna ciltī; visus pārējos vīrus viņš atlaida,
ikvienu uz savu telti.
3
Bet Jonatāns sagrāva filistiešu sardžu nometni, kura atradās Gibeā, un filistieši to dzirdēja; bet
Sauls lika pūst taures visā zemē, paziņodams: «Lai ebreji to dzird.»
4
Kad viss Israēls dzirdēja sakām, ka Sauls ir sagrāvis filistiešu sardžu nometni un Israēls kļuvis
filistiešiem nepanesams, tad tika sasaukta visa tauta uz Gilgalu, lai sekotu Saulam.
5
Arī filistieši sapulcējās, lai uzbruktu Israēlam, pavisam kopā trīsdesmit tūkstoši ratu un seši
tūkstoši jātnieku, bet kājnieku tik daudz kā smiltis jūrmalā; tie devās karagājienā un uzcēla savu telšu
nometni austrumos no Bet-Avenas pie Mikmašas.
6
Un, kad nu Israēla vīri redzēja, ka viņi ir briesmās, jo ļaudis bija apspiesti, tad ļaudis paslēpās
gan alās, gan aizās un klintīs, gan klintīs iekaltās kapenēs, gan ūdens tvertnēs.
7
Daži devās pat pāri Jordānai uz Gada un Gileāda zemi, bet Sauls vēl kavējās Gilgalā, un visi aiz
viņa stāvošie ļaudis bija lielās izbailēs.
8
Tā viņš gaidīja septiņas dienas līdz Samuēla noliktajam laikam, bet, kad Samuēls nenāca uz
Gilgalu un ļaudis, kas bija pie viņa, sāka jau izklīst, 9 tad Sauls sacīja: «Atnesiet šurp pie manis
dedzināmo upuri un kaujamo pateicības upuri!» Un viņš upurēja dedzināmo upuri.
10
Un notika, tikko kā viņš bija pabeidzis upurēt dedzināmo upuri, redzi, tad atnāca Samuēls. Un
Sauls izgāja viņam pretī, lai viņu apsveiktu.
11
Tad Samuēls sacīja: «Ko tu esi darījis?» Un Sauls atbildēja: «Kad es redzēju, ka ļaudis klīst
projām no manis un tu noliktā laikā nenāci, un filistieši ir sapulcējušies Mikmašā, 12 tad es domāju:
1

24
25
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tagad filistieši dosies pret mani uz Gilgalu uzbrukumā, bet es vēl neesmu paspējis Tā Kunga priekšā
izlūgties žēlastību, – tā es iedrošinājos un nesu dedzināmo upuri.»
13
Tad Samuēls atbildēja Saulam: «Tu esi aplam darījis; tu neesi izpildījis Tā Kunga, sava Dieva,
bausli, ko Viņš tev bija pavēlējis; patlaban Tas Kungs būtu tavu ķēniņa varu pār Israēlu apstiprinājis uz
mūžīgiem laikiem, 14 bet nu tava ķēniņa valsts nepastāvēs. Tas Kungs jau ir izmeklējis Sev vīru, kas ir
pēc Viņa sirdsprāta, un Tas Kungs tam ir nolicis būt Savai tautai par valdnieku, jo tu neesi izpildījis, ko
Tas Kungs bija tev pavēlējis.»
15
Tad Samuēls cēlās, devās projām no Gilgalas uz Gibeu Benjamīna ciltī; bet Sauls pārskaitīja
savu karapulku, kas bija vēl pie viņa palicis, – ap seši simti vīru.
16
Un Sauls līdz ar savu dēlu Jonatānu un tiem ļaudīm, kas bija pie viņa palikuši, apmetās Gibeā
Benjamīna ciltī, bet filistieši bija uzcēluši savas teltis Mikmašā.
17
Tad no filistiešu nometnes izgāja trīs sirotāju pulki – viens pulks nogriezās pa ceļu uz Ofru, uz
Šuala zemi, 18 bet otrs pulks nogriezās uz Bet-Horonas pusi, un trešais pulks pagriezās uz ceļu, kas
sniedzas līdz Ceboima ielejai uz tuksneša pusi.
19
Tolaik neviena kalēja nevarēja atrast pa visu Israēla zemi, jo filistieši bija teikuši: «Lai tikai
ebreji sev neizgatavo zobenu vai šķēpu.»
20
Tādēļ ikvienam israēlietim bija jānoiet lejā pie filistiešiem, lai asinātu sava arkla lemesi, kapli,
cirvi, sirpi, 21 arī zobus izkaptīm, kapļiem un cirvjiem, zarus trijžuburu dakšām vai lai sametinātu vēršu
dzenamos.
22
Tā notika, ka kaujas dienā to karotāju rokās, kuri atradās pie Saula un Jonatāna, nebija neviena
zobena un neviena šķēpa; vienīgi Saulam un viņa dēlam Jonatānam bija ieroči.
23
Bet viena filistiešu sardze bija izvirzījusies uz kalnu pāreju pie Mikmašas.
14. nodaļa
Kādā dienā Jonatāns, Saula dēls, sacīja savam puisim, kas nesa viņa ieročus: «Nāc, mēģināsim
tuvoties filistiešu sardzei, kas atrodas tur pretējā pusē.» Bet savam tēvam viņš nekā neteica.
2
Sauls bija apmeties Gibeas ārmalā zem granātkoka, kas atrodas Migronā; un karotāju, kas bija
pie viņa, varēja būt ap seši simti.
3
Tur bija arī Ahija, Ahituba dēls, kas bija Šīlo svētnīcas, Tā Kunga priestera, Ēļa dēla Pinehasa
dēla Ihaboda brālis, un nēsāja efodu; bet ļaudis nezināja, ka Jonatāns bija aizgājis.
4
Bet pie šaurās pārejas, kurai Jonatāns lūkoja tikt pāri, lai nokļūtu filistiešu sardzei tuvāk, atradās
divas smailas klints radzes – viena šai pusē, otra viņā pusē; vienas smailes vārds bija Bocecs, bet otrai
vārds bija Sene.
5
Viena stāvi slējās uz ziemeļiem pret Mikmašu, otra uz dienvidiem pret Gibeu.
6
Tad Jonatāns sacīja savam puisim, ieroču nesējam: «Nāc, dosimies tur pāri pret šo neapgraizītās
tautas sardzi; varbūt Tas Kungs dos mums veiksmi, jo Tam Kungam neviens nevar aizliegt izcīnīt
uzvaru vai nu ar daudz, vai arī ar maz ļaudīm.»
7
Tad viņa ieroču nesējs tam sacīja: «Dari itin visu, kas tavā sirdī; ej droši, redzi, es iešu tev līdzi,
jo es esmu vienis prātis ar tevi.»
8
Tad Jonatāns sacīja: «Redzi, mēs dosimies tur pāri pie tiem vīriem, un mēs viņiem parādīsimies
negaidot.
9
Un, ja tie mums uzsauc: stāviet mierā, kamēr mēs pie jums nonāksim, – tad paliksim stāvam
savās vietās un nekāpsim augšā pie viņiem.
10
Bet, ja gadītos, ka tie mums saka: nāciet augšā pie mums, – tad kāpsim augšā, jo tad Tas Kungs
tos ir nodevis mūsu rokā, un tā ir mums zīme.»
11
Kad nu tie abi pēkšņi parādījās filistiešu sardzei, tad filistieši sacīja: «Redzi, ebreji nāk ārā no
alām, kur tie bija paslēpušies.»
12
Un sardzes vīri sauca Jonatānam un viņa ieroču nesējam, sacīdami: «Nāciet pie mums augšā!
Mēs jums iedosim labu mācību.» Tad Jonatāns sacīja savam ieroču nesējam: «Kāp man pakaļ, jo Tas
Kungs ir tos devis Israēla rokā!»
13
Tad Jonatāns rāpās ar rokām un kājām augšā un viņa ieroču nesējs aiz viņa. Un tie krita
Jonatāna priekšā, un viņa ieroču nesējs pēc tam tos nonāvēja pavisam.
14
Un šajā pirmajā kaujā, ko izcīnīja Jonatāns un viņa ieroču nesējs, krita divdesmit vīru uz tik
liela lauka gabala, ko vēršu jūgs apar pus dienā.
15
Tad nometnē izcēlās izbailes gan ļaudīs, gan kareivjos, pat sardzes vīri un izsūtītie sirotāju pulki
drebēja bailēs; un zeme trīcēja un radīja izbailes, it kā tās būtu paša Dieva uzsūtītas.
1
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Kad Saula izlūki Gibeā Benjamīna ciltī redzēja, ka tas pulks tur šķīda un klīda šurpu turpu, 17
tad Sauls sacīja kareivjiem, kas bija pie viņa: «Pārskaitiet ļaudis, lai mēs redzam, kas no mums ir
aizgājis!» Un tie nostājās rindās, un redzi, tur nebija Jonatāna un viņa ieroču nesēja.
18
Tad Sauls pavēlēja Ahijam: «Atnes šurp Dieva šķirstu,» – jo Dieva šķirsts tolaik bija pie Israēla
bērniem.
19
Un, kamēr Sauls vēl sarunājās ar priesteri, tikmēr troksnis filistiešu nometnē pieauga un vērsās
plašumā. Un Sauls sacīja priesterim: «Apturi savu roku!»
20
Tad Sauls un visa tauta, kas bija pie viņa, sasaucās un devās uzbrukumā, un redzi, tur jau bija
zobens pret zobenu un visai liels apjukums.
21
Un arī ebreji, kuri ilgāku laiku bija bijuši pie filistiešiem nometnē un bija līdz ar tiem kopā
devušies no visas apkārtnes uz kaujas lauku, tagad arīdzan pārgāja pie Israēla, kas bija Saula un Jonatāna
pusē.
22
Tāpat arī visi Israēla vīri, kas bija savrup paslēpušies Efraima kalnos, kad tie dzirdēja, ka
filistieši metušies bēgt, sāka vajāt viņus, tiem uzbrukdami.
23
Tā Tas Kungs tanī dienā izglāba Israēlu, bet pati kauja sniedzās līdz Bet-Avenai.
24
Un tanī dienā Israēla vīri ļoti nogura, jo Sauls bija uzlicis tautai lāstu, sacīdams: «Nolādēts tas
vīrs, kas ko ēdīs, pirms nāks vakars un iekāms es nebūšu atriebies saviem ienaidniekiem!» Un tā neviens
no viņiem neaiztika ēdamo.
25
Un visa tauta devās mežā, un tur bija medus uz lauka.
26
Kad ļaudis ienāca mežā, redzi, tur pilēja medus, bet neviens necēla savu roku pie mutes, jo viņi
bijās lāsta.
27
Bet Jonatāns to nebija dzirdējis, ka viņa tēvs bija uzlicis lāstu tautai, un viņš izstiepa savu šķēpa
galu, kas bija viņa rokā, iemērca to medus šūnās un cēla savu roku pie mutes; tad viņa acis kļuva
skaidras.
28
Tad kāds no ļaudīm ieminējās, sacīdams: «Tavs tēvs likdams uzlika lāstu tautai, sacīdams:
nolādēts tas vīrs, kas šodien ko ēd!» Un tā tauta nogura.
29
Tad Jonatāns sacīja: «Mans tēvs grūž visu zemi postā! Redziet, cik skaidras ir kļuvušas manas
acis, kopš es esmu kādu lāsi no šī medus nobaudījis.
30
Bet cik daudz labāk vēl būtu bijis, ja ļaudis šodien būtu spēcīgi ēduši no savu ienaidnieku
laupījuma, ko tie ir ieguvuši; tāpēc nu arī filistiešu sakāve vēl nav bijusi tik liela.»
31
Taču tanī dienā tie kāva filistiešus no Mikmašas līdz Ajalonai, kaut arī karotāji bija ļoti
noguruši.
32
Bet pret vakaru tauta metās laupīt, un tie ņēma sīklopus, vēršus un teļus, kāva tos turpat nost un
ēda tos ar visām asinīm.
33
Kad tas tika pateikts Saulam, paziņojot: redzi, tauta apgrēkojas pret To Kungu, ēzdama gaļu
kopā ar asinīm, – tad viņš sacīja: «Jūs esat noziegušies! Atveliet man tagad šurp lielu akmeni!»
34
Un Sauls sacīja: «Iejaucieties ļaužu vidū un sakiet tiem: atvediet pie manis ikviens savu vērsi un
ikviens savu avi un nokaujiet tos šinī te vietā un ēdiet, bet neapgrēkojieties pret To Kungu, ka jūs ēdat
gaļu kopā ar asinīm!» Un tā ikviens no viņiem naktī atveda savu vērsi, kas bija viņa īpašums, un tos tur
nokāva.
35
Tad Sauls uzcēla altāri Tam Kungam; tas bija pirmais altāris, ko viņš cēla Tam Kungam.
36
Un Sauls sacīja: «Dzīsimies filistiešiem pakaļ šai naktī un aplaupīsim tos, līdz kamēr rīta
gaisma aust, un neatstāsim no viņiem dzīvu nevienu!» Un tie sacīja: «Dari, kā tev patīk.» Bet priesteris
teica: «Lai vispirms mēs še stājamies Dieva priekšā.»
37
Kad Sauls prasīja Dievam: «Vai man doties vajāt filistiešus? Vai Tu tos dosi Israēla rokā?» –
tad Tas Kungs viņam tanī dienā neatbildēja.
38
Tad Sauls sacīja: «Nāciet šurp, visi tautas vadoņi, meklējiet un izdibiniet, kas bijis šodien šīs
apgrēcības vaininieks!
39
Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo, kas ir Israēlu izglābis, un, jebšu tas būtu mans dēls Jonatāns,
tam ir jāmirst!» Bet neviens no visas tautas viņam neatbildēja.
40
Un atkal viņš sacīja visam Israēlam: «Jūs būsit vienā pusē, bet es un mans dēls Jonatāns būsim
otrā pusē.» Bet kara tauta Saulam atbildēja: «Dari, kā tev patīk.»
41
Tad Sauls sacīja Tam Kungam, Israēla Dievam: «Dari zināmu patiesību!» Tad Jonatāns un
Sauls ar meslu tika apzīmēti, bet tauta izgāja bez vainas.
42
Tad Sauls pavēlēja: «Metiet meslus par mani un par manu dēlu Jonatānu!» Un mesli krita par
ļaunu Jonatānam.
16
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Un Sauls vaicāja Jonatānam: «Saki man, ko tu esi izdarījis?» Un Jonatāns viņam sacīja: «Es
tikai ar sava šķēpa smaili, kas bija man rokā, esmu nogaršojis lāsi medus; vai tāpēc man tagad jāmirst?»
44
Tad Sauls sacīja: «Lai Dievs man dara tā un vēl vairāk, bet, Jonatān, tev tiešām ir jāmirst!»
45
Tad ļaudis iebilda un sacīja Saulam: «Vai Jonatānam ir jāmirst, kas Israēlam sagādāja šo lielo
uzvaru? Nebūt ne! Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo, ne matam nebūs nokrist no viņa galvas! Jo viņš to
šodien ir veicis kopā ar Dievu.» Un tā tauta Jonatānu atbrīvoja, un viņam nebija jāmirst.
46
Tad Sauls pārtrauca filistiešu vajāšanu un devās atpakaļ kalnā; arī filistieši atgriezās paši savās
vietās.
47
Bet Sauls bija sagrābis varu pār Israēlu, un viņš karoja visapkārt pret visiem saviem
ienaidniekiem: pret Moābu, pret Amona bērniem un pret Edomu, pret Cobas ķēniņiem un pret
filistiešiem. Un it visus, pret kuriem viņš vērsās, viņš visur uzvarēja.
48
Un viņš rīkojās drosmīgi un sakāva amalekiešus, un izglāba Israēlu no viņu laupītāju rokām.
49
Un Saulam bija dēli: Jonatāns, Išvijs un Malhišs, un viņa abu meitu vārdi bija: pirmdzimtās –
Meraba, bet jaunākās – Mihala.
50
Un Saula sievas vārds bija Ahinoāma, Ahimaaca meita; bet viņa karaspēka virspavēlnieka vārds
bija Abners, Nera, Saula tēvabrāļa, dēls.
51
Un Kīšs, Saula tēvs, un Ners, Abnera tēvs, abi bija Abiēla dēli.
52
Bet karš pret filistiešiem, kamēr Sauls dzīvoja, bija briesmīgs. Un, kad Sauls redzēja kādu stipru
un varenu cīnītāju, viņš to pievienoja savam pulkam.
43

15. nodaļa
Tad Samuēls runāja ar Saulu: «Tas Kungs ir mani sūtījis tevi svaidīt par ķēniņu pār visu viņa
tautu, pār Israēlu, un nu tagad uzklausi Tā Kunga vārdus!
2
Tā saka Tas Kungs Cebaots: Es piemeklēšu Amaleku tās pārestības dēļ, ko tas ir nodarījis
Israēlam, aizsprostodams viņam ceļu, kad Israēls nāca no Ēģiptes.
3
Tādēļ ej tagad un sakauj Amaleku, iznīcini itin visu līdz pēdējam, kas vien tam pieder! Nesaudzē
nevienu no viņiem, nedz arī kaut ko no viņa kustoņiem: liec, lai aiziet nāvē gan visi vīri un sievas, gan
bērni un zīdaiņi, vērši un visi sīklopi, kamieļi un ēzeļi!»
4
Tad Sauls to darīja tautai zināmu, un viņš tos pārskaitīja Telaimā, to bija divi simti tūkstoši
kājnieku un vēl desmit tūkstoši vīru no Jūdas.
5
Un Sauls devās uzbrukumā pret Amaleka galvaspilsētu un novietoja kādu daļu paslēptu karavīru
izlūkošanai strauta ielejā.
6
Bet keniešiem Sauls lika sacīt: «Ejiet, šķirieties un ejiet prom no amalekiešu vidus, lai es jūs
neizdeldēju kopā ar tiem, jo jūs esat parādījuši labvēlību ikvienam israēlietim, kad tie izgāja no
Ēģiptes.» Un kenieši atšķīrās no amalekiešiem.
7
Bet Sauls sakāva amalekiešus, no Havilas līdz pašai Šuras pievārtei, kas atrodas austrumos no
Ēģiptes.
8
Un viņš dzīvu sagūstīja amalekiešu ķēniņu Agagu, bet visu tautu viņš pilnīgi iznīcināja ar
zobena asmeni.
9
Bet Sauls un karotāji saudzēja Agagu un labākos sīklopus un liellopus, un nobarotus aunus, un
itin visu, kas bija labs, un tos negribēja iznīcināt, bet visu, kas bija nederīgs un panīcis, to viņi iznīcināja.
10
Tad Tā Kunga vārds nāca pār Samuēlu:
11
«Man ir žēl, ka Es esmu iecēlis Saulu ķēniņa kārtā, jo viņš ir no Manis novērsies, Man neseko
un nav izpildījis Manus vārdus.» Tad Samuēls iedegās satraukumā, un viņš To Kungu piesauca lūgšanās
visu nakti.
12
Un Samuēls agri cēlās, lai no paša rīta dotos Saulam pretī; tad viņam tika paziņots, ka Sauls ir
aizgājis uz Karmela kalnu, kur viņš pats sev uzcēlis pieminekli, bet tad apgriezies un gājis lejā uz
Gilgalu.
13
Kad Samuēls atnāca pie Saula, Sauls viņam sacīja: «Esi Tā Kunga svētīts! Es esmu izpildījis Tā
Kunga pavēles.»
14
Tad Samuēls sacīja: «Bet ko nozīmē šī avju blēšana manās ausīs, un kas tā ir par vēršu
maušanu, ko es dzirdu?»
15
Tad Sauls atbildēja: «No amalekiešiem mūsu ļaudis tos ir atveduši, jo viņi ir pataupījuši
treknākās avis un brangākos vēršus kā kaujamo upuri Tam Kungam, tavam Dievam, bet pārējos mēs
esam pilnīgi iznīcinājuši.
16
Tad Samuēls atbildēja Saulam: «Pietiek! Es tev pateikšu, ko Tas Kungs man ir teicis šai naktī.»
Tad tas viņam teica: «Runā!»
1
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Un Samuēls sacīja: «Vai tas tā nav? Kad tu pats izlikies niecīgs savās acīs, tad tu kļuvi par
Israēla cilšu galvu un tad Tas Kungs tevi svaidīja par ķēniņu pār Israēlu.
18
Un tad Tas Kungs tevi sūtīja ceļā un tev sacīja: ej un izdeldē tos grēciniekus, tos amalekiešus,
un karo pret viņiem, līdz kamēr tie ir izdeldēti!
19
Kāpēc tu neesi klausījis Tā Kunga pavēlei, bet esi maldījies laupīdams un esi darījis to, kas ir
ļauns Tā Kunga acīs?»
20
Tad Sauls sacīja Samuēlam: «Es esmu gan klausījis Tā Kunga balsij un esmu arī gājis pa to
ceļu, pa kuru Tas Kungs mani ir sūtījis, un es esmu atvedis Agagu, Amalekas ķēniņu, bet amalekiešus es
esmu pilnīgi iznīcinājis.
21
Bet tauta no salaupītā ir paņēmusi sīklopus un liellopus, kuri bija vislabākie starp
izdeldējamiem, lai tos nestu Gilgalā kā kaujamo upuri Tam Kungam, tavam Dievam.»
22
Un Samuēls sacīja: «Vai tad Tam Kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem
upuriem nekā par paklausību Tā Kunga balsij? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir
labāka nekā auna tauki, 23 bet nepaklausība ir kā buršanas grēks, un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai
un dievekļu turēšanai mājās. Tādēļ ka tu esi atmetis Tā Kunga vārdu, Viņš ir atmetis arī tevi, un tu vairs
nevari būt ķēniņš.»
24
Tad Sauls sacīja Samuēlam: «Es tiešām esmu grēkojis, jo es esmu pārkāpis Tā Kunga pavēli un
arī tavus vārdus; patiesi, es vairāk bijos karavīrus un paklausīju viņu balsij.
25
Bet tagad piedod man manus grēkus un griezies ar mani atpakaļ, ka es To Kungu pielūgtu!»
26
Bet Samuēls sacīja Saulam: «Es negriezīšos kopā ar tevi, tāpēc ka tu esi Tā Kunga vārdu
atmetis, un tagad arī Tas Kungs ir tevi atmetis, un tu nevari vairs ilgāk būt ķēniņš pār Israēlu.»
27
Kad Samuēls pagriezās, lai ietu projām, tad Sauls stipri satvēra viņa svārku stūri, un tas noplīsa.
28
Tad Samuēls viņam sacīja: «Šodien Tas Kungs ir no tevis noplēsis Israēla valsts ķēniņa varu, un
to Viņš ir devis kādam citam, kas ir labāks nekā tu.
29
Un Israēla Dievs nemelo un nenožēlo, jo Viņš nav cilvēks, ka Viņam būtu ko nožēlot.»
30
Tad Sauls atbildēja: «Es esmu tagad izdarījis grēku, bet pagodini mani manas tautas vecaju un
Israēla priekšā un griezies ar mani atpakaļ, ka es varu To Kungu, tavu Dievu, pielūgt!»
31
Tad Samuēls griezās atpakaļ Saulam līdzi, bet Sauls pielūdza To Kungu.
32
Tad Samuēls sacīja: «Atvediet pie manis Agagu, Amaleka ķēniņu!» Un Agags priecīgs nāca pie
viņa un domāja: patiešām nāves rūgtums man jau pagājis secen.
33
Bet Samuēls sacīja: «Kā tavs zobens sievām ir viņu bērnus laupījis, tā lai tava māte starp visām
sievām paliek bez bērniem!» Un Samuēls sacirta Agagu gabalos Tā Kunga priekšā Gilgalā.
34
Tad Samuēls devās uz Rāmu, bet Sauls atgriezās savās mājās – Saula Gibeā.
35
Un Samuēls līdz savai miršanai vairs Saulu neredzēja; taču Samuēls bija noskumis par Saulu;
un Tam Kungam bija žēl, ka Viņš Saulu bija iecēlis Israēlam par ķēniņu.
17

16. nodaļa
Un Tas Kungs sacīja uz Samuēlu: «Cik ilgi tu būsi noskumis par Saulu, ka Es esmu to atmetis,
lai viņš vairs ilgāk nebūtu ķēniņš pār Israēlu? Pildi savu ragu ar eļļu un sataisies ceļam. Es tevi sūtīšu pie
Isaja, šī bētlemieša, jo no viņa dēliem Es esmu izraudzījis Sev ķēniņu.»
2
Bet Samuēls sacīja: «Kā es varu iet? Tiklīdz Sauls to dzirdēs, tā viņš mani nogalinās!» Tad Tas
Kungs sacīja: «Ņem sev līdzi jaunu teli no liellopiem un saki: es esmu nācis nest kaujamo upuri Tam
Kungam.
3
Un ielūdz arī Isaju upura mielastā, tad Es tev darīšu zināmu, kas tev būs jādara, jo tev būs
jāsvaida tas, kuru Es tev norādīšu.»
4
Un Samuēls tā darīja, kā Tas Kungs bija viņam sacījis, un nogāja uz Bētlemi. Tad viņam pretī
nāca pilsētas vecaji, aiz bailēm trīcēdami un jautādami: «Vai tu nāc miera nolūkā?»
5
Un viņš atbildēja: «Miera labad gan! Es esmu atnācis, lai Tam Kungam nestu kaujamo upuri;
šķīstieties un piedalieties kopā ar mani kaujamā upura mielastā.» Un viņš svētīja Isaju un viņa dēlus un
ielūdza viņus upura mielastā.
6
Un notika, kad viņi bija atnākuši, tad viņš uzlūkoja Ēliābu un domāja: tiešām, šis gan būs tas,
kas Tā Kunga priekšā ir Viņa svaidītais.
7
Bet Tas Kungs sacīja Samuēlam: «Neskaties uz viņa ārējo izskatu, nedz uz viņa garumu, nedz uz
viņa augumu: viņu Es neesmu izraudzījis, jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki; cilvēks redz, kas parādās
viņa acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi.»
8
Tad Isajs pieaicināja Abinadabu un lika tam iet Samuēla priekšā; bet viņš sacīja: «Arī viņu Tas
Kungs nav izredzējis.»
1
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Tad Isajs lika Šamam nākt priekšā. Bet viņš sacīja: «Arī viņu Tas Kungs nav izredzējis.»
Un tā Isajs izveda Samuēla priekšā savus septiņus dēlus, bet Samuēls sacīja: «No šiem Tas
Kungs nevienu nav izredzējis.»
11
Tad Samuēls jautāja Isajam: «Vai visi jaunekļi še bijuši?» Un viņš sacīja: «Vēl ir atlicis tikai
pats jaunākais, bet tas ir avju gans.» Tad Samuēls sacīja Isajam: «Nosūti un liec viņu atvest šurp; mēs
neapsēdīsimies, iekāms viņš nebūs atnācis.»
12
Tad viņš nosūtīja un lika to atvest. Un tas bija iesārtiem vaigiem, skaistām acīm un labu izskatu.
Tad Tas Kungs sacīja: «Celies! Svaidi to, jo tas ir viņš!»
13
Tad Samuēls ņēma savu eļļas ragu, un viņš to svaidīja viņa brāļu vidū. Un, sākot no šīs dienas,
Tā Kunga Gars nāca ar spēku pār Dāvidu un palika arī turpmāk viņā. Un Samuēls cēlās un aizgāja uz
Rāmu.
14
Un Tā Kunga Gars atstāja Saulu, un pēkšņi viņam uzbruka ļauns gars, kas bija Tā Kunga sūtīts.
15
Tad Saula kalpi viņam sacīja: «Redzi nu, ļauns gars no Dieva tevi tagad tirda.
16
Pavēli tikai, kungs, kādam no saviem kalpiem, kas te tavā priekšā stāv, lai tie sameklē kādu
vīru, kas prot spēlēt cītaru; un, kad Dieva sūtītais ļaunais gars tevi pārņems, tad lai viņš spēlē cītaru, un
tev paliks labāk.»
17
Tad Sauls sacīja saviem kalpiem: «Sameklējiet man tādu vīru, kas labi prot spēlēt, un tad
atvediet to pie manis!»
18
Tad kāds no jauniem puišiem sacīja: «Redzi, es esmu ievērojis vienu Isaja dēlu Betlēmē, tas
māk jo labi spēlēt, tas ir varonīgs jauneklis un karavīrs, gudrs vārdos un skaists augumā, un Tas Kungs ir
ar viņu.»
19
Tad Sauls sūtīja vēstnešus pie Isaja un lika viņam sacīt: «Atsūti pie manis savu dēlu Dāvidu,
kas ir pie sīklopiem.»
20
Tad Isajs sakārtoja ēzeli, ņēma maizi un trauku vīna, arī vienu kazlēnu un nosūtīja tos ar savu
dēlu Dāvidu Saulam.
21
Tā Dāvids atnāca pie Saula un nostājās tā priekšā; un tas viņu ļoti iemīlēja, tā ka viņš kļuva tam
par ieroču nesēju.
22
Un Sauls sūtīja pie Isaja un lika sacīt: «Lai Dāvids paliek pie manis, jo viņš ir labvēlību atradis
manās acīs.»
23
Un notika, tiklīdz ļaunais gars no Dieva nāca pār Saulu, tad Dāvids ņēma cītaru un spēlēja – un
Sauls atspirga, viņam palika labāk, un ļaunais gars no viņa atstājās.
9

10

17. nodaļa
Tad filistieši sapulcināja savu karaspēku, lai dotos karā, un viņu sapulcēšanās notika Šoho, kura
atrodas Jūdā, un viņi apmetās nometnē starp Šoho un Aseku pie Efas-Damimas.
2
Bet Sauls un Israēla vīri sapulcējās un apmetās nometnē Terebinšu ielejā, kur tie izvērsās kaujai
pret filistiešiem.
3
Un filistieši nostājās uz kalna – vienā pusē, bet israēlieši novietojās uz otra kalna – otrā pusē, un
ieleja bija viņu starpā.
4
Un tad no filistiešu nometnes iznāca stiprinieks, vārdā Goliāts, no Gātas, un viņa garums bija
sešas olektis un viens sprīdis.
5
Un tam galvā bija vara bruņucepure, un viņam bija zvīņainas krūšu bruņas, bet šo krūšu bruņu
svars bija pieci tūkstoši seķeļu vara.
6
Un ap viņa lieliem bija lielu bruņas, un uz pleciem tam bija vara šķēps.
7
Un viņa šķēpa kāts bija kā riestava, bet šķēpa uzgalis svēra seši simti seķeļu dzelzs; un viņa
vairoga nesējs soļoja viņa priekšā.
8
Tad viņš nostājās un kliedza uz Israēla karapulku, un sacīja tiem: «Kāpēc jūs esat nostājušies
kaujas ierindā? Vai es neesmu filistietis, bet jūs – Saula kalpi? Izraugiet sev vienu vīru, un tas lai nāk
lejā pie manis!
9
Ja tas mani spēs cīņā pieveikt un mani nositīs, tad mēs esam ar mieru būt jums par kalpiem, bet,
ja es viņu pieveicu un to nositīšu, tad jūs būsit mūsu kalpi un mums kalposit!»
10
Un filistietis vēl piebilda: «Es šodien izaicinu Israēla karapulkus; dodiet man vienu vīru, lai mēs
cīnāmies viens ar otru!»
11
Kad Sauls un viss Israēls šos filistieša vārdus dzirdēja, tad tie zaudēja drosmi un ļoti izbijās.
12
Bet Dāvids bija dēls tam efratietim no Bētlemes Jūdā, kura vārds bija Isajs; tam bija astoņi dēli,
un Saula laikā tas jau bija vecs vīrs, labi gados.
1
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Trīs vecākie Isaja dēli bija gājuši Saulam līdzi karā, un šo triju dēlu vārdi, kas bija gājuši karā,
bija: Ēliābs – pirmdzimtais, Abinadabs – otrs un Šama – trešais.
14
Bet Dāvids bija visjaunākais. Un trīs vecākie bija sekojuši Saulam karā, 15 bet Dāvids gāja uz
Saula sētu un atkal nāca no turienes, lai ganītu sava tēva sīklopus Bētlemē.
16
Bet šis filistietis tur izgāja Israēla karavīru rindu priekšā rītos un vakaros – četrdesmit dienas.
17
Reiz Isajs sacīja savam dēlam Dāvidam: «Ņem ēfu grauzdētu vārpu un šīs desmit maizes un
steidzīgi nones tās brāļiem nometnē.
18
Bet šīs desmit svaigā siera šķēles nones tam virsniekam, kas pār tūkstoti; apmeklē savus brāļus
un apjautājies, kā tiem klājas, un paņem arī kādas piemiņas zīmes no viņiem.»
19
Bet Sauls un arī Dāvida brāļi, tāpat kā visi Israēla vīri, patlaban atradās Terebinšu ielejā, jo viņi
karoja pret filistiešiem.
20
Tad Dāvids cēlās agri no rīta un atstāja avis sargam, ņēma savu nesamo, uzcēla to uz pleciem
un aizgāja, kā Isajs viņam bija pavēlējis. Un viņš nonāca līdz ratu nocietinājumam, kad karaspēks izgāja
cīņā un sacēla lielu kaujas troksni.
21
Israēls un filistieši nostājās gatavi kaujai – viens pret otru.
22
Tad Dāvids atstāja savu nesamo mantu uzrauga ziņā, skrēja pie karapulkiem un, tur nonācis,
apsveicinājās ar saviem brāļiem.
23
Kamēr viņš vēl ar tiem sarunājās, redzi, tanī brīdī nāca filistiešu stiprinieks, kura vārds bija
Goliāts, filistietis no Gātas, ārā no rindas, un viņš runāja savus parastos vārdus, tā ka Dāvids tos
dzirdēja.
24
Bet visi Israēla vīri, kad tie šo vīru ieraudzīja, metās bēgt, un tie ļoti bijās.
25
Kāds Israēla vīrs sacīja: «Vai jūs arī esat redzējuši to vīru, kas še nāk? Viņš nāk izaicināt
Israēlu, lai tas sāktu cīņu. Un notiks, ka to kareivi, kas viņu pieveiks, ķēniņš apveltīs ar jo lielām
bagātībām un viņš tam dos savu meitu par sievu, bet viņa tēva namu tas darīs brīvu no nodevām
Israēlā!»
26
Tad Dāvids jautāja tiem vīriem, kas bija viņa tuvumā, teikdams: «Ko dabūs tas vīrs, kas šo
filistieti nogalinās un novērsīs apkaunojumu no Israēla? Kas tad šis filistietis tāds ir, ka viņš, kurš ir
neapgraizīts, uzdrošinās izaicināt dzīvā Dieva kara pulkus?»
27
Tad ļaudis viņam atkārtoja tos pašus vārdus un sacīja: «Tā un tā darīs tam, kas viņu nokaus.»
28
Kad Ēliābs, viņa vecākais brālis, dzirdēja viņu sarunājamies ar šiem vīriem, tad viņš iekaisa
dusmās pret Dāvidu un sacīja: «Kādēļ tu esi nācis šurp? Un kā ziņā tu esi tuksnesī pametis savu mazo
avju pulciņu? Es gan labi pazīstu tavu pārgalvību un tavu nodomu viltīgumu, jo tu esi atnācis, lai
noraudzītos kara darbībā.»
29
Tad Dāvids sacīja: «Ko tad es tagad esmu izdarījis? Tas jau tikai bija jautājums.»
30
Un viņš griezās no tā pie cita un teica tam gluži tos pašus vārdus, bet šis cilvēks atbildēja
tādiem pašiem vārdiem kā iepriekšējais.
31
Kad šie vārdi kļuva zināmi, ko Dāvids bija runājis, tad tos pateica arī Saulam, un viņš lika to
atvest pie sevis.
32
Un Dāvids sacīja Saulam: «Lai neviena vīra drosme nesaplok viņa dēļ! Tavs kalps noies un
cīnīsies ar šo filistieti!»
33
Bet Sauls sacīja Dāvidam: «Tu nevari stāties pretim šim filistietim, lai ar viņu cīnītos, jo tu vēl
esi zēns, bet viņš ir karavīrs no savām jaunības dienām.»
34
Tad Dāvids sacīja Saulam: «Tavs kalps ir bijis pie sava tēva avju gans; un, kad nāca lauva vai
arī lācis un tie nesa projām kādu avi no ganāmā pulka, 35 tad es devos tos vajāt un es tos nogalināju, bet
laupījumu es izglābu no viņu rīkles; kad nu lauva pret mani cēlās, tad es viņu it spēcīgi sagrābu aiz
krēpēm, to situ un nositu.
36
Tiklab lauvu, kā arī lāci tavs kalps ir nositis, un šis neapgraizītais filistietis būs kā viens no
tiem, jo viņš ir tā dzīvā Dieva karapulkus izaicinājis!»
37
Un Dāvids turpināja un sacīja: «Tas Kungs, kas mani ir izglābis no lauvas un no lāča ķetnām –
tas mani izglābs arī no šī filistieša rokas.» Tad Sauls sacīja: «Ej tad arī! Tas Kungs lai ir ar tevi!»
38
Un Sauls pats uzvilka Dāvidam savas karavīra drēbes, lika vara bruņucepuri viņam galvā un
aplika tam krūšu bruņas.
39
Un Dāvids apjoza Saula zobenu virs sava tērpa un mēģināja staigāt, jo viņš nebija tam
radinājies. Tomēr Dāvids sacīja Saulam: «Tā es nevaru iet, jo es neesmu tā radis.» Un Dāvids atkal
novilka visu no sevis nost.
13
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Tad viņš ņēma rokā savu kūju, izmeklēja sev no upes piecus gludus oļus un ielika tos savā gana
tarbā, kura viņam bija arī priekš lingu akmeņiem, bet viņa linga bija tam rokā. Un tā tas devās pretī
filistietim.
41
Un filistietis nāca kā pastaigādamies arvien tuvāk Dāvidam, bet viņa vairoga nesējs gāja viņam
pa priekšu.
42
Kad filistietis pacēla savas acis, tad tas ieraudzīja Dāvidu, un viņš to nonievāja, jo tas bija vēl
jauns zēns iesārtiem vaigiem un patīkamu izskatu.
43
Un filistietis teica Dāvidam: «Vai es esmu suns, ka tu nāc pie manis ar koku?» Un filistietis
nolādēja Dāvidu sava dieva vārdā.
44
Tad filistietis uzsauca Dāvidam: «Nāc tik šurp pie manis, es tavu miesu došu debesu putniem
un lauku zvēriem!»
45
Bet Dāvids sacīja filistietim: «Tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu, un kaujas vāli, bet es eju
tev pretī Tā Kunga Cebaota Vārdā, kas ir Israēla karapulku Dievs, kuru tu esi izaicinājis.
46
Šodien Tas Kungs tevi nodos manā rokā, un es tevi nositīšu, un tavu galvu es tev nocirtīšu, un
tavu līķi līdz ar filistiešu karapulku līķiem vēl šodien es nodošu putniem zem debess un zvēriem virs
zemes, lai visa pasaule zina, ka Israēlam ir Dievs!
47
Un lai atzīst visa šī kara saime, ka Tas Kungs neizglābj nedz ar zobenu, nedz ar šķēpu, jo karš
pieder Tam Kungam, un Viņš jūs nodod mūsu rokā!»
48
Kad filistietis cēlās un tuvojās Dāvidam, lai ar to satiktos, tad Dāvids pasteidzās un izskrēja
laukā no karapulku rindām filistietim pretī.
49
Un Dāvids iebāza roku tarbā un izņēma no tās akmeni, un viņš to laida ar lingu, un tas ķēra
filistieti pašā pierē, tā ka akmens iesitās viņa pierē, un tas nokrita uz muti pie zemes.
50
Tā Dāvids ar lingu un akmeni pārspēja filistieti, viņš uzvarēja filistieti un nogāza to, bet zobena
nebija Dāvidam rokā.
51
Tad Dāvids pieskrēja pie filistieša, satvēra viņa zobenu, izvilka to no maksts un nogalināja viņu
ar to, nocirzdams viņam galvu. Kad nu filistieši redzēja, ka viņu stiprais cīkstonis bija kritis, tad tie
metās bēgt.
52
Tad cēlās un gavilēja Israēla un Jūdas vīri, un, kliegdami kara saucienus, viņi vajāja filistiešus
līdz ielejai un līdz pat Ekronas pievārtei; bet nokautie filistieši, kuri bija cīņā krituši, noklāja ceļu no
Šaaraimas līdz Gātai un Ekronai.
53
Un, kad Israēla bērni griezās atpakaļ no dedzīgās filistiešu vajāšanas, tad tie devās izlaupīt viņu
nometni.
54
Bet Dāvids ņēma filistieša galvu un nesa to uz Jeruzālemi, bet tā apbruņojumu viņš noglabāja
savā teltī.
55
Kad Sauls redzēja Dāvidu, ka tas izgāja pretī filistietim, tad viņš jautāja Abneram, sava
karaspēka virspavēlniekam: «Kā dēls ir šis zēns, Abner?» Tad Abners viņam atbildēja: «Tik tiešām, ka
tava dvēsele ir dzīva, ak, ķēniņ, to es nezinu!»
56
Tad ķēniņš Sauls sacīja: «Pajautā, kā dēls ir šis zēns!»
57
Kad Dāvids griezās atpakaļ no uzvaras pār filistieti, tad Abners viņu ņēma un noveda Saula
priekšā, bet filistieša galva bija viņa rokā.
58
Tad Sauls viņam jautāja: «Kā dēls tu esi, jaunekli?» Un Dāvids atbildēja: «Tava kalpa,
bētlemieša Isaja, dēls.»
40

18. nodaļa
Un, kad viņš bija beidzis runāt ar Saulu, tad Jonatāna sirds saistījās ar Dāvida sirdi un tie viens
otru iemīlēja; un Jonatānam viņš bija tikpat kā viņa paša dzīvība.
2
Un Sauls tanī pašā dienā ņēma Dāvidu pie sevis un neļāva tam atgriezties viņa tēva namā.
3
Un Jonatāns noslēdza ar Dāvidu derību, tādēļ ka tie viens otru mīlēja kā savu paša sirdi.
4
Un Jonatāns noņēma savu apmetni, kas viņam bija, un viņš to deva Dāvidam, kā arī savas
bruņas, savu zobenu, savu loku un savu jostu.
5
Un Dāvids gāja visur, kur vien Sauls viņu sūtīja. Viņš arī visu sapratīgi izpildīja, un Sauls viņu
iecēla par virsnieku karavīriem. Viņš jo labi patika visai tautai un tāpat arī Saula galma ļaudīm.
6
Tad nu, Saulam un karaspēkam atgriežoties un arī Dāvidam mājup ejot no filistiešu sakāves,
notika, ka sievas bija iznākušas no visām Israēla pilsētām dziedādamas un dejodamas, lai sagaidītu
ķēniņu Saulu ar bungām, prieka saucieniem un dejas solī.
7
Un šīs sievas, dejas solī iedamas, dziedāja: «Sauls ir nositis tūkstošus, bet Dāvids desmitiem
tūkstošu.»
1
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Tad Sauls ļoti sadusmojās, jo viņam šis teiciens nepatika, un viņš sacīja: «Viņi Dāvidam
piedēvējuši desmitiem tūkstošu, bet man tie devuši tikai tūkstošus; nu vēl tikai tam trūkst ķēniņa varas!»
9
Un, sākot ar šo dienu, Sauls apskauda Dāvidu – un tā arī joprojām.
10
Un notika, ka nākamajā dienā Saulu pārņēma ļauns gars no Dieva un viņš nonāca savā namā
neprāta stāvoklī; bet Dāvids ar savu roku spēlēja cītaru kā ik dienas, un Saulam bija rokā šķēps.
11
Un Sauls meta šķēpu un domāja: es pieduršu Dāvidu pie sienas. Bet Dāvids izlocījās no viņa
divas reizes.
12
Tad Sauls baidījās Dāvida, tādēļ ka Tas Kungs bija ar viņu, bet Saulu Viņš bija atstājis.
13
Tādēļ Sauls viņu atbrīvoja no kalpošanas sev, attālināja viņu no sevis un iecēla par virsnieku pār
tūkstoš vīriem. Viņš izgāja kara gājienos un atgriezās no tiem sava karapulka priekšgalā.
14
Un Dāvids bija gudrs visos savos ceļos, un Tas Kungs bija ar viņu.
15
Kad Sauls redzēja, ka viņš bija ļoti sapratīgs, tad tas no viņa bijās.
16
Bet viss Israēls un Jūda mīlēja Dāvidu, jo tas izgāja un atgriezās viņu karapulka priekšgalā.
17
Un Sauls sacīja Dāvidam: «Redzi, es tev došu savu vecāko meitu Merabu par sievu, bet esi tikai
man allaž varonīgs karotājs un izcīni tu manā labā Tā Kunga karus.» Pie tam Sauls domāja: mana roka
nebūs tieši pret viņu, bet lai filistieši ceļ savu roku pret viņu.
18
Bet Dāvids atbildēja Saulam: «Kas es esmu, un kas ir mana ģimene, mana tēva dzimta Israēlā,
lai es kļūtu ķēniņa znots?»
19
Bet, kad pienāca laiks, kad Saula meitu Merabu vajadzēja izprecināt Dāvidam, tad tā tika dota
par sievu Adriēlam no Meholas.
20
Bet Saula meita Mihala iemīlēja Dāvidu, un, kad tas tika pateikts Saulam, tad tas viņam patika.
21
Un Sauls nodomāja: to es viņam došu par sievu, lai tā kļūst viņam par slazda valgu un lai viņš
krīt filistiešu rokā. Tāpēc Sauls sacīja Dāvidam: «Ar šo otru tu man šodien kļūsi par znotu.»
22
Un Sauls pavēlēja saviem kalpiem: «Runājiet slepeni ar Dāvidu, sacīdami: redzi, tu patīc
ķēniņam, un visi viņa kalpotāji tevi mīl; tad nu kļūsti tagad ķēniņam par znotu!»
23
Saula kalpi tad arī atkārtoja šos vārdus, Dāvidam pašam tos dzirdot, bet Dāvids sacīja: «Vai tā ir
maza lieta jūsu acīs – kļūt par ķēniņa znotu? Un es taču esmu nabags un maznozīmīgs vīrs.»
24
Kad Saula kalpi viņam paziņoja šos vārdus, sacīdami: «Šādus vārdus Dāvids ir runājis,» – 25 tad
Sauls sacīja: «Sakiet Dāvidam tā: ķēniņš neprasa nekādas līgavas izpirkšanas maksas kā tikai vienu
simtu filistiešu priekšādu, lai tā būtu atriebība ķēniņa ienaidniekiem.» Jo Saula nodoms bija likt
Dāvidam krist cīņā ar filistiešiem.
26
Kad šos viņa vārdus paziņoja Dāvidam, tad Dāvids bija ar mieru kļūt par ķēniņa znotu. Un,
iekāms laiks bija piepildījies, 27 Dāvids jau cēlās, un viņa karavīri līdz ar viņu, devās ceļā un nokāva no
filistiešiem divi simti vīru. Un Dāvids atnesa viņu priekšādas, un tās pilnā skaitā tika nodotas ķēniņam,
lai viņš kļūtu par ķēniņa znotu. Tad Sauls viņam deva savu meitu Mihalu par sievu.
28
Un Sauls redzēja un atzina, ka Tas Kungs bija ar Dāvidu un ka Mihala, Saula meita, viņu
mīlēja.
29
Tad Sauls vēl daudz vairāk bijās Dāvida, un Sauls bija Dāvidam ienaidnieks visu laiku, kamēr
viņš dzīvoja.
30
Un, kad filistiešu lielkungi izgāja karot, tad, lai arī cik reizes tie būtu devušies uzbrukumā,
Dāvids aizvien bija gudrāks nekā visi citi Saula vadoņi; un tā viņa vārds kļuva augsti cienīts.
8

19. nodaļa
Tad Sauls sacīja savam dēlam Jonatānam un visiem saviem kalpiem, lai tie nonāvētu Dāvidu.
Bet Jonatānam, Saula dēlam, Dāvids bija ļoti mīļš.
2
Un Jonatāns paziņoja Dāvidam, teikdams: «Mans tēvs Sauls tīko pēc tavas dzīvības, tāpēc rīt no
rīta agri piesargies un labi paslēpies!
3
Bet es pats iziešu un nostāšos pie sava tēva sāniem tanī laukā, kur tu būsi noslēpies, un es ar
savu tēvu par tevi runāšu, un, ja es ko ievērošu, tad es tev to pateikšu.»
4
Un Jonatāns runāja labu par Dāvidu, sarunādamies ar savu tēvu Saulu, un viņš tam sacīja: «Lai
ķēniņš tik ļoti neapgrēkojas pret savu kalpu Dāvidu, viņš nav pret tevi grēkojis, bet viņa darbība tev
bijusi ļoti noderīga.
5
Viņš pat savu dzīvību iežņaudza dūrē un nokāva lielo filistieti, un Tas Kungs ir devis lielu
izglābšanos visam Israēlam. To tu pats redzēji un priecājies; kādēļ tu grēkodams alksti nevainīgā asinis
un tīko Dāvidu bez kāda iemesla nonāvēt?»
6
Un Sauls klausīja Jonatāna balsij, un viņš deva zvērestu: «Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo, tam
nebūs tikt nonāvētam!»
1
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Un Jonatāns ataicināja Dāvidu, un Jonatāns pateica visus šos vārdus Dāvidam; tad Jonatāns
noveda Dāvidu Saula priekšā, un viņš bija pret to tikpat laipns kā vakar un aizvakar.
8
Kad atkal karš no jauna cēlās un Dāvids izgāja un karoja ar filistiešiem, tad viņš tos sakāva lielā
kaujā, un tie no viņa metās bēgt.
9
Bet Tā Kunga sūtītais ļaunais gars pārņēma Saulu, kad viņš sēdēja savā namā, un viņa šķēps bija
viņa rokā, un Dāvids ar savu roku spēlēja cītaru.
10
Tad Sauls gribēja ar savu šķēpu Dāvidu piedurt pie sienas, bet viņš no Saula izvairījās, un tas
iemeta šķēpu sienā. Tad Dāvids bēga un tā tanī naktī izglābās.
11
Tai pašā naktī Sauls sūtīja vēstnešus uz Dāvida namu, lai tie viņu uzmanītu, ka viņš varētu viņu
nākamā rītā nonāvēt. Bet Mihala, Dāvida sieva, to viņam pastāstīja, sacīdama: «Ja tu šinī naktī neglābsi
savu dzīvību, tad tu rīt no rīta būsi beigts!»
12
Un Mihala nolaida Dāvidu pa logu zemē, un tas aizgāja, bēga un izglābās.
13
Tad Mihala ņēma terafīmu, ielika to gultā, nolika galvgalī tam no kazu vilnas vērptu pārklāju un
apklāja to ar segām.
14
Kad Sauls sūtīja vēstnešus saņemt Dāvidu, tā sacīja: «Viņš ir slims.»
15
Tad Sauls sūtīja vēstnešus Dāvidu aplūkot, sacīdams: «Atnesiet viņu ar visu gultu pie manis, ka
es viņu nogalinu.»
16
Kad viņa vēstneši ienāca, tad redzi, terafīms bija gultā un kazu vilnas auduma pārklājs bija viņa
galvgalī.
17
Tad Sauls sacīja Mihalai: «Kādēļ tu esi mani tā pievīlusi un manu ienaidnieku atlaidusi, ka viņš
ir aizbēdzis?» Bet Mihala sacīja Saulam: «Viņš man sacīja: atlaid mani, jo citādi man tevi jānogalina!»
18
Tā Dāvids bēga, un viņš izglābās un nonāca pie Samuēla Rāmā, un viņš tam visu izstāstīja, ko
Sauls bija viņam nodarījis. Un tie cēlās, viņš un Samuēls, un apmetās Najotā pie Rāmas.
19
Kad Saulam tas tika paziņots, sakot: «Redzi, – Dāvids atrodas Najotā pie Rāmas,» – 20 tad Sauls
izsūtīja vēstnešus, lai Dāvidu sagūstītu. Kad tie redzēja praviešu pulku pravietojam un Samuēlu pie
viņiem stāvam par uzraugu, tad Dieva Gars nāca pār Saula vēstnešiem, ka arī viņi pravietoja.
21
Kad tas tika Saulam paziņots, tad viņš izsūtīja citus vēstnešus, bet arī tie pravietoja. Un tāpat tas
notika ar vēstnešiem, kurus Sauls izsūtīja trešo reizi, un arī tie pravietoja.
22
Un tad viņš pats gāja uz Rāmu; un, kad viņš nonāca pie lielās ūdens tvertnes, kura atrodas pie
Seho, tad viņš jautāja un sacīja: «Kur atrodas Samuēls ar Dāvidu?» Un viņam teica: «Lūk, Najotā,
Rāmas tuvumā!»
23
Tad viņš gāja uz turieni – uz Najotu pie Rāmas. Un arī pār viņu nāca Dieva Gars, tā ka arī viņš
gāja pravietodams, līdz viņš nonāca Najotā pie Rāmas.
24
Un arī viņš tur novilka savas drēbes un pravietoja Samuēla priekšā. Viņš krita kails pie zemes
un gulēja tur visu dienu un arī nakti. Tāpēc mēdz sacīt: vai tad arī Sauls ir starp praviešiem?
7

20. nodaļa
Tad Dāvids bēga no Najotas pie Rāmas, un viņš nāca un sacīja Jonatānam: «Ko es esmu darījis?
Kāda ir mana pārkāpuma vaina, un ar ko es esmu noziedzies tava tēva priekšā, ka viņš tīko pēc manas
dzīvības?»
2
Tad tas viņam sacīja: «Lai Dievs pasargā! Tu nemirsi! Redzi, manam tēvam ir paradums gan
lielās, gan mazās lietās, ka viņš man iepriekš visu pasaka. Kādēļ gan lai mans tēvs no manis slēptu šo
nodomu? Tas tā nav.»
3
Tad Dāvids vēl zvērēja un sacīja: «Tavs tēvs it labi zina, ka es esmu atradis labvēlību tavās acīs,
un tādēļ viņš domā: labāk lai Jonatāns nekā nezina par šo lietu, ka viņš tādēļ nenoskumst. Tik tiešām, ka
Tas Kungs ir dzīvs un cik tava dvēsele dzīva, – tik viens solis vien ir starp mani un nāvi!»
4
Un Jonatāns sacīja Dāvidam: «Ko tava dvēsele vien kāro, to es tev izpildīšu.»
5
Un Dāvids sacīja Jonatānam: «Redzi, rīt ir jauna mēness diena, un man būtu kopā ar ķēniņu
jāsēž pie galda un jāēd. Bet atļauj man iet, lai es apslēpjos laukā līdz trešās dienas vakaram.
6
Ja tavs tēvs pēc manis jautātu, kur es esmu, tad atbildi: Dāvids lūgdams mani lūdza, ka viņš
varētu steigties uz savu pilsētu Bētlemi, jo tur ir gadskārtējā kaujamā upura diena visai viņa dzimtai.
7
Un, ja viņš tad teiktu: labi, – tad tavam kalpam nedraud nekādas briesmas, bet, ja viņš par to
iedegtos dusmās, tad zini, ka viņš katrā ziņā apņēmies izdarīt ko ļaunu.
8
Savukārt tu tad parādi savam kalpam žēlsirdību, jo tu pats esi slēdzis ar savu kalpu Tā Kunga
derību. Bet, ja pie manis tomēr atrodams kāds noziegums, tad nonāvē tu mani, jo kāpēc gan tad tu
gribētu mani vest atpakaļ pie sava tēva?»
1
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Tad Jonatāns sacīja: «Lai tas tev nemūžam nenotiek! Ja vien es tikai izzināšu, ka mans tēvs ir
apņēmies tev darīt ļaunu, tad kā gan lai es tev to nepateiktu!»
10
Tad Dāvids sacīja Jonatānam: «Kas man to pateiks, ja tavs tēvs tev atbildēs bargi?»
11
Un Jonatāns sacīja Dāvidam: «Nāc, iesim laukā!» Un tie abi izgāja laukā.
12
Un Jonatāns sacīja Dāvidam: «Tas Kungs, Israēla Dievs, lai ir liecinieks, ka es šinī noliktā
laikā, rīt vai parīt, izdibināšu viņa prātu, un redzi, ja tas būtu labvēlīgs pret Dāvidu un es tev to nedarītu
zināmu, tev nosūtīdams vārdu liecību, 13 tad lai Tas Kungs liek Jonatānam agrāk vai vēlāk par to ciest!
Bet, ja mans tēvs būs apņēmies tev ko ļaunu darīt, tad es tev to arī ziņošu, ka tu varēsi neskarts aiziet.
Un tad lai Tas Kungs ir ar tevi, kā Viņš ir bijis ar manu tēvu.
14
Un kaut tu, kamēr es esmu vēl dzīvs, man parādītu Tā Kunga žēlastību, 15 bet arī kad es jau
būšu miris, kaut tu nemūžam neatrautu savu žēlastību no mana nama – arī tad ne, kad Tas Kungs būs
izdeldējis no zemes virsus visus Dāvida ienaidniekus!»
16
Tā Jonatāns noslēdza derību ar Dāvida namu un sacīja: «Tas Kungs lai atriebj Dāvida
ienaidniekiem!»
17
Un Jonatāns vēlreiz ar zvērestu apstiprināja savu solījumu, tāpēc ka viņš to mīlēja ar tādu pašu
mīlestību kā pats savu dvēseli.
18
Un Jonatāns viņam sacīja: «Rīt ir jauns mēness, tad pēc tevis vaicās, ja tava vieta, kur tu sēdi,
būs tukša.
19
Bet trešajā dienā tiešām ej un noej uz to vietu, kur tu slēpies toreiz, un apmeties blakus Azela
akmenim.
20
Tad es izšaušu trīs bultas tā virzienā, it kā mērķī šaudams.
21
Un redzi, tad es nosūtīšu zēnu, sacīdams: ej un sameklē manas bultas! Un, ja es zēnam skaidri
teikšu: redzi, bultas ir šaipus tevis, nāc un tās paņem, – tad nāc, jo viss ir labi un nav nekāda ļaunuma, no
kā tev jābīstas, – tik tiešām, ka tas Kungs dzīvo!
22
Bet, ja es zēnam teikšu: redzi, bultas ir aiz tevis, tās ir tālu projām no tevis, otrā pusē, – tad ej
projām, jo Tas Kungs tevi sūta prom.
23
Bet par šo lietu, par kuru mēs spriežam – es un tu, redzi, lai Tas Kungs pats ir starp mani un tevi
vienīgais derības līdzzinātājs.»
24
Tad Dāvids apslēpās laukā; un, kad pienāca Jauna mēness svētki, tad ķēniņš apsēdās pie
mielasta galda.
25
Un, kad ķēniņš bija savu vietu ieņēmis, apsēdies kā parasti pie sienas, tad Jonatāns nāca un
nosēdās viņam iepretim, un Abners apsēdās Saulam blakus, bet Dāvida vieta palika tukša.
26
Tomēr Sauls tanī dienā neteica ne vārda, jo viņš domāja: tam būs kaut kas atgadījies, ka tas nav
šķīsts; viņš vēl nebūs licis šķīstīt sevi.
27
Un notika, ka arī nākošā dienā, kas sekoja Jauna mēness svētkiem, Dāvida vieta atkal stāvēja
tukša, un tad Sauls sacīja savam dēlam Jonatānam: «Kāpēc Isaja dēls nav nācis pie galda ne vakar, ne
šodien?»
28
Tad Jonatāns atbildēja Saulam: «Dāvids mani lūgdams lūdza, ka varētu noiet uz Bētlemi.
29
Un viņš man sacīja: lūdzams, atlaid mani, jo mūsu dzimtai ir kaujamā upura diena tanī pilsētā,
un mans brālis ir mani turp aicinājis ar pavēli; un tagad, ja es esmu atradis labvēlību tavās acīs, tad,
lūdzams, atļauj man, ka es apmeklēju savus piederīgos. – Tāpēc viņš nav ieradies pie ķēniņa galda.»
30
Tad Sauls iekaisa dusmās pret Jonatānu un uz to sacīja: «Tu izvirtušās, ietiepīgās un
nepaklausīgās sievas dēls! Vai tad es nezinu, ka tu esi sev izraudzījis Isaja dēlu, tā pats sevi ievezdams
negodā un savas mātes netiklām miesām ar to arī sagādādams kaunu?
31
Cik ilgi dzīvos virs zemes Isaja dēls, nedz tu, nedz tava ķēniņa vara nepastāvēs. Bet tagad sūti
un liec viņu atvest pie manis, jo viņam ir jāmirst!»
32
Tad Jonatāns atbildēja savam tēvam Saulam, viņam sacīdams: «Kādēļ viņam jāmirst? Ko viņš ir
darījis?»
33
Tad Sauls meta ar šķēpu uz viņu, lai to nodurtu. Un Jonatāns nomanīja, ka viņa tēvs bija pilnīgi
apņēmies Dāvidu nonāvēt.
34
Tad Jonatāns savā dusmu karstumā piecēlās no galda, un viņš neko neēda tanī jauna mēness
otrā dienā, jo viņa prāts bija noskumis par Dāvidu, tāpēc ka viņa tēvs to bija licis negodā.
35
Un nākamā rītā Jonatāns izgāja laukā, kā viņš bija ar Dāvidu norunājis, un jauns zēns bija
viņam līdzi.
36
Un viņš sacīja savam zēnam: «Skrej, meklē tās bultas, ko es šaušu!» Tad zēns skrēja, un viņš
izšāva vienu bultu, kas pārlidoja tam pāri.
9
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Kad zēns nonāca tanī vietā, kur Jonatāns bultu bija aizšāvis, tad Jonatāns sauca zēnam pakaļ:
«Vai bulta nav viņpus tevis vēl tālāk?»
38
Un atkal Jonatāns izsaucās zēna aizmugurē: «Ātri, pasteidzies, neapstājies!» Tad Jonatāna zēns
salasīja bultas un atgriezās pie sava kunga.
39
Bet šis zēns neko nenojauta; tikai Jonatānam un Dāvidam bija zināma viņu noruna.
40
Un Jonatāns nodeva savus ieročus zēnam un tam sacīja: «Ej, nones tos uz pilsētu!»
41
Kad zēns aizgāja, tad Dāvids piecēlās no savas vietas pret dienvidiem, un viņš nometās uz sava
vaiga pie zemes; un tā viņš lūgšanā trīs reizes metās ar vaigu pie zemes, tad viņi viens otru skūpstīja un
abi divi raudāja, bet Dāvids it sevišķi stipri.
42
Tad Jonatāns sacīja Dāvidam: «Ej ar mieru! Ko mēs abi esam Tā Kunga Vārdā zvērējuši, viens
otram solīdamies: Tas Kungs lai ir starp mani un tevi un manu pēcnācēju un tavu pēcnācēju starpā, – tā
tas lai paliek mūžīgi!»
43
Un Dāvids piecēlās un aizgāja, bet Jonatāns atgriezās pilsētā.
37

21. nodaļa
Tad Dāvids nonāca Nobā pie priestera Ahimeleha, bet Ahimelehs izbijās, nāca Dāvidam pretī un
viņam jautāja: «Kāpēc tu nāc viens pats un neviena nav tev līdzi?»
2
Tad Dāvids sacīja priesterim Ahimeleham: «Ķēniņš man ir devis kādu uzdevumu, un viņš man
sacīja: lai neviens nekā nedabū zināt par to lietu, kuras dēļ es esmu tevi sūtījis un par ko es esmu tev
pavēlējis! – Tāpēc es esmu saviem puišiem pavēlējis palikt noteiktā vietā.
3
Un nu, kas tev ir pie rokas pašreiz? Dod man kādas piecas maizes vai kas vien te atrodas!»
4
Tad priesteris atbildēja Dāvidam: «Man nav še pie rokas ikdienišķās maizes, bet gan tikai svētās
maizes; ja vien puiši ir atturējušies no sievām!»
5
Tad Dāvids atbildēja priesterim: «Tiešām! Sievas mums jau trīs un pat vairākas dienas nav
bijušas pieejamas, kopš esam ceļā, un šo puišu miesas bija šķīstas un lietas bija svētas – arī šoreiz, kaut
tas ir parasts gājiens. Bet cik daudz vairāk tas izcelsies šodien, kad tas tiks svētīts ar šo svētumu!»
6
Tad priesteris viņam iedeva svēto maizi, šo svētumu, tāpēc ka tur nebija citas maizes kā vienīgi
tikai pāri palikušās Tam Kungam priekšā ceļamās maizes, kuras noņēma, lai atkal tanī pašā dienā uzliktu
jaunas.
7
Un tur bija todien kāds vīrs no Saula kalpiem. Tas bija ieslēdzies Tā Kunga priekšā, un viņa
vārds bija Doēgs, viņš bija edomietis un uzraugs pār Saula ganiem.
8
Un Dāvids prasīja Ahimeleham: «Vai tev nav pie rokas kāds šķēps vai zobens? Es neesmu līdzi
paņēmis nedz savu zobenu, nedz savus ieročus, tāpēc ka ķēniņa uzdevums bija steidzams.»
9
Tad priesteris atbildēja: «Redzi, filistieša Goliāta zobens, kuru tu Terebinšu ielejā nokāvi, tas ir
še drēbē ietīts aiz efoda; ja tu to gribi ņemt, tad ņem, jo te cita neviena nav kā tikai tas vien.» Tad Dāvids
teica: «Cita tāda nav, kas būtu tam līdzināms, dod man to!»
10
Un Dāvids cēlās tanī dienā un bēga no Saula, un viņš nonāca pie Ahiša, Gātas ķēniņa.
11
Tad Ahiša kalpi viņam jautāja: «Vai šis nav Dāvids, kaimiņu zemes ķēniņš? Un vai par viņu
nebija sacerēta daudzinājuma dziesma, kuru, dejas solī ejot, dziedāja: Sauls ir nositis tūkstošus, bet
Dāvids desmitiem tūkstošu!»
12
Un Dāvids kļuva šo vārdu dēļ ļoti domīgs, un viņš ļoti bijās Ahiša, Gātas ķēniņa.
13
Un tādēļ viņš izlikās vājprātīgs viņu acu priekšā un kā traks dauzīja vārtu divviru durvis, un
siekalas tecēja viņa bārdā.
14
Tad Ahišs sacīja saviem kalpiem: «Jūs taču redzat, ka šis vīrs ir kļuvis ārprātīgs. Kāpēc jūs to
esat pie manis atveduši?
15
Vai man nav diezgan traku, ka jūs esat atveduši vēl šo manā priekšā, lai tas manā klātbūtnē kā
traks ālētos? Vai viņam maz bija atļauts ienākt manā namā?»
1

22. nodaļa
Tad Dāvids no turienes aizgāja un bēga Adullāmas alā. Kad viņa brāļi to dzirdēja un tāpat visa
viņa dzimta, tad tie atnāca uz turieni pie viņa.
2
Un pie viņa sapulcējās visi vīri, kas bija apspiesti, un visi, kam bija daudz parādu, un visi,
kuriem bija rūgtums sirdī, un viņš tiem kļuva par vadoni, tā ka pie viņa bija ap četri simti vīru.
3
Un no turienes Dāvids gāja uz Micpu Moāba zemē un sacīja Moāba ķēniņam: «Atved manu tēvu
un manu māti pie sevis, un lai viņi te dzīvo, līdz kamēr es zināšu, ko Dievs ar mani darīs.»
4
Un viņš atrada līdzjūtību Moāba ķēniņa priekšā, un viņš tos atveda, un tie dzīvoja pie Moāba
ķēniņa visu to laiku, kamēr Dāvids atradās nocietinātā vietā kalnos.
1
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Tad pravietis Gads sacīja Dāvidam: «Nepaliec kalnu nocietinājumā, bet noej uz Jūdas zemi!»
Tad Dāvids gāja un nonāca Heretas mežā.
6
Kad Sauls dzirdēja, ka Dāvids bija pamanīts kopā ar tiem vīriem, kas bija pie viņa, – bet Sauls
sēdēja Gibeā augstā kalnā zem tamariska koka, un šķēps bija viņa rokā, un visi viņa kalpi stāvēja ap viņu
– , 7 tad Sauls sacīja saviem kalpiem, kuri ap viņu stāvēja: «Klausiet mani, jūs Benjamīna dēli! Vai Isaja
dēls dos jums visiem tīrumus un vīna dārzus, un vai viņš jūs visus iecels par virsniekiem pār tūkstošiem
vai par virsniekiem pār simtiem?
8
Bet jūs visi esat pret mani sazvērējušies, un nav neviena jūsu vidū, kas, man to dzirdot, būtu
darījis zināmu, ka mans dēls ar Isaja dēlu ir noslēguši derību. Un neviena nebija jūsu vidū, kam manis
būtu žēl, un neviena, kas man būtu ziņojis, un es to dzirdējis, ka mans dēls pret mani ir sacēlis manu
kalpu, lai tas man uzglūnētu, kā tas šodien ir redzams!»
9
Tad edomietis Doēgs, kas stāvēja pie Saula kalpiem, atbildēja un sacīja: «Es redzēju Isaja dēlu
nākam uz Nobu pie Ahimeleha, Ahituba dēla.
10
Tas viņa labad vaicāja To Kungu un deva viņam ceļamaizi, un viņš tam iedeva arī filistieša
Goliāta zobenu.»
11
Tad ķēniņš pavēstīja un ataicināja priesteri Ahimelehu, Ahituba dēlu, un visu viņa dzimtu, kas
bija priesteri Nobā. Kad nu tie visi ieradās pie ķēniņa, 12 tad Sauls sacīja: «Uzklausi mani, Ahituba
dēls!» Un viņš sacīja: «Redzi, še es esmu, mans pavēlniek!»
13
Tad Sauls tam sacīja: «Kādēļ tu esi ar Isaja dēlu sazvērējies pret mani, ka tu esi devis viņam
maizi un zobenu, un kādēļ tu esi viņa labad ar lūgumu griezies pie Dieva, lai viņu, manu kalpu, pret
mani saceltu un lai tas man uzglūnētu, kā tas šodien ir redzams?»
14
Tad Ahimelehs ķēniņam atbildēja un sacīja: «Bet kurš no visiem taviem kalpiem ir tik uzticams
kā Dāvids, kas ir paša ķēniņa znots un pavēlnieks pār taviem miesassargiem un kļuvis jau ļoti
ievērojams tavā namā?
15
Vai tad tikai šodien es sāku pielūgt Dievu viņa labad? Tas lai ir tālu no manis! Lai ķēniņš tādu
lietu neuzveļ savam kalpam, nedz visai manai dzimtai! Jo tavs kalps nekā nezina no visām šīm lietām,
vai tās būtu niecīgas vai svarīgas.»
16
Bet ķēniņš sacīja: «Ahimeleh, tev bez žēlastības ir jāmirst, tev un visai tava tēva dzimtai!»
17
Un ķēniņš pavēlēja saviem sargiem, kas stāvēja viņa priekšā: «Griezieties un nokaujiet Tā
Kunga priesterus, jo arī viņu rokas ir ar Dāvidu un tie ir zinājuši, ka viņš bija bēdzis, bet nav to darījuši
man zināmu!» Taču ķēniņa kalpi negribēja pacelt savas rokas, lai nogalinātu Tā Kunga priesterus.
18
Tad ķēniņš sacīja Doēgam: «Griezies tu un nodur priesterus!» Un edomietis Doēgs apgriezās
apkārt un sāka apkaut priesterus; viņš tanī dienā nonāvēja astoņdesmit piecus vīrus, kuri visi bija linu
efoda valkātāji.
19
Un viņš izpostīja ar zobena asmeni arī priesteru pilsētu Nobu, nokaudams vīrus, sievas, bērnus,
zīdaiņus, un tāpat arī viņš nokāva vēršus, ēzeļus, sīklopus – visus ar zobena asmeni.
20
Tikai viens vienīgs izglābās no Ahimeleha, Ahituba dēla, dēliem, vārdā Abjatārs, kas bēgdams
pievienojās Dāvidam.
21
Un Abjatārs izstāstīja Dāvidam, ka Sauls bija nogalinājis Tā Kunga priesterus.
22
Tad Dāvids sacīja Abjatāram: «Es jau to zināju tanī dienā, kad tur bija edomietis Doēgs, ka viņš
visu sīki izstāstīs Saulam. Es vienīgais esmu vainīgs visu tavas dzimtas locekļu nāvē.
23
Paliec pie manis, nebīsties! Jo tas, kas meklē nokaut manu dvēseli, meklēs to pašu darīt arī tavai
dvēselei, bet pie manis tev ir drošs patvērums.»
5

23. nodaļa
Kad Dāvidam paziņoja: «Redzi, filistieši nemitīgi karo ar Kegilu un pastāvīgi aplaupa viņu
klonus!» – 2 tad Dāvids jautāja Tam Kungam, sacīdams: «Vai man būs iet un sakaut filistiešus?» Un Tas
Kungs viņam atbildēja: «Ej, jo tu sakausi filistiešus un izglābsi Kegilu!»
3
Bet Dāvida vīri viņam sacīja: «Redzi, mēs jau še Jūdā dzīvojam pastāvīgās bailēs, un ko mēs
darīsim tad, kad dosimies Kegilā uzbrukumā pret filistiešu karapulkiem?»
4
Tad Dāvids vēlreiz griezās ar jautājumu pie Tā Kunga, un Tas Kungs viņam atbildēja un sacīja:
«Celies, dodies uz Kegilu, jo Es nodošu filistiešus tavā rokā.»
5
Tad Dāvids nogāja ar saviem vīriem uz Kegilu, uzbruka filistiešiem un kā laupījumu aizdzina
viņu ganāmpulkus, bet viņus pašus sakāva lielā kaujā. Tā Dāvids izglāba Kegilas iedzīvotājus.
6
Bet, kad Abjatārs, Ahimeleha dēls, bēga uz Kegilu pie Dāvida, tad viņš uz turieni bija paņēmis
līdzi arī savu efodu.
1
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Kad Saulam paziņoja, ka Dāvids ir devies uz Kegilu, tad Sauls sacīja: «Dievs to ir nodevis manā
rokā kā gūstekni, jo viņš ir ieslēgts un nevarēs izkļūt ārā no šīs pilsētas, kurai ir aizbultējami divkārši
vārti.»
8
Tad Sauls sasauca visu tautu uz karu, lai tie dotos uz Kegilu un ielenktu Dāvidu un viņa vīrus.
9
Kad Dāvids uzzināja, ka Sauls klusībā bija apņēmies darīt viņam ļaunu, tad viņš sacīja
priesterim Abjatāram: «Atnes efodu!»
10
Un Dāvids lūdza: «Tu, Kungs, Israēla Dievs, Tavs kalps ir to dzirdējis, ka Sauls taisās nākt uz
Kegilu, lai šo pilsētu izpostītu manis dēļ.
11
Vai Kegilas dižciltīgie mani saslēgtu nodos viņa rokā? Vai tiešām Sauls arī nonāks lejā, kā Tavs
kalps to ir dzirdējis? Ak, Kungs, Israēla Dievs, saki to, lūdzu, Savam kalpam!» Tad Tas Kungs sacīja:
«Jā, viņš nonāks lejā!»
12
Un Dāvids sacīja: «Vai Kegilas dižciltīgie mani un manus vīrus saslēgs un nodos Saula rokā?»
Tas Kungs atbildēja: «Nodos!»
13
Tad Dāvids cēlās ar saviem vīriem, to bija ap seši simti, un tie aizgāja no Kegilas un siroja, kur
vien varēdami. Kad Saulam tika paziņots, ka Dāvids no Kegilas aizbēdzis, tad viņš atmeta savu nodomu
doties kara gājienā.
14
Bet Dāvids uzturējās tuksnesī nepieejamās vietās, augstienēs; viņš apmetās kalnos Zifas
tuksnesī. Sauls gan to meklēja visu laiku, bet Dievs nedeva to viņam rokā.
15
Kad Dāvids redzēja, ka Sauls bija izgājis, lai meklētu viņu nonāvēt, – bet Dāvids mita Zifas
tuksneša biezokņos –, 16 tad Saula dēls Jonatāns cēlās un devās pie Dāvida biezoknī un stiprināja viņa
roku cerībā uz Dievu, 17 un sacīja viņam: «Nebīsties! Mana tēva Saula roka tevi neaizsniegs, bet tu
valdīsi pār Israēlu kā ķēniņš, un tad es būšu otrais pēc tevis, un to itin labi zina arī mans tēvs Sauls.»
18
Tad viņi abi noslēdza derību Tā Kunga priekšā, un Dāvids palika dzīvot biezokņos, bet Jonatāns
atgriezās savā namā.
19
Taču daži zifieši nogāja pie Saula uz Gibeu un sacīja: «Dāvids ir paslēpies mūsu apvidū
nocietinātā vietā biezokņos Hakilas uzkalnos, kuri atrodas dienvidos no Ješimonas.
20
Un nu, ķēniņ, nāc pie mums lejā un piepildi visas sava sirdsprāta vēlēšanās, jo mūsu pienākums
ir viņu sasietu nodot ķēniņa rokā!»
21
Tad Sauls sacīja: «Lai jūs būtu svētīti Tam Kungam, ka jūs esat man līdzi jutuši!
22
Ejiet un pārliecinieties vēl, izlūkojiet un skatiet vietu, kur viņa pēdas atrodamas un kas viņu tur
būtu redzējis, jo man ir sacīts, ka viņš esot ļoti manīgs vīrs.
23
Un, kad jūs visas paslēptuves, kur vien viņš varētu būt paslēpies, būsit labi apskatījuši un
izlūkojuši, tad griezieties pie manis atpakaļ ar pārbaudītu ziņu. Tad es iešu jums līdzi, un, ja viņš šai
zemē būs, tad es viņu sameklēšu starp visiem tiem tūkstošiem, kas ir Jūdā!»
24
Tad tie cēlās un devās ceļā uz Zifu Saulam pa priekšu, bet Dāvids un viņa vīri tanī laikā
uzturējās Maonas tuksneša klajumos, dienvidos no Ješimonas.
25
Un Sauls ar saviem vīriem gāja, lai viņu meklētu, bet Dāvidam tas bija pateikts, un viņš
apmetās pie lielās klints, kas atrodas Maonas tuksnesī. Kad nu Sauls to dzirdēja, tad viņš steidzīgi dzinās
Dāvidam pakaļ Maonas tuksnesī.
26
Un Sauls gāja kalna vienā pusē, bet Dāvids ar saviem vīriem gāja kalna otrā pusē. Tad Dāvids
bailēs steidzās, lai izkļūtu no Saula tuvuma, bet Sauls ar saviem vīriem ielenca Dāvidu un viņa vīrus,
gribēdams tos sagūstīt.
27
Tad pēkšņi kāds vēstnesis pienāca pie Saula un tam sacīja: «Steidzies un griezies atpakaļ, jo
filistieši ir ielauzušies zemē.»
28
Un Sauls griezās atpakaļ, nevajādams vairs Dāvidu, un viņš devās pret filistiešiem; tāpēc šī
vieta tiek saukta par Glābšanas akmeni.
7

24. nodaļa
Un Dāvids aizgāja no turienes un apmetās En-Gedija nepieejamās kalnu augstienēs.
2
Un notika, kad Sauls bija atgriezies atpakaļ no filistiešu vajāšanas, tad viņam pateica, ka pēc
ļaužu runām Dāvids esot En-Gedija tuksnesī.
3
Tad Sauls ņēma trīs tūkstošus izlasītu vīru no visa Israēla un devās meklēt Dāvidu un viņa vīrus
uz kalnu kazu klintīm.
4
Un, kad viņš nonāca pie avju aplokiem ceļa malā, tur bija kāda ala, un Sauls tur iegāja dabiskās
vajadzībās. Bet Dāvids un viņa vīri atradās alas dibenā.
1
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Tad Dāvida vīri tam sacīja: «Redzi, šī patiesi ir tā diena, par kuru Tas Kungs tev ir sacījis: redzi,
Es tavu ienaidnieku nodošu tavā rokā, un tu viņam darīsi, kas tavām acīm labi patiks.» Un Dāvids
piecēlās un slepus nogrieza Saula virssvārku stūri.
6
Bet vēlāk Dāvidam sirds jo strauji lēca krūtīs, tādēļ ka viņš bija nogriezis apģērba stūri, kas
piederēja Saulam.
7
Un viņš teica saviem vīriem: «Lai Tas Kungs mani no tā pasargā, ka es ko nodarītu savam
pavēlniekam, Tā Kunga svaidītam, un ka es pret to nekad nepaceļu savu roku, jo viņš ir Tā Kunga
svaidītais!»
8
Un Dāvids ar vārdiem apsauca pats savus vīrus, un viņš tiem neļāva uzbrukt Saulam; un Sauls
piecēlās un izgāja no alas.
9
Tūliņ pēc tam cēlās arī Dāvids, izgāja no alas un sauca Saulam nopakaļ: «Mans pavēlniek un
ķēniņ!» Kad Sauls atskatījās atpakaļ, tad Dāvids noliecās ar savu vaigu pie zemes, tā parādīdams tam
godu.
10
Un Dāvids sacīja Saulam: «Kāpēc tu klausi ļaužu valodām, kas saka: redzi, Dāvids meklē tavu
nelaimi?
11
Redzi, šodien tavas acis redz, ka Tas Kungs tevi šodien tanī alā bija nodevis manā rokā; un,
kaut gan kāds gribēja mani pierunāt, lai es tevi nogalinu, es tevi žēloju un domāju: es tomēr necelšu savu
roku pret savu pavēlnieku, jo viņš ir Tā Kunga svaidītais.
12
Un nu, mans tēvs, skaties šurp! Tu redzi te savu virssvārku stūri manā rokā; un redzi, es esmu
gan nogriezis tavu virssvārku stūri, bet tevi neesmu nogalinājis; tāpēc atzīsti un saproti, ka manā prātā
nav nedz ļaunuma, nedz viltus un ka es neesmu pret tevi apgrēkojies, bet tu gan uzglūni manai dvēselei,
lai man to atrautu.
13
Lai Tas Kungs pats ir tiesnesis starp mani un tevi, un lai Tas Kungs pats atdara un atriebj tev
manā vietā, bet mana roka nebūs pret tevi!
14
Tēvutēvu sakāmvārds saka: no bezdievīgiem iziet bezdievība. – Bet mana roka nebūs pret tevi!
15
Ko tu, Israēla ķēniņ, esi izgājis vajāt? Ko tu īsteni vajā? Vienu beigtu suni, vienu atsevišķu
blusu!
16
Tāpēc lai Tas Kungs ir tiesnesis un lai izspriež taisnību un tiesu starp mani un tevi! Viņš arī
izmeklēs manu lietu, aizstāvēs un atbrīvos mani no tavas rokas.»
17
Kad Dāvids bija beidzis šos vārdus ar Saulu runāt, tad notika, ka Sauls sacīja: «Vai šī nav tava
balss, mans dēls Dāvid?» Un Sauls pacēla savu balsi un gauži raudāja.
18
Un viņš sacīja Dāvidam: «Tu esi taisnāks nekā es, jo tu man esi labu darījis, bet es pret tevi
esmu bijis ļauns.
19
Un šodien tu esi savu mīlestību pret mani parādījis it sevišķi spēcīgi, jo, kad Tas Kungs mani
bija nodevis tavā rokā, tu tomēr mani neesi nogalinājis.
20
Vai tad ir kāds, kas, savu ienaidnieku atradis, to atlaistu, novēlēdams viņam labu ceļu? Lai Tas
Kungs tev par to atmaksā ar labu, ko tu šodien man esi darījis!
21
Un redzi, tagad es zinu, ka tu tiešām valdīsi kā ķēniņš un ka tavā rokā pastāvēs Israēla ķēniņa
valstība.
22
Un tagad zvērē pie Tā Kunga, ka tu manu dzimumu pēc manis neizdeldēsi un manu vārdu mana
tēva namā neiznīcināsi!»
23
Tad Dāvids zvērēja Saulam, un Sauls atgriezās savās mājās, bet Dāvids un viņa vīri devās
kalnup uz savām nocietinātām kalnu vietām.
5

25. nodaļa
Samuēls nomira, un viss Israēls sapulcējās un viņu apraudāja; un viņu apglabāja Rāmā, viņa
dzimtajā vietā. Bet Dāvids cēlās un nogāja uz Pāranas tuksnesi.
2
Un tur bija kāds vīrs pie Maonas kalna, kura saimniecība atradās Karmelā; un šis vīrs bija ļoti
bagāts, viņam bija trīs tūkstoši avju un tūkstotis kazu; un viņš pašreiz bija nodarbināts Karmelā, lai
cirptu tur savas avis.
3
Šis vīrs saucās Nābals, un viņa sievas vārds bija Abigaila. Viņa sieva bija ļoti gudra padomā un
ļoti skaista augumā, bet pats vīrs bija no kālebu cilts, varmācīgs un ļauns.
4
Kad Dāvids tuksnesī dzirdēja, ka Nābals pašreiz cērp savas avis, 5 tad viņš nosūtīja desmit
jaunekļus un sacīja šiem puišiem: «Eita augšā Karmelā un noejiet pie Nābala. Tad sveiciniet viņu manā
vārdā un vaicājiet, kā tam labi klājas.
6
Un sakiet vēl tā: Dievs palīdz! Miers lai ir ar tevi, miers ar tavu namu un miers ar visu, kas tev
pieder!
1
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Es esmu dzirdējis, ka pie tevis pašreiz notiek avju cirpšana. Un tolaik, kad tavi gani bija pie
mums, mēs tiem nekā ļauna nenodarījām, un tiem arī nekas nepazuda visu to laiku, kamēr tie uzturējās
Karmelā.
8
Vaicā saviem puišiem, tie tev to pastāstīs! Lai tad arī šie jaunekļi atrod labvēlību tavās acīs, jo
mēs esam labā dienā atnākuši. Tādēļ jel piešķir saviem kalpiem un savam dēlam Dāvidam to, ko tava
roka atrod!»
9
Kad Dāvida puiši bija atnākuši un Dāvida uzdevumā visus viņa vārdus pateikuši Nābalam, tad
viņi palika klusu.
10
Bet Nābals atbildēja Dāvida puišiem un sacīja: «Kas tas Dāvids tāds ir, un kas īsti ir Isaja dēls?
Šinīs dienās ir daudz tādu kalpu, kuri aizbēg no saviem kungiem!
11
Vai tad lai es ņemu savu maizi un ūdeni un savu ēšanai sagatavoto gaļu, kuru es esmu gatavojis
saviem cirpējiem, un lai to piešķiru vīriem, nemaz nezinādams, no kurienes tie ir nākuši?»
12
Tad Dāvida puiši atgriezās uz sava ceļa un gāja atpakaļ; un viņi nāca un izstāstīja Dāvidam
visus šos vārdus.
13
Tad Dāvids sacīja saviem vīriem: «Apjoziet ikviens savu zobenu!» Tad ikviens apjoza savu
zobenu, un arī Dāvids apjoza savu zobenu, un tie devās Dāvida vadībā augšup – kādi četri simti vīru, bet
kādi divi simti vīru palika pie mantām.
14
Bet Abigailai, Nābala sievai, kāds jauneklis no viņu pašu puišiem pastāstīja, sacīdams: «Redzi,
Dāvids bija atsūtījis vēstnešus no tuksneša, lai tie nestu mūsu kungam svētības novēlējumus, bet viņš tos
izsmēja.
15
Tomēr šie vīri ir bijuši pret mums ļoti labi: tie mums nekā ļauna nav darījuši, un mums nekas
nav zudis visu šo laiku, kamēr mēs, kopā ar tiem ganīdami, bijām laukā.
16
Tie mums bija par aizsargmūri gan naktīs, gan dienās visu laiku, kamēr mēs ar viņiem, sīklopus
ganīdami, kopā mitām.
17
Un nu, zini un skaties pati, ko tu vari darīt, jo mūsu kungam un visam viņa namam draud
briesmas; bet viņš pats ir nekam nederīgs vīrs, un ar viņu nekā nevar sarunāties.»
18
Tad Abigaila steidzās un ņēma divi simti maizes un divus ādas traukus ar vīnu, un piecas
kautas, jau ēšanai sagatavotas avis, un piecus mērus grauzdētu miltu, un simts rozīņu raušu, un divi simti
vīģu raušu, un to visu uzkrāva uz ēzeļiem.
19
Un viņa sacīja saviem puišiem: «Izejiet man pa priekšu; redzi, es būšu tūdaļ aiz jums, jums
sekodama!» Bet savam vīram Nābalam viņa to nepateica.
20
Kad viņa, uz ēzeļa jādama, nonāca kādā vietā kalna paēnā, tad redzi, Dāvids ar saviem vīriem
nāca viņai pretī, un viņa tos sastapa.
21
Bet Dāvids bija pie sevis sacījis: «Tiešām, es esmu velti visu sargājis, kas šim cilvēkam pieder
tuksnesī, ka no visa tā, kas tam pieder, nekas nav zudis; bet viņš man atmaksā tagad labu ar ļaunu.
22
Lai Dievs Dāvida ienaidniekiem dara šādi vai vēl vairāk, ja es no visa tā, kas viņam pieder, līdz
rīta gaismai atstātu pāri kaut vienu vienīgu, kas vīriešu kārtas!»
23
Kad Abigaila ieraudzīja Dāvidu, tad viņa steidzās un nokāpa no ēzeļa un krita Dāvida priekšā
uz sava vaiga un noliecās līdz zemei.
24
Un tā nokrita pie viņa kājām un sacīja: «Lai uz mani, mans kungs, krīt šī vaina! Lai tavai
kalponei ir atļauts runāt, tev pašam to dzirdot, un klausi savas kalpones vārdus!
25
Mans kungs, lūdzams, nedusmojies uz šo nekam nederīgo vīru, uz Nābalu, jo, kāds ir viņa
vārds, tāds ir arī viņš pats: Nābals.26
26
Un tagad, mans kungs, tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvs un tava dvēsele dzīva, Tas Kungs tevi ir
atturējis no nodoma izpildīšanas, ka tu neesi kritis asinsgrēkā un neesi atriebies ar savu roku. Un tagad,
lai taviem ienaidniekiem un visiem, kuri pret manu kungu domā ļauni, klājas tāpat kā Nābalam!
27
Un šī ir tā dāvana, ko tava kalpone ir atnesusi savam kungam; lai to dod tiem puišiem, kuri seko
manam kungam viņa ceļos.
28
Piedod, lūdzams, savai kalponei šo pārkāpumu: jo Tas Kungs patiešām uzcels manam kungam
pastāvīgu namu, tāpēc ka mans kungs karo Tā Kunga karus, un nekādu ļaunumu nevar pie tevis atrast
jau no laika gala.
29
Un, ja kāds cilvēks pret tevi celtos tevi vajāt un tīkot pēc tavas dvēseles, tad tomēr mana kunga
dvēsele būs iesieta dzīvības tīstoklī, kas pieder Tam Kungam, tavam Dievam! Bet tavu ienaidnieku
dvēseli izlingos kā no lingas!
7

26

Ģeķis.
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Kad Tas Kungs manam kungam visu to labo, ko Viņš tev apsolījis, būs darījis un kad Viņš tevi
būs ar Savu pavēli cēlis par valdnieku Israēlam, 31 tad manam kungam nebūs nedz grēka, nedz arī
sirdsapziņas pārmetumu, ka tu velti būtu izlējis asinis un ar paša roku izcīnījis sev taisnību. Un, kad Tas
Kungs manam kungam būs visu labu piešķīris, tad piemini savu kalponi.»
32
Tad Dāvids sacīja Abigailai: «Slavēts lai ir Tas Kungs, Israēla Dievs, kas tevi šodien ir sūtījis
man pretī!
33
Un slavēta lai ir tava gudrība, un slavēta lai esi tu pati: tu esi mani šodien atturējusi, ka es
neesmu kritis asinsgrēkā un ka es pats ar savu roku neesmu meklējis gandarījumu!
34
Un patiesi, tik tiešām, ka Tas Kungs, Israēla Dievs, ir dzīvs, kas mani aizkavējis tev ļaunu darīt:
ja tu nebūtu steigusies un nākusi man pretī, tad Nābalam nebūtu pāri palicis līdz rīta gaismai neviena,
kas vīriešu kārtas!»
35
Tad Dāvids ņēma no viņas rokas, ko viņa tam bija atvedusi, un viņš tai sacīja: «Ej ar mieru atkal
savās mājās! Redzi, es esmu paklausījis tavai balsij un ievērojis tavu lūgumu.»
36
Kad nu Abigaila atgriezās pie Nābala atpakaļ, tad viņam bija dzīres viņa namā. Tās bija īstas
ķēniņa dzīres, un Nābals bija visai priecīgā omā. Bet, tā kā viņš bija ļoti piedzēries, tad viņa tam nesacīja
ne pušplēsta vārda līdz rīta ausmai.
37
Bet, kad nākamā rītā Nābals bija savu dzēruma reibumu izgulējis, viņa sieva tam izstāstīja visus
šos notikumus. Tad viņa sirds viņa miesās pamira, un viņš kļuva kā akmens.
38
Un pēc kādām desmit dienām Tas Kungs sita Nābalu, ka tas nomira.
39
Kad Dāvids dzirdēja, ka Nābals ir miris, tad viņš sacīja: «Slavēts ir Tas Kungs, kas manu
apsmieklu ir atriebis Nābalam un kas Savu kalpu ir pasargājis no ļauna darba; Tas Kungs Nābala ļaunam
darbam ir licis krist uz viņa paša galvu!» Un Dāvids sūtīja vēstnešus pie Abigailas un viņu bildināja, lai
to ņemtu sev par sievu.
40
Kad Dāvida kalpi nonāca pie Abigailas uz Karmela un tie viņai sacīja, teikdami: «Dāvids ir mūs
pie tevis sūtījis, lai ņemtu tevi sev par sievu,» – 41 tad viņa cēlās, metās uz sava vaiga pie zemes un
sacīja: «Jā, tava kalpone ir ar mieru, ka viņa kalpodama mazgātu sava kunga kalpu kājas.»
42
Un Abigaila cēlās un steidzās un sēdās uz sava ēzeļa, tāpat viņas piecas jaunavas, kalpones,
kuras viņu pavadīja ik uz soļa. Tā viņa sekoja Dāvida vēstnešiem un kļuva viņa sieva.
43
Bet Dāvids ņēma arī Ahionāmu no Jezreēlas, un tā viņas abas kļuva viņam sievas, 44 jo Sauls
savu meitu Mihalu, Dāvida sievu, bija atdevis Paltiēlam, Laiša dēlam, kas bija no Gallimas.
30

26. nodaļa
Tad zifieši nāca pie Saula uz Gibeu un sacīja: «Vai Dāvids nav paslēpies Hakilas pakalnā
austrumos no Ješimonas?»
2
Un Sauls cēlās un nogāja uz Zifas tuksnesi, un viņam bija līdzi trīs tūkstoši vīru, kas bija izlasīti
no visa Israēla vidus, lai meklētu Dāvidu Zifas tuksnesī.
3
Un Sauls uzcēla savas teltis pie Hakilas pakalna, kas ir pie ceļa austrumos no Ješimonas, bet
Dāvids uzturējās tuksnesī. Kad viņš redzēja, ka Sauls viņam seko tuksnesī, 4 tad Dāvids izsūtīja izlūkus
un tā pārliecinājās, ka Sauls bija atnācis.
5
Un Dāvids cēlās un nogāja uz vietu, kur Sauls bija apmeties teltī. Kad Dāvids to vietu redzēja,
kur Sauls ar savu karaspēka virspavēlnieku Abneru, Nera dēlu, gulēja, – jo Sauls gulēja aplī novietoto
ratu vidū, bet kara saime bija apmetusies teltīs viņam visapkārt –, 6 tad Dāvids griezās un sacīja hetietim
Ahimeleham un Abišajam, Cerujas dēlam, Joāba brālim, teikdams: «Kas nāks līdz ar mani pie Saula
viņa nometnē?» Un Abišajs sacīja: «Es iešu tev līdzi!»
7
Kad nu Dāvids un Abišajs nonāca pie Saula ļaudīm naktī, tad redzi, Sauls bija apgūlies un
aizmidzis savesto nometnes ratu vidū un viņa šķēps bija viņa galvgalī zemē iedurts, bet Abners un
karavīri gulēja visapkārt ap viņu.
8
Tad Abišajs sacīja Dāvidam: «Dievs šodien tavu ienaidnieku saslēgtu ir devis tavā rokā; un
tagad ļauj man viņu ar viņa paša šķēpa vienu triecienu piedurt pie zemes; otra trieciena vairs
nevajadzēs.»
9
Bet Dāvids sacīja Abišajam: «Nenonāvē viņu! Jo kurš gan drīkst izstiept savu roku pret Tā
Kunga svaidīto un palikt nenoziedzīgs?»
10
Un Dāvids sacīja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo, – nē! Varbūt viņu ķers Tā Kunga roka,
varbūt tam pienāks viņa laiks, ka tas mirs, varbūt viņam būs jādodas kaujas laukā un viņš ies bojā.
11
Lai Tas Kungs mani pasargā, ka es savu roku paceltu pret Tā Kunga svaidīto! Nē! Tāpēc ņem
tu, lūdzu, šo šķēpu, kas ir viņa galvgalī, un ūdens krūzi, un ejam!»
1
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Un tā Dāvids ņēma gan šķēpu, gan ūdens krūzi no Saula galvgaļa, un tie devās atceļā, un
neviens to neredzēja, un neviens to nemanīja. Neviens arī neuzmodās; tie visi bija cieši aizmiguši, jo Tā
Kunga sūtīts miegs bija tos nomācis.
13
Kad Dāvids bija pārgājis ielejas otrā pusē, viņš nostājās kalna galā tālu no tiem; un starp viņiem
bija liels attālums.
14
Un tad Dāvids uzsauca karavīru saimei un Abneram, Nera dēlam, sacīdams: «Vai tu neatbildi,
Abner?» Un Abners atsaucās: «Kas tu tāds esi, ka tu uzsauc ķēniņam?»
15
Tad Dāvids sacīja Abneram: «Vai tu neesi liels vīrs? Un kas tev ir līdzīgs Israēlā? Kāpēc tu
nesargā savu kungu un ķēniņu? Redzi, kāds no ļaudīm bija nogājis, lai nonāvētu ķēniņu, tavu kungu!
16
Tas tev godu nedara, ko tu esi izdarījis; pie tā dzīvā Kunga, jūs esat nāvi pelnījuši, tādēļ ka jūs
neesat labi sargājuši savu pavēlnieku, Tā Kunga svaidīto! Bet tagad, redzi, kur ir ķēniņa šķēps un ūdens
krūze, kas bija viņa galvgalī?»
17
Tad arī Sauls pazina Dāvida balsi un sacīja: «Vai tā nav tava balss, mans dēls Dāvid?» Un
Dāvids atbildēja: «Jā gan, mans kungs un ķēniņ!»
18
Tad viņš turpināja: «Kādēļ tu, mans kungs, tā vajā savu kalpu? Ko tad es esmu darījis, un kāds
ļaunums līp pie manām rokām?
19
Bet tagad, mans kungs un ķēniņ, lūdzu, uzklausi sava kalpa vārdus! Ja Tas Kungs tevi pret mani
skubina, tad lai Viņš ož dāvanu upura smaržu; bet, ja tie ir cilvēku bērni, kas to dara, tad lai viņi ir
nolādēti Dieva priekšā, tāpēc ka tie mani šodien ir izdzinuši, ka es nevaru piedalīties Tā Kunga
mantojumā, it kā sacīdami: ej projām, kalpo citiem dieviem!
20
Bet tagad, lai manas asinis nekrīt uz zemes tālu no Tā Kunga vaiga, jo tiešām Israēla ķēniņš ir
devies mani meklēt, kā meklē kādu blusu jeb kā irbi medī kalnos.»
21
Tad Sauls sacīja: «Es esmu grēkojis, griezies atpakaļ, mans dēls Dāvid! Jo es tev vairs nekā
ļauna nedarīšu, tāpēc ka tu manu dvēseli esi šodien dārgu turējis savās acīs; tiešām, es esmu aplami
rīkojies, un es esmu ļoti noziedzies!»
22
Tad Dāvids atbildēja un teica: «Redzi, še ir ķēniņa šķēps, lai atnāk pāri kāds no jaunekļiem un
lai to paņem!
23
Bet Tas Kungs lai ikvienam atmaksā, vērodams, kāda viņa taisnība un kāda viņa uzticība, jo Tas
Kungs šodien bija tevi nodevis manā rokā, bet es negribēju pacelt savu roku pret Tā Kunga svaidīto.
24
Un redzi, tāpat kā tava dvēsele šodien likās esam dārga manās acīs, tāpat lai mana dvēsele tagad
tiek augsti turēta Tā Kunga acīs, un lai Viņš pats mani izglābj no visām bēdām.»
25
Tad Sauls sacīja Dāvidam: «Svētīts tu esi, mans dēls Dāvid! Patiešām, ko tu uzņemsies, to tu arī
novedīsi līdz galam!» Tad Dāvids aizgāja savu ceļu, bet Sauls atgriezās savā vietā.
12

27. nodaļa
Un Dāvids pārdomāja savā sirdī: taču kādā dienā man pienāks gals no Saula rokas; nekas cits
man neatliek kā steidzīgi glābties filistiešu zemē; tad Sauls mitēsies mani meklēt Israēla robežās, un tā
es būšu izglābies no viņa rokas.
2
Tad Dāvids cēlās un pārgāja pāri ar seši simti vīriem, kuri bija pie viņa, pie Ahiša, Maoha dēla,
Gātas ķēniņa.
3
Un Dāvids dzīvoja ar saviem vīriem Gātā pie ķēniņa Ahiša, ikviens ar savu namu, un Dāvids ar
savām abām sievām, jezreēlieti Ahinoāmu un Abigailu, Nābala atraitni no Karmela.
4
Kad Sauls saņēma ziņu, ka Dāvids aizbēdzis uz Gātu, tad viņš to vairs nemeklēja.
5
Un Dāvids sacīja Ahišam: «Ja es esmu labvēlību atradis tavās acīs, tad dod man vietu kādā no
lauku pilsētām, ka es tur varētu dzīvot; jo kādēļ gan tavam kalpam būtu jādzīvo ķēniņa pilsētā kopā ar
tevi?»
6
Tad Ahišs viņam tanī pašā dienā iedeva Ciklagu. Tāpēc Ciklaga pieder Jūdas ķēniņiem līdz šai
dienai.
7
Un tas laiks, ko Dāvids pavadīja, dzīvodams filistiešu zemē, bija gads un četri mēneši.
8
Un Dāvids devās ar saviem vīriem sirojumos, un viņš uzbruka gešūriešiem un amalekiešiem, jo
tie kopš seniem laikiem bija šīs zemes iedzīvotāji līdz pat Šuras pievārtei un līdz Ēģiptei.
9
Un Dāvids izpostīja visu zemi un neatstāja dzīvu nevienu vīru un nevienu sievu, un laupīja
sīklopus, vēršus, ēzeļus, kamieļus un drēbes; pēc tam viņš griezās atpakaļ pie Ahiša.
10
Un Ahišs tam jautāja: «Kur jūs bijāt šoreiz ielauzušies?» Tad Dāvids atbildēja: «Jūdas,
jerahmeliešu un keniešu zemēs Negebā, kā nu kuru reizi gadījās.»
1
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Bet Dāvids neatstāja nedz vīrus, nedz sievas pie dzīvības, neļaudams nevienam nākt uz Gātu, jo
viņš domāja: lai tie nenes vēstis pret mums, sacīdami: tā un tā Dāvids mums ir darījis, tāda un tāda ir
bijusi viņa rīcība. Un tā viņš darīja visu to laiku, kamēr viņš dzīvoja filistiešu zemē.
12
Un Ahišs uzticējās Dāvidam un domāja: viņš ir kaut ko ļoti nepatīkamu izdarījis savā tautā
Israēlā; un tādēļ viņš būs mans kalps uz mūžīgiem laikiem.
11

28. nodaļa
Kad tai laikā filistieši sapulcināja savu karaspēku kara gājienam pret Israēlu, tad Ahišs sacīja
Dāvidam: «Tev nopietni ir jāievēro, ka tev līdz ar taviem vīriem ir jāiet karā kopā ar mani.»
2
Tad Dāvids sacīja Ahišam: «Labi! Gan tu pats redzēsi, ko tavs kalps spēj veikt.» Un Ahišs sacīja
Dāvidam: «Tāpēc es tevi iecelšu par savu miesassargu uz visiem laikiem.»
3
Bet Samuēls jau bija nomiris, un viss Israēls bija par viņu sērojis, un tie bija viņu apglabājuši
Rāmā, viņa dzimtajā pilsētā. Un Sauls bija izdzinis no zemes zīlniekus un burvjus.
4
Kad filistieši bija sapulcējušies, tad tie devās ceļā un apmetās nometnē pie Šunamas. Tikmēr arī
Sauls sapulcināja visu Israēlu un apmetās nometnē Gilboas pakalnos.
5
Kad Sauls ieraudzīja filistiešu karaspēka nometni, tad viņš izbijās, un viņa sirdi pārņēma lielas
bailes.
6
Un Sauls jautāja To Kungu, bet Tas Kungs viņam neatbildēja nedz ar sapņu, nedz ar urīma, nedz
ar praviešu starpniecību.
7
Tad Sauls sacīja saviem kalpiem: «Atrodiet man kādu sievu, kurai ir vara pār mirušo gariem, ka
es varētu pie tās doties un to izvaicāt.» Un viņa kalpi tam atbildēja: «Redzi, En-Dorā dzīvo kāda sieva,
kas ir šāda mirušo garu izsaucēja.»
8
Tad Sauls padarīja sevi nepazīstamu, viņš uzvilka citas drēbes un kopā ar diviem saviem
pavadoņiem devās ceļā. Kad viņi naktī nonāca pie tās sievas, viņš tai sacīja: «Lūdzu, nosaki man ar
mirušo garu izsaukšanu nākotni un liec uznākt augšā tam garam, ko es tev nosaukšu.»
9
Bet šī sieva viņam atbildēja: «Redzi, tu taču pats zini, ko Sauls ir izdarījis un ka viņš mirušo
garu izsaucējus un burvjus ir šai zemē izskaudis. Kāpēc tu liec lamatas manai dzīvībai, lai mani
nonāvētu?»
10
Bet Sauls viņai zvērēja pie Tā Kunga un sacīja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo, tev tas netiks
pieskaitīts kā pārkāpums!»
11
Un tad šī sieva jautāja: «Ko lai es tev izsaucu?» Viņš atbildēja: «Liec, lai man parādās
Samuēls!»
12
Kad šī sieva ieraudzīja Samuēlu, tad tā iebrēcās ar skaļu balsi un Saulam sacīja, teikdama:
«Kāpēc tu mani esi pievīlis? Tu esi Sauls!»
13
Un ķēniņš viņai sacīja: «Nebīsties! Bet ko tu redzi?» Un sieva sacīja Saulam: «Es redzu
pārcilvēcisku būtni kāpjam ārā no zemes.»
14
Un viņš tai jautāja: «Kāds viņš ir pēc sava izskata?» Un viņa atbildēja: «Tur kāpj augšā vecs
vīrs, ietinies mētelī.» Tad Sauls noprata, ka tas ir Samuēls, un viņš noliecās ar savu vaigu pie zemes,
parādīdams tam godu.
15
Un Samuēls sacīja Saulam: «Kāpēc tu mani traucē manā mierā, likdams man nākt augšā?» Tad
Sauls sacīja: «Es esmu lielās bailēs, jo filistieši ir uzsākuši karu pret mani, bet Dievs ir no manis
atstājies, un Viņš man vairs nedod atbildi nedz ar praviešu vārdiem, nedz sapņiem. Tāpēc es esmu licis
tevi izsaukt, lai tu man dotu padomu, ko lai es daru.»
16
Tad Samuēls sacīja: «Kāpēc tad tu mani vaicā, ja jau Tas Kungs no tevis ir novērsies un ir
kļuvis tavs ienaidnieks?
17
Tas Kungs taču ir tev darījis tikai to, ko Viņš caur mani ir sacījis: Tas Kungs ir valstību izrāvis
no tavas rokas un to iedevis Dāvidam, tavam tuvākam.
18
Tāpēc ka tu neesi klausījis Tā Kunga balsij un arī neesi licis piepildīties Viņa dusmu bargumam
pret Amaleku, tāpēc Tas Kungs tev šodien to dara.
19
Un Tas Kungs nodos Israēlu līdz ar tevi filistiešu rokā, jo rīt tu būsi ar saviem dēliem pie manis,
un Tas Kungs Israēla karaspēku nodos filistiešu rokā!»
20
Tad piepeši Sauls nogāzās visā savā garumā, kā viņš stāvēja, pie zemes: tik ļoti viņš bija izbijies
no Samuēla vārdiem. Viņam arī nebija vairs spēka, tādēļ ka viņš nebija visu to dienu un visu to nakti
nekā ēdis.
21
Kad tā sieva nāca pie Saula un redzēja, ka viņš bija ļoti izbijies, tad tā viņam sacīja: «Redzi,
tava kalpone ir tavai balsij klausījusi, un es esmu savu dzīvību likusi savā rokā un paklausījusi taviem
vārdiem, ko tu esi man sacījis!
1
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Tad nu klausi arī tu tagad, lūdzams, savas kalpones balsi, jo es gribu celt tev galdā kādu
kumosu maizes: ēd, lai tev būtu spēka, ka tu vari doties atceļā.»
23
Taču viņš noraidīja viņu un sacīja: «Es negribu ēst!» Bet, kad viņa kalpi kopā ar to sievu viņu
piespieda, tad viņš paklausīja viņu padomam; viņš piecēlās no zemes un apsēdās gultā.
24
Un tai sievai bija barots teļš aplokā, un viņa steidzās un to nokāva. Tad viņa ņēma smalkos
miltus un tos samīcīja, un izcepa neraudzētas maizes.
25
Un viņa visu to cēla priekšā Saulam un viņa kalpiem, un tie ēda, cēlās un aizgāja no šīs vietas
tai pašā naktī.
22

29. nodaļa
Kad filistieši bija visus savus karapulkus sapulcinājuši Afekā un Israēls bija apmeties teltīs pie
avota, kas ir Jezreēlā, 2 un filistiešu lielkungi, kas bija pavēlnieki pār simtiem un pār tūkstošiem, aizgāja
garām, bet Dāvids ar saviem vīriem kopā ar Ahišu gāja viņiem pakaļ, 3 tad filistiešu lielkungi jautāja:
«Ko šie ebreji te dara?» Un Ahišs atbildēja filistiešu lielkungiem: «Vai jūs to nezināt, ka tas ir Dāvids,
Saula, Israēla ķēniņa, kalps, kas visus šos gadus un šīs dienas ir bijis pie manis, un es neesmu pie tā nekā
aizdomīga manījis līdz šim laikam, kopš viņš man ir piebiedrojies?»
4
Bet filistiešu lielkungi sašuta par to un sacīja viņam: «Sūti šo vīru atpakaļ! Lai viņš atgriežas
savā vietā, kuru tu viņam esi devis, un lai viņš tur paliek, bet lai viņš neiet kopā ar mums karā, ka viņš
kaujas laukā nekļūst mūsu pretinieks. Tiešām, kā gan labāk šis vīrs varētu izpatikt savam kungam, ja ne
ar mūsu vīru galvām?
5
Tas ir tas pats Dāvids, kuram par godu tie, dejodami dejas solī, dzied daudzinājuma dziesmu:
Sauls ir nositis tūkstošus, bet Dāvids desmitiem tūkstošu!»
6
Tad Ahišs aicināja Dāvidu un tam sacīja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo! Tu esi taisns vīrs un
esi bijis pret mani patiesīgs, un es tevi labprāt redzētu gan izejam, gan atgriežamies kopā ar karaspēku
nometnē, jo es neesmu manījis tevī nekā ļauna kopš tās dienas, kad tu pie manis atnāci, līdz šai dienai,
bet tu neesi patīkams pārējo lielkungu acīm.
7
Tad nu griezies atpakaļ un ej ar mieru, un tu nedari nekā, kas būtu ļauns filistiešu lielkungu
acīm!»
8
Un Dāvids sacīja Ahišam: «Ko es īsteni esmu izdarījis, un ko tu esi ļauna savā kalpā manījis
kopš tās dienas, kad es nokļuvu pie tevis, līdz šai dienai, ka es nu nevarētu iet un cīnīties pret mana
kunga, ķēniņa, ienaidniekiem?»
9
Tad Ahišs atbildēja un sacīja Dāvidam: «Es zinu, ka tu esi patīkams manām acīm, tieši kā Dieva
eņģelis, bet filistiešu lielkungi ir tā lēmuši, ka tev nebūs ar mums kopā doties karā.
10
Tad nu celies rītā agri, tu ar sava kunga kalpiem, kas ir tev līdzi nākuši; celieties agri un, kad
gaisma būs aususi, dodieties prom!»
11
Tad Dāvids cēlās agri no rīta, viņš un viņa vīri, lai dotos ceļā un lai atgrieztos filistiešu zemē;
bet filistieši devās kalnup uz Jezreēlu.
1

30. nodaļa
Kad Dāvids pēc tam ar saviem vīriem trešajā dienā nonāca Ciklagā, tad amalekieši jau bija
ielauzušies Negebā un Ciklagā, un tie bija Ciklagu izpostījuši un nodedzinājuši.
2
Un tie bija sievas un visus, kas tur atradās, mazus un lielus, no turienes aizveduši gūstā. Tomēr
tie nebija nevienu nonāvējuši, bet bija tos apžēlojuši un aizveduši, un gājuši savu ceļu.
3
Kad Dāvids ar saviem vīriem atgriezās atpakaļ tanī pilsētā, un redzi, tā bija ar uguni
nodedzināta, un viņu sievas un viņu dēli, un viņu meitas bija aizvesti gūstā, 4 tad Dāvids ar saviem
vīriem, kuri bija pie viņa, pacēla savu balsi un sāka skaļi raudāt, kamēr tiem vairs nebija spēka raudāt.
5
Un arī abas Dāvida sievas, jezreēliete Ahinoāma un Abigaila, Karmela iedzīvotāja Nābala
atraitne, bija aizvestas gūstā.
6
Arī pats Dāvids nonāca lielās briesmās, jo ļaudis taisījās viņu nomētāt ar akmeņiem, tāpēc ka
ikviena cilvēka sirds bija sarūgtināta savu zaudēto dēlu un meitu dēļ. Bet Dāvids ieguva jaunus spēkus,
paļaudamies uz To Kungu, savu Dievu.
7
Un Dāvids pavēlēja priesterim Abjatā-ram, Ahimeleha dēlam: «Atnes man šurp efodu!» Un
Abjatārs pienesa Dāvidam efodu.
8
Tad Dāvids vaicāja Tam Kungam, sacīdams: «Vai man būs vajāt šo laupītāju pulku? Un vai es to
panākšu?» Un Viņš tam atbildēja: «Jā, vajā viņus! Tu viņus patiešām panāksi un sagūstītos atbrīvosi!»
9
Tad Dāvids devās ceļā ar seši simti vīriem, kas bija pie viņa, un, kad tie nonāca pie Besora
strauta, tad viņi tur atstāja divi simti vīru.
1
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Bet Dāvids ar četri simti vīriem dzinās tiem pakaļ; divi simti vīru bija tā piekusuši, ka tie
nespēja vairs pāriet Besora strautu, un palika turpat.
11
Tad tie sastapa laukā kādu ēģiptieti, un tie to atveda pie Dāvida un deva tam maizi, un viņš ēda,
un viņi tam deva dzert ūdeni.
12
Un viņi tam iedeva gabalu vīģu rauša un divus rozīņu raušus, un, tiklīdz viņš bija paēdis, tad tas
atspirga, jo viņš nebija nedz maizi ēdis, nedz ūdeni dzēris trīs dienas un trīs naktis.
13
Tad Dāvids tam jautāja: «Kam tu piederi, un no kurienes tu esi?» Un viņš atbildēja: «Es esmu
ēģiptiešu puisis, vergs kādam amalekietim, un mans kungs mani šeit ir pametis, tāpēc ka es pirms trijām
dienām paliku slims.
14
Mēs bijām iebrukuši krētiešu dienvidu daļā, kā arī Jūdas novados un Kāleba apgabala dienvidu
daļā, un arī Ciklagu mēs nopostījām ar uguni.»
15
Un Dāvids tam jautāja: «Vai tu gribi mani novest pie šī laupītāju pulka?» Un viņš tam atbildēja:
«Zvēri man pie Dieva, ka tu mani nenonāvēsi, nedz mani nodosi atpakaļ mana kunga rokā, tad es tevi
novedīšu pie šī iebrucēju pulka.»
16
Kad viņš to bija novedis lejā, tad redzi, tie bija plaši izklīduši pa visu klajumu, ēda, dzēra un
dejoja, priecādamies par visu lielo laupījumu, ko tie bija paņēmuši no filistiešu zemes un no Jūdas
zemes.
17
Un Dāvids tos kāva nākamajā dienā no agra rīta gaismas līdz vakaram, un neviens vīrs no
viņiem neizbēga, izņemot četri simti jaunekļus, kuri uzkāpa uz kamieļiem un aizbēga jāšus.
18
Tā Dāvids izglāba visus tos, ko amalekieši bija sagūstījuši, un arī abas savas sievas Dāvids
atbrīvoja.
19
Un no tiem netrūka neviena – ne maza, ne liela, ne dēlu, ne meitu, nedz arī kā no tā laupījuma
un visa, ko tie bija sev paņēmuši; to visu Dāvids atguva atpakaļ.
20
Un Dāvids ņēma visus sīklopus un visus liellopus, un tie dzina šo ganāmpulku viņa priekšā un
sauca: «Šis ir Dāvida laupījums!»
21
Kad Dāvids atgriezās pie tiem divi simti vīriem, kuri bija noguruši, nespēdami sekot Dāvidam,
un kurus viņš bija atstājis pie Besora strauta, tad tagad tie iznāca pretī Dāvidam un tiem vīriem, kas bija
pie viņa; un Dāvids piegāja pie šiem ļaudīm un apvaicājās, kā tiem klājas.
22
Tad visi ļaunie un nevērtīgie no tiem vīriem, kas ar Dāvidu bija gājuši, atbildēja un sacīja:
«Tāpēc ka tie nav nākuši kopā ar mums, tad arī mēs tiem nekā nedosim no laupījuma, ko mēs esam
glābuši, kā vien ikkatram vīram viņa sievu un bērnus; tos lai viņi ņem un iet!»
23
Bet Dāvids sacīja: «Tā gan jums, mani brāļi, neklājas rīkoties ar to, ko Tas Kungs mums devis!
Taču Viņš mūs ir pasargājis, un Viņš ir devis mūsu rokā iebrucēju pulku, kas pie mums bija ielauzies.
24
Un kas gan jums šinī lietā klausītu? Jo, kāda daļa ir tiem, kas gājuši cīņā, tāda pati daļa pienākas
tiem, kas palika pie mantām, – tie kopīgi lai dalās!»
25
Un tas no tās dienas tā joprojām palicis un ir padarīts par likumu un par tiesu Israēlā līdz pat šai
dienai.
26
Kad Dāvids nāca uz Ciklagu atpakaļ, tad viņš nosūtīja daļu no laupījuma Jūdas vecajiem,
saviem draugiem, sacīdams: «Redzi, še jums dāvana ar svētības vēlējumu no Tā Kunga ienaidnieku
laupījuma!»
27
Šādas dāvanas viņš sūtīja vecajiem Bētelē un tiem, kuri Rāmā un Negebā, arī tiem, kuri Jatīrā,
28
un tiem, kuri Aroērā, un tiem, kuri Sipmotā, un tiem, kuri Eštemoā, 29 un tiem, kuri Rakalā, un tiem,
kuri bija jerahmeliešu pilsētās, un tiem, kuri dzīvoja keniešu pilsētās, 30 un tiem, kuri Hormā, un tiem,
kuri Bor-Ašanā, un tiem, kuri Atakā, 31 tiem, kuri Hebronā, un visām vietām, kuras Dāvids ar saviem
vīriem bija pārstaigājis.
10

31. nodaļa
Un filistieši karoja ar Israēlu, bet Israēla vīri bēga no filistiešiem un nokauti krita Gilboas
pakalnos.
2
Un filistieši uzvarēja Saulu un viņa dēlus, un filistieši nokāva Jonatānu, Abinadabu un Malhišu,
Saula dēlus.
3
Kad kauja iedegās ap pašu Saulu un strēlnieki vērsa savus stopus tieši pret viņu, tad viņš tika
smagi ievainots.
4
Un Sauls pavēlēja savam ieroču nesējam: «Izvelc savu zobenu no maksts un nodur ar to mani,
iekāms šie neapgraizītie nāk un mani nodur, lai tie neliek mani apsmieklā!» Bet viņa ieroču nesējs
negribēja to darīt, jo viņš ļoti bijās. Tad Sauls ņēma zobenu un metās uz tā.
1
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Kad viņa ieroču nesējs redzēja, ka Sauls bija miris, tad arī tas metās uz savu zobenu un nomira
līdz ar viņu.
6
Un tā krita tanī pašā dienā gan Sauls, gan viņa trīs dēli, gan viņa ieroču nesējs un visi viņa vīri.
7
Kad Israēla vīri, kas dzīvoja Jezreēlas līdzenuma pilsētās un pilsētās pie Jordānas, redzēja, ka
Israēla vīri metās bēgt un ka Sauls ar saviem dēliem bija kritis, tad tie pameta savas pilsētas un bēga; tad
tajās ienāca filistieši un apmetās tur uz dzīvi.
8
Kad nākamā dienā nāca filistieši, lai kritušos aplaupītu, un tie atrada Saulu un viņa trīs dēlus, kas
visi bija krituši Gilboas pakalnos, 9 tad tie viņam nocirta galvu, novilka viņam bruņas līdz ar ieročiem,
un tie sūtīja uzvaras vēsti visapkārt pa visu savu zemi, pasludinādami to savu elku dievu namos un visai
tautai.
10
Un tie novietoja viņa ieročus Aštartes templī, bet viņa līķi tie pakāra pie mūra Bet-Šeanā.
11
Kad Jabešas iedzīvotāji Gileādā dzirdēja, ko filistieši bija Saulam izdarījuši, 12 tad cēlās visi
spēcīgie vīri, gāja visu nakti, noņēma Saula līķi un arī viņa dēlu līķus no Bet-Šeanas mūra un griezās ar
tiem atpakaļ uz Jabešu, kur viņi tos sadedzināja.
13
Un viņi ņēma viņu kaulus un apraka tos Jabešā zem tamariska un gavēja septiņas dienas.
5
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19. Otrā Samuēla Grāmata
(V.E.: Krievu Bībelē: «Вторая книга Царств» {R-BIBLE2})
1. nodaļa
Kad pēc Saula nāves Dāvids bija pārnācis mājās no kaujas pret Amaleku un bija pavadījis divas
dienas Ciklagā, 2 tad trešajā dienā nāca kāds vīrs no Saula karotāju nometnes, un viņa drēbes bija
saplēstas, un zeme bija uz viņa galvas; un, tiklīdz kā tas bija piegājis pie Dāvida, viņš noliecās līdz
zemei un nometās uz sava vaiga.
3
Un Dāvids tam sacīja: «No kurienes tu nāc?» Un tas viņam atbildēja: «Es esmu izbēdzis no
Israēla nometnes.»
4
Tad Dāvids viņam sacīja: «Kā tur iet? Lūdzu, pastāsti man!» Un tas teica: «Tauta ir bēgusi no
kaujas lauka, un daudzi no karotāju saimes ir krituši un miruši, arī Sauls un viņa dēls Jonatāns ir
miruši.»
5
Un Dāvids vēl prasīja šim jauneklim, kas viņam bija šo ziņu atnesis: «Kā tu zini, ka Sauls un
viņa dēls Jonatāns ir miruši?»
6
Tad tas jauneklis, kas bija viņam ziņu atnesis, sacīja: «Pilnīgi nejauši es nonācu Gilboas kalnos;
un redzi, Sauls bija atspiedies uz sava šķēpa, un redzi, rati un jātnieki tam lauzās virsū.
7
Kad viņš apgriezās apkārt un ieraudzīja mani, tad viņš mani sauca, un es atbildēju: lūk, še es
esmu!
8
Un tad viņš man jautāja: kas tu tāds esi? – Un es viņam atbildēju: es esmu amalekietis.
9
Un viņš man sacīja: nāc šurp pie manis un nonāvē mani! Gan reibonis ir mani pārņēmis, tomēr
dzīvība līdz šim pašam laikam vēl ir manī.
10
Tad es pie viņa piegāju un to nonāvēju, jo es zināju, ka viņš pēc tādas savas krišanas nevar vairs
dzīvot. Un tad es paņēmu diadēmu, kas bija uz viņa galvas, un roku sprādzes, kas bija ap viņa elkoņiem,
un es atnesu tās šeit manam pavēlniekam.»
11
Tad Dāvids sagrāba savu apģērbu un to saplēsa; un tāpat to darīja vīri, kas bija pie viņa.
12
Un tie sēroja un raudāja, un gavēja līdz vakaram par Saulu un par viņa dēlu Jonatānu, un par Tā
Kunga tautu, un par Israēla namu, jo tie bija krituši no zobena.
13
Un Dāvids vēl prasīja tam jauneklim, kas viņam bija to paziņojis: «No kurienes tu esi?» Un viņš
atbildēja: «Es esmu kāda šeit piemītoša amalekieša dēls.»
14
Tad Dāvids viņam vaicāja: «Kā gan tu neesi izjutis bailes, paceldams savu roku, lai Tā Kunga
svaidītam ņemtu dzīvību?»
15
Un Dāvids pasauca vienu no jaunekļiem un sacīja: «Nāc šurp! Nokauj viņu!» Tad tas viņam
cirta, ka viņš nomira.
16
Bet Dāvids vēl viņam uzsauca: «Tavas asinis lai paliek uz tavas paša galvas, jo tava paša mute
tevi nodeva, liecinādama: es esmu nogalinājis Tā Kunga svaidīto.»
17
Tad Dāvids dziedāja šo raudu dziesmu par Saulu un par viņa dēlu Jonatānu 18 un pavēlēja, lai to
māca Jūdas bērniem – Saula sēru dziesmu; un redzi, tā ir uzrakstīta Varoņu grāmatā:
19
«Tavs krāšņums, ak, Israēl, ir kritis tavos kalnos, ak, kā ir krituši varoņi!
20
Tikai nepaudiet to Gātā, nesludiniet to kā prieka vēsti Aškalonas ielās, lai filistiešu meitas
nepriecājas, lai neapgraizīto meitas negavilē!
21
Jūs, Gilboas kalni, lai nekrīt uz jums ne rasa, ne lietus, lai uz jums nav tīrumu, no kurienes nāk
augļu pirmaju upuru dāvanas, jo tur guļ nomesti varoņu vairogi, arī Saula vairogs, ko neviens vairs
nesvaidīs ar eļļu.
22
Bez caururbto asinīm un varoņu miesu taukiem nekad neatlaidās Jonatāna stops, un nekad
neatgriezās bez uzvaras laupījuma mājās Saula zobens.
23
Sauls un Jonatāns – tik mīlami un dārgi – dzīvībā un nāvē tie netika šķirti; viņi bija ātrāki nekā
ērgļi un stiprāki nekā lauvas!
24
Ak, Israēla meitas! Raudiet par Saulu, kas jūs tērpa dārgā purpurā un greznoja jūsu tērpus ar
mirdzoša zelta rotājumiem!
25
Ak, kā šie varoņi ir krituši cīņas karstumā! Uz taviem kalniem nodurts guļ Jonatāns!
1
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Man tevis žēl, mans brāli Jonatān! Tu biji man ļoti mīļš! Tava mīlestība man bija daudzkārt
dārgāka nekā sievu mīlestība!
27
Ak, kā šie varoņi ir krituši, un kā kara ieroči ir cīņā gājuši bojā!»
26

2. nodaļa
Pēc tam Dāvids vaicāja To Kungu, sacīdams: «Vai man būs noiet uz kādu no Jūdas pilsētām?»
Un Tas Kungs tam atbildēja: «Jā, noej!» Kad Dāvids tālāk jautāja: «Uz kurieni man būs iet?» – tad viņš
saņēma atbildi: «Uz Hebronu.»
2
Tad Dāvids uz turieni nogāja kopā ar savām abām sievām, jezreēlieti Ahinomu un Abigailu,
Nābala, Karmela iedzīvotāja, atraitni.
3
Un Dāvids lika arī saviem karavīriem, kuri bija pie viņa, ikkatram ar savu namu noiet uz turieni;
un tie apmetās un dzīvoja Hebronas apkārtnes pilsētās.
4
Tad nāca vīri no Jūdas un svaidīja Dāvidu par ķēniņu Jūdas namam. Kad Dāvidam tika paziņots,
ka Jabešas ļaudis Gileādā Saulu ir apglabājuši, 5 tad Dāvids nosūtīja vēstnešus pie Jabešas vīriem
Gileādā un lika tiem sacīt: «Lai Tā Kunga svētība nāk pār jums, ka jūs esat tādu mīlestību parādījuši
Saulam, savam kungam, un esat viņu apglabājuši!
6
Tad lai Tas Kungs tagad jums parāda žēlastību un uzticību! Un arī es gribu jums atlīdzināt par
to, ka jūs esat tā izdarījuši.
7
Un lai tagad jūsu rokas ir stipras paļāvībā, un kļūstiet drošsirdīgi vīri! Gan Sauls, jūsu kungs, ir
miris, bet Jūdas nams mani ir svaidījis sev par ķēniņu.»
8
Bet Abners, Nera dēls, Saula karaspēka virspavēlnieks, ņēma Išbošetu, Saula dēlu, un aizveda
viņu uz Mahanajimu.
9
Un viņš to iecēla par ķēniņu pār Gileādu un pār ašūriešiem, pār Jezreēlu, pār Efraimu un pār
Benjamīnu, un pār visu Israēlu.
10
Un Išbošets, Saula dēls, bija četrdesmit gadus vecs, kad viņš kļuva ķēniņš Israēlā, un viņš
valdīja divus gadus; tikai Jūdas nams turējās pie Dāvida.
11
Bet laiks, kamēr Dāvids kā ķēniņš Hebronā valdīja pār Jūdas namu, bija septiņi gadi un seši
mēneši.
12
Un Abners, Nera dēls, izgāja ar Išbošeta, Saula dēla, kalpiem no Mahanajimas un gāja uz
Gibeonu.
13
Un Joābs, Cerujas dēls, arī izgāja ar Dāvida kalpiem. Abi pulki sastapās pie Gibeona dīķa un
apmetās nometnē: vieni palika dīķa vienā krastā, bet otri dīķa otrā krastā.
14
Tad Abners sacīja Joābam: «Lai taču jaunekļi ceļas un lai cīkstās mūsu priekšā!» Tad Joābs
sacīja: «Labi, lai notiek!»
15
Tad tie cēlās un nosoļoja garām pa pāriem, Išbošeta, Saula dēla, priekšā pēc skaita divpadsmit
no Benjamīna un divpadsmit no Dāvida kalpiem.
16
Tad ikviens sagrāba savu pretinieku stingri pie galvas un iedūra savu zobena asmeni pretinieka
sānos, un tie visi krita reizē; tāpēc šo vietu nosauca par Helkat-Curīmu,27 un tā atrodas pie Gibeonas.
17
Kad šinī dienā iedegās sīva kauja, tad Abners un Israēla karavīri tika sakauti un bēga no Dāvida
kalpiem.
18
Un tur bija arī trīs Cerujas dēli – Joābs, Abišajs un Asahēls, bet Asahēls bija tik ātrs kā stirna
laukā.
19
Un Asahēls dzinās pakaļ Abneram un nenovērsās savā gaitā nedz pa labi, nedz pa kreisi,
vajādams Abneru.
20
Bet Abners atgriezās atpakaļ un sauca: «Vai tu neesi Asahēls?» Tas atbildēja: «Es tas esmu.»
21
Tad Abners tam sacīja: «Nogriezies no manis vai pa labi, vai pa kreisi un satver sev kā gūstekni
vienu no šiem jaunekļiem, un paņem viņa ieročus!» Bet Asahēls negribēja atstāties no viņa.
22
Tad vēlreiz Abners viņam uzsauca: «Atstājies no manis! Kādēļ lai es tevi nogāžu pie zemes? Kā
tad es varēšu pacelt savu vaigu tava brāļa Joāba priekšā?»
23
Bet, kad viņš negribēja atstāties, tad Abners ar šķēpa otru galu iedūra viņam vēderā, šķēps tam
izgāja cauri, un viņš tur krita un turpat nomira, kur viņš apstājās. Bet visi, kas vien pie šīs vietas nāca,
kur Asahēls bija kritis un nomiris, tie tur apstājās.
24
Bet Joābs un Abišajs joprojām vajāja Abneru, un saule jau rietēja, kad tie nonāca pie Ammas
pakalna, kas ir šaipus Giāhas pie ceļa uz Gibeona tuksnesi.
1
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Un Benjamīna dēli sapulcējās ap Abneru, saliedējās vienā pulkā un ieņēma vietu uz viena no
pakalniem.
26
Tad Abners uzsauca Joābam, sacīdams: «Vai lai zobens rij bez apstājas? Vai tu nezini, ka beigu
cīņa būs līdz pēdējam vīram? Cik tad ilgi būs vēl jāgaida, līdz kamēr tu pavēlēsi saviem karotājiem, lai
tie pārtrauc savu brāļu vajāšanu?»
27
Un Joābs atbildēja: «Tik tiešām, ka Dievs dzīvo! Ja tu to nebūtu sacījis, tad varbūt tikai uz rīta
pusi karotāji būtu mitējušies dzīties cits citam pakaļ!»
28
Tad Joābs pūta tauri, un visi viņa ļaudis apstājās un vairs nevajāja Israēlu un pārtrauca cīņu.
29
Bet Abners ar saviem vīriem gāja visu nākamo nakti un pārstaigāja Arābu tuksnesi; tie pārcēlās
pāri Jordānai, izgāja caur visu Bitronas ieleju, un, visu priekšpusdienu gājuši, tie nonāca Mahanajimā.
30
Arī Joābs atgriezās no Abnera vajāšanas un sapulcināja visu karaspēku, un jundas pārbaudē no
Dāvida vīriem iztrūka deviņpadsmit vīru un Asahēls.
31
Bet Dāvida vīri bija nonāvējuši no Benjamīna, no Abnera vīriem, trīs simti sešdesmit vīru; tie
arī visi bija pagalam.
32
Tad Jūdas ļaudis ņēma Asahēlu un apglabāja viņa tēva kapā, kas atradās Bētlemē. Bet Joābs un
viņa vīri gāja visu nakti, un rīta ausmā tie sasniedza Hebronu.
25

3. nodaļa
Karš starp Saula namu un Dāvida namu ievilkās garumā; bet Dāvida nams kļuva jo dienas jo
stiprāks, bet Saula nams ar katru dienu jo vājāks.
2
Dāvidam Hebronā tika dzemdēti šādi dēli: viņa pirmdzimtais bija Amnons no jezreēlietes
Ahinoāmas; 3 viņa otrais dēls bija Kileābs no Abigailas, Karmela iemītnieka Nābala atraitnes; bet trešais
dēls bija Absaloms no Maāhas, Gešūras ķēniņa Talmaja meitas; 4 viņa ceturtais bija Adonijs, Hagitas
dēls, un piektais bija Šefatja, Abitalas dēls; 5 bet sestais bija Itreāms no Dāvida sievas Eglas. Tie visi tika
Dāvidam dzemdēti Hebronā.
6
Tik ilgi, kamēr starp Saula namu un Dāvida namu bija karš, Abners uzticīgi turējās Saula nama
pusē un to stiprināja.
7
Bet Saulam bija bijusi blakussieva, vārdā Ricpa, Ajas meita. Un Išbošets jautāja Abneram:
«Kāpēc tu guli pie mana tēva blakussievas?»
8
Tad Abners ļoti apskaitās par Išbošeta vārdiem un viņš sacīja: «Vai tad es esmu suņa galva
Jūdā? Līdz šai dienai es esmu tava tēva Saula namam, gan viņa radiem, gan viņa draugiem, uzticīgi
kalpojis un neesmu tevi nodevis Dāvida rokā, bet tu man šodien pārmet pārkāpumu ar šo sievu!
9
Lai Dievs dara Abneram tā un vēl vairāk, ja es tagad to, ko Tas Kungs Dāvidam ar zvērestu ir
solījis, viņam neizdaru, 10 proti, ja es neatņemu ķēniņa varu Saula namam un neuzceļu Dāvida troni pār
Israēlu un pār Jūdu no Danas līdz Bēršebai!»
11
Un Išbošets nespēja atbildēt Abneram ne vārda, tādēļ ka tas viņu ļoti bijās.
12
Un Abners sūtīja savā vietā vēstnešus pie Dāvida un lika viņam sacīt: «Kam šī zeme pieder?
Noslēdz ar mani derību, redzi, tad mana roka būs ar tevi, lai visu Israēlu atgrieztu pie tevis.»
13
Un Dāvids deva atbildi: «Labi! Es ar tevi noslēgšu derību, bet vienu lietu es prasu no tevis, un
proti, tu manu vaigu neredzēsi, pirms tu nebūsi atvedis pie manis Mihalu, Saula meitu, kad nāksi mani
satikt.»
14
Tai pašā laikā Dāvids sūtīja vēstnešus pie Išbošeta, Saula dēla, ar prasību: «Atdod man Mihalu,
manu sievu, ko es sev ieguvu par simts filistiešu priekšādām!»
15
Tad Išbošets lika to atņemt viņas vīram Paltiēlam, Laiša dēlam.
16
Bet viņas vīrs gāja viņai līdzi un pavadīja viņu raudādams visu ceļu līdz Bahurimai; tad Abners
viņam sacīja: ej, griezies atpakaļ, – un viņš arī atgriezās.
17
Un Abners bija runājis ar Israēla vecajiem un viņiem sacījis: «Jau ilgs laiks pagājis, kopš jūs
esat vēlējušies Dāvidu sev par ķēniņu.
18
Tad nu dariet to! Atminieties, ka Tas Kungs ir apsolījis Dāvidam, sacīdams: ar Sava kalpa
Dāvida roku Es izglābšu Savu tautu, Israēlu, no filistiešu un no visu viņu ienaidnieku rokas.»
19
Tāpat Abners bija teicis arī Benjamīnam; un Abners gāja uz Hebronu to pateikt arī Dāvidam, un
tas ļoti patika Israēlam un visam Benjamīna namam.
20
Kad Abners divdesmit vīru pavadībā ieradās pie Dāvida Hebronā un Dāvids sarīkoja Abneram
un viņa vīriem, kas bija viņam līdzi, dzīres, 21 tad Abners sacīja Dāvidam: «Es tagad celšos, iešu un
sapulcināšu visu Israēlu še pie sava kunga un ķēniņa, lai tie ar tevi noslēdz derību; tu būsi ķēniņš pār itin
visu, ko vien tava dvēsele vēlēsies!» Ar to Dāvids atlaida Abneru, un tas aizgāja mierā.
1
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Un redzi, pašreiz atgriezās Joābs ar Dāvida kalpiem no sirošanas un pārnesa lielu laupījumu, bet
Abners vairs nebija pie Dāvida Hebronā, jo viņš to bija atlaidis, un tas ar mieru bija aizgājis.
23
Kad Joābs un viss tas karotāju pulks, kas bija pie viņa, atgriezās mājās un Joābam tika sacīts:
«Abners, Nera dēls, ir nācis pie ķēniņa, un tas viņu ir atlaidis, ka viņš ar mieru ir aizgājis,» – 24 tad Joābs
gāja pie ķēniņa un sacīja: «Ko tu esi izdarījis? Redzi, es zinu, ka Abners bija pie tevis atnācis; bet kāpēc
tu esi viņu atlaidis, ka tas ir aizgājis?
25
Tu gan Abneru, Nera dēlu, pazīsti, ka tas bija nācis tevi pierunāt, lai izzinātu tavu iziešanu un
tavu atnākšanu un lai izprastu visu, ko tu dari!»
26
Un Joābs aizgāja no Dāvida un sūtīja vēstnešus pakaļ Abneram, un tie viņu atgrieza atpakaļ no
Sīras avota, bet Dāvids to nezināja.
27
Kad Abners atgriezās atpakaļ Hebronā, tad Joābs viņu ievilināja vārtu vidū, it kā viņš gribētu
klusībā ar to parunāt, un tur viņš tam iedūra šķēpu vēderā, ka tas nomira, lai tā atriebtu sava brāļa
Asahēla asinis.
28
Kad Dāvids to tikai pēc tam dzirdēja, tad viņš sacīja: «Es un mana ķēniņa valsts vara Tā Kunga
priekšā uz mūžīgiem laikiem esam nenoziedzīgi par Abnera, Nera dēla, asinīm!
29
Lai tās nāk pār Joāba galvu un pār visu viņa tēva namu! Lai Joāba namā turpmāk netrūkst nedz
ar dzimuma slimībām saslimušo, nedz spitālīgo, nedz tādu, kas kritīs no zobena, nedz tādu, kuriem
pietrūks maizes!»
30
Kad Joābs un viņa brālis Abišajs bija Abneru nogalinājuši, tādēļ ka tas bija nonāvējis viņu brāli
Asahēlu kaujā pie Gibeonas, 31 tad Dāvids pavēlēja Joābam un visiem ļaudīm, kas bija pie viņa:
«Saplēsiet savas drēbes un aplieciet ap saviem gurniem maisus, un sērojiet Abnera dēļ!» Un ķēniņš
Dāvids sekoja aiz Abnera šķirsta.
32
Kad Abneru glabāja Hebronā, tad ķēniņš pacēla savu balsi un skaļi raudāja pie Abnera kapa, un
kopā ar viņu raudāja arī visa tauta.
33
Un ķēniņš veltīja Abneram šo raudu dziesmu: «Vai Abneram bija jāmirst, kā mirst
bezdievīgais?
34
Tavas rokas nebija saitēm sasietas, un tavas kājas neskāra vara važas; nē, tu esi kritis, kā krīt
ļauna darītāja priekšā!» Tad visa tauta raudāja par viņu vēl vairāk.
35
Kad visa tauta, kas tur bija klāt, nāca pie Dāvida, lai to pierunātu ēst maizi, kamēr vēl bija
diena, tad Dāvids zvērēja un sacīja: «Lai Dievs man dara tā un vēl vairāk, ja es baudīšu maizi vai kaut
ko citu, pirms saule noriet!»
36
Un visa tauta to lika vērā, un tas tiem labi patika; viss, ko ķēniņš darīja, tas bija labi visas tautas
acīs.
37
Un visa tauta un viss Israēls tanī dienā noprata, ka tas nebija bijis ķēniņa nodoms nonāvēt
Abneru, Nera dēlu.
38
Un ķēniņš sacīja saviem kalpiem: «Vai jūs nezināt, ka šodien ir kritis vadonis un liels vīrs no
Israēla?
39
Bet es, kaut arī svaidīts par ķēniņu, esmu vēl pašlaik par nevarīgu, bet šie vīri, Cerujas dēli, tie
manās acīs ir pārāk cietsirdīgi; Tas Kungs pats lai atdara ļauna darītājiem pēc viņu pašu ļaunuma!»
22

4. nodaļa
Kad Saula dēls Išbošets dzirdēja, ka Abners ir Hebronā miris, tad viņam rokas kļuva slābanas,
bet viss Israēls izbijās.
2
Un Saula dēlam Išbošetam bija divi vīri, sirotāju pulku vadītāji, viena vārds bija Baāna, otra –
Rehabs; tie abi bija Rimona dēli, kas bija apmeties Beērotā un bija kāds no Benjamīna cilts pēctečiem,
jo arī Beērota tiek pieskaitīta Benjamīnam.
3
Un beērotieši bija aizbēguši uz Gitaimu, un tur tie mīt kā svešinieki vēl līdz šai pašai dienai.
4
Bet Saula dēlam Jonatānam bija dēls, kas bija gaudens uz abām kājām. Viņš bija piecus gadus
vecs, kad nāca vēsts no Jezreēlas, ka Sauls un Jonatāns miruši. Tad viņa aukle to bija pacēlusi uz savām
rokām un ar to bēgusi, bet, tā kā viņa lielās bailēs steigšus bija metusies bēgt, viņš bija kritis un tādēļ
kļuvis kroplis; viņa vārds bija Mefibošets.
5
Un Rimona, beērotieša, dēli Rehabs un Baāna devās ceļā, un dienas karstumā tie iegāja Išbošeta
namā, bet viņš bija apgūlies diendusā.
6
Un redzi, tie iegāja namā līdz tā vidum, it kā kviešus pirkt, un iesita sargam pa vēderu; un
Rehabs un viņa brālis Baāna paglābās.
7
Un, kad tie iegāja Išbošeta namā, tas gulēja savā guļamā telpā; un viņi to sita un nogalināja, un
nocirta viņam galvu, un paņēma to, un gāja visu nakti pa līdzenuma ceļu.
1
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Tad tie nonāca ar Išbošeta galvu pie Dāvida Hebronā un sacīja ķēniņam: «Redzi, še ir Išbošeta,
Saula dēla, tava ienaidnieka, galva, kas meklēja tavu dzīvību! Bet Tas Kungs par manu kungu un ķēniņu
šodien ir atriebies gan pašam Saulam, gan viņa pēcnācējiem.»
9
Bet Dāvids atbildēja Rehabam un viņa brālim Baānam, Rimona, kurš bija no Beērotas, dēliem,
un viņš tiem sacīja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs, kas manu dvēseli ir atpestījis no visām bēdām, 10
es to vīru, kas man atnesa ziņu, sacīdams: redzi, Sauls ir miris, – un kas pats savās acīs šķitās labas vēsts
nesējs, esmu apcietinājis un nogalinājis Ciklagā, lai tam dotu no savas puses vēstneša algu!
11
Un jo vairāk tagad, kad bezdievīgi vīri ir nokāvuši taisnu vīru viņa namā viņa guļas vietā, vai
man nebūs prasīt viņa asinis no jūsu rokām, un kā lai es jūs neizdeldēju no zemes virsus?»
12
Un Dāvids pavēlēja saviem miesassargiem, un tie tos nogalināja. Viņi nocirta viņiem rokas un
kājas un pašus uzkāra pie Hebronas dīķa. Bet Išbošeta galvu viņi ņēma un apglabāja Abnera kapa vietā
Hebronā.
8

5. nodaļa
Tad visas Israēla ciltis nāca pie Dāvida uz Hebronu un sacīja, teikdamas: «Redzi, mēs esam no
tava kaula un no tavas miesas.
2
Arī jau senāk, kad Sauls bija pār mums ķēniņš, tu tomēr biji tas, kurš izvedi un atkal pārvedi
atpakaļ Israēla karavīrus; un Tas Kungs tev ir sacījis: tev būs Manu tautu, Israēlu, ganīt, un tev būs būt
par vadoni Israēlam!»
3
Un, kad tā visi Israēla vecaji bija nākuši pie ķēniņa uz Hebronu un ķēniņš Dāvids ar tiem bija
noslēdzis derību Tā Kunga priekšā Hebronā, tad viņi svaidīja Dāvidu Israēlam par ķēniņu.
4
Un Dāvids bija trīsdesmit gadus vecs, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja četrdesmit gadus.
5
Hebronā pār Jūdu viņš valdīja septiņus gadus un sešus mēnešus un Jeruzālemē viņš valdīja
trīsdesmit trīs gadus pār visu Israēlu un Jūdu.
6
Un ķēniņš devās ar saviem vīriem uz Jeruzālemi pret jebusiešiem, kuri tanī zemē dzīvoja, bet šie
piedraudēja Dāvidam, sacīdami: «Šeit tu neielauzīsies, tevi aizturēs aklie un tizlie,» – domādami: Dāvids
šeit nekad neiekļūs.
7
Bet Dāvids iekaroja Ciānas cietoksni, un šī tagad ir Dāvida pilsēta.
8
Un tanī dienā Dāvids sacīja: «Kas kauj jebusiešus, tas ir tāds, kas virzās pa apakšzemes eju, un
viņi ir tie tizlie un aklie, kurus ienīst Dāvida dvēsele.» Tāpēc mēdz sacīt: «Tizlu un aklu nelaid mājā
iekšā.»
9
Un Dāvids apmetās dzīvot cietoksnī – un to nosauca par Dāvida pilsētu; un Dāvids to uzcēla,
sākot no Millas nocietinājuma uz iekšpusi un no tā visapkārt uz visām pusēm.
10
Un Dāvids, jo ilgāk dzīvoja, jo varenāks kļuva, un Tas Kungs, Dievs Cebaots, bija ar viņu.
11
Tad Hīrāms, Tiras ķēniņš, sūtīja vēstnešus pie Dāvida ar ciedru kokiem, arī namdarus un
akmeņkaļus mūriem, un tie uzcēla Dāvidam pili.
12
Un Dāvids manīja, ka Tas Kungs viņu bija apstiprinājis Israēlam par ķēniņu un ka Viņš bija
pavairojis viņa ķēniņa valsts varu Savas tautas, Israēla, dēļ.
13
Un Dāvids apņēma Jeruzālemē vēl vairāk blakussievu pēc tam, kad viņš bija atnācis no
Hebronas, un Dāvidam piedzima vēl vairāk dēlu un meitu.
14
Un šie ir to dēlu vārdi, kas viņam dzimuši Jeruzālemē: Šamua, Šobabs, Nātāns un Salamans, 15
Ibhars, Ēlišua, Nefegs, Jafija, 16 Ēlišāma, Elijada un Ēlifelets.
17
Bet, kad filistieši dzirdēja, ka Dāvids bija svaidīts par Israēla ķēniņu, tad visi filistieši cēlās un
devās kalnup, lai dabūtu Dāvidu savā varā; savukārt Dāvids, to dzirdējis, devās lejup uz savu cietoksni.
18
Kad filistieši bija atnākuši un plaši izvērsušies Refaima ielejā, 19 tad Dāvids jautāja Tam
Kungam, sacīdams: «Vai man būs doties augšup uzbrukumā pret filistiešiem? Vai Tu tos nodosi manā
rokā?» Un Tas Kungs atbildēja Dāvidam: «Celies un dodies augšup uzbrukumā, jo Es patiešām
filistiešus nodošu tavā rokā!»
20
Tad Dāvids nonāca līdz Baal-Peracimai, sakāva tur viņus un izsaucās: «Tas Kungs ir izlauzies
pret maniem ienaidniekiem pirms manis, itin kā ūdens izlaužas!» Tādēļ šo vietu nosauca vārdā BaalPeracima.28
21
Un tie tur pameta savus elku dievus, bet Dāvids un viņa vīri tos paņēma kā laupījumu.
22
Un filistieši vēlreiz cēlās un devās atkārtotā uzbrukumā, plaši izvērsdamies Refaima ielejā.
1
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Un Dāvids jautāja To Kungu, un Tas Kungs atbildēja: «Necelies un neej viņiem tieši pretī, bet
apej viņiem apkārt, tiem uzbrukdams no mugurpuses! Un tad stājies viņiem pretī pie balzama koku
pudura!
24
Un, kad tu saklausīsi soļu troksni šo balzama koku galotnēs, tad pasteidzies, jo tad Tas Kungs ir
izgājis tev pa priekšu, lai sakautu filistiešu karapulku.»
25
Un Dāvids darīja, kā Tas Kungs tam bija pavēlējis, un sakāva filistiešus no Gebas līdz pat
Gezera apkārtnei.
23

6. nodaļa
Pēc tam Dāvids sapulcināja visus izlasītos vīrus Israēlā, trīsdesmit tūkstošus vīru.
2
Tad Dāvids cēlās un gāja ar visiem ļaudīm, kas bija pie viņa, uz Baalu Jūdā, lai no turienes
atvestu Dieva šķirstu, kas ir nosaukts Dieva, Tā Kunga Cebaota, Vārdā, kas valda pār ķerubiem.
3
Un tie veda Dieva šķirstu, kas bija uzlikts uz jauniem ratiem, bet tas bija iznests no Abinadaba
nama, kas atrodas pakalnā; un Uza un Ahio, Abinadaba dēli, vadīja šos jaunos ratus.
4
Un, kad tie iznesa Dieva šķirstu no Abinadaba nama, kas bija pakalnā, tad Ahio gāja šķirstam pa
priekšu.
5
Bet Dāvids un viss Israēla nams līksmojās un dejoja Tā Kunga priekšā, viņi spēlēja ar ciedru
koka cītarām, arfām, rokas bungām, ar zvārguļiem un zvaniem.
6
Kad tie nonāca pie Nahona labības klona, tad Uza izstiepa savu roku pret Dieva šķirstu, lai to
cieši saturētu, jo vērši paklupa.
7
Tad Tā Kunga dusmas iekaisa pret Uzu, un Dievs viņu tur bargi sodīja, jo tas bija izdarījis
pārkāpumu, un viņš turpat pie Dieva šķirsta nomira.
8
Un Dāvids bija satriekts, ka Tas Kungs lauzdams lauza Uzas dzīvību; tāpēc šīs vietas vārds tika
nosaukts Perec-Uza,29 un tā līdz šai dienai.
9
Bet Dāvids tanī dienā stipri izbijās Tā Kunga priekšā, tā ka viņš izsaucās: «Kā Dieva šķirsts var
nākt pie manis?»
10
Un Dāvids negribēja ļaut Tā Kunga šķirstu vest pie sevis uz Dāvida pilsētu, bet viņš novirzīja to
uz Obed-Edoma, kāda gātieša, namu.
11
Un Tā Kunga šķirsts palika šā gātieša Obed-Edoma namā trīs mēnešus; un Tas Kungs svētīja
Obed-Edomu un visu viņa namu.
12
Kad ķēniņam Dāvidam tika paziņots, ka Tas Kungs ir Obed-Edoma namu un visu, kas tam
pieder, svētījis Dieva šķirsta labad, tad Dāvids gāja un pilns prieka pārveda Dieva šķirstu no ObedEdoma nama kalnup uz paša Dāvida pilsētu.
13
Kad Tā Kunga šķirsta nesēji bija pagājuši sešus soļus, tad viņš upurēja vērsi un barotu teļu.
14
Un Dāvids dejoja no visas savas sirds Tā Kunga priekšā, un Dāvids bija apjozts tikai ar linu
efodu.
15
Tā Dāvids un viss Israēla nams pārveda kalnup Tā Kunga šķirstu ar gavilēm un taures skaņām.
16
Un notika, kad Tā Kunga šķirstu nesa iekšā Dāvida pilsētā, tad Mihala, Saula meita, bija
izliekusies pa logu un skatījās. Kad viņa ieraudzīja ķēniņu Dāvidu lēkājam un dejas solī Tā Kunga
priekšā dejojam, viņa to nonicināja un ienīda savā sirdī.
17
Un tie ienesa Tā Kunga šķirstu un to nolika savā vietā telts vidū, ko Dāvids bija tam uzcēlis, un
Dāvids upurēja dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus Tā Kunga priekšā.
18
Kad Dāvids savus dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus bija beidzis upurēt, tad
viņš svētīja tautu Tā Kunga Cebaota Vārdā.
19
Un viņš lika izdalīt visai tautai, visai Israēla draudzei, gan vīriem, gan sievām, ikkatram pa
maizei, pa gabalam gaļas un pa rozīņu rausim. Un tad visa tauta atgriezās ikviens savās mājās.
20
Kad arī Dāvids atgriezās, lai sveicinātu savu namu, tad Mihala, Saula meita, iznāca Dāvidam
pretī un teica: «Cik cienījami gan ir izturējies šodien Israēla ķēniņš, kad viņš bija gandrīz pilnīgi
atsedzies savu pavalstnieku kalpoņu acu priekšā, kā to parasti dara tikai nelietīgi vīri!»
21
Bet Dāvids atbildēja Mihalai: «Tas notika Tā Kunga priekšā, kas mani ir izredzējis, mani
celdams augstāk par tavu tēvu un tava tēva namu, par valdītāju Tā Kunga tautai, pār Israēlu; un es
līksmojos Tā Kunga priekšā.
22
Un es vēl vairāk pazemošos nekā šoreiz un kļūšu zems savās acīs, bet ar tām kalponēm, kuras tu
pieminēji, es pieaugšu savā godā.»
23
Un Mihala, Saula meita, palika bez bērniem līdz savai miršanas dienai.
1
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7. nodaļa
Un notika, kad ķēniņš mierīgi dzīvoja savā mājā – jo Tas Kungs bija viņam devis mieru
visapkārt no visiem viņa ienaidniekiem –, 2 ka ķēniņš tad sacīja pravietim Nātānam: «Redzi, es te
dzīvoju ciedru koku namā, bet Tā Kunga šķirsts mīt starp telts segām.»
3
Tad Nātāns atbildēja ķēniņam: «Ej un dari visu, kas vien ienāk tavā sirdsprātā, jo Tas Kungs ir ar
tevi!»
4
Bet vēl tanī pašā naktī Tā Kunga vārds atklājās Nātānam un Tas Kungs teica:
5
«Ej un saki Dāvidam, manam kalpam: tā saka Tas Kungs: vai tev būs Man celt namu, lai Es tanī
dzīvotu?
6
Es taču nevienā namā neesmu apmeties, sākot no tās dienas, kad Es izvedu Israēla bērnus ārā no
Ēģiptes, līdz pat šai dienai; bet Es esmu apkārt staigājis telšu mājoklī.
7
Un visu to laiku, kopš Es esmu apkārt staigājis ar visiem Israēla bērniem, vai Es būtu vienu
vienīgu vārdu sacījis kādai no Israēla ciltīm, kurai Es biju uzdevis ganīt Manu tautu, Israēlu, sacīdams:
kādēļ jūs Man neesat cēluši ciedru koku namu?
8
Tāpēc tu tagad runā tā ar Manu kalpu Dāvidu: tā saka Tas Kungs Cebaots: Es esmu tevi ņēmis
no ganībām, prom no sīklopiem, lai tu būtu valdītājs pār Manu tautu, pār Israēlu.
9
Un Es esmu visur bijis ar tevi, kur tikai tu esi gājis, un Es esmu iznīcinājis visus tavus
ienaidniekus tavā priekšā, un Es esmu darījis lielu tavu vārdu, kāds ir tikai pašiem lielākiem vīriem
zemes virsū.
10
Un Savai tautai, Israēlam, Es esmu gādājis drošu vietu un tos tur iesakņojis, ka tā varētu mierīgi
dzīvot savā vietā, lai to neviens vairs netraucē un lai ļauni ļaudis to vairs neapspiež kā agrāk, 11 no tā
laika, kad Es iecēlu soģus pār Savu tautu Israēlu; un tiešām Es tev gribu dot mieru no visiem taviem
ienaidniekiem; un Tas Kungs dara tev zināmu, ka Tas Kungs pats cels tev namu.
12
Kad tavs laiks būs piepildījies un tu dusēsi līdz ar saviem tēviem, tad Es uzcelšu tavu dzimumu
pēc tevis, kas nāks no tavām miesām, tam Es nostiprināšu viņa ķēniņa valstību.
13
Un tas uzcels namu Manam Vārdam, un Es nostiprināšu viņa ķēniņa valstības troni uz
mūžīgiem laikiem.
14
Es viņam būšu par tēvu, un viņš Man būs par dēlu. Ja tad viņš pret Mani apgrēkosies, tad Es
viņu pārmācīšu ar rīksti un ar cilvēka bērna sitieniem.
15
Bet Savu žēlastību Es no viņa neatņemšu, kā to atņēmu no Saula, ko Es esmu atmetis tavā
priekšā.
16
Nē, bet tavs nams un tava ķēniņa valstība – tie pastāvēs mūžīgi Manā priekšā; tavam goda
krēslam būs nesatricināmam būt mūžīgi!»
17
Un visus šos vārdus un šo parādību, to visu Nātāns vēstīja Dāvidam.
18
Tad ķēniņš Dāvids nāca un nometās Tā Kunga priekšā un sacīja: «Kas gan es esmu, ak, Kungs,
mans Dievs, un kas ir mans nams, ka Tu mani esi līdz šejienei vadījis!
19
Un ar to Tev vēl nav bijis gana, vēl bez tam Tu esi, ak, Kungs, mans Dievs, runājis par Sava
kalpa namu un esi devis solījumus par nākamajiem ilgiem laikiem, un tomēr cilvēkam saprotami, ak,
Kungs, mans Dievs!
20
Un ko gan vēl vairāk lai Dāvids Tev varētu teikt? Tu pats pazīsti Savu kalpu, ak, Kungs, mans
Dievs!
21
Sava vārda labad un pēc Savas sirds Tu esi visas šīs lielās lietas darījis, lai tās darītu zināmas
Savam kalpam.
22
Tāpēc Tu esi tik liels, ak, Kungs, mans Dievs! Tas tiešām tā, un nav neviena Tev līdzīga, un nav
neviena cita kā Tu, Dievs, viens vienīgs, pēc visa tā, ko mēs esam dzirdējuši ar savām ausīm.
23
Un kur gan būtu cita kāda tauta virs zemes, kas būtu tāda kā Tava tauta, kā Israēls? Un šī ir
vienīgā tauta virs zemes, kuras dēļ Dievs ir nācis, lai to atpestītu Sev par tautu un lai celtu tai vārdu, un
viņiem par labu darītu tik lielas un bijājamas lietas Tavā zemē, Tavas tautas priekšā, ko Tu esi Sev
atpestījis no Ēģiptes un kurai par labu Tu no šejienes esi izdzinis citas tautas un viņu elku dievus.
24
Un tā Tu esi Savu tautu, Israēlu, apstiprinājis Sev par Savu tautu uz mūžīgiem laikiem, un Tu,
Kungs, esi viņiem palicis par Dievu.
25
Un nu, Kungs, mans Dievs, to vārdu, ko Tu esi runājis par Savu kalpu un viņa namu, to piepildi
uz mūžīgiem laikiem un dari, kā Tu esi runājis!
26
Tad Tavs Vārds kļūs varens uz mūžīgiem laikiem, jo sacīs: Tas Kungs Cebaots ir Dievs pār
Israēlu! Un Tava kalpa Dāvida cilts pastāvēs Tavā priekšā.
27
Jo Tu, Kungs Cebaot, Israēla Dievs, esi atklāsmē, Savam kalpam dzirdot, sacījis: Es tev celšu
namu! Tādēļ Tavs kalps ir uzdrošinājies ar šo lūgšanu Tevi pielūgt.
1
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Tad nu, Kungs, mans Dievs, Tu esi Dievs, un Tavi vārdi ir patiesība! Un Tu tik daudz laba esi
solījis Savam kalpam.
29
Lai tagad Tev labpatīk svētīt Sava kalpa namu, ka tas pastāvētu Tavā priekšā uz mūžīgiem
laikiem! Tu taču pats, Kungs, mans Dievs, to esi apsolījis un ar Tavu svētību Tava kalpa nams būs
svētīts uz mūžīgiem laikiem!»
28

8. nodaļa
Un notika, pēc tam Dāvids sakāva filistiešus un viņš tos pakļāva sev, un Dāvids pārņēma
valdības grožus no filistiešu rokām.
2
Viņš uzvarēja arī Moābu, un, pie zemes nogāzis, viņš moābiešus sadalīja ar mērnieku auklu; viņš
nomērīja divi daļas nokaušanai, bet vienu pilnu mērauklas daļu dzīvošanai. Tā Moābs kļuva Dāvida
kalps un maksāja meslus.
3
Pēc tam Dāvids uzvarēja Hadadēzeru, Rehoba dēlu, Cobas ķēniņu, kad tas bija izgājis, lai atkal
nostiprinātu savu varu pie Eifratas.
4
Un Dāvids saņēma no viņa gūstā tūkstoš septiņi simti jātnieku un divdesmit tūkstošus kājnieku;
viņš lika pārgriezt zirgiem kāju dzīslas, bet sev viņš paturēja simts ratu zirgus.
5
Kad sīrieši no Damaskas nāca Cobas ķēniņam Hadadēzeram palīgā, tad Dāvids no šiem
sīriešiem nonāvēja divdesmit divus tūkstošus vīru.
6
Un Dāvids novietoja uzraugus Damaskā Sīrijā, tā sīrieši kļuva Dāvidam par kalpiem un nesa
meslus. Un Tas Kungs Dāvidam visur palīdzēja, kur vien viņš gāja.
7
Un Dāvids ņēma zelta vairogus, kas bija piederējuši Hadadēzera galma ļaudīm, un viņš lika tos
nonest Jeruzālemē.
8
No Hadadēzera pilsētām, Betas un Berotajas, Dāvids paņēma daudz vara.
9
Bet, kad Hāmatas ķēniņš Tous dzirdēja, ka Dāvids bija sakāvis visu Hadadēzera karaspēku, 10
tad Tous sūtīja savu dēlu Jorāmu pie ķēniņa Dāvida apvaicāties par viņa labklājību un viņu sveicināt un
svētīt, tādēļ ka viņš bija karojis ar Hadadēzeru un bija to sakāvis, jo Tous bija Hadadēzera pretinieks. Un
viņam līdzi bija zelta, sudraba un vara priekšmeti.
11
Arī tos ķēniņš Dāvids veltīja kā svētītus Tam Kungam kopā ar to sudrabu un zeltu, ko viņš bija
novēlējis Tam Kungam no visām tām tautām, ko viņš bija sev pakļāvis, 12 proti, no Sīrijas, no Moāba, no
Amona bērniem, no filistiešiem, no amalekiešiem, no Hadadēzera, Rehoba dēla, Cobas ķēniņa, iegūtām
mantām.
13
Un Dāvids gādāja sev vārdu, pārnākdams no kaujas, kur viņš pie Sāls ielejas bija sakāvis
edomiešus, astoņpadsmit tūkstošus vīru.
14
Un viņš Edomā nolika uzraugus, tā ka visa Edoma zeme bija viņam pakļauta un visi edomieši
kļuva Dāvidam par kalpiem. Un Tas Kungs palīdzēja Dāvidam visur, kur vien viņš gāja.
15
Tā Dāvids valdīja pār visu Israēlu, un Dāvids rūpējās par tiesu un taisnību visā savā tautā.
16
Un Joābs, Cerujas dēls, bija karaspēka virspavēlnieks, un Jošafats, Ahiluda dēls, bija
padomnieks.
17
Un Cadoks, Ahituba dēls, un Abjatars, Ahimeleha dēls, bija priesteri, bet Seraja bija rakstvedis.
18
Un Benaja, Jojadas dēls, bija virsnieks pār krētiešiem un plētiešiem, bet Dāvida dēli saucās
priesteri.
1

9. nodaļa
Un Dāvids jautāja: «Vai ir vēl kāds pāri palicis no Saula nama? Es tam gribētu Jonatāna dēļ
žēlastību parādīt!»
2
Un Saula namā bija kāds kalps, vārdā Ciba. Tas tika aicināts Dāvida priekšā, un ķēniņš viņam
jautāja: «Vai tu esi Ciba?» Un viņš atbildēja: «Jā, tavs kalps!»
3
Un ķēniņš jautāja tālāk: «Vai nav vēl kāds no Saula nama, kam vēl es lai parādu Dieva
žēlastību?» Tad Ciba atbildēja ķēniņam: «Vēl dzīvo Jonatāna dēls, kas ir tizls uz abām kājām.»
4
Kad ķēniņš viņam jautāja: «Kur viņš ir,» – tad Ciba ķēniņam atbildēja: «Redzi, viņš atrodas
Mahīra, Amiēla dēla, namā Lodebarā.»
5
Tad ķēniņš Dāvids nosūtīja ļaudis turp un lika to atvest no Mahīra, Amiēla dēla, nama, no
Lodebaras.
6
Kad Mefibošets, Jonatāna dēls, Saula dēla dēls, nāca pie Dāvida, tad viņš noliecās un metās uz
sava vaiga pie zemes, apliecinādams savu goddevību. Un Dāvids sacīja: «Mefibošet!» Un viņš atbildēja:
«Redzi, še ir tavs kalps!»
1
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Un Dāvids viņam sacīja: «Nebīsties! Es tev tiešām parādīšu žēlastību tava tēva Jonatāna dēļ, un
es tev atdošu itin visus tava vectēva Saula tīrumus, bet tev pašam būs ēst maizi pastāvīgi pie mana
galda.»
8
Un viņš palocījās un sacīja: «Kas tavs kalps tāds ir, ka tu savu žēlastību parādi, mani
uzlūkodams, kur es pats esmu līdzīgs beigtam sunim?»
9
Tad ķēniņš ataicināja Saula kalpu Cibu un tam sacīja: «Visu, kas piederēja Saulam un viņa
namam, to es nododu atpakaļ tava agrākā kunga dēlam.
10
Tādēļ tu apstrādā viņam zemi, gan tu pats, gan tavi dēli, gan tavi kalpi, un savāc visu, lai tava
agrākā kunga dēla namam būtu diezgan maizes un pietiktu savas barības; bet Mefibošets, tava agrākā
kunga dēls, lai ēd maizi pastāvīgi pie mana galda.» Bet Cibam bija piecpadsmit dēli un divdesmit kalpi.
11
Un Ciba sacīja ķēniņam: «Visu, ko mans kungs un ķēniņš pavēlēs savam kalpam, to tavs kalps
darīs.» Tā Mefibošets ēda pie Dāvida galda, it kā viņš būtu viens no ķēniņa dēliem.
12
Bet Mefibošetam bija mazs dēls, vārdā Miha, un visi, kas dzīvoja Cibas namā, tie visi kļuva
kalpi Mefibošetam.
13
Un Mefibošets pats dzīvoja Jeruzālemē, jo viņš pastāvīgi ēda pie ķēniņa galda. Bet viņš bija
tizls uz abām kājām.
7

10. nodaļa
Un notika, pēc tam nomira amoniešu ķēniņš, un viņa dēls Hanūns kļuva ķēniņš viņa vietā.
2
Tad Dāvids sacīja: «Es būšu laipns pret Hanūnu, Nahaša dēlu, tāpat kā viņa tēvs bija laipns pret
mani.» Un Dāvids sūtīja savus kalpus mierināt viņu tēva dēļ, un tā Dāvida kalpi nāca uz amoniešu zemi.
3
Tad amoniešu lielkungi sacīja savam kungam Hanūnam: «Vai tu tici, ka Dāvids ir sūtījis šos
mierinātājus, lai parādītu godu tavam tēvam? Vai drīzāk gan Dāvids nav atsūtījis savus kalpus pie tevis
tādēļ, lai viņi šo pilsētu izpētītu, to izlūkotu un izpostītu?»
4
Tad Hanūns lika Dāvida kalpus saņemt ciet, nodzina tiem pusi bārdas un nogrieza viņu sēru
tērpiem apakšējo daļu līdz jostas vietai un tad tos atlaida.
5
Kad tas tika Dāvidam pateikts, tad viņš tiem sūtīja pretī, jo šie vīri bija ļoti apsmieti. Bet ķēniņš
lika viņiem sacīt: «Palieciet Jērikā, tiekāms jūsu bārdas būs ataugušas, tad atgriezieties atpakaļ mājās.»
6
Kad amonieši redzēja, ka viņi bija kļuvuši Dāvidam nicināmi, tad Amona dēli nosūtīja
vēstnešus, un tie sev salīga par naudu sīriešus, gan no Bet-Rehobas, gan sīriešus no Cobas, divdesmit
tūkstošus kājnieku, un tāpat no Moāba ķēniņa – tūkstoš vīru, un no Tobas ļaudīm, divpadsmit tūkstošus
vīru.
7
Un, tiklīdz Dāvids to dzirdēja, viņš sūtīja Joābu un visu varoņu karapulku.
8
Arī amonieši izgāja un nostājās kaujai vārtu priekšā, bet sīrieši no Cobas un no Rehobas un
karavīri no Tobas un Maāhas bija savrup uz lauka.
9
Kad Joābs redzēja, ka viņam nāksies karot no priekšas un no aizmugures, tad viņš izraudzīja no
visiem izlasītiem Israēla vīriem un izkārtoja tos pretim sīriešiem.
10
Bet pārējos karavīrus viņš deva sava brāļa Abišaja rokā, un tas nostājās pret amoniešiem.
11
Tad viņš sacīja: «Ja sīrieši būs par mani stiprāki, tad nāc man palīgā, bet, ja izrādītos, ka
amonieši būs stiprāki par tevi, tad es iešu tev palīgā.
12
Esi stiprs! Un lai stipri stāvam par mūsu ļaudīm un par mūsu Dieva pilsētām! Bet Tas Kungs lai
dara, kā Viņam labāk patīk!»
13
Tad Joābs ar tiem karavīriem, kas pie viņa bija, devās uzbrukumā pret sīriešiem, un tie viņa
priekšā bēga.
14
Bet, kad amonieši redzēja, ka sīrieši bēg, tad arī tie Abišaja priekšā metās bēgt un iegāja atpakaļ
pilsētā; bet Joābs griezās atpakaļ no amoniešiem un gāja uz Jeruzālemi.
15
Kad sīrieši redzēja, ka viņi bija Israēla sakauti, tad tie atkal pilnā skaitā sapulcējās vienkopus.
16
Un Hadadēzers nosūtīja ziņu un lika doties cīņā tiem sīriešiem, kas bija viņpus upes, un tie
nonāca Helamā, un Šobahs, Hadadēzera karaspēka virspavēlnieks, gāja to priekšgalā.
17
Kad Dāvidam tas tika paziņots, tad viņš sapulcināja visu Israēlu karam, gāja pāri Jordānai un
nonāca Helamā, kur sīrieši nostājās kaujai Dāvidam pretim, un tie izcīnīja kauju ar viņu.
18
Bet sīrieši bēga Israēla priekšā; un Dāvids iznīcināja septiņi simti ratu un četrdesmit tūkstošus
jātnieku; un viņš ievainoja viņu karaspēka virspavēlnieku Šobahu, ka tas tur nomira.
19
Kad visi ķēniņi, Hadadēzera kalpi, redzēja, ka tie bija Israēla sakauti, tad tie salīga mieru ar
Israēlu un viņam kalpoja. Tā sīrieši bijās turpmāk iet amoniešiem palīgā.
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11. nodaļa
Un, kad gads bija pagājis, ap to laiku, kad ķēniņi mēdz iziet, lai karotu, tad Dāvids sūtīja Joābu
un viņam līdzi savus kalpus un visu Israēla karaspēku, un tie postīja Amona zemi un apmetās pret Rabu,
to ielenkdami; bet Dāvids pats palika Jeruzālemē.
2
Un tad kādā vakarā notika, ka Dāvids piecēlās no savas guļasvietas un pastaigājās šurpu turpu pa
ķēniņa nama jumtu, un viņš ieraudzīja no nama jumta zemāk lejā kādu sievu mazgājamies; šī sieva bija
neparasti skaista izskata.
3
Un Dāvids nosūtīja ļaudis un lika tiem apvaicāties, kā sieva viņa ir; un viņam tika pateikts, ka tā
ir Batseba, Ēliāma meita, hetieša Ūrijas sieva.
4
Tad Dāvids sūtīja vēstnešus un lika to atvest, un tā nāca pie viņa, un viņš pie tās gulēja, un, kad
tā bija no savas nešķīstības nomazgājusies, tad viņa atgriezās atpakaļ savā namā.
5
Kad šī sieva kļuva grūta, tad tā sūtīja Dāvidam ziņu, sacīdama: «Es esmu grūta.»
6
Tad Dāvids deva ziņu Joābam, sacīdams: «Atsūti hetieti Ūriju pie manis!» Un Joābs atsūtīja
Ūriju pie Dāvida.
7
Kad Ūrija pie viņa atnāca, tad Dāvids jautāja: «Kā klājas Joābam, kā klājas karavīriem, un kā
veicas karā?»
8
Un Dāvids sacīja Ūrijam: «Noej lejā savā namā un mazgā savas kājas!» Un, kad Ūrija izgāja ārā
no ķēniņa nama, tad ķēniņa dāvanas tika nestas aiz viņa.
9
Bet Ūrija apgūlās ķēniņa nama durvju priekšā kopā ar visiem sava kunga kalpiem, un savā namā
viņš neiegāja.
10
Kad tas tika pateikts ķēniņam, ka Ūrija nav gājis savā namā, tad Dāvids sacīja Ūrijam: «Vai tu
nenāc no ceļa? Kādēļ tu neej savā namā?»
11
Bet Ūrija atbildēja Dāvidam: «Gan Dieva šķirsts, gan Israēls, gan Jūda mīt teltīs, un mans
kungs, karavadonis Joābs, un mana kunga kalpi mīt atklātā laukā teltīs; kā tad lai es ietu savā namā, lai
ēstu un dzertu un lai gulētu pie savas sievas? Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo un tu pats dzīvo, to gan es
nedarīšu!»
12
Tad Dāvids sacīja Ūrijam: «Paliec vēl šodien šeit, tad rīt es tevi atlaidīšu.» Tā Ūrija palika to
dienu un arī vēl nākamo dienu Jeruzālemē.
13
Nākamā dienā Dāvids to ataicināja, lai tas kopā ar viņu ēstu un dzertu, un viņš to piedzirdīja;
taču vakarā Ūrija nogāja, lai apgultos savā guļasvietā kopā ar sava kunga kalpiem, un viņš nenogāja lejā
savā namā.
14
Tad otrā rītā Dāvids rakstīja Joābam vēstuli, un viņš to nosūtīja ar Ūriju.
15
Savā vēstulē viņš bija Joābam tā rakstījis: «Noliec Ūriju pirmajās rindās, kur viskarstākā
kaušanās, un novērsieties no viņa, tā ka viņš tiek pārvarēts un mirst!»
16
Un notika, kad Joābs aplenca pilsētu, tad viņš nolika Ūriju tādā vietā, kur, kā viņš zināja,
atrodas stipri pretinieki.
17
Kad pilsētas karavīri devās uzbrukumā un iesāka kauju ar Joābu, tad dažs labs no Dāvida
kalpiem karotāju pulkā krita, un arī hetietis Ūrija dabūja galu.
18
Kad Joābs Dāvidam nosūtīja ziņu par visiem notikumiem, kas vien bija karalaukā
norisinājušies, 19 tad viņš pavēlēja savam vēstnesim, sacīdams: «Kad tu būsi izstāstījis ķēniņam visus
kara notikumus 20 un kad ķēniņš iedegsies dusmās un viņš tev jautās: kāpēc jūs bijāt tik tuvu pie pilsētas
nostājušies, lai uzbruktu un to iekarotu? Vai jūs nezinājāt, ka no mūra šaus?
21
Kas Abimelehu, Jerubošeta dēlu, ir nogalinājis? Vai ne sieva, kas no mūra viņam virsū uzgāza
virsējo dzirnu akmeni, ka tas Tebecā nomira? Kāpēc jūs esat gājuši tik tuvu mūrim? – tikai tad saki: arī
tavs kalps, hetietis Ūrija, ir kritis.»
22
Tad vēstnesis devās ceļā, un viņš nonāca un paziņoja visu Dāvidam, ko Joābs bija viņam
uzdevis.
23
Un vēstnesis sacīja ķēniņam: «Tāpēc ka ienaidnieki bija stiprāki nekā mēs, tie mums uzbruka,
izlauzdamies laukā, bet mēs tiem turējāmies pretī un atspiedām tos atpakaļ līdz pilsētas vārtu ieejai.
24
Tad strēlnieki sāka šaut no mūriem uz taviem kalpiem, un daži no ķēniņa kalpiem krita; arī tavs
kalps, hetietis Ūrija, ir dabūjis galu.»
25
Tad Dāvids sacīja vēstnesim: «Saki tā Joābam: lai tava sirds neēdas šī notikuma dēļ! Jo zobens
rij te šo, te citu. Pastiprini cīņas sparu pret pilsētu un izposti to! – Un tā iedrošini viņu!»
26
Kad Ūrijas sieva dzirdēja, ka viņas vīrs Ūrija bija miris, tad tā sēroja par savu laulāto draugu.
27
Un, kad sēru laiks bija pagājis, tad Dāvids lika to atvest savā namā, un viņa kļuva tā sieva un
dzemdēja viņam dēlu. Bet šī lieta, ko Dāvids bija darījis, gan nepatika Tam Kungam.
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12. nodaļa
Un Tas Kungs sūtīja Nātānu pie Dāvida. Kad viņš bija pie viņa nonācis, tad viņš tam sacīja:
«Divi vīri bija vienā pilsētā – viens bagāts un otrs nabags.
2
Bagātajam bija ļoti daudz sīklopu un liellopu, 3 bet nabagajam no visa tā nebija itin nekā kā
vienīgi viens pats jēriņš, vēl gluži mazs, ko viņš bija pircis un izaudzējis un kas bija pie viņa izaudzis
kopā ar viņa bērniem; tas ēda no viņa maizes rieciena un dzēra no viņa kausa, un pie viņa krūtīm gulēja,
un šī mazā aitiņa bija viņam kā paša meita.
4
Un, kad kādā dienā pie bagātā vīra ieradās viesis, tad viņam bija žēl ņemt ko no sava sīklopu un
liellopu pulka, lai sagatavotu mielastu viesim, kas bija pie viņa atnācis, bet viņš ņēma nabagā vīra aitiņu
un to sataisīja savam ciemiņam.»
5
Tad Dāvids iedegās ļoti lielās dusmās pret to vīru, un viņš sacīja Nātānam: «Tik tiešām, ka Tas
Kungs ir dzīvs, tas vīrs, kas to ir darījis, ir nāvi pelnījis!
6
Un to jēriņu lai tas izlīgdams atdod četrkārtīgi, tādēļ ka viņš tā ir rīkojies un nav bijis
līdzcietīgs!»
7
Tad Nātāns atbildēja Dāvidam: «Tu esi tas vīrs! Tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs: Es esmu tevi
svaidījis par ķēniņu Israēlam, un Es esmu tevi izglābis no Saula rokas.
8
Un Es esmu tev devis tava kunga namu un tava kunga sievas tavā klēpī, un Es esmu tev arī devis
Israēla un Jūdas namu, un, ja ar to visu nepietiktu, tad Es vēl šo un to pielikšu.
9
Kāpēc tad tu esi noniecinājis Tā Kunga vārdu, darīdams to, kas ļauns Viņa acīs? Tu esi
nogalinājis hetieti Ūriju ar zobenu, un viņa sievu tu esi ņēmis sev par sievu, bet viņu pašu tu esi nokāvis
ar Amona bērnu zobenu.
10
Bet tagad zobens vairs neatstāsies no tava nama uz mūžīgiem laikiem, tāpēc ka tu esi Mani
nonievājis un tāpēc ka tu esi ņēmis hetieša Ūrijas sievu ar nolūku, lai tā kļūtu tava sieva.
11
Tā saka Tas Kungs: redzi, Es likšu nelaimei nākt pār tevi no tava paša nama un tev to redzot: Es
ņemšu tavas sievas un tās nodošu kādam tavam tuviniekam, lai viņš guļ ar tavām sievām gaišā dienas
laikā, saulei spīdot.
12
Jo to, ko tu esi darījis slepeni, to Es atdarīšu visa Israēla priekšā un mirdzošas saules gaismā.»
13
Tad Dāvids sacīja Nātānam: «Es esmu grēkojis pret To Kungu!» Un Nātāns atbildēja Dāvidam:
«Tad nu Tas Kungs arī tavus grēkus piedod: tev nebūs mirt!
14
Bet, tāpēc ka tu ar šo darbu esi tiešām devis iemeslu Tā Kunga ienaidniekiem Viņu zaimot,
tāpēc arī dēlam, kas tev dzimis, neglābjami ir jāmirst!»
15
Un, kad Nātāns atgriezās savā namā, tad Tas Kungs sita to bērnu, ko Ūrijas sieva bija Dāvidam
dzemdējusi, ka tas palika uz nāvi slims.
16
Un šī bērna dēļ Dāvids meklēja Dievu, un Dāvids iesāka gavēni, un, kad viņš pārnāca, tad viņš
pārnakšņoja, visu nakti gulēdams uz zemes.
17
Tad cēlās viņa nama vecaji, lai pār viņu noliekušies viņu pieceltu no zemes, bet viņš to
nevēlējās un neēda maizi kopā ar tiem.
18
Un notika, ka septītajā dienā šis bērns nomira, un tad Dāvida galma ļaudis baidījās viņam
pateikt, ka bērns ir miris, jo viņi domāja: ja jau viņš mūsu balsij neklausīja, kad bērns vēl bija dzīvs, kā
tad tagad mēs pateiksim, ka bērns ir miris? Ka viņš nenodara sev ko ļaunu!
19
Bet Dāvids redzēja, ka viņa galma ļaudis savā starpā klusi sačukstas; tad Dāvids nomanīja, ka
bērns ir miris. Un Dāvids jautāja saviem galma ļaudīm: «Vai bērns ir nomiris?» Un tie viņam atbildēja:
«Jā, viņš ir miris!»
20
Tad Dāvids piecēlās no zemes, mazgājās un svaidījās, un pārmainīja savas drēbes, un iegāja Tā
Kunga namā un pielūdza Viņu. Kad viņš bija atgriezies atpakaļ savā namā, tad viņš lika atnest ēdienu un
ēda maizi.
21
Tad viņa galma ļaudis viņam sacīja: «Cik nesaprotama ir tava izturēšanās! Kamēr bērns vēl bija
dzīvs, tu gavēji un raudāji, un tagad, kad bērns ir nomiris, tad tu celies augšā un ēd maizi.»
22
Bet viņš sacīja: «Kamēr bērns vēl bija dzīvs, es gavēju un raudāju, jo es domāju: kas zina,
varbūt Tas Kungs par mani apžēlojas un bērns paliek dzīvs.
23
Un tagad, kad viņš ir miris, kādēļ man vairs gavēt? Vai tad man ir iespējams to atgriezt atkal pie
dzīvības? Es gan noiešu pie viņa, bet viņš pie manis atpakaļ vairs neatnāks!»
24
Un Dāvids nomierināja arī savu sievu Batsebu, iegāja pie viņas un gulēja ar viņu. Un viņa
dzemdēja dēlu, un tas nosauca viņu vārdā Salamans, un Tas Kungs viņu mīlēja.
1
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Un viņš nodeva viņu pravieša Nātāna uzraudzībā un audzināšanā, un Nātāns nosauca viņu vārdā
Jedīdjā,30 pēc Tā Kunga vārda.
26
Bet Joābs veda karu pret Rabu, Amona bērnu galveno pilsētu, un viņš iekaroja šo ķēniņa
pilsētu.
27
Tad Joābs sūtīja vēstnešus pie Dāvida un lika tiem sacīt: «Es esmu cīnījies pret Rabu un esmu
ieņēmis šīs pilsētas lejas daļu ar ūdeņiem.
28
Tad nu sapulcini atlikušo karavīru saimi un ielenc šo pilsētu, un ieņem tu pilnīgi šo pilsētu, lai
es neieņemtu to un lai daudzinot manu vārdu neizceļ pāri tavam vārdam.»
29
Tad Dāvids sapulcināja visu savu karaspēku un nogāja uz Rabu, un viņš uzbruka pilsētai un to
iekaroja.
30
Un viņš noņēma viņu ķēniņa Milkoma kroni no viņa galvas, tas bija vienu zelta talentu smags
un viss noklāts ar dārgakmeņiem, un tas tika uzlikts Dāvidam galvā. Un viņš izveda no šīs pilsētas ļoti
bagātu laupījumu.
31
Un to tautu, kas atradās pilsētā, viņš novietoja pie zāģiem, pie dzelzs akmeņu kaltiem, pie
dzelzs cirvjiem un lika tiem strādāt ķieģeļu cepļos; tāpat viņš rīkojās ar visām Amona bērnu pilsētām.
Pēc tam Dāvids ar visu savu karaspēku atgriezās atpakaļ Jeruzālemē.
25

13. nodaļa
Un notika pēc tam, Absalomam, Dāvida dēlam, bija skaista māsa, vārdā Tamāra; tajā iemīlējās
Amnons, cits Dāvida dēls.
2
Un Amnons ļoti nobēdājās savas mīlestības dēļ uz savu pusmāsu Tamāru, tā ka viņš palika
slims, jo viņa bija vēl jaunava, un Amnonam šķita grūti viņai kaut ko darīt.
3
Bet Amnonam bija draugs, vārdā Jonadabs, Šimeas, Dāvida brāļa, dēls, un šis Jonadabs bija ļoti
gudrs vīrs.
4
Un tas viņam jautāja: «Kādēļ tu, ķēniņa dēls, jo dienas jo vairāk izdilsti? Vai tu negribi man to
uzticēt?» Tad Amnons viņam atbildēja: «Es mīlu Tamāru, sava brāļa Absaloma māsu.»
5
Tad Jonadabs viņam sacīja: «Iegulies savā guļasvietā un izliecies slims. Kad tavs tēvs nāks tevi
apraudzīt, tad saki viņam: lūdzu, lai atnāk mana māsa Tamāra un lai viņa man dod maizi un gatavo
ēdienu manu acu priekšā, ka es to redzu un ēdu no viņas rokas!»
6
Tad Amnons iegūlās un izlikās slims; kad ķēniņš nāca viņu apraudzīt, tad Amnons sacīja
ķēniņam: «Lūdzu sūti, lai nāk mana māsa Tamāra un lai viņa taisa manu acu priekšā pāris plāceņu, ka es
tos ēdu no viņas rokas!»
7
Tad Dāvids sūtīja namā pie Tamāras un lika viņai sacīt: «Noej sava brāļa Amnona namā un
sagatavo viņam ēdienu!»
8
Un Tamāra nogāja sava brāļa Amnona namā, un viņš gulēja savā guļasvietā. Un viņa ņēma
mīklu, samīcīja to, viņam redzot, taisīja plāceņus un cepa tos.
9
Tad viņa ņēma pannu un cēla tos viņam priekšā; bet viņš liedzās ēst un pavēlēja, lai visi ļaudis
iziet ārā. Un visi, kas pie viņa bija, izgāja.
10
Tad Amnons sacīja Tamārai: «Ienes man to ēdienu iekšējās telpās, ka es tur ēdu no tavas
rokas.» Un Tamāra ņēma plāceņus, ko viņa bija izcepusi, un ienesa tos savam brālim Amnonam
iekštelpās.
11
Bet, kad viņa tos viņam pienesa, lai tas ēstu, tad viņš to sagrāba un tai sacīja: «Nāc, guli ar
mani, mīļā māsa!»
12
Bet viņa tam sacīja: «Nē, mans brāli! Nepiesmej mani! Jo tādas lietas neklājas darīt Israēlā!
Nedari tādu negantību!
13
Un es pati – kur lai es ietu ar savu kaunu? Un tu pats kļūtu līdzīgs nelgām Israēlā! Labāk tad jau
parunā ar ķēniņu, viņš mani tev neliegs.»
14
Bet viņš negribēja paklausīt viņas balsij un, būdams stiprāks par viņu, to pārvarēja un piegulēja.
15
Pēc tam Amnonu pēkšņi pārņēma dziļš pretīgums pret Tamāru, tā ka nepatika, ko viņš sajuta
pret to, bija spēcīgāka par neseno mīlestību. Tāpēc Amnons tai uzkliedza: «Celies un ej prom!»
16
Bet tad viņa sacīja: «Ne tā, mans brāli! Tad jau šis ļaunums būtu vēl lielāks nekā tas pirmais, ko
tu man nodarīji, ja tu mani dzen projām!» Bet viņš negribēja tai klausīt.
17
Un viņš pasauca savu puisi, kas viņam kalpoja, un tam pavēlēja: «Izraidi viņu prom no manis
ārā un aizslēdz durvis aiz viņas!»
1
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Bet viņai bija mugurā tērps ar piedurknēm, jo tā ģērbās ķēniņa meitas tik ilgi, kamēr tās vēl bija
neprecētas. Kad nu viņa kalps to bija izvedis ārā un durvis aiz viņas aizslēdzis, 19 tad Tamāra kaisīja
pīšļus uz savas galvas, saplēsa tērpu ar piedurknēm, kas tai bija mugurā, lika rokas uz savas galvas un
staigāja apkārt vaimanādama.
20
Tad viņas brālis Absaloms tai sacīja: «Vai tavs brālis Amnons nebija kopā ar tevi? Bet nu tagad,
mana māsa, ciet klusu! Viņš ir tavs brālis, neņem pārāk pie sirds šo notikumu!» Tā Tamāra palika
vientuļa dzīvot sava brāļa Absaloma namā.
21
Kad ķēniņš Dāvids visus šos notikumus dzirdēja, tad viņš ļoti apskaitās.
22
Bet Absaloms nesacīja Amnonam nedz ko ļaunu, nedz arī ko labu, jo Absaloms ienīda
Amnonu, tādēļ ka tas bija licis negodā viņa māsu Tamāru.
23
Tad notika, ka pēc pilniem diviem gadiem Absalomam bija avju cirpšana Baal-Hacorā, kas ir
Efraima tuvumā, un Absaloms aicināja turp visus ķēniņa dēlus.
24
Absaloms arī nāca pie ķēniņa un sacīja: «Redzi, tavam kalpam ir avju cirpšana; kaut ķēniņš
nāktu ar saviem pavadoņiem pie sava kalpa.»
25
Bet ķēniņš atbildēja Absalomam: «Nē, mans dēls! Mēs taču visi nevaram iet, ka mēs nekļūstam
tev par apgrūtinājumu.» Un viņš centās ar varu to pierunāt, bet ķēniņš negribēja iet un to svētīja.
26
Tad Absaloms sacīja: «Ja tu negribi, tad lai ar mums kopā nāk mans brālis Amnons!» Un ķēniņš
viņam jautāja: «Kādēļ viņam būtu jāiet ar tevi?»
27
Kad Absaloms ar varu pastāvēja uz savu lūgumu, tad viņš atļāva Amnonam un visiem ķēniņa
dēliem iet tam līdzi.
28
Tad Absaloms pavēlēja saviem puišiem, sacīdams: «Uzmaniet to brīdi, kad Amnona sirds būs
kļuvusi līksma no vīna un es jums uzsaukšu: sitiet Amnonu! Tad nogaliniet viņu, nebīstaities! Vai tad ne
es to esmu jums pavēlējis? Esiet drosmīgi un turieties kā varonīgi vīri!»
29
Un Absaloma puiši darīja Amnonam, kā Absaloms bija pavēlējis; tad visi ķēniņa dēli cēlās un
metās ikviens uz savu mūli un bēga.
30
Un, tiem vēl ceļā atrodoties, baumas jau bija nonākušas līdz Dāvidam, tās vēstīja: «Absaloms ir
nositis visus ķēniņa dēlus, ka neviens pats no tiem nav palicis pie dzīvības.»
31
Tad ķēniņš piecēlās un saplēsa savas drēbes, un viņš metās pie zemes; arī visi viņa galma
ļaudis, kas pie viņa atradās, saplēsa savas drēbes.
32
Tad vārdu ņēma Jonadabs, Šimeas dēls, Dāvida brāļadēls, un viņš sacīja: «Mans kungs,
nedomā, ka visi jaunekļi, ķēniņa dēli, ir nogalināti! Nē, bet vienīgi Amnons ir miris, jo Absaloms to bija
apņēmies nogalināt jau kopš tās dienas, kad tas bija piesmējis viņa māsu Tamāru.
33
Un lai nu tagad mans kungs un ķēniņš neņem šo lietu tā pie sirds, ja saka, ka visi ķēniņa dēli ir
beigti, jo vienīgi Amnons ir miris!»
34
Bet Absaloms bēga. Un zēns, kas bija nolikts par sargu, pacēla savas acis un skatījās, un redzi,
viņš ieraudzīja daudz ļaužu, kas nāca pa ceļu cits aiz cita no kalna puses.
35
Tad Jonadabs sacīja ķēniņam: «Redzi, tur nāk ķēniņa dēli! Tiešām, kā tavs kalps ir sacījis, tā tas
arī ir noticis!»
36
Un, tiklīdz viņš bija beidzis runāt, tad redzi, nāca ķēniņa dēli, un tie pacēla savas balsis un
raudāja; un arī ķēniņš līdz ar visiem galma ļaudīm raudāja varen lielā raudāšanā.
37
Bet Absaloms bēga un nonāca pie Talmaja, Amihuda dēla, Gešūras ķēniņa. Bet pats Dāvids
sēroja par savu dēlu Amnonu visu to laiku.
38
Tā Absaloms bija bēdzis un gāja uz Gešūru, un viņš palika tur trīs gadus.
39
Bet ķēniņš Dāvids mitējās dusmoties uz Absalomu, jo viņš bija samierinājies Amnona dēļ, ka
tas bija miris.
18

14. nodaļa
Kad Joābs, Cerujas dēls, manīja, ka ķēniņa sirds ilgojas pēc Absaloma, 2 tad Joābs sūtīja ziņu uz
Tekoju, lika no turienes atvest kādu gudru sievu un sacīja tai: «Sēro tu, lūdzu, un apvelc sēru drēbes un
nesvaidi sevi ar eļļu, bet uzvedies kā sieva, kas ilgu laiku sērojusi pēc mirušā; 3 un tad ej pie ķēniņa un
saki viņam šādus vārdus.» Un Joābs pateica viņai tieši tos vārdus, ko viņai vajadzēja sacīt.
4
Un šī sieva no Tekojas gāja pie ķēniņa, krita viņa priekšā uz sava vaiga un palocījās viņa priekšā
un sacīja: «Palīdzi man, ķēniņ!»
5
Kad ķēniņš viņai jautāja, ko viņa vēlas, tad viņa atbildēja: «Tiešām, es esmu atraitne, jo mans
vīrs ir miris!
6
Un tad vēl – tavai kalponei bija divi dēli, un tie abi saķildojās tīrumā, un, tā kā tur neviena
nebija, kas tos izšķirtu, tad tie viens otru sita, un tā viens dabūja galu.
1
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Un redzi, tad visa cilts sacēlās pret tavu kalponi un sacīja: izdod šurp brāļa slepkavu, lai mēs
viņu nogalinām par viņa brāļa dzīvību, kuru viņš ir nogalinājis, un mēs gribam arī šo mantinieku
iznīcināt! – Un tā tie grib līdz ar to izdzēst pēdējo ogli, kas man vēl ir atlikusies, lai neviens vairs
nevarētu celt manam vīram vārdu un lai no viņa virs zemes nekas vairs pāri nepaliktu!»
8
Tad ķēniņš sacīja tai sievai: «Ej uz savām mājām, es tevis labad došu rīkojumu!»
9
Bet sieva no Tekojas ķēniņam atbildēja: «Ak, mans kungs un ķēniņ, lai nu vaina paliek uz mani
un uz mana tēva namu! Bet ķēniņš pats un viņa tronis ir nevainojami!»
10
Tad ķēniņš sacīja: «Ja kas kādu prasību pret tevi ceļ, tad atved to šurp pie manis, un tas turpmāk
tevi vairs neskumdinās!»
11
Bet viņa sacīja: «Ak, ķēniņ, piemini jel To Kungu, savu Dievu, lai asinsatriebēji nepavairo
slepkavošanu un lai nenomaitā manu dēlu!» Tad viņš sacīja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs, no tava
dēla galvas nenokritīs ne mats!»
12
Tad šī sieva sacīja: «Vai tava kalpone drīkst runāt vēl vienu vārdu ar savu kungu un ķēniņu?»
Un viņš sacīja: «Runā!»
13
Un tad sieva sacīja: «Kādēļ tad tev tāda nostāja pret Dieva tautu? Jo no tā brīža, kopš ķēniņš tā
ir lēmis, tas reizē ir itin kā vainīgs kļuvis, ka pats savam atmestam dēlam neliek atgriezties mājās.
14
Mirt taču mums visiem ir jāmirst: mēs esam kā ūdens, kas zemē izliets un kuru nav vairs
iespējams sasmelt. Bet Dievs negrib dzīvību atņemt, un Viņš domādams pārdomā, lai atmestais netiktu
arī Viņa atmests.
15
Un tagad, lūk, šis ir tas iemesls, kādēļ es esmu nākusi runāt ar savu kungu un ķēniņu šos vārdus,
jo šie ļaudis ir mani sabaidījuši. Un tava kalpone domāja: es runāšu ar ķēniņu, varbūt ķēniņš izpildīs
savas kalpones lūgumu.
16
Jo gan jau ķēniņš uzklausīs, lai izglābtu savu kalponi no tā cilvēka rokas, kas apņēmies mani
līdz ar manu dēlu izdeldēt no Dieva mantinieku vidus.
17
Tāpēc tava kalpone domāja: lai mana kunga un ķēniņa vārds man ir mierinājums, jo tāds pats kā
Dieva eņģelis ir mans kungs un ķēniņš, kas uzklausa gan labu, gan ļaunu; un Tas Kungs, tavs Dievs, lai
ir ar tevi!»
18
Tad ķēniņš atbildēja un sacīja sievai: «Neslēp man nekā, ko es tev jautāšu!» Un sieva atbildēja:
«Lūdzu, runā, mans kungs un ķēniņ!»
19
Un ķēniņš jautāja: «Vai Joāba roka nav darbojusies līdzi visā šinī lietā?» Tad sieva atbildēja un
sacīja: «Tik tiešām, ka mana dvēsele ir dzīva, ak, mans kungs un ķēniņ! Neviens nevar novērsties nedz
pa labi, nedz pa kreisi no visa tā, ko mans kungs un ķēniņš ir runājis! Jā, tiešām, tavs kalps Joābs ir tas,
kas mani norīkoja un ielika tavas kalpones mutē visus šos vārdus.
20
Lai mainītu lietas būtību, tavs kalps Joābs to tā ir uzsācis, bet mans kungs ir ar tādu gudrību
apveltīts, kāda ir Dieva eņģeļiem, un tas zina itin visu, kas virs zemes notiek.»
21
Tad ķēniņš sacīja Joābam: «Redzi, es gribu tavu lūgumu izpildīt! Ej, atved atpakaļ to jaunekli
Absalomu!»
22
Un Joābs krita uz sava vaiga pie zemes, un viņš palocījās viņa priekšā un pateicās ķēniņam; un
tad Joābs sacīja: «Šodien tavs kalps ir izjutis, ka tiešām es esmu tavās acīs labvēlību atradis, mans kungs
un ķēniņ, jo ķēniņš ir paklausījis sava kalpa vēlēšanos!»
23
Un Joābs cēlās un gāja uz Gešūru un atveda Absalomu uz Jeruzālemi.
24
Un ķēniņš sacīja: «Lai viņš iet savā namā, bet nenāk manu acu priekšā!» Un Absaloms palika
atsevišķi dzīvot savā namā, un ķēniņa vaigu tas neredzēja.
25
Bet visā Israēlā nebija neviena skaistāka vīra, kuru būtu vairāk daudzinājuši kā Absalomu; no
viņa kāju pēdas līdz pat viņa matu celiņam viņam nebija itin nekādas vainas.
26
Un, kad viņš savu galvu apcirpa – un to viņš darīja katra gada beigās, jo tie pārāk smagi gulēja
uz viņa galvas, – viņa galvas mati svēra divi simti seķeļu pēc ķēniņa atsvaru akmeņiem.
27
Un Absalomam piedzima trīs dēli un viena meita, vārdā Tamāra, un viņa bija ļoti skaista izskata
sieviete.
28
Un Absaloms nodzīvoja Jeruzālemē divus gadus, bet ķēniņa vaigu viņš neredzēja.
29
Tāpēc Absaloms sūtīja pēc Joāba, lai to sūtītu pie ķēniņa, bet tas nevēlējās nākt pie viņa; tad
viņš sūtīja vēl otrreiz, un tas arī otrreiz liedzās nākt.
30
Tad viņš sacīja saviem kalpiem: «Redziet, Joāba tīrums ir līdzās manējam, un viņam tur ir
mieži; ejiet un aizdedziniet to ar uguni!» Tad Absaloma kalpi pielaida tīrumam uguni.
31
Un Joābs cēlās un nāca Absaloma namā un tam sacīja: «Kāpēc tavi kalpi ir ar uguni
nodedzinājuši manu tīrumu?»
7
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Un Absaloms atbildēja Joābam: «Redzi, es esmu pie tevis sūtījis, sacīdams: atnāc šurp pie
manis, jo es gribu tevi sūtīt pie ķēniņa un likt pateikt viņam: kāpēc man bija jānāk šurp no Gešūras? Man
būtu labāk, ja es vēl tur atrastos! Bet nu es gribu ķēniņa vaigu redzēt, un, ja man ir vēl kāds noziegums,
tad lai viņš mani nonāvē!»
33
Kad Joābs gāja pie ķēniņa un viņam to pateica, tad viņš aicināja Absalomu. Kad viņš pie ķēniņa
ienāca, tad viņš nometās uz sava vaiga pie zemes ķēniņa priekšā, to godinādams, un ķēniņš skūpstīja
Absalomu.
32

15. nodaļa
Un notika pēc tam, ka Absaloms sev sagādāja ratus un zirgus, un piecdesmit vīrus, kas skrēja
viņam pa priekšu.
2
Un Absaloms mēdza rītos agri celties un nostāties ceļa malā pie vārtiem. Tad notika, ka
ikvienam cilvēkam, kuram bija kāda tiesas lieta, kuras dēļ viņš nāca pie ķēniņa, lai meklētu taisnību,
Absaloms uzsauca un jautāja: «No kuras pilsētas tu esi?» Un tas sacīja: tavs kalps ir no šīs vai tās Israēla
cilts.
3
Tad Absaloms tam mēdza sacīt: «Redzi, tava lieta ir laba un taisna, bet no ķēniņa puses tev nav
sagaidāmas dzirdīgas ausis!»
4
Un Absaloms piebilda: «Ak, ja mani kāds ieceltu par šīs zemes soģi, tad gan ikviens cilvēks,
kam kāda strīdus vai tiesas lieta būtu, varētu nākt pie manis, un es tam spriestu taisnību!»
5
Un, kad kāds pie viņa nāca un metās uz sava vaiga pie zemes, tad viņš izstiepa savu roku,
satvēra to un skūpstīja.
6
Un tā Absaloms darīja ar ikvienu israēlieti, kurš nāca pie ķēniņa tiesas lietās, un tā Absaloms
zaga Israēla vīru sirdis.
7
Bet pēc četriem gadiem Absaloms sacīja ķēniņam: «Lūdzu, es gribētu iet uz Hebronu izpildīt
savu solījumu, ko es Tam Kungam esmu solījis.
8
Redzi, kad tavs kalps vēl dzīvoja Gešūrā, Sīrijā, tad tas deva solījumu, sacīdams: ja Tas Kungs
man būs ļāvis atgriezties atpakaļ Jeruzālemē, tad es kalpošu Tam Kungam.»
9
Un ķēniņš viņam atbildēja: «Ej ar mieru!» Un viņš cēlās un devās uz Hebronu.
10
Bet Absaloms jau iepriekš bija izsūtījis izlūkus pie visām Israēla ciltīm un licis vēstīt: «Tiklīdz
jūs dzirdēsit taures skaņu, tad sauciet: Absaloms ir kļuvis Hebronā ķēniņš!»
11
Un ceļā no Jeruzālemes ar Absalomu gāja divi simti vīru, kas bija aicināti, un tie gāja savā
vientiesībā un nekā nezināja par šo lietu.
12
Un Absaloms atsauca gilonieti Ahitofelu, Dāvida padoma devēju, no viņa dzimtās pilsētas Gilo,
kad viņš jau upurēja savu kaujamo upuri. Tā sazvērestība pieauga spēkā un plašumā, jo ļaudis nāca, un
daudzi pievienojās Absalomam.
13
Kad vēstnesis nāca pie Dāvida un sacīja: «Visu Israēla vīru sirdis ir pieķērušās Absalomam,» –
14
tad Dāvids pavēlēja visiem saviem kalpiem, kuri bija pie viņa Jeruzālemē: «Celieties, mums ir jābēg!
Jo citādi mums nav glābiņa no Absaloma! Steidzieties, ka varam doties ceļā, lai tas mūs nepārsteidz un
nepanāk, tā likdams nelaimei nākt pār mums, un ka viņš pilsētu neizposta ar zobena asmeni!»
15
Tad ķēniņa kalpi sacīja ķēniņam: «Redzi, tavi kalpi darīs visu, ko mūsu kungs, tas ķēniņš,
vēlas!»
16
Un ķēniņš izgāja, un tam sekoja visa viņa nama saime; un ķēniņš atstāja desmit blakussievas, lai
tās namu sargātu.
17
Tā ķēniņš izgāja un visi ļaudis ar viņu, un viņi apstājās pie pēdējā nama.
18
Un visi viņa kalpi gāja viņam līdzi un visi krētieši un plētieši, un arī visi gātieši no Gātas, seši
simti vīru, kas bija viņam sekojuši, tie tagad ķēniņa priekšā aizgāja garām.
19
Tad ķēniņš sacīja Itajam no Gātas: «Kādēļ arī tu nāc kopā ar mums? Griezies atpakaļ un paliec
pie tā ķēniņa. Jo tu esi svešinieks un pie tam vēl tāds, kas izdzīts no savas vietas.
20
Tikai vakar tu esi atnācis, un vai tad šodien es tev lai lieku iet kopā ar mums! Es jau arī tikai
eju, kur varu iet; griezies atpakaļ un ņem līdzi savus brāļus! Žēlastība un miers lai ir ar tevi!»
21
Bet Itajs atbildēja ķēniņam un sacīja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvs un ka mans kungs un
ķēniņš ir dzīvs, – nē! Tai vietā, kur mans kungs un ķēniņš būs, vai nu lai tas būtu uz nāvi, vai uz dzīvību,
tieši tur atradīsies arī tavs kalps!»
22
Un Dāvids sacīja Itajam: «Nāc, iesim!» Tad Itajs no Gātas aizgāja garām ar visiem saviem
vīriem un tāpat arī sievas un visi mazie bērni, kas bija pie viņa.
23
Bet visa zeme raudāja lielām vaimanām, un, kad karaspēks bija aizgājis garām, tad ķēniņš gāja
pāri Kidronas ielejai, un arī visa tauta gāja pāri ceļā uz tuksnesi.
1
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Un redzi, tur bija arī Cadoks un visi levīti kopā ar viņu, kas nesa Dieva derības šķirstu; tad viņi
nolika Dieva derības šķirstu zemē, bet Abjatārs turpat upurēja, kamēr visi ļaudis bija no pilsētas izgājuši.
25
Tad ķēniņš sacīja Cadokam: «Nes Dieva šķirstu atpakaļ pilsētā! Ja jau es atradīšu labvēlību Tā
Kunga acīs, tad Viņš arī mani atvedīs atpakaļ un man ļaus redzēt Viņu pašu ar Viņa mājokli.
26
Bet, ja Viņš sacīs tā: man nav nekādas patikas pie tevis, – tad redzi, še es esmu, lai Viņš man
dara tā, kā tas Viņam pašam labi patīk!»
27
Un ķēniņš sacīja priesterim Cadokam: «Tu redzētāj, atgriezies vien pilsētā ar mieru, tu pats,
Abjatārs, Ahimaācs, tavs dēls, Jonatāns, Abjatāra dēls, abi jūsu dēli kopā ar jums.
28
Redziet, es gribu nogaidīt, uzkavēdamies tuksnesī, līdz kamēr no jums kāda vēsts atnāks, kas
man dos ziņu.»
29
Un tā Cadoks un Abjatārs aiznesa Dieva šķirstu atpakaļ Jeruzālemē un palika tur.
30
Bet Dāvids devās uz Eļļas kalnu, un, kalnup iedams, viņš raudāja, un savu galvu viņš bija
ietinis, un viņš gāja basām kājām; tāpat arī visa tauta, kas gāja viņam līdzi: ikviens bija ietinis savu
galvu, un, kalnup dodamies, tie nepārtraukti raudāja.
31
Kad pēc tam Dāvidam tika paziņots, ka Ahitofels ir kopā ar dumpiniekiem pie Absaloma, tad
Dāvids sacīja: «Ak, Kungs, dari Ahitofela padomu par ģeķību!»
32
Kad Dāvids nonāca kalna galā, kur mēdza Dievu pielūgt, redzi, tad viņam pretī iznāca Hušajs
no Arkas, un tā drēbes bija saplēstas, un zeme bija uz tā galvas.
33
Un Dāvids viņam sacīja: «Ja tu nāksi man līdzi, tad tu man būsi par nastu, 34 bet, ja tu
atgriezīsies atpakaļ pilsētā un teiksi Absalomam: ķēniņ, es būšu tavs kalps! Un, kā citkārt es esmu bijis
tava tēva kalps, tā nu es būšu tavs kalps, – tad tu manā labā varētu izjaukt Ahitofela padomu.
35
Un vai tur pie tevis nebūs priesteri Cadoks un Abjatārs? Tāpēc visu, ko tu vien dzirdēsi ķēniņa
namā, to saki priesteriem Cadokam un Abjatāram!
36
Redzi, tur kopā ar viņiem ir viņu abu dēli – Ahimaācs, Cadoka dēls, un Jonatāns, Abjatāra dēls;
un ar viņiem sūtiet man visu, ko vien jūs dzirdēsit.»
37
Un tā Hušajs, Dāvida draugs, nonāca pilsētā tieši tanī brīdī, kad Absaloms ienāca Jeruzālemē.
24

16. nodaļa
Kad Dāvids bija mazliet nogājis no kalna gala, redzi, tad Ciba, Mefibošeta puisis, nāca viņam
pretī ar pāris apkrautiem ēzeļiem, un tie uz muguras nesa divi simti maizes, simts rozīņu raušu, simts
vasaras augļu saiņu un ādas trauku ar vīnu.
2
Un ķēniņš sacīja Cibam: «Kas tie tev tur ir?» Tad Ciba sacīja: «Ēzeļi ir ķēniņa nama ļaudīm, ko
jāt, bet maize un vasaras augļi kalpotājiem, ko ēst, bet vīns tiem, kas tuksnesī piekusuši, ko dzert.»
3
Tad ķēniņš jautāja: «Bet kur tad ir tava kunga dēls?» Un Ciba atbildēja ķēniņam: «Redzi, viņš ir
palicis Jeruzālemē, jo viņš teica: šodien Israēla nams man atdos atpakaļ mana vectēva ķēniņa valstību.»
4
Tad ķēniņš sacīja Cibam: «Lai tad nu tev arī pieder viss, kas piederēja Mefibošetam!» Un Ciba
sacīja: «Es noliecos tavā priekšā, lai atrodu labvēlību tavās acīs, mans kungs un ķēniņ!»
5
Kad ķēniņš Dāvids nonāca līdz Bahurimai, redzi, tad no turienes iznāca kāds vīrs no Saula nama
piederīgiem, un viņa vārds bija Šimejs, Geras dēls. Tuvodamies viņš nepārtraukti lādējās 6 un meta
akmeņus uz Dāvidu un uz visiem ķēniņa Dāvida kalpiem, kaut gan visa karavīru saime un visi
miesassargi gāja ķēniņam pa labo un pa kreiso pusi.
7
Un Šimejs tam sacīja, lādēdams: «Ej ārā, ej projām, tu, asinskārīgais vīrs, tu, ļaundari!
8
Tas Kungs tev tagad liek nest visu Saula nama asins parādu, kā vietā tu esi uzkundzējies par
ķēniņu. Bet tagad Tas Kungs nodod ķēniņa valsts varu tava dēla Absaloma rokā, un redzi, nu tu pats
tagad esi nelaimē, jo tu esi asinskārīgs vīrs!»
9
Tad Abišajs, Cerujas dēls, sacīja ķēniņam: «Kāpēc šis sprāgušais suns lād manu kungu un
ķēniņu? Atļauj man noiet tur pāri pie viņa un viņam noraut galvu!»
10
Bet ķēniņš atbildēja: «Kāda daļa man ar jums, jūs Cerujas dēli? Ļaujiet taču viņam lādēties!
Laikam jau gan viņš lād tādēļ, ka Tas Kungs būs viņam sacījis: lādi Dāvidu! – Kā gan tad drīkst jautāt:
kādēļ tu tā dari?»
11
Un Dāvids sacīja Abišajam un visiem saviem kalpiem: «Redzi, mans paša dēls, kas cēlies no
maniem gurniem, tagad tīko pēc manas dzīvības; vai tad ne vairāk šis benjamīnietis! Ļaujiet tam, lai viņš
lādas, jo Tas Kungs viņam to ir licis!
12
Varbūt Tas Kungs mani uzlūkos manā postā un jau šodien pārvērtīs viņa lāstu man par
svētību.»
13
Tā Dāvids gāja ar saviem vīriem tālāk pa ceļu, bet Šimejs gāja otrā pusē gar kalna klintāju, un
iedams viņš lādējās, meta akmeņus uz viņiem un svaidīja pīšļus.
1
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Un ķēniņš ar tiem vīriem, kas bija pie viņa, piekusuši nonāca pie avotiem un tur atveldzējās.
Bet Absaloms un visi Israēla vīri gāja uz Jeruzālemi un Ahitofels līdz ar viņu.
16
Un notika, kad Dāvida draugs Hušajs no Arkas nāca pie Absaloma, tad Hušajs uzsauca
Absalomam: «Ilgu mūžu ķēniņam! Ilgu mūžu ķēniņam!»
17
Bet Absaloms atbildēja Hušajam: «Vai tā ir tava uzticība pret tavu draugu? Kāpēc tu neesi gājis
ar savu draugu?»
18
Tad Hušajs atbildēja Absalomam: «Nē! Bet, ko Tas Kungs ir izredzējis un šī tauta un visi
Israēla vīri, tam es arī piederēšu un pie tā es arī palikšu!
19
Un tālāk – kam tad lai es kalpoju? Vai lai es nekalpoju viņa dēlam? Tāpat kā es esmu kalpojis
tavam tēvam, tāpat es gribu būt tavā priekšā!»
20
Un Absaloms sacīja Ahitofelam: «Dodiet padomu, ko lai mēs iesākam!»
21
Un Ahitofels sacīja Absalomam: «Ieej pie sava tēva blakussievām, ko viņš te ir atstājis, lai tās
sargātu namu. Tad viss Israēls dzirdēs, ka tu esi kļuvis pretīgs savam tēvam. Un visu to rokas, kas pie
tevis, taps stiprinātas.»
22
Un viņi izplēta Absaloma telti uz jumta, un Absaloms iegāja pie sava tēva blakussievām, visam
Israēlam to redzot.
23
Un Ahitofela padoms, ko viņš tanī laikā deva, bija tik augstu turēts itin kā Dieva atklāsme; tāds
bija Ahitofela padoms tiklab Dāvidam, kā Absalomam.
14
15

17. nodaļa
Un Ahitofels sacīja Absalomam: «Lūdzu, atļauj man, ka es izmeklēju divpadsmit tūkstošus vīru,
un tad es celšos vēl šo pašu nakti un došos vajāt Dāvidu.
2
Un es gribu viņam uzbrukt tad, kad viņš būs piekusis un viņa rokas būs nogurušas, un tad es
viņu izbiedēšu, ka visi karavīri, kas pie viņa atrodas, bēgs, un tad es ķēniņu nogalināšu vienu pašu.
3
Tad es atvedīšu visu tautu atkal atpakaļ pie tevis, kā atved atpakaļ jaunu sievu pie viņas laulātā
drauga. Tu jau kāro tikai pēc viena vīra dzīvības, kurpretī visai pārējai tautai taču jāpaliek neskartai.»
4
Šis padoms labi patika Absalomam, kā arī visiem Israēla vecajiem.
5
Tomēr Absaloms sacīja: «Aiciniet arī vīru no Arkas, Hušaju, un uzklausīsim, kāds padoms ir
viņa mutē!»
6
Un, kad Hušajs ienāca pie Absaloma, tad Absaloms viņam sacīja, teikdams: «Tādu, lūk, padomu
mums ir devis Ahitofels; vai mums būs tā rīkoties pēc viņa vārdiem? Ja ne, tad runā tu!»
7
Tad Hušajs atbildēja Absalomam: «Šoreiz padoms, ko ir devis Ahitofels, nav atzīstams par
labu.»
8
Un Hušajs sacīja: «Tu taču pazīsti savu tēvu un viņa vīrus, ka tie ir varoņi un ka tie ir ar dusmu
pilnu sirdi, gluži kā lāču māte laukā, kurai lācēni paņemti. Un tavs tēvs ir karavīrs, un viņš nepavadīs
nakti pie ļaudīm.
9
Redzi, viņš jau tagad būs paslēpies kādā aizā vai kādā citā vietā. Ja nu notiktu, ka kāds krīt no
tiem jau uzbrukuma sākumā, tad ikviens, kas to dzirdēs, apgalvos: vīri, kas sekoja Absalomam, ir
sakauti!
10
Tad ir paši dūšīgākie, kam sirds kā lauvām, pazaudēs drosmi, jo viss Israēls zina, ka tavs tēvs ir
varonis un ka tie vīri, kas ar viņu stipri kopā turas, arī ir varoņi.
11
Bet mans padoms ir šāds: lai pie tevis tiek sapulcināts viss Israēls, no Danas līdz Bēršebai, tādā
vairumā kā smiltis jūras malā, un lai tad tie, tev pašam esot viņu vidū, dotos cīņā.
12
Ar šiem spēkiem mēs viņam uzbruksim, kurā vietā vien mēs viņu sastapsim, un kritīsim viņam
virsū, kā rasa uzkrīt zemei, tā ka no visiem viņa vīriem neatstāsim dzīvu nevienu vienīgu!
13
Un gadījumā, ja tas atkāptos uz kādu pilsētu, tad viss Israēls apvilktu apkārt ap šo pilsētu virves
un mēs to novilktu lejā upē, ka tur ne zvirgzda pat nepaliktu.»
14
Tad Absaloms un visi Israēla vīri sacīja: «Arkas vīra Hušaja padoms ir labāks nekā Ahitofela
padoms.» Bet Tas Kungs to tā bija nolicis, ka Ahitofela labais padoms tiktu atmests, tāpēc ka Tas Kungs
pats lika nākt nelaimei pār Absalomu.
15
Pēc tam Hušajs sacīja priesteriem Cadokam un Abjatāram: «Tādu padomu Ahitofels ir devis
Absalomam un Israēla vecajiem, bet šādu padomu esmu devis es.
16
Bet nu lieciet steidzīgi ziņot Dāvidam, sacīdami: nepavadi nakti tuksneša līdzenumos, bet
steigšus ej pāri Jordānai, lai ķēniņu ar visiem ļaudīm, kas ir pie viņa, nepārsteigtu nelaime un viņš
neaizietu bojā.»
1
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Un Jonatāns un Ahimaācs uzturējās pie Ajin-Rogelas, un kāda kalpone atnāca un viņiem to
paziņoja; tad viņi devās ceļā un visu paziņoja ķēniņam Dāvidam, jo tie nedrīkstēja nākt un rādīties
pilsētā.
18
Tomēr kāds zēns tos redzēja, un tas to pasacīja Absalomam. Tad tie abi divi steigšus bēga un
nonāca kāda vīra namā Bahurimā. Tam bija aka pagalmā, un viņi tanī nolaidās.
19
Tad viņa sieva ņēma segu un to pārklāja pāri akai un tur virsū uzbēra putraimus, tā ka neko
nemanīja.
20
Kad Absaloma kalpi ieradās pie šīs sievas viņas namā un jautāja, kur atrodas Ahimaācs un
Jonatāns, tad sieva tiem atbildēja: «Viņi ir pārgājuši pāri ūdens strautam.» Un viņi tos izmeklējās, bet
neatrada un atgriezās atpakaļ Jeruzālemē.
21
Un, kad tie bija aizgājuši, viņi izkāpa no akas, gāja un paziņoja to ķēniņam Dāvidam; un viņi
sacīja Dāvidam: «Celieties un steigšus ejiet pāri ūdeņiem, jo tādu un tādu padomu pret jums ir Ahitofels
devis!»
22
Tad Dāvids un visi tie ļaudis, kas bija pie viņa, rīta ausmā cēlās un pārgāja Jordānu. Un nebija
neviena, kas nebūtu pārgājis Jordānu.
23
Kad Ahitofels novēroja, ka nerīkojas pēc viņa padoma, tad viņš apsegloja savu ēzeli, cēlās un
aizjāja uz savu namu dzimtajā pilsētā. Pēc tam viņš vēl apkopa savu namu un tad pakārās. Tā viņš
nomira un tika apglabāts sava tēva kapa vietā.
24
Bet Dāvids nonāca Mahanajimā, un Absaloms gāja pāri Jordānai un visi Israēla vīri līdz ar viņu.
25
Joāba vietā Absaloms iecēla Amasu par savu karaspēka virspavēlnieku. Bet Amasa bija kāda
vīra dēls, kuram bija vārds Jitro, kas bija ismaēlietis. Tas bija gājis un gulējis pie Nahaša meitas Cerujas
māsas Abigailas, kura bija Joāba māte.
26
Un Israēls Absaloma vadībā apmetās teltīs Gileāda zemē.
27
Kad Dāvids bija nonācis Mahanajimā, tad Sobijs, Nahaša dēls, no Rabas, Amona bērnu
galvaspilsētas, un Mahīrs, Amiēla dēls, no Lodebaras, un gileādietis Barzillajs no Reglimas 28 atnesa
gultas un segas, ūdens traukus, māla traukus, kviešus un miežus, miltus, kā arī grauzdētu labību, pupas
un lēcas, 29 medu un sviestu, sīklopus un sierus, arī krējumu – to visu viņi pienesa Dāvidam un viņa
ļaudīm, kuri bija pie viņa, lai tiem būtu pārtika, jo viņi domāja: tiem ļaudīm ir jābūt izsalkušiem,
nogurušiem un izslāpušiem kā jau tuksnesī.
17

18. nodaļa
Un Dāvids novietoja un pārskaitīja savu karaspēku, kas pie viņa bija, un iecēla tiem virsniekus
pār tūkstošiem un pār simtiem.
2
Tad Dāvids sadalīja karaspēku trijās daļās. Vienu trešo daļu karaspēka viņš nodeva Joāba
vadībā, otru trešdaļu Abišaja, Cerujas dēla, Joāba brāļa, vadībā un trešo trešdaļu Itaja, no Gātas, vadībā.
Un tad ķēniņš sacīja karavīriem: «Es pats arīdzan iziešu līdz ar jums uzbrukumā!»
3
Bet ļaudis atbildēja: «Nē, tev pašam nebūs iziet un doties uzbrukumā! Ja jau mēs no viņiem
bēgsim, tad taču tie mums nepiegriezīs nekādu vērību, kaut arī vai puse no mums mirtu. Turpretī tu esi
kā desmit tūkstoši no mums, tādēļ būs labāk, ka tu mums no pilsētas sniegtu palīdzību.»
4
Un ķēniņš tiem atbildēja: «Kā jūs vēlaties, tā es darīšu!» Un ķēniņš nostājās sānis pie vārtiem,
un visa karotāju saime devās laukā pa simtiem un pa tūkstošiem.
5
Un ķēniņš pavēlēja Joābam, Abišajam un Itajam, sacīdams: «Apejieties, lūdzami, saudzīgi ar
jaunekli Absalomu!» Un viss karaspēks dzirdēja, ka ķēniņš deva tādu pavēli visiem virsniekiem par
Absalomu.
6
Kad karaspēks izgāja laukā, lai dotos uzbrukumā Israēlam pretī, un Efraima mežā iesākās cīņa, 7
tad Israēla tauta tika tur sakauta cīņā ar Dāvida kalpiem, un tanī dienā krita līdz divdesmit tūkstoši vīru.
8
Šī kauja izvērsās tur pa visu apgabalu, un tanī dienā cīnoties mežs aprija vairāk ļaužu nekā
zobens.
9
Pilnīgi negaidīti Absaloms sastapa Dāvida kalpus. Absaloms jāja uz mūļa, un, kad mūlis auļoja
zem zaraina ozola kuplajiem zariem, tad tie tik stipri ieķērās Absaloma matos, ka tas palika karājoties
gaisā starp debesīm un zemi, bet viņa mūlis zem viņa aizskrēja projām.
10
Tad kāds vīrs to ieraudzīja un paziņoja Joābam un sacīja: «Redzi, es tikko kā redzēju Absalomu
karājamies kādā ozolā!»
11
Tad Joābs sacīja šim vīram, kas viņam to bija paziņojis: «Nu redzi, tu viņu tur redzēji; kādēļ tad
tu viņu tur tūdaļ nenogalināji? Tad man būtu bijis prieks tev dot no savas puses desmit sudraba gabalus
un vienu jostu!»
1
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Bet šis vīrs sacīja Joābam: «Un arī tad ne, ja man saujā tiktu noskaitīti tūkstoš sudraba gabali, es
tomēr neizstieptu savu roku pret ķēniņa dēlu, jo ķēniņš, mums dzirdot, pavēlēja gan tev, gan Abišajam,
gan Itajam, sacīdams: saudzējiet ikviens šo jaunekli, manu dēlu Absalomu!
13
Un, ja es arī būtu nodevīgi rīkojies pret viņa dvēseli, tad tas tomēr nevarētu tikt apslēpts ķēniņa
priekšā un tad tu pats nostātos pret mani.»
14
Tad Joābs sacīja: «Es nevaru ar tevi te ilgi kavēties!» Un viņš ņēma trīs šķēpus savā rokā un tos
iedūra Absaloma sirdī, kamēr Absaloms vēl dzīvs karājās ozola zaros.
15
Tad desmit Joāba puiši, viņa ieroču nesēji, to apstāja, norāva Absalomu un nogalināja viņu.
16
Bet Joābs lika pūst tauri, un kareivji pārtrauca Israēla vajāšanu, jo Joābs saudzēja ļaudis.
17
Un viņi ņēma Absalomu un iemeta viņu mežā lielā bedrē un uzkrāva viņam virsū ļoti lielu
akmeņu kopu. Bet viss Israēls bēga – ikviens uz savu dzīves vietu.
18
Bet Absaloms, pats vēl dzīvs būdams, bija ņēmis un sev uzcēlis akmens stabu ķēniņa ielejā, jo
viņš tā sprieda: «Man nav dēla, kurš varētu manu vārdu saglabāt.» Un viņš nosauca akmens stabu savā
vārdā; un tas vēl līdz šai dienai tiek saukts par Absaloma stabu.
19
Tad Ahimaācs, Cadoka dēls, sacīja: «Es skriešu un aiznesīšu ķēniņam labo vēsti, ka Tas Kungs
ar taisnības spriedumu viņu ir atbrīvojis no viņa ienaidniekiem!»
20
Bet Joābs viņam atbildēja: «Šodien tu nevari būt prieka vēstnesis; kādu citu dienu tu varētu būt
vēstnesis, bet šodien tu nedrīksti vēsti nonest, jo paša ķēniņa dēls ir miris.»
21
Tad Joābs pavēlēja kādam etiopietim: «Ej un paziņo ķēniņam, ko tu esi redzējis!» Un etiopietis
palocījās Joāba priekšā un aizsteidzās.
22
Bet Ahimaācs, Cadoka dēls, vēl turpināja un sacīja Joābam: «Lai būtu kā būdams, es arī gribētu
skriet aiz etiopieša!» Bet Joābs sacīja: «Kādēļ tu gribi skriet, mans dēls? Par šo vēsti tu nekā laba
nesaņemsi.»
23
Taču Ahimaācs, Cadoka dēls, vēl runāja ar Joābu: «Lai būtu kā būdams, bet es skriešu!» Un
Joābs viņam sacīja: «Nu tad skrej!» Tad Ahimaācs izraudzījās sev taisnu ceļu pa Jordānas ieleju un
aizsteidzās etiopietim priekšā.
24
Tobrīd Dāvids sēdēja starp abiem vārtiem, bet sargs uzkāpa uz vārtu jumta un uz mūra, un, kad
tas savas acis pacēla, tad viņš ieraudzīja kādu vīru vienu pašu skrejam.
25
Sargs to tūliņ ar saucienu paziņoja ķēniņam. Un ķēniņš sacīja: «Ja viņš ir viens pats, tad tam būs
laba vēsts mutē.» Kamēr tas pamazām tuvojās, 26 sargs ieraudzīja vēl otru vīru skrejam un ziņoja no
vārtu augšas: «Redzi, tur vēl kāds vīrs viens pats skrien šurpu!» Tad ķēniņš sacīja: «Arī tas būs labas
vēsts nesējs.»
27
Un sargs sacīja: «Es vēroju pirmā gaitu, un tas man liekas esam Ahimaācs, Cadoka dēls!» Tad
ķēniņš sacīja: «Tas ir krietns vīrs, tas patiesi nāk ar labu vēsti!»
28
Tad Ahimaācs izsaucās un sacīja ķēniņam: «Miers!» Un viņš noliecās ķēniņa priekšā uz sava
vaiga pie zemes un sacīja: «Slavēts lai ir Tas Kungs, tavs Dievs, kas ir uzveicis tos vīrus, kuri bija savas
rokas izstiepuši pret manu kungu un ķēniņu, tos nododams mūsu varā!»
29
Tad ķēniņš sacīja: «Kā labi klājas tam jauneklim Absalomam?» Tad Ahimaācs atbildēja: «Kad
ķēniņa kalps Joābs tavu kalpu nosūtīja, tad es gan redzēju lielu ļaužu drūzmu, bet es nezinu, ko tas
nozīmēja.»
30
Tad ķēniņš sacīja: «Paej tālāk un nostājies te!» Tad viņš gāja un nostājās.
31
Pa to laiku bija jau pienācis etiopietis un sauca: «Mans kungs un ķēniņ, atļauj man pasludināt
labu vēsti, ka Tas Kungs ar taisnu spriedumu ir tev piešķīris uzvaru pār visiem tiem, kas vien bija pret
tevi sacēlušies!»
32
Tad ķēniņš jautāja etiopietim: «Bet vai jauneklim Absalomam klājas labi?» Un etiopietis
atbildēja: «Lai tā, kā šim jauneklim klājas, klātos visiem mana kunga un ķēniņa ienaidniekiem un visiem
tiem, kas pret tevi ar ļaunu nolūku saceļas!»
12

19. nodaļa
Tad ķēniņš ļoti noskuma, un viņš uzkāpa vārtu augšējā telpā un raudāja, un sauca: «Mans dēls
Absalom! Manu dēliņ! Mans dēls Absalom! Kaut jel kāds būtu man ļāvis mirt tavā vietā! Ak, Absalom,
manu dēliņ! Mans dēls!»
2
Kad Joābam tika pavēstīts: «Redzi, ķēniņš raud un sēro Absaloma dēļ,» – 3 tad tanī dienā uzvara
pārvērtās par sērām visai tautai, jo tanī dienā ikviens dzirdēja: ķēniņš ir noskumis sava dēla dēļ.
4
Un zagšus tanī dienā karaspēks atgriezās pilsētā, kā allaž zogas iekšā ļaudis, kas kaujā bēgdami
krituši kaunā.
1
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Un ķēniņš pats bija aizsedzis savu seju un sauca stiprā balsī: «Ak, mans dēls Absalom! Absalom,
mans dēls, manu dēliņ!»
6
Tad Joābs ienāca pie ķēniņa namā un sacīja: «Šodien tu esi ar kaunu apklājis visu savu kalpu
vaigus, lai gan tie šodien glābuši tavu dzīvību un tavu dēlu un tavu meitu dzīvību, kā arī tavu sievu un
tavu blakussievu dzīvību, 7 jo tu mīli tos, kas tevi ienīst, un tu ienīsti tos, kas tevi mīl; tu šodien esi
atklāti parādījis, ka tev tavi karapulku virsnieki un kalpi nav itin nekas; jā, tagad es zinu, ja būtu tikai
Absaloms dzīvs, bet mēs visi šodien būtu miruši, tad tas tev, liekas, gan būtu pa prātam.
8
Bet tagad celies, izej ārā un runā sirsnīgi uz saviem kalpiem. Tik tiešām, pie Tā Kunga es ar
zvērestu apstiprinu – ja tu neiziesi, tad neviens vīrs vairs šo nakti nepaliks pie tevis, un tā tev būs
vislielākā nelaime no visām tām nelaimēm, kas tev ir uzbrukušas no tavas jaunības laikiem līdz pat šai
dienai!»
9
Tad ķēniņš cēlās un apsēdās vārtos; un, kad tautai tika paziņots: lūk, ķēniņš ir apsēdies vārtos, –
tad visa tauta nāca un gāja garām ķēniņam, bet Israēls bija nobēdzis ikviens savā teltī.
10
Un visi ļaudis visās Israēla ciltīs strīdējās un sacīja: «Ķēniņš mūs ir izglābis no mūsu
ienaidnieku rokas, un viņš mūs ir atsvabinājis no filistiešu rokas, un nu viņam bija jābēg Absaloma
priekšā projām no šīs zemes!
11
Bet tagad, kad Absaloms, ko mēs svaidījām sev par ķēniņu, ir karā miris, kāpēc jūs kavējaties
atvest ķēniņu atkal atpakaļ?»
12
Tad ķēniņš Dāvids lika priesteriem Cadokam un Abjatāram pateikt: «Runājiet uz Jūdas
vecajiem, sacīdami: kāpēc jūs gribat būt tie pēdējie, kas vestu ķēniņu atpakaļ viņa namā?» Tai brīdī visa
Israēla valoda jau bija kļuvusi zināma ķēniņam viņa namā.
13
«Jūs esat mani brāļi, jūs esat mani kauli un mana miesa – kāpēc tad jūs gribat būt tie pēdējie,
kad tagad ķēniņš vedams atpakaļ?
14
Un Amasam jums ir tā jāsaka: vai tu neesi no mana kaula un no manas miesas? Lai Dievs man
dara tā un vēl vairāk, ja tu nebūsi karaspēka virspavēlnieks Joāba vietā uz visu mūžu!»
15
Un viņš noskaņoja visu Jūdas vīru sirdis kā viena vienīga vīra sirdi, tā ka tie atsūtīja vienprātīgi
ziņu pie ķēniņa, sacīdami: «Griezies atpakaļ ar visiem saviem kalpiem!»
16
Un tā ķēniņš devās atpakaļ un nonāca pie Jordānas, un Jūda gāja uz Gilgalu, lai ietu ķēniņam
pretī un lai ķēniņu pārvestu pāri Jordānai.
17
Tad Šimejs, Geras dēls, benjamīnietis no Bahurimas, steidzās ķēniņam Dāvidam pretī un
nonāca pie viņa kopā ar Jūdas vīriem.
18
Un ar viņu kopā bija tūkstoš vīru no Benjamīna cilts un arī Ciba ar saviem piecpadsmit dēliem
un ar saviem divdesmit kalpiem. Jau ķēniņam pa priekšu viņi bija pārgājuši pāri Jordānai.
19
Tad ķēniņa nama iedzīve bija pārcelta, un bija darīts, kā viņš vēlējās. Un Šimejs, Geras dēls,
nokrita ķēniņa priekšā, kad viņš cēlās pāri Jordānai.
20
Un viņš sacīja ķēniņam: «Nepieskaiti man, mans kungs, to par vainu un nepiemini, ka tanī
dienā, kad mans kungs un ķēniņš atstāja Jeruzālemi, tavs kalps izdarīja grēku! Bet lai ķēniņš to
neuzskata par kaut ko nepiedodamu!
21
Tavs kalps jau pats to zina, ka ir grēkojis; bet, redzi, šodien es esmu nācis pats pirmais no visa
Jāzepa nama šeit lejā, lai sastaptu savu kungu un ķēniņu.»
22
Tad Abišajs, Cerujas dēls, atbildēja, sacīdams: «Vai tad Šimejs tiešām nebūtu jau tādēļ vien
nonāvējams, ka viņš ir Tā Kunga svaidīto lādējis?»
23
Bet Dāvids atbildēja: «Kas gan man daļas gar jums, Cerujas dēli, ka jūs man šodien gribat kļūt
par kārdinātāju sātanu? Šodien nevienam nebūs mirt Israēlā, jo es zinu, ka es šodien esmu atkal ķēniņš
pār Israēlu!»
24
Un ķēniņš sacīja Šimejam: «Tev nebūs mirt!» Un ķēniņš to viņam apstiprināja ar zvērestu.
25
Arī Mefibošets, Saula mazdēls, nonāca lejā ķēniņam pretī; bet viņš nebija nedz kopis savas
kājas, nedz kopis savas ūsas, nedz savas drēbes mazgājis no tās dienas, kad ķēniņš bija aizgājis, līdz šai
dienai, kad viņš vesels atgriezās.
26
Un, kad viņš no Jeruzālemes nāca, lai ietu pretī ķēniņam, tad ķēniņš viņam jautāja: «Kādēļ tu,
Mefibošet, neesi man nācis līdzi?»
27
Tad viņš atbildēja: «Mans kungs un ķēniņ! Mans kalps mani piekrāpis! Patiesi, es, tavs kalps,
sacīju: es likšu sev apseglot ēzeli, un uz tā es jāšu un tā jāšus nonākšu pie ķēniņa, jo tavs kalps ir tizls.
28
Bet šis, apkārt klīzdams, ir cēlis neslavu pret tavu kalpu pie mana kunga un ķēniņa. Bet mans
kungs un ķēniņš gudrībā līdzinās Dieva eņģelim; tā nu dari, kā tev patīk!
5
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Kaut arī visam mana tēva namam nekā cita nebija ko gaidīt no mana kunga un ķēniņa kā vienīgi
nāvi, taču tu savu kalpu novietoji starp tiem, kuri ēd pie tava galda; kādas tiesības tad man vēl ir, vai par
ko tad man vēl būs brēkt uz ķēniņu?»
30
Tad ķēniņš tam sacīja: «Ko tu te velti šķied vārdus? Es esmu teicis: tu un Ciba sadaliet tīrumu!»
31
Tad Mefibošets sacīja ķēniņam: «Ak, lai taču viņš ņem visu, pēc tam kad mans kungs un ķēniņš
ir vesels pārnācis savā namā!»
32
Arī gileādietis Barzillajs bija atnācis no Rogelimas un ar ķēniņu cēlās pāri Jordānai, lai viņu
pavadītu.
33
Un Barzillajs bija ļoti vecs, ap gadiem astoņdesmit, un viņš bija apgādājis ķēniņu ar uzturu, kad
tas bija mitis Mahanajimā, jo viņš bija ļoti bagāts vīrs.
34
Un ķēniņš sacīja Barzillajam: «Celies pāri kopā ar mani, kā sevi es tevi apgādāšu pie sevis
Jeruzālemē.»
35
Bet Barzillajs atbildēja ķēniņam: «Cik gan dzīves dienu vēl atlicis manos mūža gados, lai es
kopā ar ķēniņu dotos augšup uz Jeruzālemi?
36
Es šodien jau esmu astoņdesmit gadus vecs – vai es vēl varētu izšķirt, kas ir labs un kas ir
ļauns? Un vai tad tavs kalps vēl varētu sagaršot, ko viņš ēdīs vai ko dzers? Vai tad es vēl varētu
sadzirdēt, ko dzied dziedātāji un dziedātājas? Un kādēļ tad man vēl jākļūst par nastu manam kungam un
ķēniņam?
37
Tavs kalps tikai mazliet ies ķēniņam līdzi pāri Jordānai; bet kādēļ tu, ķēniņ, gribi man rādīt tik
daudz žēlastības?
38
Lūdzu, ļauj savam kalpam griezties atpakaļ, lai es varu savā dzimtajā pilsētā pie sava tēva un
mātes kapa mirt! Un redzi, še ir tavs kalps Kimhams, lai viņš ceļas pāri līdz ar manu kungu un ķēniņu,
dari tam, kā tev labpatīk!»
39
Tad ķēniņš atbildēja: «Jā, Kimhamam būs kopā ar mani celties pāri, un es tam darīšu visu, kas
ir labs tavās acīs, un visu, ko tu vien no manis vēlēsies, to es tavā labā darīšu!»
40
Kad viss karaspēks bija pārcēlies pāri Jordānai, tad ķēniņš cēlās pāri, skūpstīja Barzillaju un
svētīja viņu, un viņš griezās atpakaļ savā vietā.
41
Un ķēniņš gāja uz Gilgalu, un Kimhams viņu pavadīja. Un kopā ar ķēniņu bija pārcēlusies visa
Jūdas karavīru saime un puse no Israēla vīriem.
42
Un redzi, visi Israēla vīri nāca pie ķēniņa un jautāja ķēniņam: «Kāpēc mūsu brāļi, Jūdas vīri, ir
tevi zaguši un pārveduši ķēniņu līdz ar viņa namu un visus Dāvida vīrus pāri Jordānai?»
43
Tad visi Jūdas vīri atbildēja Israēla vīriem: «Tādēļ, ka ķēniņš mums ir tuvs radinieks! Bet kādēļ
jūs par to dusmojaties? Vai tad mēs esam ko ēduši no ķēniņa galda? Vai mēs no viņa esam kādas
dāvanas saņēmuši?»
44
Bet Israēla vīri atbildēja Jūdas vīriem, sacīdami: «Mums ir desmit daļas pie ķēniņa, un arī uz
Dāvidu mums ir vairāk tiesību nekā jums; kādēļ tad jūs esat mūs tā nicinājuši? Vai tad mēs pirmie
neieteicām vest mūsu ķēniņu atpakaļ?» Bet Jūdas vīru vārdi bija vēl bargāki nekā Israēla vīru vārdi.
29

20. nodaļa
Tur bija gadījies arī kāds nekrietns vīrs, vārdā Šeba, Bihrija dēls, benjamīnietis; tas pūta tauri,
vēstīdams: «Mums nav nekādas daļas gar Dāvidu, nedz arī kāda daļa gar Isaja dēla mantojumu! Ikviens
no Israēla lai paliek savās teltīs!»
2
Tad visi Israēla vīri novērsās no Dāvida un sekoja Šebam, Bihrija dēlam, bet ikviens Jūdas vīrs
vēl ciešāk turējās pie sava ķēniņa no Jordānas līdz Jeruzālemei.
3
Kad Dāvids bija atgriezies savā pilī Jeruzālemē, tad ķēniņš ņēma tās desmit sievas, kas bija
blakussievas, kuras viņš bija atstājis, lai tās sargātu pili, un viņš tās novietoja kādā atsevišķā ēkā un
gādāja tām iztiku, bet viņš vairs pie tām negāja. Tās kļuva cietumnieces līdz savai miršanas dienai un
visu savu atlikušo mūžu nodzīvoja kā atraitnes.
4
Un ķēniņš pavēlēja Amasam: «Sasauc man Jūdas vīrus pēc trim dienām un esi arī tu pats te!»
5
Tad Amasa gāja, lai sasauktu kopā Jūdu, bet, kad viņš kavējās pāri noteiktajam laikam, ko
ķēniņš bija viņam nolicis, 6 tad Dāvids sacīja Abišajam: «Nu mums Šeba, Bihrija dēls, nodarīs vairāk
ļauna nekā Absaloms. Ņem sava kunga kalpus un dzenies viņam pakaļ, lai viņš netiek iekšā stipri
nocietinātās pilsētās un neizzūd no mūsu acīm!»
7
Tad Abišaja vadībā no Jeruzālemes izgāja Joābs ar saviem karavīriem, kā arī miesassargi,
krētieši un plētieši, un visi karavadoņi, lai vajātu Šebu, Bihrija dēlu.
1
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Kad tie bija pie lielā akmens, kas atrodas Gibeonā, tad Amasa nāca tiem pretim, bet Joābs bija
tērpies savā karavīra tērpā, un tam pāri bija apjozta josta ar zobenu pie viņa gurniem piestiprinātā
makstī, un tas izslīdēja no maksts un nokrita zemē.
9
Tad Joābs sacīja Amasam: «Kā tev klājas, mans brāli?» Tai brīdī Joābs satvēra ar labo roku it
stipri Amasu pie bārdas, lai viņu noskūpstītu.
10
Bet Amasa nesargājās no zobena, kas bija Joāba rokā; to Joābs iedūra tā viņa vēderā, ka viņa
iekšas izgāzās zemē, un viņš mira, tā ka viņam vairs nevajadzēja otrreiz durt. Kamēr Joābs un viņa brālis
Abišajs vajāja Šebu, Bihrija dēlu, 11 kāds jauneklis no Joāba karavīriem bija atstāts pie Amasas, lai
sauktu: «Kas turas kopā ar Joābu un kas pieķēries Dāvidam, tas lai seko Joābam!»
12
Bet Amasa vēl vārtījās asinīs ceļa vidū. Kad šis vīrs redzēja, ka visi ļaudis tur apstājas, tad viņš
Amasu no ceļa novēla uz tīrumu un pārsedza tam pāri drēbes, tāpēc ka viņš bija novērojis, ka ikviens,
kas tam gāja garām, pie viņa apstājās.
13
Un, tikko tie bija viņu no ceļa novēluši nost, tā ikviens, pagājis garām, sekoja Joābam, lai vajātu
Šebu, Bihrija dēlu.
14
Bet šis pārstaigāja visu Israēla cilšu novadus līdz Abelai un Bet-Maahai un visu Berima tiesu,
un ļaudis pulcējās un sekoja viņam.
15
Tad tā karavīru saime, kura bija ar Joābu, nāca un viņu ielenca Abela-Bet-Maahā; un viņi
uzmeta pret pilsētu valni, un tas pacēlās līdz pirmā mūra augstumam, un visi ļaudis, kas bija pie Joāba,
lūkoja mūri graut un sagāzt.
16
Tad kāda gudra sieva uzkāpa uz pilsētas mūra un sauca no pilsētas: «Klausiet, klausiet! Lūdzu,
sakiet Joābam: pienāc tuvu klāt še – šinī vietā, es gribu ar tevi runāt!»
17
Kad viņš bija pienācis tuvu pie tās klāt, tad sieva jautāja: «Vai tu esi Joābs?» Un viņš atbildēja:
«Jā, es tas esmu!» Un viņa tam sacīja: «Uzklausi savas kalpones vārdus!» Un viņš atbildēja: «Es
klausos!»
18
Tad viņa sacīja: «Senāk mēdza tā runāt: kas vaicā, lai vaicā Abelā! – Un tā tie viegli tika galā.
19
Šīs pilsētas ļaudis ir vieni no miermīlīgākiem un uzticamākiem Israēlā, bet tu pats esi tas, kas
mēģini nopostīt pilsētu, pie tam tādu, kas ir Israēla māte. Kāpēc tu gribi iznīcināt Tā Kunga īpašumu?»
20
Tad Joābs atbildēja: «Es ir nedomāju to nedz izpostīt, nedz iznīcināt!
21
Tas nav tiesa! Bet viens vīrs no Efraima kalniem, vārdā Šeba, Bihrija dēls, bija savu roku
pacēlis pret ķēniņu, pret Dāvidu; izdodiet man tikai vienīgi viņu, tad es aiziešu projām no pilsētas!» Tad
sieva atbildēja Joābam: «Redzi, viņa galva pāri mūrim tiks pie tevis nomesta zemē!»
22
Un šī sieva gāja ar savu gudrību pie visiem iedzīvotājiem, un tie nogrieza Šebam, Bihrija dēlam,
galvu un izmeta to ārā Joābam. Tad Joābs lika pūst tauri par zīmi, ka atkāpjas no pilsētas, un ļaudis
izklīda visi pa savām dzīves vietām; bet Joābs atgriezās pie ķēniņa Jeruzālemē.
23
Un Joābs bija augstākais virspavēlnieks pār Israēla karaspēku, un Benaja, Jojada dēls, bija
virspavēlnieks pār miesassardzi, pār krētiešiem un pār plētiešiem.
24
Un Adorāms bija pār tiem, kas klausības darbos, bet Jošafats, Ahiluda dēls, bija valsts
padomnieks.
25
Un Ševa bija rakstvedis, bet Cadoks un Abjatārs bija priesteri.
26
Un arī Īra, Jaīra dēls, tāpat bija Dāvida priesteris.
8

21. nodaļa
Un Dāvida valdīšanas laikā bija bads trīs gadus no vietas, gadu pēc gada, un Dāvids meklēja Tā
Kunga vaigu. Un Tas Kungs sacīja: «Uz Saulu un viņa namu guļ asinsgrēks, tāpēc ka viņš nogalināja
gibeoniešus.»
2
Tad ķēniņš saaicināja gibeoniešus un runāja ar viņiem. Tomēr gibeonieši nebija no Israēla
bērniem, bet bija cēlušies no amoriešu atlikušajiem ļaudīm. Un Israēla bērniem ar viņiem bija noslēgta
ar zvērestu apstiprināta derība, bet Sauls bija meklējis tos nokaut savā lielajā dedzībā par Israēla un
Jūdas bērniem.
3
Un Dāvids jautāja gibeoniešiem: «Ko lai es jums daru, un ar ko lai es to izlīdzinu, ka jūs varētu
Tā Kunga mantojumu, Viņa tautu, svētīt?»
4
Un gibeonieši tam atbildēja: «Mums nevajag Saula un viņa nama dēļ ne sudrabu, ne zeltu; mēs
arī negribam, lai mūsu dēļ tiktu Israēlā kāds nonāvēts.» Tad viņš jautāja: «Ko tad jūs sakāt – ko man
jums būs darīt?»
5
Tad tie atbildēja ķēniņam: «Tas bija vīrs, kas mūs gandrīz vai nobeidza un kura nodoms bija mūs
pilnīgi iznīcināt, lai mēs nemaz vairs Israēla robežās nepastāvētu.
1
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Tāpēc izdodiet mums no viņa pēcnācējiem septiņus vīrus, ka mēs viņus pakaram Tā Kunga
kalnā Saula Gibeā, Tā Kunga izredzētajā pilsētā.» Un ķēniņš sacīja: «Es došu!»
7
Tomēr ķēniņš saudzēja Mefibošetu, Jonatāna dēlu, Saula dēladēlu, tā zvēresta dēļ, ko Dāvids un
Jonatāns, Saula dēls, savā starpā Tā Kunga priekšā bija zvērējuši.
8
Un ķēniņš ņēma Ricpas, Ajas meitas, abus dēlus, Armonu un Mefibošetu, ko tā bija Saulam
dzemdējusi, un arī vēl piecus Merabas, Saula meitas, dēlus, ko tā bija dzemdējusi Adriēlam, meholatieša
Barzillaja dēlam.
9
Un viņš tos nodeva gibeoniešu rokā, un tie tos pakāra Tā Kunga kalnā. Un visi septiņi gāja bojā
un mira pļaujas laika sākumā, kad sākās miežu pļauja.
10
Tad Ricpa, Ajas meita, ņēma maisu un to sev izklāja pār akmeni guļasvietai no pļaujas sākuma,
līdz kamēr pār tiem nolija lietus no debesīm; un viņa neatļāva uz tiem dienā nolaisties debesu putniem,
nedz arī lauku zvēriem tos aizskart naktī.
11
Un Dāvidam tika pateikts, ko Ricpa, Ajas meita, Saula blakussieva, bija darījusi.
12
Tad Dāvids nogāja un pieprasīja Saula un viņa dēla Jonatāna kaulus no Jābešas iedzīvotājiem
Gileādā, ko tie bija sev zagšus paņēmuši no Rehob-Bet-Šanas tirgus laukuma, kur filistieši bija kādreiz
Saulu un viņa dēlu pakāruši, kad viņi bija Saulu sakāvuši Gilboā.
13
Un viņš atveda no turienes gan Saula, gan arī Jonatāna, viņa dēla, kaulus, un viņš tiem
pievienoja arī šo pakārto kaulus; 14 un viņš tos apglabāja līdz ar Saula kauliem un viņa dēla Jonatāna
kauliem Benjamīna cilts zemē klintī Kīša, viņa tēva, kapu vietā. Kad viss bija pēc ķēniņa pavēles
izdarīts, tad pēc tam Dievs atkal apžēlojās par šo zemi.
15
Un vēl viens karš cēlās starp filistiešiem un Israēlu. Un Dāvids nogāja kopā ar saviem kalpiem,
un viņi cīnījās ar filistiešiem, bet Dāvids pagura.
16
Un tur bija kāds vīrs, vārdā Jišbī-Benobs, viens no Rafas dzimuma, un tā šķēps bija no vara trīs
simti seķeļu smags, un viņš bija apjozies ar jaunu zobenu un bija nodomājis Dāvidu nogalināt.
17
Bet viņam uzbruka Abišajs, Cerujas dēls, un tas sita šo filistieti un viņu nonāvēja. Toreiz
Dāvida vīri viņu ļoti lūdza, sacīdami: «Tu vairs nenāksi mums līdzi karā, lai līdz ar tevi neizdziest
gaisma Israēlā!»
18
Pēc tam atkal izcēlās karš ar filistiešiem Gobā; toreiz atkal Sibeka, Hušaja dēls, nokāva Safu,
kas arī bija Rafas dzimuma.
19
Un vēl vienu reizi izcēlās karš pret filistiešiem Gobā; tad Ēlhanans, Jair-Oregima dēls, no
Bētlemes, nogalināja Goliātu no Gātas, kura šķēpa kāts jau vien bija kā audēja riestava.
20
Kad vēlreiz izcēlās karš Gātā, tad tur bija kāds ļoti liela auguma vīrs. Viņam bija seši pirksti
katrai rokai un seši katrai kājai, pavisam kopā divdesmit četri pirksti; arī tas bija no Rafas cilts.
21
Un, kad viņš bija noniecinājis Israēlu, tad to nosita Jonatāns, Šimeja dēls, Dāvida brāļa dēls.
22
Šie visi četri bija Rafas dzimuma no Gātas, bet tie krita no Dāvida vai viņa karavīru rokas.
6

22. nodaļa
Un Dāvids griezās ar šīs dziesmas vārdiem pie Tā Kunga tanī dienā, kad Tas Kungs viņu bija
izglābis no visu viņa ienaidnieku rokas un no Saula rokas. Un viņš sacīja:
2
«Tas Kungs ir mans akmens kalns, mana pils un mans glābējs.
3
Mans Dievs ir mana klints, tajā es glābšos, mans lielais vairogs un manas pestīšanas rags, mans
augstais sargs, mans patvērums, mans pestītājs, kas Tu mani atpestī no varmācībām.
4
Es piesaukšu To Kungu, Viņš ir slavināms, tā es tikšu izglābts no saviem ienaidniekiem.
5
Jo nāves bangas bija mani apņēmušas, Beliāla upes mani biedēja, 6 elles saites mani apvija,
nāves cilpas mani žņaudza.
7
Savās bailēs es kliedzu pēc Tā Kunga un piesaucu savu Dievu pēc palīdzības; tad Viņš
sadzirdēja manu balsi Savā namā, un mans izbaiļu sauciens nonāca Viņa ausīs.
8
Zeme līgojās un trīcēja, debesu pamati tika sakustināti un grīļojās, kad Viņš bija dusmās
iededzies.
9
Dūmi izplūda no Viņa nāsīm un rijēja uguns no Viņa mutes, liesmaini zibeņi dzirkstīja no Viņa.
10
Viņš nolaida debesis un pats nokāpa zemē, un tumši padebeši bija zem Viņa kājām; 11 un Viņš
brauca uz ķeruba un lidoja un traucās lejup ar vētras spārniem; 12 un tumsu Viņš lika Sev visapkārt par
apsegu, tumši, biezi sablīvēti lietus mākoņi bija virs Viņa; 13 no spožuma, kas iet Viņam pa priekšu,
šķēlās liesmaini zibeņi.
14
Tas Kungs lika pērkoniem rībēt no debesīm, un Visuaugstākais lika nodārdēt Savai balsij.
15
Un Viņš izmeta Savas bultas un izklīdināja Savus ienaidniekus, Viņš meta zibeņus un tos
izbiedēja.
1
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Jūras pirmgultne kļuva redzama, pasaules pamati tika atsegti Tā Kunga bardzības dēļ ar Viņa
nāšu dvašu.
17
No debesu augstumiem Viņš izstiepa roku; un Viņš mani satvēra un izvilka no lieliem ūdeņiem,
18
Viņš mani izrāva no spēcīgiem ienaidniekiem un no maniem nīdētājiem, kaut tie bija varenāki nekā
es.
19
Tie nebaltā dienā bija sacēlušies pret mani, bet Tas Kungs bija mans atbalsts; 20 Viņš mani
izveda klajumā, izrāva no briesmām, jo Viņam bija labs prāts pret mani.
21
Tā Tas Kungs dara man labu pēc manas taisnības, Viņš man atdara pēc manu roku šķīstības, 22
jo es esmu pasargājis Tā Kunga ceļus svētus un neesmu atkritis neuzticībā no sava Dieva.
23
Visas Viņa tiesas ir manu acu priekšā, un no Viņa baušļiem es nekad neesmu atkāpies.
24
Es paliku bezvainīgs Viņa priekšā un izsargājos no pārkāpuma.
25
Un Tas Kungs man atdarīja pēc manas taisnības, pēc manas šķīstības Viņa acīs.
26
Labajam Tu parādi Sevi kā labu, un kopā ar taisnīgiem Tu rādies taisns.
27
Ar šķīstiem Tu parādies šķīsts, bet tiem, kas aplam dzīvo, arī Tu sagādā vilšanos.
28
Tu izglāb apspiestos ļaudis, bet Tavas acis ir pret lepnajiem, lai tos pazemotu.
29
Tu, ak, Kungs, esi mans spīdeklis, un Tu, mans Dievs, apgaismo manu tumsu.
30
Ar Tavu palīdzību es pārvaru iebrukušos pulkus, ar sava Dieva atbalstu es varu lēkt pāri
mūriem.
31
Patiešām, Dieva ceļš ir pilnīgs, Tā Kunga vārdi ir pārbaudīti un patiesi, Viņš ir par vairogu
visiem, kas meklē patvērumu pie Viņa.
32
Un kurš tad tiešām ir Dievs, ja ne Tas Kungs, un kas ir klints, ja ne mūsu pašu Dievs?
33
Šis ir tas Dievs, kas mani apjož ar spēku, un Viņš dara līdzenus manus ceļus.
34
Viņš man ir devis kājas kā briedim, un Viņš mani nostatījis drošībā uz Saviem augstumiem; 35
Viņš mācīja manas rokas karot, lai tās spētu savilkt vara stopu.
36
Tu man piešķīri Savu sargātāju vairogu, un Tava žēlastība darīja mani lielu.
37
Maniem soļiem Tu esi devis platu ceļu zem manis, un mani krumšļi nav ļodzījušies.
38
Es vajāju savus ienaidniekus, tos iznīcinādams, un es negriezos atpakaļ, iekāms viņus nebiju
pilnīgi iznīcinājis.
39
Es viņus pilnīgi iznīcināju un sadragāju, ka viņi vairs necēlās, bet sabruka zem manām kājām.
40
Tu mani apjozi ar spēku karam, Tu nospiedi ceļos tos, kas bija pret mani sacēlušies.
41
Tu liki maniem ienaidniekiem bēgt, un savus nīdējus es iznīcināju.
42
Viņi raudzījās visapkārt pēc palīdzības, bet nebija glābēja, viņi raidīja savus saucienus pie Tā
Kunga, bet Viņš tos neuzklausīja.
43
Tad es viņus sadrumstaloju kā zemes putekļus, es viņus saberzu pīšļos kā ielas dubļus, un es tos
izkaisīju.
44
Tu mani izglābi no manas tautas ķildām, Tu mani iecēli par pavēlnieku citām tautām; tautas, ko
es nepazinu, man kalpo.
45
Sveštautiešu dēli man parāda goddevību; ar dzirdīgām ausīm tie uztver manus vārdus un
paklausa man.
46
Sveštautiešu dēli ir zaudējuši drosmi, un drebēdami tie iziet no savām nocietinātām pilīm.
47
Tas Kungs ir dzīvs, slavēts lai ir mans patvērums! Un augsti teikts lai ir mans Dievs, manas
glābšanas klints, 48 tas Dievs, kas man ir devis spēju atriebt, kas ir nolicis tautas man pie kājām, 49 kas
mani darījis brīvu no manu ienaidnieku varas un kas mani paaugstinājis pār tiem, kuri sacēlās pret mani.
Tu esi mani izglābis no varmācīgiem ļaudīm!
50
Tāpēc es Tevi, Kungs, pateicīgs slavēšu tautu vidū, un Tavam Vārdam es došu godu,
dziedādams slavas dziesmas, 51 Tev, kas Tu esi lielu uzvaru piešķīris Savam ķēniņam un kas Tu esi
žēlastību parādījis Savam svaidītajam, Dāvidam, un viņa pēcnācējiem mūžīgi!»
16

23. nodaļa
Un šie ir Dāvida pēdējie vārdi – Dāvida, Isaja dēla, vārdi. Tā teica tas vīrs, kas bija ticis diženi
paaugstināts, Jēkaba Dieva svaidītais, Israēla dziesminieks:
2
«Tā Kunga Gars runā ar manu muti, un Viņa vārds ir uz manas mēles.
3
Israēla Dievs ir pats runājis ar mani, Israēla klints man ir sacījusi: pār cilvēkiem valda taisnīgi
tas, kas valda Dieva bijībā, – 4 Viņš ir kā rīta gaisma, kā rīta saule, kas atspīd skaidrā rītā, kad pēc lietus
zaļā zelmeņa asni dīgst no zemes.
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Vai tāds pats nav mans nams kopā ar Dievu? Dievs pats taču ir slēdzis ar mani mūžīgu derību,
kas ir pilnīga un droša visās lietās; jo visai manai glābšanai un visām manām cerībām – vai Viņš neliks
tām plaukt?
6
Bet ļaundari ir kā ērkšķi, ko nomet, jo tos neviens nevar rokā saturēt, 7 un ikviens, kas tiem
pieskaras, lai pienācīgi apbruņojas ar dzelzi un lai rīkojas veikli ar šķēpa kātu un tos sadedzina ar uguni
tanī vietā, kur tie auguši!»
8
Šie ir to varonīgo vīru vārdi, kas bijuši Dāvidam. Jošeb-Bašebets, tahkemonietis, trijotnes
galvenais, visizcilākais, kas, savu šķēpu pacēlis, vienā reizē nodūra astoņi simti ienaidnieku.
9
Un pēc viņa trijotnē nākamais bija Ēleāzars, Dodo dēls, Ahohija dēladēls, viņš bija kopā ar
Dāvidu, un tie sakāva filistiešus toreiz, kad viņi bija sapulcējušies karam un israēlieši jau atkāpās; 10 viņš
cēlās un kāva filistiešus, kamēr viņa roka piekusa un pielipa pie zobena. Un Tas Kungs deva tanī dienā
lielu uzvaru; un tie ļaudis atkal atgriezās, lai nogalinātos aplaupītu.
11
Nākošais pēc viņa bija Šamma, hararieša Ages dēls. Kādreiz filistieši bija sapulcējušies pie
Lehijas, un tur kādā tīrumā auga daudz lēcu; kad tauta bēga no filistiešiem, 12 tad viņš viens pats stājās
tīruma vidū, noturējās tanī un kāva filistiešus, un Tas Kungs viņam deva lielu uzvaru.
13
Reiz šie trīs no trīsdesmit vadoņiem ieradās pļaujas laikā pie Dāvida Adullāmas alā, un tanī
pašā laikā filistiešu pulki bija uzcēluši savas teltis Refaima līdzenumā.
14
Dāvids tolaik atradās kalnos nocietinātā vietā, bet filistiešu karavīri bija novietoti Bētlemē.
15
Un Dāvidam bija ienākusi prātā pārgalvīga doma, un viņš sacīja: «Kas man atnesīs ūdeni no tās
akas, kura atrodas Bētlemē pie pilsētas vārtiem?»
16
Tad šie trīs varonīgie vīri izlauzās cauri filistiešu nometnei, pasmēla ūdeni no akas Bētlemē pie
vārtiem un atnesa to Dāvidam. Bet viņš to negribēja dzert un izlēja kā dzeramo upuri Tam Kungam.
17
Un viņš teica: «Lai Tas Kungs mani pasargā, ka es tā kaut ko darītu! Vai tad tās nav to vīru
asinis, kuri bija nogājuši, savu dzīvību netaupīdami?» Un viņš to negribēja dzert. Tādus darbus šie trīs
varonīgie vīri bija darījuši.
18
Bet Abišajs, Joāba brālis, Cerujas dēls, bija galvenais tiem trīsdesmit vīriem; viņš savu šķēpu
vicināja pār trīs simti vīriem un tos nokāva, un viņam bija vārds starp tiem trīsdesmit.
19
Starp tiem trīsdesmit viņš bija visaugstākais, un tāpēc viņš kļuva tiem par virsnieku; tomēr tiem
trim viņš līdzināties nespēja.
20
Benaja, Jojadas dēls, drosmīgs vīrs, kas lielus darbus darījis, bija no Kabceēlas; viņš nogalināja
abus Ariēla dēlus, Moāba varoņus; viņš reiz devās alā un nokāva lauvu kādā dienā, kad sniegs bija
uzkritis.
21
Viņš arī nogalināja milzīga auguma ēģiptieti, un šī ēģiptieša rokā bija šķēps; bet viņš pie tā gāja
ar nūju, izsita šķēpu no ēģiptieša rokas un to nodūra ar viņa paša šķēpu.
22
To visu izdarīja Benaja, Jojadas dēls, un viņam bija vārds starp tiem trīsdesmit varonīgajiem
vīriem.
23
Viņš bija augsti cienīts no visiem trīsdesmit, bet tiem trim viņš līdzināties nespēja. Un Dāvids
viņu nolika savas miesassardzes priekšgalā.
24
Arī Asahēls, Joāba brālis, bija starp šiem trīsdesmit un Ēlhanans, Dodo dēls, no Bētlemes; 25
Šamma no Harodas; Elika no Harodas; 26 Halecs, Paltija dēls; Īra, Ikeša dēls, no Tekojas; 27 Abiēzers no
Anatotas; Mebunajs no Hušas; 28 Salmons, Aho dēls; Marajs no Netofas; 29 Halebs, Baānas dēls, no
Netofas; Itajs, Ribaja dēls, no Gibeas Benjamīna ciltī; 30 Benaja no Piratonas; Hidajs no Gaāšas upju
novadiem; 31 Abialbons no Arabas tuksneša; Asmavets no Bahurimas; 32 Eljaba no Šaālbonas; arī
gunietis Jāzens; 33 Jonatāns, Šammas dēls, no Harāras; Ahiāms, Šarara dēls, no Harāras; 34 Ēlifelets,
Ahasebaja dēls, no Bet-Maāhas; Ēliāms, Ahitofela dēls, no Gilonas; 35 Hecrajs no Karmela; Paārajs no
Arbas; 36 Īgals, Nātāna dēls, no Cobas; Banijs no Gadas; 37 amonietis Celeks; Naharajs no Beērotas,
Joāba, Cerujas dēla, ieroču nesējs; 38 Īra no Tatīras; Garebs no Tatīras; 39 un hetietis Ūrija, pavisam kopā
trīsdesmit septiņi vīri.
5

24. nodaļa
Tad Tā Kunga dusmas atkal iedegās pret Israēlu, un viņš skubināja Dāvidu pret tiem, sacīdams:
«Ej un saskaiti Israēlu un Jūdu!»
2
Tad ķēniņš pavēlēja karaspēka virspavēlniekam Joābam: «Ej un apstaigā it visur visas Israēla
ciltis no Danas līdz Bēršebai un izdari tautas skaitīšanu, lai es zinātu ļaužu daudzumu!»
3
Tad Joābs atbildēja ķēniņam: «Lai Tas Kungs, tavs Dievs, padarītu visu tautu, cik liela tā arī jau
būtu, vēl simtkārt lielāku, un lai manam kungam un ķēniņam būtu lemts to vēl skatīt ar paša acīm! Bet
kāpēc tu, mans kungs un ķēniņ, gribi darīt šo lietu?»
1
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Bet ķēniņa pavēle palika spēkā pret Joābu un pret karaspēka virsniekiem. Tā Joābs un karaspēka
virsnieki devās projām no ķēniņa, lai Israēlā izdarītu tautas skaitīšanu.
5
Un viņi devās pāri Jordānai un apmetās teltīs pie Aroēras, pa labi no pilsētas, kas atrodas
Arnonas upes ielejas vidusdaļā virzienā uz Gadu un uz Jāzeru.
6
No turienes viņi nogāja uz Gileādu un uz Tahtīm-Hodšī zemi; un tie nonāca līdz Dan-Jaānai un
līdz Sidonas apkārtnei.
7
Pēc tam tie devās uz nocietināto Tiras pilsētu un uz visām heviešu un ānaāniešu pilsētām un
beidzot nonāca Jūdas Negebā pie Bēršebas.
8
Kad tie bija pārstaigājuši visu zemi, tie pēc deviņiem mēnešiem un divdesmit dienām pārnāca
atpakaļ Jeruzālemē.
9
Tad Joābs deva ķēniņam skaitīšanā uzzināto ļaužu skaitu: Israēlā bija astoņi simti tūkstošu
spēcīgu vīru, kas bija zobena nesēji, bet Jūdā bija pieci simti tūkstošu vīru.
10
Tad, kad Dāvids bija beidzis tautas skaitīšanu, viņa sirdsapziņa kļuva nemierīga un viņš lūdza
To Kungu: «Es esmu ļoti smagi grēkojis ar to, ko es esmu darījis; bet tagad, ak, Kungs, lūdzu piedod
Sava kalpa pārkāpumu, jo es esmu ļoti aplami rīkojies!»
11
Kad Dāvids nākamā rītā cēlās, tad Tā Kunga vārds atklājās pravietim Gadam, Dāvida
redzētājam, sacīdams:
12
«Noej pie Dāvida un saki viņam: tā saka Tas Kungs: trīs lietas Es tev lieku priekšā, izvēlies
vienu no tām – un Es tev to darīšu!»
13
Tad Gads nogāja pie Dāvida un teica viņam, sacīdams: «Vai lai tev par sodu tava zeme top
piemeklēta ar trim bada gadiem? Jeb vai tu gribi trīs mēnešus slapstīties no saviem vajātājiem? Jeb vai
tu gribi, lai trīs dienas tavā zemē plosās mēris? Pārdomā labi un apsver, kādu atbildi lai es tam dodu, kas
šo pavēli ir devis un mani sūtījis.»
14
Tad Dāvids sacīja Gadam: «Man ir ļoti lielas bailes. Es labāk vēlētos krist Tā Kunga rokā, jo
bezgalīga ir Viņa žēlastība, bet es gan nevēlos krist cilvēku rokā!»
15
Tad Tas Kungs lika Israēlā plosīties mērim no rīta līdz noliktajam laikam, un no tautas nomira –
no Danas līdz Bēršebai – pavisam septiņdesmit tūkstoši cilvēku.
16
Bet, kad eņģelis savu roku izstiepa pār Jeruzālemi, lai to izpostītu, tad To Kungu pārņēma
nožēla par šo nelaimi, un Viņš sacīja eņģelim, kas nesa bojā eju ļaudīm: «Tagad pietiek! Atrauj savu
roku!» Un Tā Kunga eņģelis atradās pie jebusieša Araunas klona.
17
Tad Dāvids sacīja Tam Kungam, kad viņš ieraudzīja eņģeli, kas tautu piemeklēja, un izsaucās:
«Redzi, es esmu grēkojis un esmu izdarījis pārkāpumu! Bet ko šīs avis ir izdarījušas? Lai Tava roka ir
pret mani un pret manu namu!»
18
Tad tanī dienā Gads nāca atkal pie Dāvida un viņam sacīja: «Dodies kalnup un uzcel altāri Tam
Kungam uz jebusieša Araunas klona!»
19
Un Dāvids kāpa kalnā, kā Gads bija viņam sacījis, pēc Tā Kunga pavēles.
20
Kad Arauna no augšienes skatījās un ieraudzīja ķēniņu ar saviem kalpiem nākam pie viņa, tad
Arauna izgāja ārā un metās uz sava vaiga pie zemes ķēniņa priekšā.
21
Un Arauna jautāja: «Kādēļ mans kungs un ķēniņš nāk pie sava kalpa?» Un Dāvids atbildēja:
«Lai no tevis pirktu klonu, jo es gribu še Tam Kungam celt altāri, lai šī mocība tautā izbeigtos.»
22
Tad Arauna sacīja Dāvidam: «Lai mans kungs un ķēniņš ņem dedzināmo upuri un upurē, kā
viņam tas labāk patīk! Redzi, še ir liellopi dedzināmam upurim un kuļamie rīki un vēršu jūgi malkai!
23
Šo visu, ak, ķēniņ, Arauna nodod ķēniņam kā dāvanu!» Un Arauna vēl tālāk sacīja ķēniņam:
«Lai Tam Kungam, tavam Dievam, ir uz tevi labs prāts!»
24
Bet ķēniņš atbildēja Araunam: «Tā ne! Bet es par pilnu atlīdzību to no tevis nopirkšu, jo es
negribu Tam Kungam, savam Dievam, nest dedzināmos upurus, kas man būtu dāvināti!» Tā Dāvids
nopirka par piecdesmit sudraba seķeļiem tiklab klonu, kā vēršus.
25
Un Dāvids tur uzcēla altāri Tam Kungam un upurēja gan dedzināmos upurus, gan kaujamos
pateicības upurus; tā Tas Kungs salīdzinājās ar zemi, un mocība tika novērsta no Israēla.
4
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20. Pirmā Ķēniņu Grāmata
(V.E.: Krievu Bībelē: «Третья книга Царств» {R-BIBLE2})
1. nodaļa
Kad ķēniņš Dāvids bija kļuvis vecs un bija jau labi gados, viņu gan apsedza ar viņa drēbēm, bet
viņš nesasila.
2
Tad viņa kalpi viņam sacīja: «Sameklēsim savam kungam un ķēniņam kādu jaunavīgu sievu, kas
pastāvīgi būtu viņa tuvumā, kas viņu apkalpotu un būtu viņa aprūpētāja; viņa lai arī guļ pie viņa krūts un
lai sasilda mūsu kungu un ķēniņu.»
3
Un viņi meklēja skaistu jaunavu visās Israēla robežās, un viņi atrada sunamieti Abišagu, un viņi
to atveda pie ķēniņa.
4
Un šī jaunava patiešām bija ļoti skaista un kļuva ķēniņam par aprūpētāju, un viņa tam kalpoja,
bet sakaru ķēniņam ar viņu nebija.
5
Bet Hagitas dēls Adonja lielīdamies sacīja: «Es kļūšu par ķēniņu.» Un viņš sev sagādāja ratus un
jātniekus, un piecdesmit vīrus, kas skrēja viņam pa priekšu.
6
Bet viņa tēvs viņam nekad nebija nekādus pārmetumus par to izteicis, jautādams: «Kādēļ tu tā
rīkojies?» Viņam bija arī skaists augums, un Hagita viņu bija dzemdējusi tūliņ pēc Absaloma.
7
Un viņš bija ar Joābu, Cerujas dēlu, un ar priesteri Abjatāru jau vienojies.Tie atbalstīja Adonju.
8
Turpretī priesteris Cadoks un Benaja, Jojadas dēls, tāpat pravietis Nātāns un Šimejs, un Rejs, un
arī Dāvida izlasītie varoņi nebija ar Adonju.
9
Un Adonja upurēja kaujamos upurus: sīklopus, liellopus un barotus lopus pie Zoheletes akmens,
kas atrodas blakus Ajin-Rogelai. Un viņš saaicināja visus savus brāļus, ķēniņa dēlus, un arī visus ķēniņa
darbiniekus, Jūdas vīrus.
10
Bet pravieti Nātānu un Benaju, kā arī varoņus un Salamanu viņš neaicināja.
11
Tad Nātāns sacīja Salamana mātei Batsebai, sacīdams: «Vai tu to vēl neesi dzirdējusi, ka mums
Adonja, Hagitas dēls, ir par ķēniņu, bet mūsu pašu kungs Dāvids to nezina.
12
Un tagad nāc, es tev gribu dot kādu derīgu padomu, kā tu vari izglābt pati savu un sava dēla
Salamana dvēseli.
13
Aizej pie ķēniņa Dāvida un saki viņam: vai tu pats, mans kungs un ķēniņ, neesi ar zvērestu
apsolījis savai kalponei: mans dēls Salamans būs ķēniņš pēc manis un sēdēs uz mana troņa? Bet kādēļ
tagad Adonja ir ķēniņš?
14
Un, lūk, kamēr tu vēl sarunāsies ar ķēniņu, es arī pēc tevis nākšu pie viņa un apstiprināšu tavus
vārdus.»
15
Un Batseba gāja pie ķēniņa iekšējā telpā; un ķēniņš bija ļoti novecojis, un Abišaga pašreiz
apkopa ķēniņu.
16
Un Batseba palocījās un metās uz sava vaiga pie zemes ķēniņa priekšā, bet ķēniņš jautāja: «Ko
tu vēlies?»
17
Un tā viņam sacīja: «Mans kungs, tu pats ar zvērestu pie Tā Kunga, sava Dieva, savai kalponei
esi apsolījis: tavs dēls Salamans būs ķēniņš pēc manis un sēdēs uz mana troņa.
18
Un nu, redzi, Adonja ir ķēniņš, bet tu pats, mans kungs un ķēniņ, to nezini.
19
Un viņš jau ir upurējis – vēršus un barotus lopus, un sīklopus, un viņš ir saaicinājis visus ķēniņa
dēlus, arī priesteri Abjatāru un karaspēka virspavēlnieku Joābu, bet tavu kalpu Salamanu viņš aicinājis
nav.
20
Bet tu pats, ak, kungs un ķēniņ, visa Israēla acis ir uz tevi vērstas, – tev pienākas tiem paziņot,
kas sēdēs uz mana kunga un ķēniņa troņa pēc viņa.
21
Un notiks, kad mans kungs un ķēniņš būs aizgājis dusēt pie saviem tēviem, es un mans dēls
Salamans būsim grēcinieki visu acīs.»
22
Un, kamēr viņa vēl sarunājās ar ķēniņu, tikmēr arī pravietis Nātāns bija atnācis.
23
Tad ķēniņam tika paziņots: «Pravietis Nātāns ir atnācis.» Un tas piegāja pie ķēniņa un nometās
uz sava vaiga pie zemes ķēniņa priekšā.
1
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Un Nātāns teica: «Kungs un ķēniņ! Vai tu esi pats teicis: Adonja būs ķēniņš pēc manis, vai arī:
viņš sēdēs uz mana troņa?
25
Redzi, viņš jau šodien ir nogājis un upurējis vērsi un barotus lopus, un daudz sīklopu un ir
saaicinājis gan visus ķēniņa dēlus, gan karapulku virsniekus, gan arī priesteri Abjatāru, un redzi, šie tur
ēd un dzer pie viņa un sauc: lai dzīvo ķēniņš Adonja!
26
Bet mani, kas es esmu tavs kalps, un priesteri Cadoku un Benaju, Jojadas dēlu, un tavu kalpu
Salamanu, tos viņš nav aicinājis.
27
Vai varbūt tā ir ķēniņa griba, un tu tikai to neesi darījis zināmu saviem kalpiem, kas pēc viņa
sēdēs uz mana kunga un ķēniņa troņa?»
28
Tad ķēniņš atbildēja un sacīja: «Ataiciniet pie manis Batsebu.» Un tā atnāca pie ķēniņa un
nostājās ķēniņa priekšā.
29
Un ķēniņš zvērēja un sacīja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs, kas manu dvēseli ir no visām
bēdām atbrīvojis!
30
Tik tiešām, es tagad zvēru pie Tevis, Kungs, Israēla Dievs, sacīdams, ka tavs dēls Salamans būs
ķēniņš pēc manis un viņš sēdēs uz mana troņa manā vietā, un tā es to šodien arī piepildīšu.»
31
Un Batseba palocījās ar savu vaigu līdz zemei, un viņa nometās uz sava vaiga pie zemes, ķēniņu
godinādama, un sacīja: «Mans kungs Dāvids lai dzīvo mūžīgi.»
32
Un ķēniņš Dāvids sacīja: «Ataiciniet man priesteri Cadoku un pravieti Nātānu, un Benaju,
Jojadas dēlu.» Un tie atnāca pie ķēniņa.
33
Un ķēniņš tiem sacīja: «Paņemiet sev līdzi sava kunga kalpus un uzsēdiniet manu dēlu
Salamanu uz mana mūļa un novediet viņu uz Gihonu.
34
Un lai priesteris Cadoks un pravietis Nātāns viņu svaida par ķēniņu pār Israēlu, un tur pūtiet
taures un sauciet: lai dzīvo ķēniņš Salamans!
35
Tad ejiet viņam pakaļ, un lai viņš nāk un sēstas uz troņa manā vietā; un viņš būs ķēniņš manā
vietā, un es došu pavēli, lai viņš kļūst par valdnieku pār Israēlu un pār Jūdu.»
36
Tad Benaja, Jojadas dēls, atbildēja ķēniņam un sacīja: «Āmen, tā lai to apstiprina Tas Kungs,
mana kunga un ķēniņa Dievs.
37
Kā Tas Kungs ir bijis ar manu kungu un ķēniņu, tā lai Viņš ir arī ar Salamanu: lai Viņš vēl
augstāk paceļ viņa troni pār mana kunga un ķēniņa Dāvida troni.»
38
Un priesteris Cadoks un pravietis Nātāns un Benaja, Jojadas dēls, kā arī krētieši un plētieši
nogāja un uzsēdināja Salamanu uz ķēniņa Dāvida mūļa. Un tie to pavadīja līdz Gihonai.
39
Un priesteris Cadoks ņēma no telts eļļas ragu, un viņi svaidīja Salamanu un pūta taures, un visa
tauta sacīja: «Lai dzīvo ķēniņš Salamans!»
40
Un visa tauta devās kalnup, viņam sekodama, un tie pūta stabules un priecājās ar lielu prieku, tā
ka visa zeme, šķita, no viņu balsīm saplaisās.
41
Arī Adonja ar visiem ielūgtajiem viesiem, kad viņi bija beiguši ēst, izdzirda to, un, kad Joābs
sadzirdēja taures skaņas, viņš sacīja: «Kas tas par troksni, kas satrauc pilsētu?»
42
Kamēr viņš vēl tā runāja, tikmēr atnāca Jonatāns, priestera Abjatāra dēls, un Adonja tam sacīja:
«Nāc šurp, jo tu esi cienījams vīrs un tu nes labu vēsti.»
43
Bet Jonatāns ienāca un sacīja Adonjam: «Taisni otrādi – mūsu kungs, ķēniņš Dāvids, par ķēniņu
ir iecēlis Salamanu.
44
Ķēniņš bija sūtījis priesteri Cadoku un pravieti Nātānu, un Benaju, Jojadas dēlu, kopā ar
krētiešiem un plētiešiem, un viņi to sēdināja uz ķēniņa mūļa.
45
Un priesteris Cadoks un pravietis Nātāns viņu svaidīja Gihonā par ķēniņu, un no turienes viņi
gavilēdami ir devušies ceļā. Tas ir satraucis visu pilsētu, tādēļ arī saucieni un kliedzieni, kurus jūs nupat
dzirdējāt.
46
Arī pats Salamans jau ir apsēdies ķēniņa tronī.
47
Tāpat arī ir jau atsteigušies ķēniņa kalpi, lai ar svētības vārdiem sveiktu mūsu kungu un ķēniņu
Dāvidu, sacīdami: lai Tas Kungs Salamana vārdu padara vēl slavenāku par tavu vārdu, un lai Viņš
paaugstina viņa troni vēl augstāk par tavu troni. – Un ķēniņš bija zemu noliecies pār savu guļasvietu 48
un vēl piebildis: svētīts lai ir Tas Kungs, Israēla Dievs, kurš šodien vienu ir izraudzījis par mana troņa
mantinieku, manām acīm to redzot.»
49
Tad visi ielūgtie viesi, kas bija pie Adonjas, satrūkās, tie cēlās un gāja ikviens savu ceļu.
50
Bet Adonjam sametās bailes Salamana priekšā, un viņš cēlās, devās ceļā un satvēra stipri altāra
ragus.
24
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Un tas tika pateikts Salamanam: «Lūk, Adonja ir lielās izbailēs ķēniņa Salamana priekšā, un
raugi, viņš ir stingri satvēris altāra ragus, vēlēdamies, lai vispirms ķēniņš Salamans viņam ar zvērestu
apstiprina, ka tas ar zobenu nenonāvēs savu kalpu.»
52
Un Salamans sacīja: «Ja viņš pats pierādīs sevi par godīgu vīru, tad lai neviens no viņa matiem
nekrīt zemē. Bet, ja viņš pats būs ļaunprātīgs, tad es viņu nodošu nāvei.»
53
Tad ķēniņš Salamans nosūtīja ļaudis, kas viņu noveda no altāra zemē; un viņš nāca un palocījās
ķēniņa Salamana priekšā, un Salamans sacīja: «Ej savās mājās.»
51

2. nodaļa
Kad Dāvidam pienāca miršanas brīdis, tad viņš pavēlēja savam dēlam Salamanam, sacīdams:
2
«Es eju tagad visas radības ceļu, esi stiprs un parādi sevi kā vīru.
3
Ievēro visu Tā Kunga, sava Dieva, nolikto, lai tu staigātu pa Viņa ceļiem, glabātu stingri Viņa
likumus un Viņa baušļus, Viņa tiesas un Viņa liecības, kā tās ir uzrakstītas Mozus bauslībā, lai tev
veiktos visā, ko tu dari un kur vien tu grieztos.
4
Lai Dievs apstiprina Savu apsolījumu, ko Viņš par mani ir teicis, sacīdams: ja vien tavi dēli turēs
savas gaitas tā, ka tie ar visu savu sirdi un dvēseli centīsies staigāt patiesībā, tad, Viņš sacīja, tev neviens
netiks atrauts no Israēla troņa.
5
Un tāpat tu jau zini, ko man ir nodarījis Joābs, Cerujas dēls, proti, kā tas ir rīkojies ar diviem
Israēla karaspēka virspavēlniekiem – ar Abneru, Nera dēlu, un ar Amasu, Jetera dēlu –, kurus viņš ir
nogalinājis, kara asinis izliedams miera laikā un aptraipīdams ar izlietām asinīm savu jostu, kas ap viņa
gurniem, un savas kurpes, kas tam kājās.
6
Tādēļ rīkojies pēc savas gudrības, bet viņš gan lai neaiziet mierā sirmā vecumā mirušo valstībā.
7
Bet ar gileādieša Barzillaja dēliem apejies žēlsirdīgi: tie lai atrodas starp tiem, kas pastāvīgi ēd
pie tava galda, jo tie turējās kopā ar mani tolaik, kad es bēgu no tava brāļa Absaloma.
8
Un redzi, pie tevis vēl ir arī benjamīnietis Šimejs, Geras dēls, no Bahurimas pilsētas, kas ar
iznīcības lāstiem mani ir nolādējis tad, kad es biju ceļā uz Mahanajimu. Bet tad viņš bija atnācis man
pretī pie Jordānas, un es ar zvērestu pie Tā Kunga esmu apņēmies, solīdamies: ar zobenu es tevi
nenonāvēšu.
9
Bet tu viņu neturi vis par tik nevainīgu, jo tu esi gudrs vīrs un zini, ko tu viņam izdarīsi, lai viņu
sirmā vecumā novestu mirušo valstībā asinīm aptraipītu.»
10
Un Dāvids gūlās pie saviem tēviem, un viņi to apglabāja Dāvida pilsētā.
11
Bet laiks, cik ilgi Dāvids bija ķēniņš pār Israēlu, bija četrdesmit gadi: Hebronā septiņi gadi un
Jeruzālemē trīsdesmit trīs gadi.
12
Un Salamans mantoja sava tēva Dāvida troni, un viņa ķēniņa vara nostiprinājās.
13
Tad Adonja, Hagitas dēls, nāca pie Batsebas, Salamana mātes, un viņa tam jautāja: «Vai tu nāc
ar mieru?» Un viņš atbildēja: «Ar mieru gan.»
14
Un viņš sacīja: «Man tev kas sakāms.» Un viņa teica: «Saki.»
15
Un viņš sacīja: «Tu zini gan, ka man jau piederēja visa ķēniņa vara un uz mani sāka jau visi
Israēlā celt savas acis, bet tad tā tika manam brālim, jo no Tā Kunga tā viņam bija nolemta.
16
Bet tagad es izlūdzos vienu lūgumu no tevis, neaizliedz to man.» Un viņa tam sacīja: «Runā.»
17
Un viņš sacīja: «Runā, lūdzu, ar ķēniņu Salamanu, jo tevi viņš droši vien nenoraidīs, lai viņš
man dod sunamieti Abišagu par sievu.»
18
Un Batseba sacīja: «Labi, es tevis labad parunāšu ar ķēniņu.»
19
Batseba nogāja pie ķēniņa Salamana, lai ar viņu parunātu Adonjas labad. Un ķēniņš piecēlās, lai
dotos tai pretī, un viņš nolieca savu vaigu viņas priekšā pie zemes un atsēdās atkal uz sava troņa, un viņš
atsēdināja goda krēslā arī ķēniņa māti, un tā sēdēja viņa labajā pusē.
20
Un viņa sacīja: «Man pie tevis ir mazs lūgums, un lūdzu, neatsaki man to.» Tad ķēniņš sacīja
viņai: «Lūdz, mana māte, un es to nenoraidīšu.»
21
Un tā sacīja: «Pavēli, lai sunamiete Abišaga top dota Adonjam par sievu.»
22
Bet ķēniņš Salamans atbildēja un teica savai mātei: «Kādēļ tu lūdz Adonjam tikai sunamieti
Abišagu? Prasi tad jau pie viena viņam arī ķēniņa varu, jo viņš ir mans brālis, vecāks nekā es, un viņa
pusē ir tiklab priesteris Abjatārs, kā arī Joābs, Cerujas dēls.»
23
Un ķēniņš Salamans nozvērējās pats Tā Kunga priekšā, sacīdams: «Lai man Tas Kungs dara tā
un vēl vairāk, ja šis Adonjas lūgums nemaksātu viņam dzīvību.
24
Bet tagad: tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs, kas pats mani ir apstiprinājis, kas mani ir sēdinājis
uz mana tēva Dāvida troņa un kas man namu ir uzcēlis, kā Viņš pats ir apsolījis: Adonjam šodien ir
jāmirst!»
1
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Un ķēniņš Salamans deva pavēli Benajam, Jojadas dēlam, un tas nodūra Adonju, un viņš

nomira.
Bet priesterim Abjatāram ķēniņš pavēlēja: «Ej uz Anatotu, uz savu lauku, jo tu esi nāvei
nolemts vīrs, bet šodien es vēl tevi nenonāvēšu, jo tu esi Tā Kunga Dieva šķirsta nesējs mana tēva
Dāvida priekšā un arī tādēļ ne, ka tu esi dalījies ar manu tēvu visās tais ciešanās, kādas viņam nācās
pārdzīvot.»
27
Tā Salamans izraidīja Abjatāru, ka tas nevarēja vairs būt priesteris Tam Kungam, lai piepildītos
Dieva vārds, kādu Viņš pār Ēļa namu bija runājis Šīlo.
28
Kad šī vēsts nonāca pie Joāba, kas gan bija atbalstījis Adonju, kaut arī Absalomam viņš nebija
piebiedrojies, tad Joābs bēga Tā Kunga teltī un tur jo stipri satvēra altāra ragus.
29
Kad ķēniņam Salamanam arī tas tika paziņots, ka Joābs iebēdzis Tā Kunga teltī un stāvot tur
blakus altārim, tad Salamans deva rīkojumu Benajam, Jojadas dēlam, sacīdams: «Ej un nodur viņu.»
30
Un Benaja ienāca Tā Kunga teltī un teica Joābam: «Tā saka ķēniņš: ej ārā.» Bet viņš sacīja:
«Nē, es šeit pat gribu mirt.» Un Benaja nonesa ķēniņam atbildi, sacīdams: «Tā runāja Joābs, un tā es
viņam atbildēju.»
31
Un ķēniņš sacīja viņam: «Dari tā, kā viņš pats tev teica: nogalini viņu un aproc viņu, lai es un
mans tēva nams tiktu atbrīvoti no velti izlietām asinīm, kuras Joābs ir izlējis.
32
Un Tas Kungs lai uzliek viņa asins darbus uz viņa paša galvas, jo viņš uzbrucis un ar zobenu
nokāvis divus labus un taisnīgus vīrus no mūsu pašu vidus, kaut gan mans tēvs Dāvids to nemaz
nezināja, proti: Abneru, Nera dēlu, kas bija Israēla karaspēka virspavēlnieks, un Amasu, Jetera dēlu,
Jūdas karaspēka virspavēlnieku.
33
Tagad viņu izlietās asinis lai nāk atpakaļ uz Joāba galvu un uz tā pēcnācēju galvām uz
mūžīgiem laikiem, bet Dāvidam, viņa pēcnācējiem, viņa namam un viņa tronim lai no Tā Kunga tiek
mūžīga labklājība.»
34
Un Benaja, Jojadas dēls, gāja un uzbruka viņam ar zobenu un to nonāvēja. Un viņš to apglabāja
viņa namā tuksnesī.
35
Un ķēniņš iecēla Benaju, Jojadas dēlu, viņa vietā pār karaspēku, bet priesteri Cadoku ķēniņš
iecēla Abjatāra vietā.
36
Un ķēniņš nosūtīja vēsti un ataicināja Šimeju un sacīja viņam: «Uzcel pats sev namu
Jeruzālemē un apmeties tur, bet neizej no turienes ne šur, ne tur.
37
Un zini, ka tanī dienā, kad tu iziesi un dosies pāri Kidronas ielejai, tu mirdams mirsi, un tavas
asinis nāks pār tavu paša galvu.»
38
Tad Šimejs sacīja ķēniņam: «Ko tu esi runājis, tas ir labi, mans kungs un ķēniņ: kā tu sacīji, tā
arī tavs kalps to darīs.» Un Šimejs nodzīvoja Jeruzālemē labu laiku.
39
Un notika, ka divi Šimeja kalpi pēc trim gadiem aizbēga pie Gātas ķēniņa Ahija, Maāhas dēla,
un Šimejam tika paziņots: «Redzi, tavi kalpi ir Gātā.»
40
Un Šimejs cēlās, pavēlēja apseglot savu ēzeli un devās uz Gātu pie Ahija, lai uzmeklētu savus
kalpus. Un Šimejs tur nonāca un atveda savus kalpus no Gātas.
41
Un Salamanam tika paziņots, ka Šimejs esot bijis prom no Jeruzālemes un atkal atgriezies.
42
Tad ķēniņš lika atnākt Šimejam un sacīja viņam: «Vai es tev ar zvērestu pie Tā Kunga nesolījos
un neliecināju tev, sacīdams: tanī dienā, kad tu, māju atstājis, noiesi vienā vai otrā vietā, tad zini, ka tu
mirdams mirsi. Un tu piebildi: ko tu saki, tas ir labi, es klausīšu.
43
Un kādēļ tu tagad neesi klausījis to, kas bija ar zvērestu Tā Kunga priekšā apstiprināts? Tā taču
arī bija pavēle, kādu es tev biju devis.»
44
Un ķēniņš sacīja Šimejam: «Tu pats pazīsti savu sirdi, tos ļaunos darbus, kādus tu manam
tēvam Dāvidam biji nodarījis, un Tas Kungs lai liek taviem ļaunajiem darbiem atgriezties uz tavu paša
galvu.
45
Bet ķēniņš Salamans lai ir svētīts, un Dāvida tronim jābūt stipri pamatotam Tā Kunga priekšā
uz mūžīgiem laikiem.»
46
Un ķēniņš deva pavēli Benajam, Jojadas dēlam, un tas viņam ar zobenu uzbruka, un viņš
nomira. Bet ķēniņa valsts vara bija nostiprināta ar Salamana roku.
26

3. nodaļa
Salamans saradojās ar faraonu, Ēģiptes ķēniņu. Un viņš paņēma faraona meitu un ieveda to
Dāvida pilsētā, kamēr viņš vēl nebija paguvis uzcelt nedz pats savu namu, nedz Tā Kunga namu, nedz
mūri apkārt Jeruzālemei.
1
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Bet tauta vēl aizvien upurēja kaujamos upurus uz augstienēm, jo līdz tam laikam Tā Kunga
Vārda mājoklis vēl nebija uzcelts.
3
Kaut gan Salamans mīlēja To Kungu un staigāja sava tēva Dāvida ceļus, tomēr viņš arī mēdza uz
augstienēm upurēt kaujamos upurus un kvēpināt.
4
Tā nu ķēniņš devās uz Gibeonu, lai nestu tur kaujamos upurus, jo tā tolaik bija galvenā
upurēšanas vieta augstienēs. Uz šā altāra vien Salamans upurēja kādu tūkstoti dedzināmo upuru.
5
Kādu nakti Gibeonā Tas Kungs Salamanam parādījās sapnī. Un Tas Kungs sacīja: «Saki man, ko
lai Es tev dodu?»
6
Un Salamans sacīja: «Tu parādīji manam tēvam, savam kalpam Dāvidam, lielu žēlastību, tādēļ
ka viņš staigāja Tavā priekšā uzticīgā mīlestībā, taisnībā un sirds atklātībā, un Tu joprojām šo pašu lielo
žēlastību esi arī saglabājis pret viņu un esi viņam devis dēlu, kas šodien sēž uz viņa troņa.
7
Un tagad Tu, Kungs, mans Dievs, esi Savu kalpu iecēlis par ķēniņu mana tēva Dāvida vietā. Bet
es vēl esmu jauns zēns, kas nezina, kā iziet un kā ienākt.
8
Un Tavs kalps atrodas Tavas tautas vidū, kādu Tu pats esi izraudzījis, kas ir liela tauta, kuru
nevar aplēst, nedz izskaitīt tās lielā vairuma dēļ.
9
Un tādēļ dod Savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis pār Tavu tautu un lai
varētu atšķirt labu un ļaunu, jo kas gan lai spētu pārvaldīt šo Tavu lielo tautu?»
10
Un šis vārds patika Tam Kungam, proti, ka Salamans tieši šādu lietu bija lūdzis.
11
Un Tas Kungs viņam atbildēja: «Tāpēc, ka tu esi izlūdzies sev šo lietu, bet neesi lūdzis sev garu
mūžu, nedz bagātību, nedz nāvi taviem ienaidniekiem, bet esi gan lūdzis, kā izprast taisnību un kā tai
paklausīt, 12 tad Es tev došu, kā tu esi vēlējies: redzi, Es tev dodu gudru sirdi un tik sapratīgu, ka tāds,
kāds esi tu, nav vēl neviens cilvēks bijis priekš tevis un tev līdzīgs necelsies arī pēc tevis.
13
Un tādēļ, ka tu to neesi lūdzis, Es tev došu arī bagātību un godu: un tāda kā tu starp ķēniņiem
nebūs visā tavā mūžā.
14
Un, ja vien tu staigāsi Manus ceļus, turēdams Manus likumus un Manus baušļus, kā staigāja
tavs tēvs Dāvids, tad Es vēl arī pagarināšu tava mūža dienas.»
15
Un Salamans pamodās: un, lūk, tas bija sapnis, bet viņš gāja uz Jeruzālemi un nostājās Tā
Kunga derības šķirsta priekšā, un viņš nesa dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus un
sarīkoja dzīres visiem saviem kalpiem.
16
Tolaik atnāca divas netiklas sievas pie ķēniņa un nostājās viņa priekšā.
17
Un viena sieva sacīja: «Mans Kungs, es dzīvoju ar šo te sievu kopā vienā namā, un es pie viņas
arī esmu dzemdējusi tanī pat namā.
18
Un notika, ka trešajā dienā, pēc tam kad es biju dzemdējusi, arī šī sieva dzemdēja. Un mēs
bijām abas kopā, un neviena sveša cilvēka nebija pie mums tanī namā, kā vienīgi mēs divas vien bijām
tanī namā.
19
Bet šīs sievas bērns nomira tanī naktī, tādēļ ka viņa tam bija uzgūlusies virsū.
20
Bet tā naktī piecēlās un paņēma manu dēlu, kas bija man blakus, kamēr tava kalpone pati vēl
atradās miegā, un tā to lika pie savām krūtīm, bet savu mirušo dēlu viņa guldīja pie manām krūtīm.
21
Un no rīta es pamodos, lai pazīdītu savu dēlu, un redzi, tas bija miris. Bet es to labi aplūkoju no
rīta, un redzi, tas nebija mans dēls, kuru es biju dzemdējusi.»
22
Bet otra sieva sacīja: «Nebūt tā nav: mans dēls ir tas dzīvais, bet tavs dēls ir pagalam.» Un šī
atkārtoti sacīja: «Tavs dēls ir tas mirušais, bet mans dēls ir tas dzīvais.» Un tā viņas runāja ķēniņa
priekšā.
23
Tad ķēniņš sacīja: «Tā viena sieva saka: dzīvais dēls – tas ir mans dēls, bet mirušais – tas ir tavs
dēls. Bet tā otra saka: tavs dēls ir tas mirušais, bet mans dēls ir tas dzīvais.»
24
Un ķēniņš pavēlēja: «Atnesiet man zobenu.» Un tie atnesa ķēniņam zobenu.
25
Un ķēniņš sacīja: «Sagrieziet dzīvo bērnu divās daļās un dodiet vienu pusi vienai, bet otru pusi
otrai.»
26
Tad tā sieva, kurai piederēja dzīvais bērns, teica ķēniņam – jo viņas mātes sirds iedegās sava
bērna labad – un sacīja: «Mans kungs, dodiet viņai dzīvo bērnu, tikai nāvēt gan viņu nenonāvējiet.» Bet
otra sacīja: «Lai tas nav nedz man, nedz arī viņai: pārcērtiet to.»
27
Bet ķēniņš atbildēja un sacīja: «Dodiet šai dzīvo bērnu. Bet nāvēt gan to nenonāvējiet. Viņa ir tā
māte.»
28
Un viss Israēls dzirdēja tiesas spriedumu, kādu ķēniņš bija spriedis, un tie bijās ķēniņa, jo tie
ievēroja, ka viņam piemīt Dieva gudrība tiesu spriest.
2

VEcordia, izvilkums L-BIBLE2

116

Bībele. Vēstures Grāmatas

4. nodaļa
Un ķēniņš Salamans bija ķēniņš pār visu Israēlu.
2
Un šie bija viņa atbildīgie darbinieki: Asarja, Cadoka dēls, bija augstais priesteris.
3
Elihorefs un Ahija, Šišas dēli, bija rakstveži, un Jehošafats, Ahiluda dēls, valsts padomnieks.
4
Un Benaja, Jojadas dēls, bija iecelts pār karapulkiem, bet Cadoks un Abjatārs bija priesteri.
5
Bet Asarja, Nātāna dēls, bija pārvaldnieks, un Zabuds, Nātāna dēls, bija priesteris un ķēniņam
draugs.
6
Un Ahišars bija nama pārraugs, bet Adonirāms, Abdas dēls, bija iecelts pār tiem, kas klausības
darbos.
7
Un Salamanam bija divpadsmit pārvaldnieku visā Israēlā, un tie apgādāja ar uzturu ķēniņu un
viņa namu: katram bija jāsagādā uzturs vienu mēnesi gadā.
8
Un šie ir viņu vārdi: Ben-Hūrs Efraima kalnājā; 9 Ben-Dekers Makacā, Šaālebimā, Bet-Šemešā,
Ēlonā un Bet-Hananā; 10 Ben-Heseds Arubotā, tam pakļauta bija arī visa Šoho un visa Hefera zeme; 11
Ben-Abinadabs visā Nafat-Dorā, Salamana meita Tafata tam bija par sievu; 12 Baāna, Ahiluda dēls, bija
Taānahā un Megidā un itin visā Bet-Šeanā, kas atrodas blakus Cartanai, dienvidos no Jezreēlas, no BetŠeanas līdz Ābel-Mekolai, un pat viņpus Jokmeāmai; 13 Ben-Gebers Gileād-Ramotā, viņam bija
pakļauta arī Manases dēla Jaīra telšu nometne, kas atrodas Gileādā, viņam bija padots arī Argobas
novads, kas atrodas Basanā, – sešdesmit pilsētas ar augstiem mūriem un vara vārtu aizšaujamām bultām;
14
Ahīnadabs, Ido dēls, Mahanajimā; 15 Ahimācs Naftaļa novadā; viņš paņēma Salamana vienu meitu –
Basmati par sievu; 16 Baāna, Hušaja dēls, Ašerā un Bealotā; 17 Jošafats, Faruaha dēls, Isašarā; 18 Šimejs,
Elas dēls, Benjamīnā; 19 Gebers, Ūrija dēls, Gileāda novadā, amoriešu ķēniņa Sihona un Basanas ķēniņa
Oga zemēs, un viņš bija vienīgais pārvaldnieks tanī zemē.
20
Bet Jūda un Israēls bija tik daudz kā smiltis jūrmalā, un tie ēda un dzēra un līksmojās.
1

5. nodaļa
Bet Salamans pats valdīja pār visām ķēniņu valstīm, sākot no lielās upes un arī pār visu filistiešu
zemi līdz pat Ēģiptes robežām. Un tie visi nesa meslus un kalpoja Salamanam visu viņa mūžu.
2
Un Salamana uzturs vienai dienai bija trīsdesmit koru smalko kviešu miltu un sešdesmit koru
citu miltu; 3 desmit treknu barotu liellopu un divdesmit tādu liellopu, kas ganos bija turēti, simts sīklopu
un bez tam vēl staltbrieži, gazeles, lāsainie brieži un vēl piedevām baroti putni, 4 jo viņš valdīja pār visu
zemes apgabalu šaipus lielās upes no Tifsas līdz pat Gazai, pār visiem tiem ķēniņiem, kas bija rietumos
no šīs upes. Un viņam bija miers no visiem saviem ienaidniekiem visapkārt.
5
Un ikviens Jūdā un Israēlā dzīvoja droši, zem sava vīna koka un zem sava vīģes koka sēdēdams,
no Danas līdz pat Bēršebai visu Salamana dzīves laiku.
6
Un Salamanam bija arī četrdesmit tūkstoši braucamo zirgu, kā arī divpadsmit tūkstoši jātnieku.
7
Un šie pārvaldnieki katrs savu mēnesi apgādāja ar uzturu ķēniņu Salamanu un arī ikvienu, kas
nāca pie ķēniņa Salamana viesos. Un tiem nekā netrūka.
8
Arī miežus un sauso barību zirgiem un kumeļiem viņi nogādāja tanī vietā, kur to vajadzēja, katrs
savu reizi.
9
Un Dievs deva Salamanam gudrību un dziļu izpratni un tik daudz bagātu atziņu, cik ir smilšu
jūrmalā.
10
Un Salamana gudrība bija daudz lielāka nekā visu austrumnieku gudrība un lielāka nekā
Ēģiptes gudrība.
11
Jo viņš bija gudrāks nekā visi pārējie cilvēki: gudrāks par Ētanu, ezrahieti, un viņš bija gudrāks
par Hemanu, Halkolu un Dardu, Mahulas dēliem, un viņa slava izplatījās pa visām tautām visapkārt.
12
Un viņš sacerēja un lietoja trīs tūkstošus sakāmvārdu, un viņa sacerēto dziesmu skaits bija
pavisam tūkstotis un piecas.
13
Viņš runāja par kokiem – sākot no ciedru koka, kas atrodas Libanonā, līdz īzapam, kas aug
mūru plaisās. Un viņš runāja arī par zvēriem, par putniem, par rāpuļiem un par zivīm.
14
Un ļaudis nāca no visām tautām klausīties Salamana gudrību. Arī visādu ķēniņu sūtņi nāca no
zemju zemēm, kas bija dzirdējuši par viņa gudrību.
15
Arī Tiras ķēniņš Hīrāms sūtīja savus kalpus pie Salamana, jo viņš bija dzirdējis, ka viņu bija
svaidījuši par ķēniņu viņa tēva vietā, un Hīrāms bija bijis Dāvida draugs visu viņa mūža laiku.
16
Un Salamans nosūtīja ziņu Hīrāmam, sacīdams:
17
«Tu zini, ka mans tēvs Dāvids nevarēja uzcelt namu Tā Kunga, sava Dieva, Vārdam to karu dēļ,
kas tam visapkārt, līdz kamēr Tas Kungs viņa pretiniekus nenolika zem viņa kājām.
1
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Un nu, Tas Kungs, mans Dievs, man ir devis mieru visapkārt, ka nav neviena pretinieka, nedz
citu kavēkļu.
19
Un redzi, es esmu nolēmis uzcelt namu Tā Kunga, mana Dieva, Vārdam, kā Tas Kungs bija
runājis ar manu tēvu Dāvidu, sacīdams: tavs dēls, kuru Es nosēdināšu uz tava troņa, – tas lai uzceļ namu
Manam Vārdam.
20
Un tādēļ dod pavēli, ka manām vajadzībām tiek nocirsti ciedri Libanona kalnos. Un mani kalpi
lai pievienojas taviem kalpiem. Un es tev došu algu tavu kalpu vajadzībām tik daudz, cik tu pats
noteiksi, jo tu pats labi zini, ka mums neviena cita nav, kas prastu kokus tik labi cirst kā sidonieši.»
21
Un notika, kad Hīrāms dzirdēja Salamana vārdus, tad viņš no sirds nopriecājās un sacīja:
«Šodien lai ir svētīts Tas Kungs, kas Dāvidam devis gudru dēlu, kāds tagad valda pār šo lielo tautu.»
22
Un Hīrāms deva ziņu Salamanam, sacīdams: «Es esmu dzirdējis to vēsti, ko tu man esi atsūtījis.
Es darīšu visu, ko tu vēlies – ar tiem ciedriem un ciprešu kokiem.
23
Mani kalpi šos kokus nogādās no Libanona lejā līdz jūrai, un es tos ar plostiem novedīšu pa
jūras ceļu uz to vietu, kuru tu man norādīsi. Un tur es tos izjaukšu, un tu tos no turienes varēsi aizvest.
Bet tu izpildīsi manu vēlēšanos, piegādādams manam namam ēdamo.»
24
Un Hīrāms deva Salamanam ciedru un ciprešu kokus, kā tas pats bija vēlējies.
25
Bet Salamans nodeva Hīrāmam divdesmit tūkstošu koru kviešu pārtikai un divdesmit tūkstošu
koru sagrūstu olīvu eļļas. To Salamans Hīrāmam nodeva ik gadus.
26
Un Tas Kungs piešķīra Salamanam gudrību, kā Viņš to bija solījis, un miers valdīja Hīrāma un
Salamana starpā; un tie abi noslēdza derību.
27
Un ķēniņš Salamans izraudzīja no visa Israēla klausības darba veicējus. Un darbam ņēma
trīsdesmit tūkstošus vīru.
28
Un viņš nosūtīja tos uz Libanonu – ik mēnesi pa desmit tūkstošiem, pārmaiņus: vienu mēnesi
tie bija Libanonā, bet divi mēnešus mājās. Bet Adonīrāms bija uzraugs pār tiem, kas klausības darbos.
29
Un Salamanam bija vēl arī septiņdesmit tūkstoši kravu nesēju un astoņdesmit tūkstoši
akmeņkaļu kalnu apgabalos.
30
Un pārvaldnieku vien pār darba uzraugiem, kas darbus pārraudzīja, Salamanam bija trīs tūkstoši
un trīs simti. Tie pārvaldīja ļaudis, kas veica darbus.
31
Un pēc ķēniņa pavēles tie izlauza lielus akmeņus, vērtīgus akmeņus, lai ar apcirstiem akmeņiem
liktu pamatu namam.
32
Tā Salamana namdari kopā ar Hīrāma namdariem un ar ļaudīm no Gebalas ar kaltiem apcirta
akmeņus un apdarināja kokus un akmeņus nama celšanai.
18

6. nodaļa
Un četri simti astoņdesmitajā gadā pēc Israēla bērnu iziešanas no Ēģiptes zemes, ceturtajā
Salamana valdīšanas gadā pār Israēlu, zīva mēnesī, tas ir otrais mēnesis, viņš sāka celt Tam Kungam
namu.
2
Bet pats nams, kādu ķēniņš Salamans cēla Tam Kungam, bija sešdesmit olektis garš un
divdesmit olektis plats, un trīsdesmit olektis augsts.
3
Un priekštelpas ar ailēm nama priekšpusē bija atbilstošas nama platumam – divdesmit olektis
garas un desmit olektis platas.
4
Un viņš taisīja namam logus – uz ārieni šaurākām, uz iekšieni platākām ielodzēm.
5
Un visapkārt mūrim viņš cēla arī piebūvi, ap nama mūri visapkārt, gan ap svētnīcu, gan ap
vissvētāko vietu. Tad viņš izveidoja šai piebūvē īpašas sānu telpas visapkārt.
6
Apakšējā telpa bija piecas olektis, vidējā sešas olektis, bet trešā septiņas olektis plata. Arī balstus
viņš lika visapkārt mūrim, lai ar šiem mūrētiem balstiem nams tiktu nostiprināts.
7
Un, kad namu cēla, to cēla no iepriekš apcirstiem akmeņiem, tā ka nedz āmuri, nedz kalti, nedz
kādi citi dzelzs rīki nebija dzirdami, kamēr to cēla.
8
Ieejas durvis apakšējā stāvā bija nama labajā spārnā, un pa loku kāpnēm bija jāuzkāpj vidējā, bet
no vidējā trešajā stāvā.
9
Un viņš uzcēla namu un pabeidza to, un apsedza namu ar baļķiem un ar ciedru dēļiem.
10
Un visam namam visapkārt viņš uzcēla piebūvi piecas olektis augstumā un to piestiprināja pie
nama ar ciedru koku baļķiem.
11
Un Tā Kunga vārds nāca pār Salamanu, sacīdams:
12
«Ja tu staigāsi Manos likumos un pildīsi Manas tiesas, un turēsi Manus baušļus, tajos
staigādams, un šis nams, ko tu cēli, būs pabeigts, tad Es piepildīšu pie tevis Sava solījuma vārdu, kādu
Es esmu devis jau tavam tēvam Dāvidam.
1
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Tad Es patiesi dzīvošu Israēla bērnu vidū, un Es vairs arī neatstāšu Savu tautu Israēlu.»
Un Salamans cēla namu un pabeidza to.
15
Viņš no nama iekšpuses apšuva mūrus ar ciedru koku dēļiem no grīdas līdz pat griestiem un
nama grīdu noklāja ar ciprešu dēļiem.
16
Nama mugurpusē viņš apšuva divdesmit olektis platu telpu ar ciedru dēļiem no pašas grīdas līdz
griestiem; un viņš izbūvēja iekšienē to par iekšējo svētnīcu, par vissvētāko vietu.
17
Bet priekšējais nams bija četrdesmit olektis garš.
18
Nama iekšpusē bija ciedru koku apšuvums – izgrebtiem augļu un ziedu rotājumiem. Un pilnīgi
viss bija no ciedru koka, nebija redzams neviens akmens.
19
Bet iekšējo svētnīcu nama iekšienē viņš izbūvēja tā, lai tur varētu nolikt Tā Kunga derības
šķirstu.
20
Un iekšējā svētnīca bija divdesmit olektis gara, divdesmit olektis plata, divdesmit olektis
augsta, un viņš to izklāja ar tīru zeltu, arī ciedru koka altāri viņš pārvilka ar zeltu.
21
Un Salamans pārvilka nama iekšpusi ar zeltu, un iekšējai svētnīcai priekšā viņš aizvilka zelta
gredzenu vijas un ar tām to noslēdza, un arī svētnīcas sienas pārvilka ar zeltu.
22
Tā viņš visu šo namu iekšpusē pārsedza ar zeltu, līdz kamēr nams bija pilnīgi gatavs. Arī visus
altārus, kādi bija iekšējā svētnīcā, viņš pārvilka ar zeltu.
23
Un iekšējā svētnīcā viņš izveidoja divus ķerubus no olīvkoka, desmit olektis augstus.
24
Un viens ķeruba spārns bija piecas olektis un otrs ķeruba spārns bija piecas olektis garš; desmit
olektis bija no viena ķeruba spārna gala līdz otra ķeruba spārna galam.
25
Un desmit olektis bija arī otrs ķerubs; abiem šiem ķerubiem bija tie paši mēri un vienāds
izskats.
26
Un arī augstums bija desmit olektis vienam ķerubam un tikpat arī otram ķerubam.
27
Un viņš novietoja šos ķerubus nama vidū tā iekšpusē. Un ķerubi izpleta savus spārnus, tā ka
viens ķeruba spārns pieskārās mūrim un arī otra ķeruba spārns pieskārās mūrim, bet paši ķerubi stāvēja
nama vidū, saskardamies ar saviem spārniem.
28
Un viņš pārvilka ķerubus ar zeltu.
29
Kā no iekšējās, tā no ārējās puses visus mūrus viņš izgreznoja ar ķerubu griezumiem, palmām
un uzplaukušu ziedu vijām.
30
Un arī grīdu viņš pārvilka ar zeltu kā iekšējā, tā ārējā telpā.
31
Un iekšējai svētnīcai viņš pierīkoja durvis – divviru durvis no olīvkoka. Durvju stabi kopā ar
aizvērtajām durvīm bija piektā daļa no sienas.
32
Un šīs divas durvis bija no olīvkoka, un viņš tanīs izgreba ķerubus un palmas, un uzplaukušus
ziedus. Un viņš tos pārklāja ar zeltu, arī ķerubiem un palmām viņš pārvilka zeltu.
33
Un tāpat viņš pierīkoja durvis arī priekšējam namam. Šīs durvis aizņēma sienas ceturto daļu.
34
Šīs abas durvis bija no ciprešu koka. Katrai bija divi spārni.
35
Arī šais durvju spārnos viņš lika izgrebt ķerubus, palmas un uzplaukušus ziedus un lika pārklāt
ar zeltu, kā bija izgrebts.
36
Un viņš izbūvēja arī iekšējo pagalmu, tā mūris bija celts no trim kārtām kaltu akmeņu un vienas
kārtas ciedru baļķu.
37
Tā ceturtā gada zīva mēnesī bija likti pamati Tā Kunga namam.
38
Bet vienpadsmitā gada būla mēnesī, tas ir astotais mēnesis, viņš pabeidza šo namu un visas tā
daļas, atbilstoši plānam. Un viņš to bija cēlis septiņus gadus.
13
14

7. nodaļa
Bet Salamans pats sev namu cēla trīspadsmit gadus, tiekāms viņš savu namu pilnīgi pabeidza.
2
Proti, viņš uzcēla Libanona ciedru namu: simts olektis bija tā garums un piecdesmit olektis bija
tā platums, un tas bija trīsdesmit olektis augsts. Uz četrām ciedru stabu rindām viņš nostiprināja
apcirstos ciedru baļķus pāri šiem pāļiem.
3
Un virspusē bija ciedru koka griesti pāri šīm telpām, kas bija celtas virs pāļiem, tādu bija
četrdesmit piecas: ik pa piecpadsmit katrā rindā.
4
Un pavisam bija trīs rindas logu. Logs bija logam pretī trijām kārtām.
5
Un visām durvīm un logiem bija četrstūra veids.
6
Un viņš lika uzcelt arī ar stabiem greznotu dižtelpu: piecdesmit olektis bija tās garums un
trīsdesmit olektis tās platums. Tās priekšā bija priekštelpa ar stabiem un kāpnes.
7
Viņš izveidoja arī troņa telpas, kurās viņš vēlāk noturēja tiesas sēdes, un viņš izklāja šīs tiesas
telpas ar ciedru koku no grīdas līdz pat griestiem.
1
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Viņa paša namam, kurā viņš dzīvoja, otrā pagalmā aiz troņa telpām, bija tāds pats izveidojums.
Un tādu pašu namu ar tādu pašu stabiem greznotu dižtelpu Salamans uzcēla faraona meitai, kuru viņš
bija sev ņēmis par sievu.
9
Visi šie nami bija celti no ļoti dārgiem, pēc izmēriem apcirstiem akmeņiem, kas bija ar zāģiem
apzāģēti no iekšējās un ārējās puses, no paša pamata līdz pat jumtam un no ārsienas līdz lielajam
pagalmam.
10
Un pamats bija no dārgiem akmeņiem, no lieliem akmeņiem, akmeņiem desmit olekšu un
akmeņiem astoņu olekšu garumā.
11
Un tiem pāri bija celti citi skaisti akmeņi, kas arī pēc izmēriem bija apzāģēti, un ciedru koki.
12
Un lielais pagalms bija apjozts visapkārt ar mūri no trim četrstūraini apcirstu akmeņu kārtām,
uz kurām atradās viena kārta aptēstu ciedru baļķu; tāds pats bija arī Tā Kunga nama iekšējais pagalms
un nama priekštelpa.
13
Un ķēniņš Salamans lika atnākt Hīrāmam no Tiras.
14
Tas bija atraitnes dēls no Naftaļa cilts, bet viņa tēvs bija varkalis no Tiras. Un viņam bija dota
gudrība, māka un veiklība darināt jebkuru vara lietu. Un viņš nāca pie ķēniņa Salamana un veica visus
viņa darbus.
15
Un viņš taisīja divus vara stabus: katrs bija astoņpadsmit olektis augsts, un katram bija
divpadsmit olektis visapkārt; tāds pats bija arī otrs vara stabs.
16
Viņš arī izlēja no vara divus stabu vainagus, uzliekamus stabu augšgalā, katra vainaga augstums
bija piecas olektis.
17
Vainagus rotāja īpaši pinumi – režģos sasaistītas važiņas un vītnītes, septiņas katrā pinumā.
18
Tā viņš taisīja stabus un divas rindas granātābolu pinumam visapkārt, lai nosegtu stabu
vainagus; tā viņš taisīja arī otram vainagam.
19
Bet paši vainagi uz abiem stabiem tai namā bija veidoti kā lilijas, katra četras olektis augsta.
20
Un vainagi bija uz abiem stabiem; un augšā pār to apaļumu virs pinumiem visapkārt bija divi
simti granātābolu; tāpat arī pie otra vainaga.
21
Un viņš uzcēla šos stabus pie svētnīcas priekštelpām. Un viņš uzcēla stabu labajā pusē un
nosauca to vārdā Jahīns. Un tad tas uzcēla stabu kreisajā pusē un nosauca to vārdā Boāss.
22
Bet stabu galiem pāri bija likts liliju rotājums. Un tad darbs gar stabiem bija pabeigts.
23
Tad viņš vēl taisīja no vara lietu jūru. Desmit olektis bija no tās vienas malas līdz otrai; tā bija
apaļa un piecas olektis augsta, bet apkārtmērs tai bija trīsdesmit olektis.
24
Gar šīs jūras apakšējo malu atradās meža gurķiem līdzīgi veidojumi, pa desmit uz vienu olekti.
Tie aptvēra jūru visapkārt divi rindām un bija izlieti vienā lējumā.
25
Un jūra balstījās uz divpadsmit vēršiem: trīs no tiem bija ar skatu uz ziemeļiem, trīs uz
rietumiem, trīs uz dienvidiem un trīs uz austrumiem. Bet pati jūra bija virsū uz tiem. Un viņu pakaļpuses
bija vērstas uz iekšu.
26
Tās biezums bija plaukstas platumā, bet tās mala bija izveidota kā kausa mala, līdzīga lilijas
ziedam. Tajā sagāja divi tūkstoši batu.
27
Viņš veidoja arī desmit katlturus no vara: četras olektis bija ikkatra garums, četras olektis bija tā
platums un trīs olektis bija tā augstums.
28
Un šie katlturi bija tā ierīkoti: tiem bija apmales, un starp apmalēm bija ielaidumi.
29
Un uz šiem ielaidumiem, kas bija starp apmalēm, bija lauvas, vērši un ķerubi, tāpat arī uz
apmalēm; virs un zem lauvām un vēršiem karājās vītņu rotājumi.
30
Un ikvienam katlturim bija četri vara riteņi ar vara asīm un četri stūru atbalsti. Šie stūru atbalsti
zem katla bija cits citam iepretī ar izcirstiem vītņu rotājumiem.
31
Bet atvērums katlam katltura vidū bija vienu olekti augsts. Tā vāks bija apaļš, pusotras olektis
plats. Arī uz vāka vēl bija izgriezumi, un tā apmales bija četršķautņainas, ne apaļas.
32
Apakšā zem apmalēm bija četri riteņi, riteņu asis bija pie katlturiem. Katra riteņa augstums bija
pusotras olektis.
33
Šie riteņi bija taisīti tāpat kā braucamiem ratiem. Tiem bija savas asis, savi loki, savi spieķi un
savas rumbas. Tie visi bija lieti.
34
Un četri stūru atbalsti bija pie četriem stūriem: šie atbalsti bija ar katlturiem no viena gabala.
35
Katram katlturim vēl bija uzlikts pusolekti augsts krēsls, visapkārt apaļš, un šim krēslam vēl
bija turamie no tā paša lējuma.
36
Un viņš lika izgrebt uz turamo sāniem un uz apmales ķerubus, lauvas un palmas, cik vietas bija,
un visapkārt vītnes.
8
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Un tāpat viņš darīja ar visiem desmit katlturiem, tie visi bija vienāda lējuma, vienāda mēra, un
tie visi bija vienāda izskata.
38
Un viņš izgatavoja arī desmit katlus no vara, katrā sagāja četrdesmit bati. Katrs katls bija četras
olektis garš. Uz ikviena katltura novietoja pa katlam, pavisam to bija desmit.
39
Un viņš novietoja piecus no katlturiem nama labajā spārnā, bet piecus katlturus nama kreisajā
spārnā. Bet vara jūru viņš novietoja nama labā spārna dienvidaustrumu stūrī.
40
Hīrāms darināja vēl katlus, lāpstas, slakāmos kausus, un tā viņš pabeidza visus darbus, kurus tas
darīja ķēniņam Salamanam pie Tā Kunga nama celšanas, 41 proti: divi stabus un stabu vainagus, kas bija
uzlikti diviem stabu galiem virsū, tāpat tos divi pinumus, kādi bija izveidoti, lai pārklātu stabu vainagus;
42
un vēl: četri simti granātābolu pie tiem divi pinumiem; divas rindas granātābolu pie ikviena pinuma,
lai ar tiem pārsegtu stabu vainagus; 43 desmit katlturus, kā arī desmit katlus uz katlturiem; 44 vara jūru un
divpadsmit vēršus zem šīs jūras; 45 tāpat arī podus, lāpstas un slakāmos kausus, un visus rīkus, kādus
Hīrāms bija taisījis ķēniņam Salamanam Tā Kunga namam. Tie bija no spodrināta vara.
46
Jordānas līdzenumā ķēniņš lēja tos, cietā zemē starp Sukotu un Cartanu.
47
Un Salamans atstāja visus šos rīkus nesvērtus, jo to skaits bija ļoti liels; vara svars nekļuva
zināms.
48
Tā Salamans taisīja visas lietas, kas bija Tā Kunga namā, gan altāri no zelta, gan galdu no zelta,
uz kura bija uzliktas maizes; 49 un arī lukturus – piecus lukturus labajā pusē un piecus kreisajā pusē –
vissvētākās vietas priekšā no tīra zelta; tāpat puķes, eļļas lukturīšus un dakts dzirkles no zelta; 50 un
bļodas un dakts nažus, slakāmos kausus, kvēpināmās pannas un ogļu traukus no tīra zelta. Arī durvju
apkalumi iekšpusē iekšējās svētnīcas durvīm un visa nama durvīm bija no zelta.
51
Tā tika pabeigts viss darbs, ko ķēniņš Salamans veica pie Tā Kunga nama. Un ķēniņš Salamans
ienesa sava tēva Dāvida veltītās lietas – gan sudrabu, gan zeltu, gan tos rīkus, un viņš tās novietoja Tā
Kunga nama dārgumu krātuvēs.
37

8. nodaļa
Tad Salamans sapulcināja Israēla vecajus un visus cilšu galvenos, Israēla bērnu tēvu namu
galvenos pie sevis Jeruzālemē, lai varētu pārnest Tā Kunga derības šķirstu no Dāvida pilsētas, tas ir,
Ciānas.
2
Un pie ķēniņa Salamana sapulcējās visi Israēla vīri uz svētkiem ētānima mēnesī, tas ir septītais
mēnesis.
3
Un, kad visi vecaji bija sanākuši, tad priesteri pacēla šķirstu.
4
Un tie uznesa kalnā Tā Kunga šķirstu, Saiešanas telti un visus svētos priekšmetus, kas bija teltī.
Priesteri un levīti tos nesa kalnup.
5
Bet ķēniņš Salamans un visa Israēla draudze, kas bija pie viņa sapulcējusies, atradās ar viņu
šķirsta priekšā, un tie upurēja liellopus un sīklopus tik daudz, ka tos nespēja nedz saskaitīt, nedz aplēst.
6
Un priesteri ienesa Tā Kunga derības šķirstu savā vietā, nama iekšējā svētnīcā, vissvētākajā
vietā, zem ķerubu spārniem.
7
Jo ķerubu spārni bija izplesti pāri šķirsta novietnei, un tā ķerubi apklāja šķirstu un tā nesamās
kārtis no augšas.
8
Un nesamās kārtis bija tik garas, ka kāršu gali no šķirsta bija redzami iekšējās svētnīcas priekšā,
bet ārpusē tie nebija redzami; un tā tas ir līdz pat šai dienai.
9
Šķirstā nekā vairāk nebija iekšā kā vienīgi divas akmens plāksnes, kuras Mozus bija ielicis
Horeba kalnā, kad Tas Kungs noslēdza derību ar Israēla bērniem pēc viņu iznākšanas no Ēģiptes.
10
Un notika, tikko priesteri iznāca no svētnīcas, mākonis piepildīja Tā Kunga namu.
11
Un priesteri nevarēja nostāties, lai kalpotu šī mākoņa dēļ, jo Tā Kunga godība piepildīja Tā
Kunga namu.
12
Tad Salamans sacīja: «Tas Kungs ir sacījis, ka Viņam jāmīt tumšā vietā.
13
Tad nu arī es Tev esmu uzcēlis dzīvojamo namu, mājokli, kurā mājot mūžīgi.»
14
Un ķēniņš pagriezās ar savu seju un svētīja visu Israēla draudzi, bet visa Israēla draudze bija
piecēlusies kājās.
15
Un viņš sacīja: «Slavēts lai ir Tas Kungs, Israēla Dievs, kas ar Savu muti pats ar manu tēvu
Dāvidu to bija runājis. Un Viņš pats to ir piepildījis ar Savu roku, sacīdams: 16 kopš tās dienas, kad Es
izvedu Israēlu, Savu tautu, no Ēģiptes, Es neizvēlējos Israēla cilšu novados nevienu pilsētu, lai tanī celtu
Sava Vārda piemiņu, bet Es izraudzīju vienīgi Dāvidu, lai viņš pārvaldītu Israēlu, Manu tautu, – 17 un
manam tēvam Dāvidam bija uz sirds – celt Tā Kunga, Israēla Dieva, Vārdam namu.
1
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Bet Tas Kungs sacīja manam tēvam Dāvidam: kaut gan tas bija tavas sirds nodoms – uzcelt
Manam Vārdam namu – un kaut tas Man arī labi ir paticis, ka tāda apņemšanās ir bijusi tavā prātā, 19 tad
tomēr tev pašam nebūs šo namu uzcelt. Vienīgi tavs dēls, kas celsies no taviem gurniem, – tas lai uzceļ
Manam Vārdam namu.
20
Un Tas Kungs ir Savu vārdu piepildījis: es esmu stājies sava tēva Dāvida vietā un sēžu Israēla
tronī, kā Tas Kungs to bija apsolījis, un es esmu uzcēlis arī namu Tā Kunga, Israēla Dieva, Vārdam.
21
Un šai namā es tad esmu iekārtojis vietu šim šķirstam, kur atrodas Tā Kunga derība, ko Viņš ar
mūsu tēviem bija noslēdzis, kad Viņš tos no Ēģiptes bija izvedis.»
22
Un Salamans nostājās Tā Kunga altāra priekšā visas Israēla draudzes klātbūtnē. Un viņš izpleta
savas rokas pret debesīm, 23 un viņš sacīja: «Tu, Kungs, Israēla Dievs! Nav neviena cita tāda Dieva, kāds
Tu esi, nedz augšā debesīs, nedz apakšā virs zemes, kas sargā Savu derību un tur Savu žēlastību Savu
kalpu starpā, kas paši staigā Tavā priekšā tikai Tavus ceļus no visas savas sirds.
24
Tu esi turējis šos apsolījumus, kādus Tu manam tēvam Dāvidam devi, kādus Tu viņam tiki
teicis, Tu tos runāji pats ar Savu muti, un ar Savu paša roku Tu tos šodien izpildīji.
25
Un tagad – ak, turi Tu, Kungs, Israēla Dievs, Savam kalpam, manam tēvam Dāvidam, arī to, ko
Tu viņam esi sacījis, apsolīdams: lai tev nekad nepietrūktu Manā priekšā kāds, kas sēdēs uz Israēla
troņa. Bet vienīgi gan ar to noteikumu, ka arī tavi dēli tā nosargā savu ceļu Manā priekšā, kā tu pats savu
ceļu Manā priekšā esi staigājis.
26
Tādēļ tagad, Israēla Dievs, apstiprini, ka tas patiesi tā notiks, ko Tu pats ar Saviem vārdiem esi
sacījis Savam kalpam, manam tēvam Dāvidam!
27
Bet vai tad Dievs patiešām lai dzīvotu zemes virsū? Lūk, debesis un debesu debesis nav
spējīgas Tevi pilnā mērā uzņemt. Kā tad nu vēl šis nams, kādu es esmu uzcēlis?
28
Un taču pievērsies, lūdzu, Tu, Kungs, Israēla Dievs, Sava kalpa lūgšanām un piesauksmēm, lai
Tu uzklausītu tos saucienus un tās lūgšanas, kādas Tavs kalps šodien šinī vietā raida pie Tevis.
29
Un lai Tavas acis būtu atvērtas pār šo namu dienu un nakti, pār šo vietu, par kuru Tu tiki sacījis:
lai Mans Vārds tanī mīt. – Kaut Tu paklausītu šo lūgšanu, ko Tavs kalps, Tevi lūgdams šinī vietā, Tev
lūdz.
30
Un uzklausi Sava kalpa un Israēla sauksmi, kādu tie pie Tevis šinī vietā raida. Ak, klausi Savas
mītnes vietā debesīs, klausi un piedod!
31
Ja kāds būs nogrēkojies pret savu tuvāku un ja tas ir sagatavojies nodot savu zvērestu savam
Dievam un tas zvēr pie šī altāra tavā namā, 32 tad uzklausi Tu debesīs, un dari un spried tiesu pār Saviem
kalpiem, ka Tu netaisnā algu liec saņemt netaisnajam, lai viņa ceļš atgriežas uz viņa paša galvu, un liec
taisnību piešķirt taisnajam, dodams tam savas taisnības algu!
33
Un, ja Tava tauta Israēls tiek sakauta cīņā, tādēļ ka tie grēkojuši Tavā priekšā, un ja tie atgriežas
pie Tevis, atzīdami Tavu Vārdu, un ja tie ar lūgšanām un piesauksmēm nāk Tavā priekšā, lūgdamies šinī
namā, 34 tad uzklausi Tu debesīs, piedodams Savai tautai Israēlam tās grēkus, un ved tos atkal atpakaļ uz
to zemi, kuru Tu viņu tēviem biji devis.
35
Un, ja debesis būtu aizslēgtas un lietus nelītu, tādēļ ka tie pret Tevi ir nogrēkojušies, bet tie šinī
vietā pielūdz un atzīst Tavu Vārdu un atgriežas no saviem grēkiem, jo Tu tos pazemo, 36 ak, tad uzklausi
Tu tos debesīs un piedod Sava kalpa grēkus un Savas tautas Israēla grēkus, jo Tu pats tos pamāci staigāt
pa Saviem labajiem ceļiem, pa kuriem tiem ir jāstaigā. Un tad Tu dod arī lietu Savai zemei, kuru Tu
Saviem kalpiem esi piešķīris par mantojumu.
37
Ja tad tanī zemē ir bads vai mēris, vai labības dzelte, vai labības rūsa, vai siseņi, vai sienāži, vai
ienaidnieks to apspiestu kādā tās novadā, vai kāda cita smaga nelaime vai sērga viņus piemeklētu, 38 tad,
lai arī kāda būtu lūgšana vai Tevis piesauksme un lai to izteiktu vai nu atsevišķs cilvēks, vai arī visa
Tava tauta Israēls, jo ikviens pats labi zinās savas sirds pārmetumus, un tad tas izpletīs savas rokas pret
šo vietu, 39 tad Tu uzklausi to debesīs, Savā dzīvojamā mājoklī, un piedod un dari, un dod ikvienam
cilvēkam pēc tā ceļiem, jo Tu vien zini tā sirdsprātu, Tu esi vienīgais, kas pazīsti visu cilvēka bērnu
sirdis.
40
Lai tie Tevis bīstas visu savu mūža dienu, kādu tie pavada uz tās zemes, kuru Tu viņu tēviem
esi devis!
41
Un arī svešinieks, kas pats nav no manas tautas, no Israēla, ja tas atnāk Tava Vārda dēļ šurpu no
tālas zemes, 42 jo tie būs tad dzirdējuši par Tavu lielo slavu, par Tavu stipro roku, par Tavu izstiepto
elkoni, un ja tāds tad nonāktu un pielūgtu Tevi šinī namā, 43 tad uzklausi arī viņu debesīs, Savā mājoklī,
un dari Tu visu tā, kā Tevi svešinieks ir lūdzis, lai visas zemes tautas atzīst Tavu Vārdu, lai tie Tevi bītos
gluži tāpat kā Tava tauta Israēls un lai tie atzīst, ka šis nams, kuru es esmu uzcēlis, ir Tavam Vārdam
novēlēts.
18
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Ja Tava tauta dodas uzbrukumā pret saviem ienaidniekiem, lai arī pa kādiem ceļiem Tu tos
sūtītu, un ja tie tad pielūdz Tavu Vārdu tanī pilsētā, kuru Tu pats Sev esi izraudzījis, un tanī namā, kuru
es esmu uzcēlis Tavam Vārdam, 45 tad uzklausi debesīs viņu lūgšanas un viņu piesaukšanas un nes
viņiem viņu tiesu!
46
Ja viņi pret Tevi arī grēkojuši, nav taču neviena cilvēka, kas negrēko, un ja Tu uz viņiem
dusmosies un viņus nodosi viņu ienaidnieku rokās, tā ka tie tiktu aizvesti kā gūstekņi ienaidnieku zemē,
vai tālu, vai tuvu, 47 un ja tie tad to atzīst tanī zemē, uz kuru tie kā gūstekņi ir aizvesti, un tie atgriežas un
piesauc Tevi tajā zemē, kurā tie kā gūstekņi ir aizvesti, sacīdami: mēs esam grēkojuši, mēs esam
nodarījuši pārkāpumus, mēs esam bijuši vainīgi, – 48 un ja tie no visas savas sirds un no visas savas
dvēseles atgriežas pie Tevis tajā viņu ienaidnieku zemē, kas viņus tur noveduši gūstā, un ja tad viņi Tevi
pielūdz, griezušies ar vaigu pret savu pašu zemi, kuru Tu biji nodevis viņu tēviem, un to pilsētu, kuru Tu
esi izredzējis, un to namu, kuru es esmu uzcēlis Tavam Vārdam, 49 tad uzklausi Tu debesīs, Savā
dzīvojamā mājoklī, viņu lūgšanas un viņu piesauksmes un nes Tu tiem viņu taisnību, 50 un piedod Savai
tautai, kura pret Tevi ir grēkojusi, visus viņu pārkāpumus, kādus tie pret Tevi ir darījuši, un piešķir
viņiem žēlastību no to puses, kas viņus tur gūstā, lai tie pret viņiem būtu žēlīgi, 51 jo viņi ir Tava tauta,
Tavs īpašums, kurus Tu esi izvedis no Ēģiptes – no paša dzelzs cepļa.
52
Uzlūko redzīgām acīm Sava kalpa pielūgšanu un Savas Israēla tautas saucienus pēc žēlastības,
53
jo Tu pats tos esi atšķīris no visām tautām pasaulē Sev par īpašumu, kad Tu ar Sava kalpa Mozus
palīdzību, mans Kungs un Dievs, liki mūsu tēviem iziet no Ēģiptes!»
54
Un notika, tiklīdz Salamans bija beidzis piesaukt To Kungu ar visām šīm lūgšanām un
pielūgsmēm, viņš, kas bija nometies uz saviem ceļiem, turēdams savas rokas izplestas pret debesīm,
piecēlās no Tā Kunga altāra priekšas, 55 un viņš nostājās un svētīja visu Israēla draudzi, skaļā balsī
sacīdams:
56
«Slavēts lai ir Tas Kungs, kas ir devis Savam Israēlam atpūtu, kā Viņš to bija apsolījis. Neviens
vārds nav palicis nepiepildīts no tiem labiem vārdiem, ko Viņš runājis caur Savu kalpu Mozu.
57
Un Tas Kungs, mūsu Dievs, lai ir ar mums, tāpat kā Viņš ir bijis ar mūsu tēviem: Viņš lai mūs
neatstāj, un Viņš lai mūs nepamet.
58
Lai Viņš mūsu sirdis pievērš Sev, lai mēs staigājam visos Viņa ceļos, lai turam Viņa baušļus un
Viņa likumus, un Viņa tiesas, kādas Viņš mūsu tēviem ir pavēlējis.
59
Un lai šie vārdi, kādus es, žēlastību lūgdams, nesu sava Kunga priekšā, ir tuvi Tam Kungam,
mūsu Dievam, dienām un naktīm, lai Viņš apsvērtu Sava kalpa tiesu un Savai tautai Israēlam to tiesu,
kāda diendienā tai pienākas.
60
Lai visas tautas virs zemes atzīst, ka Tas Kungs ir Dievs un ka bez Viņa nav cita neviena.
61
Un lai miers ar To Kungu, mūsu Dievu, ir jūsu sirdīs, lai jūs tā kā šodien staigātu Viņa likumos
un turētu Viņa baušļus!»
62
Un ķēniņš kopā ar visu Israēla tautu tad nesa kaujamos upurus Tam Kungam.
63
Un Salamans upurēja šādu kaujamo pateicības upuri Tam Kungam: divdesmit divus tūkstošus
liellopu un simts divdesmit tūkstošus sīklopu. Un tā kopā ar visu Israēla tautu ķēniņš iesvētīja Tā Kunga
namu.
64
Tanī pat dienā ķēniņš iesvētīja iekšējo pagalmu, kas atradās Tā Kunga nama priekšā, jo tur viņš
sagatavoja gan dedzināmos upurus, gan dāvinājuma upurus, gan kaujamo pateicības upuru taukus, jo
vara altāris, kas atradās Tā Kunga nama priekšā, bija par mazu visiem dedzināmiem un dāvinājuma
upuriem kopā ar kaujamo pateicības upuru taukiem.
65
Un tanī laikā Salamans sarīkoja svētkus, un lielā sapulcē kopā ar viņu bija visa Israēla tauta, no
Hamatas robežām līdz pat Ēģiptes upei, Tā Kunga, mūsu Dieva, priekšā tie sabija septiņas dienas un vēl
septiņas dienas, kopā četrpadsmit dienas.
66
Bet astotajā dienā viņš atlaida tautu, un tie svētīgu teica ķēniņu un atgriezās savās teltīs, priecīgi
un ar apmierinātu sirdsprātu visa tā dēļ, ko Tas Kungs Savam kalpam Dāvidam un Savai tautai Israēlam
bija darījis.
44

9. nodaļa
Kad Salamans bija pabeidzis celt Tā Kunga namu un ķēniņa namu, un itin visu, kas tam patika
un ko tas bija nodomājis uzcelt, 2 tad Tas Kungs parādījās Salamanam vēl otru reizi, kā Viņš tam bija
Gibeonā parādījies.
3
Un Tas Kungs sacīja viņam: «Es esmu dzirdējis tavas lūgšanas un arī tavas sauksmes, ar kādām
tu žēlastību esi izlūdzies no Manis. Es esmu šo namu svētījis, kādu tu esi uzcēlis, lai Mans Vārds tanī
mājotu mūžīgi un lai Manas acis un Mana sirds pie tā saistītos mūžīgi.
1
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Bet tu pats, ja vien tu staigāsi Manos ceļos, tāpat kā tavs tēvs Dāvids ir staigājis, ar sirds
vientiesību un ar taisnu prātu pildīdams visu, kā Es tev to esmu pavēlējis: lai tu turi Manus likumus un
Manas tiesas, – 5 tad Es uzcelšu tavas valdības troni pār Israēlu uz mūžīgiem laikiem, kā Es tavam tēvam
Dāvidam biju apsolījis: neviens vīrs tev netiks atrauts no Israēla troņa.
6
Bet, ja tu nogriezīsies un Man nesekosi, vai nu tu pats, vai arī tavi bērni, un jūs neturēsit Manus
baušļus un Manus likumus, kurus Es jums esmu cēlis priekšā, un jūs paši staigāsit un kalposit citiem
dieviem, uz sava vaiga mezdamies to priekšā zemē, 7 tad Es izdeldēšu Israēlu no tās zemes, kuru Es tiem
esmu devis, un namu, ko Es Savam Vārdam esmu svētījis, Es atmetīšu no Sava vaiga. Un Israēls būs par
nievu vārdu un apsmieklu visām tautām.
8
Un šis nams, kas bija tik augsts, būs tāds, par ko katrs garāmgājējs vīpsnās un sacīs: kādēļ gan
Tas Kungs tā ir darījis šai zemei un šim namam?
9
Un tad tiem atbildēs: tādēļ, ka viņi atstāja savu Dievu, kas viņus izveda no Ēģiptes zemes, un
stipri pieķērās citiem dieviem, pielūdza tos un kalpoja tiem – tādēļ Tas Kungs pār viņiem ir licis nākt šai
nelaimei.»
10
Un notika, pēc divdesmit gadiem, kad Salamans bija pabeidzis celt šos divi namus – Tā Kunga
namu un ķēniņa namu – 11 un kad Tiras ķēniņš Hīrāms bija Salamanu apgādājis ar ciedru kokiem un ar
ciprešu kokiem, un ar zeltu, un ar visu, ko vien viņš bija vēlējies, – tad Salamans deva Hīrāmam
divdesmit pilsētas Galilejas zemē.
12
Un Hīrāms devās ceļā no Tiras apskatīt tās pilsētas, kuras Salamans viņam bija devis, bet tās
nepatika viņa acīm, 13 un viņš sacīja: «Kas tad tās par pilsētām, kuras tu, mans brāli, man esi devis?» Un
tās nosauca par Kabulas zemi, līdz pat šai dienai.
14
Un Hīrāms bija ķēniņam nosūtījis simts divdesmit talentus zelta.
15
Bet lieta ar darba klausību, ko ķēniņš Salamans bija uzlicis, lai uzceltu Tā Kunga namu un pats
savu namu, Millas pili un Jeruzālemes mūrus, kā arī Hacoru, Megidu un Gezeru, ir šāda: 16 faraons,
Ēģiptes ķēniņš, bija devies uzbrukumā, ieņēmis Gezeru un nodedzinājis to. Viņš bija arī nokāvis
kānaāniešus, kas pilsētā dzīvoja. Un pēc tam viņš to bija devis pūrā savai meitai, kas bija kļuvusi
Salamana sieva.
17
Bet Salamans uzcēla atkal Gezeru, tāpat arī lejas Bet-Horonu, 18 viņš uzcēla klajumā Baalatu un
Tamāru, 19 kā arī visas pilsētas ar noliktavām, kādas bija Salamanam, un arī kara ratu novietņu pilsētas
un jātnieku novietošanas pilsētas, un visu, ko vien vēl Salamans bija iedomājies uzcelt vai nu
Jeruzālemē, vai Libanonā, vai viņa pārvaldītajā zemē.
20
Tad nu visiem, kas bija atlikušies no amoriešiem, hetiešiem, ferisiešiem, hīviešiem un
jebusiešiem, kas nebija no Israēla bērnu vidus, 21 un bērniem, kuri šiem palicējiem bija palikuši tanī
zemē un kurus israēlieši nebija varējuši pilnīgi iznīcināt, – tiem Salamans uzlika darba klausību, līdz pat
šai dienai.
22
Bet no Israēla bērniem Salamans nevienu nepadarīja par vergu, jo tie bija karavīri, bija viņa
kalpotāji, viņa lielkungi, viņa virsnieki, viņa kara ratu virsnieki un jātnieki.
23
Pārraugu vien, kas Salamanam bija izraudzīti darbu pārraudzībai, bija pieci simti piecdesmit, tie
uzraudzīja ļaudis, kas darbu darīja.
24
Arī faraona meita pārcēlās no Dāvida pilsētas pati uz savu namu, kuru viņai bija uzcēlis
Salamans. Tad viņš uzcēla arī Millu.
25
Un trīs reizes gadā Salamans nesa dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus uz tā
altāra, kuru viņš bija uzcēlis Tam Kungam, turpat arī kvēpinādams Tā Kunga priekšā. Un viņš pabeidza
šo namu.
26
Un Eceon-Geberā ķēniņš Salamans taisīja kuģus. Šī vieta atrodas pie Ēlatas, Edoma zemē, pie
Niedru jūras krastiem.
27
Bet Hīrāms sūtīja kuģu apkalpei savus kalpus kuģiniekus, jūras pazinējus, kas darbojās kopā ar
Salamana kalpiem.
28
Un tie devās pāri uz Ofīru, un tie atveda no turienes zeltu, četri simti divdesmit talentu. Un tie
tos atveda ķēniņam Salamanam.
4

10. nodaļa
Un, kad Sābas ķēniņiene dzirdēja Salamana slavu, kas tam radās Tā Kunga Vārdam uzceltā
nama dēļ, tad tā nāca viņu pārbaudīt ar mīklām.
2
Un viņa nonāca Jeruzālemē ar ļoti daudziem pavadoņiem, ar kamieļiem, kas nesa balzamu un
ļoti daudz zelta un dārgakmeņu. Un viņa nāca pie Salamana un sacīja viņam itin visu, kas viņai bija uz
sirds.
1
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Un Salamans atbildēja uz visiem viņas jautājumiem; ķēniņam nebija nekā apslēpta, ko viņš tai
nebūtu izskaidrojis.
4
Un Sābas ķēniņiene skatīja gan visu Salamana gudrību, gan arī namu, ko viņš bija uzcēlis, 5 un
viņa ēdienus uz viņa galda un viņa kalpu mītnes, un viņa kalpotāju stāju un viņu tērpus, arī dzērienu
pasniegšanas veidu un viņa dedzināmos upurus, kādus viņš upurēja Tā Kunga namā, un viņai aiz izbrīna
aizrāvās elpa.
6
Un viņa sacīja ķēniņam: «Patiess bija tas vārds, kādu es savā zemē dzirdēju gan par taviem
darbiem, gan par tavu gudrību.
7
Tomēr es šim vārdam tikmēr negribēju ticēt, tiekāms es pati nācu un apskatīju savām acīm. Un
arī pusi vēl es nezināju: tava gudrība un labklājība pārsniedz visu, ko biju dzirdējusi.
8
Svētīgi ir tavi vīri, un svētīgi ir tavi kalpotāji, kas ik dienas stāv tavā priekšā, tie, kuri dzird tavu
gudrību.
9
Lai slavēts ir Tas Kungs, tavs Dievs, kam labpaticies tevi uzcelt uz Israēla troņa Savas mūžīgās
mīlestības dēļ pret Israēlu un kas tevi cēlis par ķēniņu, lai tu darītu tiesu un taisnību.»
10
Un viņa iedeva ķēniņam simts divdesmit talentus zelta un balzamu lielā vairumā, un
dārgakmeņus. Neviens tik daudz balzama nekad vairs neatnesa, cik Sābas ķēniņiene bija iedevusi
Salamanam.
11
Un arī Hīrāma kuģi, kas no Ofīras atveda zeltu, atveda no Ofīras lielos daudzumos sarkankoku
un dārgus akmeņus.
12
Un ķēniņš no sarkankoka lika darināt margas Tā Kunga namam, kā arī cītaras un arfas
dziedoņiem. Un tādi sarkankoki nekad vairs netika atvesti un netika redzēti līdz pat šai dienai.
13
Bet ķēniņš Salamans deva Sābas ķēniņienei visu, kas tai patika, ko viņa no tā izlūdzās, neskaitot
to, kas no paša ķēniņa Salamana rokas tai jau bija ticis dots. Tad viņa ar saviem kalpiem devās atpakaļ
un atgriezās savā zemē.
14
Bet zelta svars, kāds ķēniņam Salamanam ienāca gadā, bija seši simti sešdesmit seši talenti
15
zelta, neskaitot ienākumus no tirgotājiem un veikalniekiem un no visiem Arābijas ķēniņiem, un no
zemes pārvaldniekiem.
16
Un ķēniņš Salamans lika taisīt divi simti vairogu no plāni izkalta zelta; seši simti zelta gabalu
viņš deva katram vairogam.
17
Arī trīs simti mazo vairogu tika darināti no kalta zelta. Trīs simti zelta gabalu viņš deva vienam
mazajam vairogam. Un ķēniņš tos novietoja Libanona ciedru namā.
18
Un ķēniņš darināja lielu troni no ziloņkaula, un viņš to pārvilka ar tīru zeltu.
19
Šim tronim bija seši pakāpieni, tā muguras atbalsta augšējā daļa bija apaļa, bet abos sānos bija
roku atbalsti; un divi lauvas bija līdzās šiem atbalstiem.
20
Bet divpadsmit lauvas bija uz sešiem pakāpieniem abējās pusēs. Nekas tāds neviena ķēniņa
valstī nekad nebija darināts.
21
Un arī visi ķēniņa Salamana dzeramie trauki bija no zelta un tāpat arī visi Libanona ciedru nama
trauki bija no tīra zelta. Tur nebija nedz sudraba, nedz vara, jo Salamana laikā to ne par ko neturēja.
22
Un ķēniņam bija Taršišas kuģi, kas devās jūrā līdzās Hīrāma kuģu vienībai. Šie Taršišas kuģi
reizi trijos gados atgriezās atpakaļ, tad tie atveda zeltu, sudrabu un ziloņkaulu, mērkaķus un pāvus.
23
Un ķēniņš Salamans kļuva visvarenākais visu zemju ķēniņu starpā turībā un gudrībā.
24
Un visa pasaule meklēja Salamana vaigu, lai dzirdētu viņa gudrību, kādu Dievs tam bija licis
sirdī.
25
Un tie katrs atnesa savu dāvanu: sudraba rīkus un zelta traukus, un drānas, mirres un balzamu,
zirgus un mūļus. Tā tas notika katru gadu.
26
Un Salamans savāca vienkopus kara ratus un jātniekus, un viņam bija tūkstotis četri simti kara
ratu un divpadsmit tūkstoši jātnieku, un viņš tos novietoja kara ratu pilsētās un pie ķēniņa Jeruzālemē.
27
Un darīja ķēniņš, ka sudraba Jeruzālemē bija tik daudz kā akmeņu un ciedru koku kā vīģes koku
ielejās.
28
Un Salamans ieveda zirgus gan no Ēģiptes, gan no Koas. Ķēniņa uzpircēji tos saņēma no Koas
par cietu cenu.
29
Un tie ieveda no Ēģiptes kara ratus par seši simti sudraba seķeļiem, bet vienu zirgu par simts
piecdesmit. Un tāpat ar viņu starpniecību tos piegādāja visiem hetiešu ķēniņiem un Aramas ķēniņiem.
3

11. nodaļa
Un ķēniņš Salamans iemīlēja daudz svešzemju sievu – gan faraona meitu, gan moābietes,
amonietes, edomietes, sidonietes, hetietes – 2 no tautām, par kurām Tas Kungs bija sacījis Israēla
1
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bērniem: neejiet jūs pie viņiem, un arī tie lai neienāk pie jums, ka tie jūsu sirdis nenovērš un ka jūs
nepieķeraties viņu dieviem. Tomēr Salamans viņām pieķērās ar mīlestību.
3
Viņam bija septiņi simti sievu no augstākām aprindām un trīs simti blakussievu. Un viņa sievas
locīja viņa sirdi.
4
Un, Salamanam vecam kļūstot, viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem, jo viņa sirds nebija tā
atradusi mieru pie Tā Kunga, sava Dieva, kā viņa tēva Dāvida sirds.
5
Un Salamans sekoja sidoniešu dievietei Aštartei un pieķērās amoniešu riebīgajam elkam
Milkomam.
6
Un Salamans darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, un viņš nesekoja Tam Kungam tā kā viņa
tēvs Dāvids.
7
Toreiz Salamans izveidoja augstieņu svētnīcu moābiešu riebīgajam elkam Kamosam uz tā kalna,
kas atrodas pretī Jeruzālemei, tāpat arī riebīgajam amoniešu elkam Moloham.
8
Un to pašu Salamans iekārtoja visām svešām sievām, kādas vien kvēpināja vai arī upurēja
kaujamos upurus saviem dieviem.
9
Un Tas Kungs sadusmojās pret Salamanu, jo viņa sirds bija novērsusies no Tā Kunga, Israēla
Dieva, kas divas reizes viņam bija atklājies 10 un kas viņam par šo lietu bija norādījis, lai neseko svešiem
dieviem. Bet viņš to neievēroja, ko Tas Kungs viņam bija pavēlējis.
11
Un Tas Kungs sacīja Salamanam: «Tādēļ ka tu tā esi rīkojies pēc paša prāta un neesi pildījis
Manu derību, nedz Manus likumus, kurus Es tev kā pavēli biju devis, tad Es arī no tevis atraušu ķēniņa
valsts varu un nodošu to tavam kalpam.
12
Tikai to gan – tavā dzīves laikā Es to vēl neizdarīšu tava tēva Dāvida dēļ, bet Es to atraušu no
tava dēla rokas.
13
Tomēr visu ķēniņa valsts varu Es neatraušu: vienu cilti Es nodošu tavam dēlam Sava kalpa
Dāvida un Jeruzālemes dēļ, kuru Es esmu izraudzījis!»
14
Un Tas Kungs lika celties pret Salamanu edomietim Hadadam. Viņš bija no ķēniņa nama
pēcnācējiem Edomā.
15
Tolaik, kad Dāvids bija Edomā kā uzvarētājs, karaspēka virspavēlnieks Joābs devās kalnup, lai
apglabātu visus kritušos; toreiz viņš lika nogalināt visus vīrus Edomā.
16
Un Joābs palika Edomā sešus mēnešus ar visu Israēla karaspēku, lai iznīcinātu visus vīrus
Edomā.
17
Tad Hadads aizbēga uz Ēģipti: viņš pats un tie no viņa tēva ierēdņiem, kuri viņam piebiedrojās,
lai dotos uz Ēģipti. Bet Hadads pats bija mazs zēns.
18
Un tie cēlās no Midiānas un nonāca Paranā, un viņi paņēma sev līdzi vīrus no Paranas un tad
nonāca Ēģiptē pie faraona, Ēģiptes ķēniņa, un tas viņiem deva gan pajumti, gan maizi, gan zemi.
19
Un Hadads atrada lielu labvēlību faraona acīs, ka tas viņam iedeva savas sievas, ķēniņienes un
pavēlnieces Tahpaneses, māsu par sievu.
20
Un Tahpaneses māsa dzemdēja viņam viņa dēlu Genubatu, ko Tahpanese izaudzināja faraona
namā. Un Genubats atradās faraona namā faraona dēlu vidū.
21
Un Hadads dzirdēja Ēģiptē, ka Dāvids bija gūlies pie saviem tēviem un ka karaspēka
virspavēlnieks Joābs bija miris; tad Hadads sacīja faraonam: «Atlaid mani, es gribu atgriezties savā
zemē.»
22
Un faraons viņam iebilda: « Kā tev trūka pie manis, ka tu, lūk, meklē, kā nokļūt savā zemē?»
Bet viņš sacīja: «Atlaid vien.» Un viņš to atlaida.
23
Tad Dievs lika celties pret Salamanu Rešonam, Eljadas dēlam, kas bija aizbēdzis no Cobas
ķēniņa, sava pavēlnieka, Hadadēzera.
24
Rešons sapulcināja ap sevi vīrus un pats kļuva par sirotāju vadītāju toreiz, kad Dāvids bija
sakāvis sīriešus, un viņi aizbēga uz Damasku. Tie dzīvoja tur, un Rešons uzkundzējās Damaskai par
valdnieku.
25
Viņš bija Israēla ienaidnieks visu Salamana dzīves laiku. Viņš bija ļauns, gluži kā Hadads, un
ienīda Israēlu, bet pats valdīja pār Aramu.
26
Vēl tur bija Jerobeāms, efraimietis, Nebata dēls, no Ceredas, Salamana darbinieks. Un viņa
māte, vārdā Cerua, bija atraitne, arī viņš sadumpojās pret ķēniņu.
27
Un iemesls, kādēļ viņš pacēla savu roku pret ķēniņu Salamanu ir šāds: Salamans tieši toreiz cēla
Millas pili, lai noslēgtu spraugu, kas vēl bija atlikusies viņa tēva Dāvida pilsētas apsardzības joslā.
28
Bet Jerobeāms bija izdarīgs vīrs. Un, kad Salamans ievēroja, kādus darbus šis jauneklis veica,
viņš to iecēla pār visiem tiem, kas no Jāzepa nama darīja darbu.
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Tanī laikā, kad Jerobeāms iznāca ārā no Jeruzālemes, viņu ceļā sastapa pravietis Ahija no Šīlo.
Bet tas bija aplicis jaunu apmetni. Tie abi bija vieni paši laukā.
30
Un Ahija paņēma jauno apmetni, kas viņam bija mugurā, un saplēsa to divpadsmit gabalos 31 un
sacīja Jerobeāmam: «Paņem sev desmit gabalus, jo tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs: lūk, Es izraušu
ķēniņa valsti no Salamana rokas, un Es iedošu tev desmit gabalus, – 32 bet šī viena cilts piederēs viņam
Mana kalpa Dāvida un Manas pilsētas Jeruzālemes dēļ, kuru Es Sev esmu izraudzījis no visām Israēla
ciltīm, – 33 tāpēc ka tie Mani ir atstājuši, ka tie ir liekušies ar savu vaigu pie zemes sidoniešu dievības
Ašēras un moābiešu dieva Kamoša, un amoniešu dieva Milkoma priekšā un tāpēc ka tie nav staigājuši
Manos ceļos un nav darījuši to, kas ir taisnīgs Manās acīs, un nav ievērojuši nedz Manus likumus, nedz
Manas tiesas, kā to gan darīja viņa tēvs Dāvids.
34
Es gan neatraušu visu ķēniņa valsti no viņa rokas, un Es viņu atstāju par valdnieku visu viņa
dzīves laiku Dāvida dēļ, kuru Es esmu izvēlējis – to, kas ir pildījis Manus baušļus un Manas tiesas, 35 bet
Es atņemšu ķēniņa valsti no viņa dēla rokas, un Es došu to tev – tās desmit ciltis.
36
Bet viņa dēlam Es atdošu šo vienu cilti, lai Manam kalpam Dāvidam paliek Mana vaiga priekšā
gaišums visos laikos Jeruzālemē – tanī pilsētā, kuru Es pats Sev esmu izraudzījis, lai tanī ieliktu Savu
Vārdu.
37
Tad nu tevi Es paņemšu, un tev kā ķēniņam ir jāvalda pār it visu, kā vien tas tavai dvēselei
labpatīk, jo tu būsi ķēniņš pār Israēlu.
38
Un notiks, ja tu vien paklausīsi visu to, ko Es tev pavēlu, un tu staigāsi Manus ceļus un darīsi to,
kas ir taisnīgs Manās acīs, un turēsi Manus likumus un Manus baušļus, kā tika darījis Mans kalps
Dāvids, tad arī Es būšu ar tevi un uzcelšu tev pastāvīgu namu, kā Es to Dāvidam esmu uzcēlis. Un Es
tev došu Israēlu.
39
Un tādēļ Es pazemošu Dāvida pēcnācējus, bet ne uz visiem laikiem!»
40
Un Salamans meklēja Jerobeāmu nokaut. Bet Jerobeāms cēlās un aizbēga uz Ēģipti pie Ēģiptes
ķēniņa Šīšaka. Un tas palika Ēģiptē līdz Salamana nāvei.
41
Un, kas vēl stāstāms par Salamanu un viss, ko viņš ir darījis, un viņa gudrības izteicieni – tas ir
rakstīts Salamana darbu grāmatā.
42
Bet laiks, cik ilgi Salamans valdīja Jeruzālemē pār Israēla namu, ir četrdesmit gadi.
43
Un Salamans gūlās pie saviem tēviem, un viņu apglabāja viņa tēva Dāvida pilsētā. Bet viņa dēls
Rehabeāms kļuva ķēniņš viņa vietā.
29

12. nodaļa
Un Rehabeāms devās uz Sihemu, jo uz Sihemu devās arī viss Israēls, lai viņu celtu par ķēniņu.
2
Un notika, ka Nebata dēls Jerobeāms to dzirdēja, atrazdamies Ēģiptes zemē, jo viņš bija bēdzis
no ķēniņa Salamana un mita vēl tur.
3
Tad ļaudis aicināja viņu un lūdza viņu atnākt, un Jerobeāms un visa Israēla draudze runāja ar
Rehabeāmu un sacīja:
4
«Tavs tēvs mums jūgu ir darījis smagu, bet tu tagad dari mums vieglāku šo grūto kalpošanu un
smago jūgu, kādu tavs tēvs mums ir uzlicis, tad mēs esam ar mieru tev kalpot.»
5
Un viņš tiem sacīja: «Aizejiet uz trim dienām, tad atnāciet pie manis atpakaļ!» Un tauta arī
aizgāja.
6
Un Rehabeāms prasīja padomu vecajiem, kas viņa tēva Salamana priekšā bija stāvējuši, kad tas
vēl bija dzīvs, sacīdams: «Kādu padomu jūs dodat, kā lai atbildam šai tautai?»
7
Un tie tam teica, sacīdami: «Ja tu pakalposi šodien šiem ļaudīm un ja tu padosies viņiem un,
atbildi dodams, runāsi ar tiem laipnus vārdus, tad arī viņi tev būs kalpi visu mūžu.»
8
Bet viņš noraidīja vecaju padomu, kādu tie viņam bija devuši, un apvaicājās pie jaunajiem, kuri
bija uzauguši kopā ar viņu un tagad stāvēja viņa vaiga priekšā.
9
Un viņš jautāja tiem: «Kādu padomu jūs dodat? Kā lai atbildam šai tautai, kas man ir sacījuši:
tavs tēvs mums jūgu ir darījis smagu, atvieglini tu mums to?»
10
Un tad jaunie, kas kopā ar viņu bija uzauguši, viņam teica, sacīdami: «Atbildi tā šai tautai, kas
tev nule ir teikusi: tavs tēvs mūsu jūgu ir pārāk smagu darījis, bet tu atvieglini mūsu plecus, – un saki
tieši šādus vārdus: mans mazais pirkstiņš ir resnāks nekā mana tēva gurni.
11
Un tagad – kaut arī mans tēvs jums būtu uzkrāvis jo smagu jūgu, tad es pie jūsu jūga vēl
pielikšu, proti: mans tēvs jūs pārmācīja ar pātagām, bet es jūs gribu pārmācīt ar dzeloņainām pātagām.»
12
Un trešajā dienā Jerobeāms ar visu tautu atnāca pie Rehabeāma, kā ķēniņš to bija noteicis,
teikdams: atgriezieties pie manis trešajā dienā!
13
Un ķēniņš jo bargi atbildēja tautai un noraidīja to padomu, kādu vecaji viņam bija devuši.
1
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Bet viņš ar tiem runāja, sekodams jauno padomam, sacīdams: «Mans tēvs jūsu jūgu ir darījis
smagu, bet es pie jūsu jūga pielikšu vēl ko klāt: mans tēvs jūs ir sitis ar pātagām, bet es jūs sitīšu ar
dzeloņainām pātagām.»
15
Un ķēniņš neuzklausīja tautu, jo no Tā Kunga puses bija nākusi šī maiņa, lai piepildītu to vārdu,
ko Tas Kungs caur Ahiju no Šīlo bija teicis Jerobeāmam, Nebata dēlam.
16
Kad viss Israēls redzēja, ka ķēniņš neveltī tautai nekādu uzmanību, tad tauta to izteica atbildē
ķēniņam: «Kāda gan mums daļa gar Dāvidu? Un mums nav nekāda mantojuma no Isaja dēla puses.
Atpakaļ savās teltīs, Israēl, bet tagad raugies tu pats uz savu namu, Dāvid!» Un Israēls aizgāja atpakaļ
savās teltīs.
17
Bet Rehabeāms valdīja kā ķēniņš pār Israēla bērniem, kuri dzīvoja Jūdas pilsētās.
18
Un ķēniņš Rehabeāms sūtīja Adorāmu, pārraugu pār tiem, kas klausības darbos, bet viss Israēls
to nomētāja ar akmeņiem, un viņš nomira. Bet pats ķēniņš Rehabeāms tikai ar pūlēm vien paglābās
savos ratos. Un viņš aizbēga uz Jeruzālemi.
19
Tā Israēls atkrita no Dāvida nama, kā tas ir līdz pat šai dienai.
20
Un, kad viss Israēls dzirdēja, ka Jerobeāms atgriezies, tad tie aizsūtīja pie viņa vēstnešus un
aicināja to uz sapulci, un viņi to cēla par ķēniņu pār visu Israēlu. Un neviens vairs neturējās pie Dāvida
nama kā vienīgi Jūdas cilts.
21
Un Rehabeāms nonāca Jeruzālemē. Tur viņš sasauca uz sapulci visu Jūdas namu un Benjamīna
cilti, kopā simts astoņdesmit tūkstošus izlasītu karotāju, lai dotos uzbrukumā pret Israēlu un atgrieztu
ķēniņa valsti pie Salamana dēla Rehabeāma atkal atpakaļ.
22
Un Dieva vārds nāca pār Šemaju, Dieva vīru:
23
«Saki Salamana dēlam Rehabeāmam, Jūdas ķēniņam, un arī visam Jūdas namam un
Benjamīnam, un atlikušai tautas daļai: 24 tā saka Tas Kungs: jums nebūs iet uzbrukumā, un jums nav
jākaro ar saviem brāļiem, Israēla bērniem; atgriezieties ikviens savā namā, jo šī lieta no Manis ir
nākusi.» Un tie paklausīja Tā Kunga vārdam un atgriezās, lai ietu, kā Tas Kungs bija teicis.
25
Bet Jerobeāms uzcēla Efraima kalnā Sihemu un apmetās tur dzīvot, un, no turienes izgājis,
uzcēla Penuēlu.
26
Un Jerobeāms savā sirdsprātā nodomāja: tagad gan ķēniņa vara atkal atgriezīsies atpakaļ pie
Dāvida, 27 ja šie ļaudis atkal dosies kalnup, lai upurētu kaujamos upurus Tā Kunga namā, proti,
Jeruzālemē; tad arī šo ļaužu sirdis atkal atgriezīsies pie viņu Dieva un pie Rehabeāma, Jūdas ķēniņa, bet
mani viņi nokaus, jo tie atgriezīsies pie Rehabeāma, Jūdas ķēniņa.
28
Un ķēniņš vaicāja pēc padoma un lika darināt divus zelta teļus, un sacīja ļaudīm: «Tas ir par
tālu, lai ietu uz Jeruzālemi; lūk, Israēl, tavi dievi, kas tevi izveduši no Ēģiptes zemes!»
29
Un viņš novietoja vienu no tiem Bētelē, bet otru – Danā.
30
Un šis vārds kļuva par apgrēcību, jo tauta gāja gan pie viena, gan pie otra uz Danu.
31
Un viņš ierīkoja kalnu augstienēs svētnīcas un iecēla arī priesterus no visādiem ļaudīm, kas
nebija no Levija cilts.
32
Un Jerobeāms sarīkoja svētkus astotajā mēnesī, mēneša piecpadsmitajā dienā, līdzīgus svētkiem
Jūdā. Un viņš pats upurēja dedzināmos upurus uz altāra. Tā viņš rīkojās Bētelē, lai upurētu kaujamos
upurus tiem teļu tēliem, kurus viņš bija darinājis, tāpat viņš iecēla Bētelē priesterus uz tām augstienēm,
kuras viņš bija iekārtojis.
33
Un viņš pats upurēja dedzināmos upurus uz altāra, kuru viņš Bētelē bija uzcēlis, astotā mēneša
piecpadsmitajā dienā, kā viņš pats to bija izdomājis; tā viņš Israēla bērniem sarīkoja svētkus. Un viņš
pats kāpa altārī, lai nestu kvēpināmo upuri.
14

13. nodaļa
Un te, lūk, kāds Tā Kunga vārda skubināts vīrs nāca no Jūdas uz Bēteli. Bet Jerobeāms bija
nostājies altārī, lai kvēpinātu.
2
Un šis vīrs sauca Tā Kunga Vārdu, vērsdamies pret šo altāri: «Altāri, altāri, tā saka Tas Kungs:
redzi, viens dēls piedzims Dāvida namam, un viņa vārds būs Josija, un tas kā kaujamo upuri uz tevis
upurēs augstieņu priesterus, tos, kas tagad uz tevis nes kvēpināmos upurus. Un cilvēku kauli tiks uz tevis
sadedzināti.»
3
Un viņš tanī dienā pateica zīmes, sacīdams: «Šī ir tā zīme, kādu Tas Kungs sludina: redzi, šis
altāris tiks nolauzts, un tie pelni, kas uz tā, tiks nokratīti.»
4
Un notika, tiklīdz ķēniņš dzirdēja Dieva vīra vārdus, kurus tas vērsa pret altāri Bētelē, tā arī
Jerobeāms izstiepa savu roku, no altāra saukdams: «Sagrābiet viņu!» Bet roka, kuru viņš pret to bija
izstiepis, sakalta, un viņš to nevarēja pie sevis atvilkt atpakaļ.
1
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Bet altāris sašķēlās, un pelni, kas uz tā bija, nobira – gluži pēc tās zīmes, kādu Dieva vīrs ar Tā
Kunga vārdu bija pateicis.
6
Un ķēniņš atbildēja un sacīja Dieva vīram: «Lūdz arī tu žēlastību no Tā Kunga, sava Dieva. Un
aizlūdz tu manis labad, lai mana roka kļūtu vesela!» Un Dieva vīrs meklēja žēlastību Tā Kunga priekšā,
un ķēniņa roka kļuva vesela un bija kā iepriekš.
7
Un ķēniņš sacīja Dieva vīram: «Ienāc ar mani kopā manā namā, atspirdzinies. Un es tev došu
dāvanu.»
8
Bet Dieva vīrs sacīja ķēniņam: «Ja tu man arī dotu pusi no savas mājas, tad es tanī kopā ar tevi
neiegrieztos. Un es šinī vietā neēdīšu maizi un arī nedzeršu ūdeni, 9 jo tā man ar Tā Kunga vārdu ir
pavēlēts, kas tā saka: tev nav atļauts ēst maizi, tev nav ļauts dzert ūdeni; neatgriezies pa to ceļu, pa kuru
tu esi atnācis!»
10
Un tā viņš aizgāja pa citu ceļu un neatgriezās pa to pašu ceļu, pa kuru tas uz Bēteli bija nācis.
11
Bet kāds vecs pravietis dzīvoja Bētelē, un tā dēli nāca un pastāstīja tam par darbu, kādu Dieva
vīrs bija šinī dienā darījis Bētelē, un atkārtoja vārdus, kādus tas bija sacījis ķēniņam.
12
Tad viņu tēvs tiem jautāja: «Kurš tad ir tas ceļš, pa kuru tas aizgāja?» Un viņa dēli tam parādīja
to ceļu, pa kuru tas Dieva vīrs, kas no Jūdas bija nācis, bija aizgājis.
13
Un tas sacīja saviem dēliem: «Apseglojiet man ēzeli!» Un tie apsegloja tam viņa ēzeli. Un viņš
aizjāja uz tā.
14
Tā viņš sekoja Dieva vīram un to arī atrada, tas bija atsēdies zem ozola. Un viņš tam jautāja:
«Vai tu esi tas Dieva vīrs, kas atnāca no Jūdas?» Un tas teica: «Es tas esmu.»
15
Un vecais pravietis sacīja: «Nāc man līdzi un baudi ko.»
16
Bet tas sacīja: «Es nevaru maizi ēst, nedz ar tevi atgriezties, nedz arī iet ar tevi. Un es neēdīšu
maizi kopā ar tevi, un es nedzeršu ar tevi ūdeni šinī vietā, 17 jo man ir sacīts ar Tā Kunga vārdu: tev nav
atļauts maizi ēst, un tev nebūs ūdeni dzert. Un negriezies atpakaļ, lai tu ietu pa to pašu ceļu, pa kuru tu
esi nācis.»
18
Un viņš tam sacīja: «Arī es esmu pravietis, kā tu. Bet eņģelis man ir sacījis, ar Tā Kunga vārdu
vēstīdams: atved viņu atpakaļ uz savu namu sev līdzi, lai viņš ēd maizi un lai dzer ūdeni!» Bet viņš
meloja.
19
Un Dieva vīrs atgriezās kopā ar viņu un ēda maizi viņa namā un dzēra ūdeni.
20
Un, kamēr tie vēl sēdēja pie galda, Tā Kunga vārds nāca pār to pašu pravieti, kas viņu bija
21
atvedis, un tas rājās uz Dieva vīru, kas no Jūdas bija atnācis, sacīdams: «Tā saka Tas Kungs: tādēļ ka
tu neesi bijis paklausīgs Tā Kunga pavēlei un neesi klausījis tai pavēlei, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev
bija pavēlējis, 22 bet esi atgriezies un esi ēdis maizi, un esi dzēris ūdeni tādā vietā, par kuru Viņš tev bija
sacījis: tev nav atļauts maizi ēst, un tev nebūs ūdeni dzert, – tādēļ tavas miesas nenonāks tavu tēvu
kapā!»
23
Un notika, pēc tam kad viņš bija paēdis maizi un bija padzēries, tad tas apsegloja sev pravieša
ēzeli – tā pravieša, kas bija viņu atvedis.
24
Un viņš aizgāja. Bet lauva nostājās tam ceļā un to saplēsa. Viņa līķis bija nomests uz ceļa, un
ēzelis stāvēja tam blakus. Un arī lauva stāvēja līķim blakus.
25
Un, lūk, tur gāja garām ļaudis, tie ieraudzīja nomesto līķi un lauvu stāvam līķim blakus. Un tie
aizgāja un izstāstīja to pilsētā, kurā dzīvoja vecais pravietis.
26
Kad tas pravietis, kas viņu no ceļa bija novirzījis, to dzirdēja, tad tas sacīja: «Tas ir tas pats
Dieva vīrs, kas Tā Kunga pavēlei nepaklausīja. Un Tas Kungs to atdeva lauvam, kas to saplēsa un
nogalināja, piepildot Tā Kunga vārdu, kādu Viņš tam bija paziņojis.»
27
Un viņš teica saviem dēliem, sacīdams: «Apseglojiet man ēzeli!» Un viņi to arī apsegloja.
28
Un tas devās ceļā un atrada līķi nomestu uz ceļa un ēzeli, kā arī lauvu stāvam līķim blakus. Un
lauva neaprija līķi un arī nesaplosīja ēzeli.
29
Un pravietis Dieva vīra līķi pacēla un lika to uz ēzeļa, un viņš to atveda atpakaļ, un viņš noveda
to tā vecā pravieša pilsētā, lai par to sērotu un lai to apglabātu.
30
Un viņš līķi noguldīja atdusai pats savā kapā, un ļaudis to apraudāja, sacīdami: «Ak vai, manu
brāli!»
31
Pēc tam kad viņš to bija apglabājis, viņš teica saviem dēliem, sacīdams: «Kad es nomiršu, tad
apglabājiet mani Dieva vīra kapā, guldiet manus kaulus blakus viņa kauliem.»
32
Un tā patiesi piepildījās vārds, ko viņš, būdams Tā Kunga vārda skubināts, bija teicis gan par to
altāri, kas ir Bētelē, gan par visām augstieņu svētnīcām, kādas vien atrodas Samarijas pilsētās.
5
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Pēc šī notikuma Jerobeāms tomēr neatgriezās no sava ļaunā dzīves veida, bet viņš no slaistiem
iecēla kalnu altāru priesterus. Kam vien tas patika, tam viņš uzticēja amatu, un tie tad kļuva par
augstieņu priesteriem.
34
Un tā šī lieta kļuva pašam Jerobeāmam par bojā ejas iemeslu, ka tas tika noslaucīts no zemes
virsus.
33

14. nodaļa
Tanī laikā saslima Abija, Jerobeāma dēls.
2
Un Jerobeāms sacīja savai sievai: «Celies, lūdzu, un pārģērbies, lai neviens tevi nepazīst, ka tu
esi Jerobeāma sieva, un aizej uz Šīlo; tur atrodas pravietis Ahija, kas par mani vēstīja, ka es kļūšot
ķēniņš pār šo tautu.
3
Un paņem sev rokā līdzi desmit maizes un raušus, un trauciņu medus un aiznes to viņam; tas
pateiks, kas zēnam vainas.»
4
Un Jerobeāma sieva tā arī izdarīja: viņa cēlās un nonāca Šīlo pilsētā un iegāja Ahijas namā. Bet
Ahija to nevarēja saredzēt, jo viņa acis bija vecuma dēļ kļuvušas vājas.
5
Bet Tas Kungs sacīja Ahijam: «Redzi, tā ir Jerobeāma sieva, kas pie tevis ir atnākusi, lai pie
tevis meklētu kādu padomu sava slimā dēla lietā. Bet tev nu tā un tā ar viņu jārunā.» Un tanī pat brīdī
viņa arī ienāca, bet tā bija pārģērbusies.
6
Un notika, tiklīdz Ahija sadzirdēja viņas soļus, kad tā ienāca durvīs, tad tas arī sacīja: «Nāc vien,
Jerobeāma sieva, kāpēc tu sevi esi padarījusi nepazīstamu? Man tomēr tev jāpaziņo kaut kas bargs.
7
Ej un saki Jerobeāmam, ka tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs: tādēļ ka Es tevi esmu paaugstinājis
tautas vidū un ka Es tevi esmu iecēlis par vadoni pār Savu tautu Israēlu, 8 un tādēļ ka Es atrāvu ķēniņa
valsti Dāvidam, kas gan Manus baušļus turēja un Man arī sekoja no visas savas sirds, cenzdamies darīt
tikai to, kas ir taisns Manās acīs, un Es to iedevu tev, kas tu tāds neesi bijis, un tādēļ ka, 9 neraugoties uz
visu to, tu tomēr esi darījis ļauna vairāk nekā visi tie, kas ir bijuši pirms tevis, jo tu aizgāji un darināji
sev svešus dievus un tu sev izlēji tēlus, lai Mani apvainotu, un tu Mani esi atmetis un atstājis aiz savas
muguras, – 10 un tādēļ, redzi, tagad Es likšu nelaimei nākt pār Jerobeāma namu, un Es izdeldēšu
Jerobeāmam ikvienu vīru, gan vāju, gan stipru, Israēlā. Un Es izdeldēšu Jerobeāma pēctečus, kā mēslus
mēdz izmēzt, tiekāms tie visi būs pagalam.
11
Kas no Jerobeāma mirs pilsētā, tos ēdīs suņi, bet, kas Jerobeāmam nomirs uz lauka, to debesu
putni ēdīs, jo Tas Kungs ir runājis!
12
Bet tu piecelies, atgriezies savā namā, un, kamēr tu saviem soļiem nonāksi pilsētā, tikmēr tavs
dēls būs miris.
13
Un viss Israēls to apraudās un viņu apglabās. Bet tas būs vienīgais no Jerobeāma, kas nonāks
kapā, tādēļ ka viņā no visa Jerobeāma nama kaut kas labs pret To Kungu, Israēla Dievu, ir atrasts.
14
Tad Tas Kungs pats Sev iecels ķēniņu pār Israēlu, kas iznīcinās Jerobeāma namu, proti, jau
šodien.
15
Un Tas Kungs sitīs Israēlu, tā kā niedre tiek kustināta ūdenī, un Viņš izraus Israēlu no šīs labās
zemes, kuru Viņš bija devis viņu tēviem, un Viņš tos izkaisīs viņpus Eifratas, tādēļ ka viņi sev ir
darinājuši elku kokus, To Kungu apvainodami.
16
Un Viņš atmetīs Jerobeāma grēku dēļ Israēlu: to grēku dēļ, ar kādiem tas pats ir apgrēkojies un
uz kādiem tas Israēlu ir pavedinājis.»
17
Un Jerobeāma sieva cēlās un gāja un nonāca Tircā, un, tiklīdz tā pienāca pie nama sliekšņa, tā
arī zēns nomira.
18
Un to apglabāja un apraudāja viss Israēls, tā kā Tas Kungs ar Savu vārdu caur Savu kalpu
pravieti Ahiju bija runājis.
19
Un, kas vēl par Jerobeāmu stāstāms, kā viņš karojis un kā valdījis, redzi, tas viss ir rakstīts
Israēla ķēniņu Laiku grāmatā.
20
Bet laiks, cik ilgi Jerobeāms tika valdījis, bija divdesmit divi gadi. Tad tas gūlās pie saviem
tēviem, un viņa dēls Nadabs kļuva ķēniņš viņa vietā.
21
Bet Rehabeāms, Salamana dēls, bija ķēniņš pār Jūdu. Rehabeāmam bija četrdesmit viens gads,
kad tas kļuva ķēniņš. Bet septiņpadsmit gadus tas bija ķēniņš Jeruzālemē – tanī pilsētā, kuru Tas Kungs
Sev bija izraudzījis no visu Israēla cilšu vidus, lai tur liktu dzīvot Savam Vārdam. Un viņa mātes vārds
bija Naema, un tā bija amoniete.
22
Bet Jūda darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs. Un viņi To vēl vairāk sakaitināja ar grēkiem,
kādus tie darīja, nekā visi viņu tēvi.
1
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Arī viņi uzcēla sev gan augstieņu svētnīcas, gan elku stabus, gan elku kokus uz katras
augstienes, kas vien pacēlās augstāk, zem katra zaļoksnēja koka.
24
Un arī netikļi bija tanī zemē. Un tie piekopa visas negantības kā tās tautas, ko Tas Kungs Israēla
bērnu priekšā bija izdzinis no zemes.
25
Un notika ķēniņa Rehabeāma piektajā valdīšanas gadā, ka Ēģiptes ķēniņš Šīšaks devās pret
Jeruzālemi uzbrukumā.
26
Un viņš paņēma Tā Kunga nama dārgumus un ķēniņa pils dārgumus, itin visu tas paņēma, arī
mazos vairogus viņš paņēma, kurus Salamans bija darinājis.
27
Bet to vietā ķēniņš Rehabeāms darināja vara vairogus. Un viņš tos nodeva sargu virsnieku
rokās, kas apsargāja ķēniņa nama ieeju.
28
Un, cikkārt ķēniņš gāja Tā Kunga namā, tikkārt pils karavīru sardze tos lietoja. Un vēlāk tie tos
atkal novietoja sardzes vīru istabā.
29
Un, kas vēl stāstāms par Rehabeāmu un viss, ko viņš ir darījis, – tas viss ir rakstīts Jūdas ķēniņu
Laiku grāmatā.
30
Un nepārtraukts bija karš starp Rehabeāmu un Jerobeāmu.
31
Un Rehabeāms gūlās pie saviem tēviem, un to apglabāja pie viņa tēviem Dāvida pilsētā. Bet
viņa mātes vārds bija Naema, un viņa bija amoniete. Un viņa dēls Abijāms kļuva ķēniņš viņa vietā.
23

15. nodaļa
Tā astoņpadsmitajā ķēniņa Jerobeāma, Nebata dēla, valdīšanas gadā Jūdā sāka valdīt Abijāms.
2
Trīs gadus viņš bija ķēniņš Jeruzālemē. Viņa mātes vārds bija Maāha, un tā bija Absaloma
mazmeita.
3
Bet viņš staigāja visos sava tēva grēkos, kādus vien tas bija darījis pirms viņa. Un viņš savā
sirdsprātā nebija pilnīgi pakļāvies Tam Kungam, savam Dievam, kā viņa ciltstēvs Dāvids.
4
Taču Dāvida dēļ Tas Kungs, viņa Dievs, bija licis Savam gaišumam atspīdēt viņa priekšā
Jeruzālemē, ieceļot viņa dēlu par ķēniņu pēc viņa un liekot Jeruzālemei joprojām pastāvēt, 5 tāpēc ka
Dāvids bija darījis to, kas bija Tā Kunga acīs taisns, un viņš nebija novērsies ne no vienas pavēles, kādas
Viņš tam deva, nevienu savu mūža dienu, izņemot vienīgi lietu ar hetieti Ūriju.
6
Bet karš starp Abijāmu un Jerobeāmu ilga visu viņu dzīves laiku.
7
Un, kas vēl stāstāms par Abijāmu un viss, ko viņš ir darījis, – tas viss rakstīts Jūdas ķēniņu Laiku
grāmatā. Un karš bija starp Abijāmu un Jerobeāmu.
8
Arī Abijāms gūlās pie saviem tēviem, un ļaudis viņu apglabāja viņa ciltstēva Dāvida pilsētā, bet
viņa dēls Asa kļuva ķēniņš viņa vietā.
9
Israēla ķēniņa Jerobeāma divdesmitajā gadā Asa kļuva Jūdas ķēniņš, 10 un viņš valdīja
Jeruzālemē četrdesmit vienu gadu; un viņa mātesmātes vārds bija Maāha, un tā bija Absaloma
mazmeita.
11
Un Asa darīja to, kas ir taisns Tā Kunga acīs, kā viņa ciltstēvs Dāvids.
12
Un viņš izraidīja netikļus no zemes un atmeta visu negantību, kādu viņa tēvi bija piekopuši.
13
Un arī viņa mātesmāte Maāha tika atcelta no valdnieces vietas, tādēļ ka viņa bija likusi darināt
riebekli Ašērai. Bet Asa sadauzīja riebīgo Ašēras tēlu un sadedzināja to Kidronas ielejā.
14
Bet augstieņu svētnīcas nenozuda, taču Asas sirdsprāts atrada mieru pie Tā Kunga visu viņa
mūža dienu.
15
Sava tēva svētītos rīkus un pats savus svētītos priekšmetus – sudrabu, zeltu un traukus viņš
nonesa Tā Kunga namā.
16
Bet karš bija starp Asu un Baešu, Israēla ķēniņu, visu viņu mūža dienu.
17
Un Israēla ķēniņš Baeša devās uzbrukumā pret Jūdu, un viņš uzcēla Rāmu, lai neviens nevarētu
nedz iziet, nedz ienākt pie Asas, Jūdas ķēniņa.
18
Bet Asa paņēma visu sudrabu un zeltu, kas vēl Tā Kunga namā bija atlicis dārgumu krātuvē, un
arī ķēniņa pils dārgumus, un visu to viņš lika savu kalpu rokās, un ķēniņš Asa tos sūtīja pie Heziona dēla
un Tabrimmona dēla Ben-Hadada, Aramas ķēniņa, kas mita Damaskā, sacīdams:
19
«Manā un tavā starpā pastāv derība un arī mana tēva un tava tēva starpā; redzi, es tev esmu
nosūtījis dāvanu – sudrabu un zeltu. Ej un lauz savu derību ar Israēla ķēniņu Baešu, lai tas no manis
atstātos!»
20
Un ķēniņš Ben-Hadads paklausīja ķēniņu Asu un sūtīja savu karotāju virsniekus, kādi tam bija,
pret Israēla pilsētām. Viņš uzveica Ijonu, Danu, Ābēl-Bēt Maāhu un visu Kinnerotas un Naftaļa zemi.
21
Un notika, tiklīdz Baeša to dzirdēja, tas pārtrauca Rāmas celšanu un atgriezās Tircā.
1
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Bet ķēniņš Asa sasauca visu Jūdu, un neviens netika atbrīvots, un tie aizveda Rāmai domātos
akmeņus un arī tos kokus, kādus Baeša bija tur jau sacēlis. Tā ķēniņš Asa no tiem uzcēla Gebu
Benjamīnā un Micpu.
23
Un, kas vēl stāstāms par Asu un viņa varoņdarbi, kā arī viss, ko viņš ir darījis, arī pilsētas, kādas
viņš ir uzcēlis, – tas viss rakstīts Jūdas ķēniņu Laiku grāmatā. Bet tam palika slimas kājas vecuma
dienās.
24
Un Asa gūlās pie saviem tēviem un tika apglabāts pie saviem tēviem sava ciltstēva Dāvida
pilsētā, bet viņa dēls Jošafats kļuva par ķēniņu viņa vietā.
25
Bet Nadabs, Jerobeāma dēls, valdīja pār Israēlu kopš Asas, Jūdas ķēniņa, otrā valdīšanas gada.
Tas valdīja divi gadus Israēlā.
26
Un viņš darīja to, kas Tā Kunga acīs ir ļauns, un staigāja sava tēva ceļus, darīdams viņa grēku
darbus, ar kādiem tas bija pavedinājis Israēlu grēkot.
27
Un Baeša, Ahijas dēls, no Isašara nama, sazvērējās pret Nadabu un nogalināja viņu pie
Gibetonas, kas pieder filistiešiem, tai laikā, kad Nadabs ar visu Israēlu aplenca Gibetonu.
28
Baeša viņu nogalināja Asas trešajā valdīšanas gadā, kad tas bija ķēniņš pār Jūdu, un kļuva
ķēniņš Nadaba vietā.
29
Un, kļuvis ķēniņš, viņš izdeldēja visu Jerobeāma namu un neatstāja dzīvu nevienu dvēseli
Jerobeāma namā, līdz tie visi bija izdeldēti: to Tā Kunga vārds, ko Viņš bija runājis caur Savu kalpu
Ahiju no Šīlo, tā bija noteicis 30 Jerobeāma grēku dēļ, kādus tas darīja un ar kādiem tas pavedināja
grēkot Israēlu, un apvainojuma dēļ, ar ko tas bija apvainojis To Kungu, Israēla Dievu.
31
Un, kas vēl stāstāms par Nadabu un viss, ko viņš ir darījis, – tas ir rakstīts Israēla ķēniņu Laiku
grāmatā.
32
Bet karš bija arī starp Asu un Baešu, Israēla ķēniņu, visu viņa mūža dienu.
33
Un Jūdas ķēniņa Asas trešajā gadā Ahijas dēls Baeša kļuva ķēniņš pār visu Israēlu Tircā. Tas
valdīja kā ķēniņš divdesmit četrus gadus.
34
Un viņš darīja to, kas Tā Kunga acīs ir ļauns, un staigāja Jerobeāma ceļus, darīdams viņa grēku
darbus, ar kādiem tas bija pavedinājis Israēlu grēkot.
22

16. nodaļa
Un Tā Kunga vārds nāca pār Hananija dēlu Jehu, vēršoties pret Baešu:
2
«Tādēļ, ka Es esmu tevi no pīšļiem paaugstinājis un esmu tevi iecēlis par Savas tautas, Israēla,
vadītāju, bet tu tomēr esi staigājis Jerobeāma ceļus un esi pavedinājis Manu tautu, Israēlu, arī Mani
apvainodams un izaicinādams Mani ar viņu grēkiem, – 3 tādēļ Es izdeldēšu Baešu un viņa namu un
rīkošos ar tavu namu kā ar Jerobeāma, Nebata dēla, namu.
4
Kas Baešam nomirs pilsētā, tos suņi ēdīs, bet, kas viņam mirs uz lauka, tos putni ēdīs!»
5
Un, kas vēl stāstāms par Baešu un viss, ko viņš ir darījis, un viņa varoņdarbi – tas ir rakstīts
Israēla ķēniņu Laiku grāmatā.
6
Un Baeša gūlās pie saviem tēviem un tika apglabāts Tircā, bet viņa dēls Ēla kļuva ķēniņš viņa
vietā.
7
Un Tā Kunga vārds caur pravieti Jehu, Hananija dēlu, bija pret Baešu un tā namu visa tā
ļaunuma dēļ, ko viņš bija darījis Tā Kunga acīs, izaicinādams Viņu ar savu rīcību, tā būdams līdzīgs
Jerobeāma namam, un arī tādēļ, ka viņš to bija iznīcinājis.
8
Un Jūdas ķēniņa Asas divdesmit sestajā valdīšanas gadā Baešas dēls Ēla sāka valdīt pār Israēlu
Tircā; tas bija ķēniņš divus gadus.
9
Bet Simrijs, viņa darbinieks, tas bija virsnieks pār pusi viņa kara ratu, sazvērējās pret viņu. Kad
Ēla pašreiz bija dzēris un atradās piedzēries Arcas namā Tircā, Arca bija Ēlas nama pārvaldnieks, 10 tai
brīdī tur ielauzās Simrijs un nogalināja viņu Jūdas ķēniņa Asas divdesmit septītajā valdīšanas gadā un
kļuva ķēniņš viņa vietā.
11
Bet, kļuvis par ķēniņu un tikko kā sēdies tronī, Simrijs nogalināja visu Baešas namu un
neatstāja dzīvu nevienu vīru, ne Baešas radus, ne draugus.
12
Un Simrijs iznīcināja visu Baešas namu, pēc Tā Kunga vārda, ko Viņš caur pravieti Jehu pret
Baešu bija runājis.
13
Un tas viss notika Baešas paša un viņa dēla Ēlas grēku dēļ, kādus tie bija paši darījuši un ar
kādiem tie bija pavedinājuši grēkot Israēlu, ar savu elku kalpošanu izaicinādami To Kungu, Israēla
Dievu.
14
Un, kas vēl stāstāms par Ēlu un viss, ko viņš ir darījis, – tas ir rakstīts Israēla ķēniņu Laiku
grāmatā.
1
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Divdesmit septītajā Jūdas ķēniņa Asas valdīšanas gadā Simrijs bija septiņas dienas ķēniņš Tircā.
Tai laikā Israēla karaspēks bija apmeties teltīs un aplencis filistiešu pilsētu Gibetonu.
16
Un, kad karaspēks, kas bija telšu nometnē, dzirdēja ļaudis runājam: Simrijs ir gatavojis
sazvērestību un arī ķēniņu nogalinājis, – tad tanī pat dienā viss Israēls iecēla karaspēka virspavēlnieku
Omriju par ķēniņu kara nometnē.
17
Un Omrijs un viss Israēls kopā ar viņu devās uzbrukumā no Gibetonas uz Tircu. Un viņi to
aplenca.
18
Kad Simrijs redzēja, ka pilsēta jau ir ieņemta, tad viņš iegāja ķēniņa nama nocietinājumā,
aizdedzināja pāri sev esošo ķēniņa namu un aizgāja bojā 19 savu grēku dēļ, ar ko viņš bija apgrēkojies,
darīdams to, kas ļauns Tā Kunga acīs, staigādams Jerobeāma ceļus un grēkus, ko tas bija darījis,
pavezdams uz grēkiem Israēlu.
20
Un, kas vēl stāstāms par Simriju un ziņas par viņa sacelšanos, kā tā noritēja, – tas viss ir rakstīts
Israēla ķēniņu Laiku grāmatā.
21
Toreiz Israēla tauta sašķēlās divās daļās: viena daļa ļaužu sekoja Ginata dēlam Tibnijam, lai
celtu viņu par ķēniņu, bet otra puse sekoja Omrijam.
22
Bet tie ļaudis bija stiprāki, kas bija Omrija sekotāji, nekā tie, kas bija Ginata dēla Tibnija
piekritēji. Un Tibnijs nomira. Bet par ķēniņu kļuva Omrijs.
23
Jūdas ķēniņa Asas trīsdesmit pirmajā gadā sākās Omrija valdīšana pār Israēlu. Viņš bija ķēniņš
divpadsmit gadus, bet Tircā viņš valdīja sešus gadus.
24
Pēc tam par diviem sudraba talentiem viņš nopirka no Šemera Samarijas kalnu. Viņš arī uzcēla
kalnā pilsētu un nosauca šo pilsētu, kuru tas bija uzcēlis, pēc kalna agrākā īpašnieka Šemera vārda par
Samariju.
25
Bet arī Omrijs darīja to, kas bija Tā Kunga acīs ļauns. Viņš pat bija ļaunāks nekā visi tie, kas
pirms viņa bija bijuši, 26 jo viņš staigāja visus Jerobeāma, Nebata dēla, ceļus, darīdams visus viņa grēku
darbus, ar kādiem tas pavedināja Israēlu grēkot, tā izaicinādams To Kungu, Israēla Dievu, ar savu
kalpošanu elkiem.
27
Un, kas vēl stāstāms par Omriju un viss, ko viņš darījis, arī varoņdarbi, kādus viņš veicis, – tas
viss ir rakstīts Israēla ķēniņu Laiku grāmatā.
28
Un Omrijs gūlās pie saviem tēviem, un ļaudis to apglabāja Samarijā, un viņa dēls Ahabs kļuva
ķēniņš viņa vietā.
29
Un Jūdas ķēniņa Asas trīsdesmit astotajā gadā Ahabs, Omrija dēls, kļuva ķēniņš pār Israēlu, un
Omrija dēls Ahabs bija ķēniņš pār Israēlu Samarijā divdesmit divus gadus.
30
Un arī Omrija dēls Ahabs darīja to, kas ir ļauns Tā Kunga acīs, vēl vairāk nekā visi, kas bija
bijuši pirms viņa.
31
Un viņš paņēma sev par sievu Sidonas ķēniņa Etbaala meitu Izebeli, un viņš pats arī gāja un
kalpoja Baalam un pielūdza viņu.
32
Un viņš uzcēla altāri Baalam Baala namā, ko tas uzcēla Samarijā.
33
Ahabs lika darināt arī Ašēru un darīja tādas lietas, kas izaicināja To Kungu, Israēla Dievu, vēl
vairāk nekā visi ķēniņi, kādi Israēlā bija pirms viņa bijuši.
34
Viņa valdīšanas laikā Hiēls no Bēteles uzcēla Jēriku. Tās pamatu likšana prasīja viņa
pirmdzimtā Abirāma dzīvību, bet viņa jaunākais dēls Segubs dabūja galu, kad tika iecelti jaunās pilsētas
vārti, kā Tā Kunga vārds caur Jozuu, Nuna dēlu, bija runājis.
15

17. nodaļa
Bet Elija no Gileādas Tisbes sacīja Ahabam: «Tik tiešām, ka Tas Kungs, Israēla Dievs, dzīvo, kā
priekšā es stāvu, šajos nākamajos gados nebūs ne rasas, ne lietus, kā vienīgi pēc mana vārda pavēles!»
2
Un Tā Kunga vārds nāca pār viņu:
3
«Ej prom no šejienes un pagriezies pret austrumiem, un paslēpies Kritas līcī, kas ir Jordānas
austrumos.
4
Un notiks tā: no upes tu dzersi, un Es esmu pavēlējis kraukļiem tevi tur apgādāt ar maizi.»
5
Un viņš aizgāja un rīkojās pēc Tā Kunga vārda, un apmetās Kritas piekrastē; Krita ieplūst no
austrumiem Jordānā.
6
Bet kraukļi bija tie, kas viņam pienesa maizi un gaļu no rīta un maizi un gaļu pievakarē, un no
upes viņš dzēra.
7
Bet pēc dažām dienām upe izsīka, jo nebija lietus tanī zemē.
8
Un Tā Kunga vārds nāca pār viņu, sacīdams:
1
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«Celies un dodies uz Sareptu, kas pieder pie Sidonas, un apmeties tur; Es, lūk, pavēlēšu kādai
atraitnei tur tevi apgādāt ar uzturu.»
10
Un viņš cēlās un nogāja uz Sareptu. Kad viņš nonāca pie pilsētas vārtiem, redzi, tur atradās
sieva, kas bija atraitne. Un tā lasīja žagarus, bet viņš to uzrunāja un sacīja: «Atnes man mazliet ūdens
kādā traukā, ko padzerties!»
11
Un tā aizgāja, lai to atnestu. Un viņš tai sauca, sacīdams: «Atnes, lūdzu, ar savu roku man arī
kumosu maizes!»
12
Bet viņa sacīja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs, tavs Dievs, ir dzīvs, bet man ir tikai plācenis un tīnē
viena vienīga pilna sauja smalko kviešu miltu, un mazliet eļļas apaļā krūzē, un raugi, es esmu salasījusi
kādus žagariņus un taisos visu sev un savam dēlam sagatavot, un pēc tam kad mēs to paši būsim
baudījuši, tad arī mums būs jāmirst.»
13
Un Elija tai sacīja: «Nebīsties, ej un gatavo, kā esi sacījusi, bet, lūdzu, iztaisi arī man mazu
plāceni pašā sākumā un liec to iznest man ārā. Bet savām un sava dēla vajadzībām sagatavo vēlāk, 14 jo
tā ir sacījis Tas Kungs, Israēla Dievs: milti tīnē neizsīks un eļļas apaļā krūzē nepietrūks līdz tai dienai,
kurā Tas Kungs atkal dos lietu virs zemes.»
15
Un viņa aizgāja un arī izpildīja, kā Elija to bija sacījis. Un viņa ēda, tāpat arī viņš un tāpat viņas
nams labu laiku.
16
Bet milti tīnē neizsīka un eļļas apaļā krūzē nepietrūka, pēc Tā Kunga vārda, ko Viņš caur Eliju
bija runājis.
17
Un pēc tam saslima šīs sievas, nama saimnieces, dēls. Un slimība bija ļoti grūta, tā ka tam pat
lāgā elpot vairs nebija iespējams.
18
Un viņa sacīja Elijam: «Kas man ar tevi kopīgs? Tu, Dieva vīrs, vai tu esi nācis pie manis, lai
man atgādinātu manus pārkāpumus un lai nonāvētu manu dēlu?»
19
Bet Elija viņai sacīja: «Padod man savu dēlu!» Un viņš to paņēma no viņas klēpja, uznesa to
augšējā telpā, kurā viņš dzīvoja, un noguldīja to uz savas gultas.
20
Tad viņš piesauca To Kungu un sacīja: «Kungs, mans Dievs, vai tad Tu tiešām gribi šai
atraitnei, pie kuras es dzīvoju kā viņas iemītnieks, sūtīt tādu nelaimi un likt mirt viņas dēlam?»
21
Un viņš izstiepās visā garumā pār bērnu trīs reizes, un viņš izsaucās: «Kungs, mans Dievs, liec,
lūdzu, šī bērna dvēselei atkal atgriezties viņā!»
22
Un Tas Kungs paklausīja Elijas balsij, un Viņš lika bērna dvēselei atkal atgriezties tanī atpakaļ,
un tas atdzīvojās.
23
Un Elija paņēma bērnu, nonesa to no nama augšējās istabas un atdeva to atpakaļ tā mātei. Un
viņš tai sacīja: «Redzi, tavs dēls ir dzīvs.»
24
Un tad sieva sacīja Elijam: «Nu tagad es zinu, ka tu esi Dieva vīrs un Tā Kunga vārds tavā mutē
ir patiesība!»
9

18. nodaļa
Un pēc kāda ilgāka laika Tā Kunga Vārds atkal nāca pār Eliju trešajā gadā, sacīdams: «Ej
parādies Ahabam, un Es gribu likt lietum līt pār zemi.»
2
Un Elija aizgāja parādīties Ahabam, bet bads bija bargs Samarijā.
3
Un Ahabs ataicināja Obadju, kas bija nama pārvaldnieks, bet Obadja ļoti bijās To Kungu, 4 jo,
kad Izebele iznīcināja Tā Kunga praviešus, tad Obadja bija paņēmis simts praviešus un bija tos pa
piecdesmit paslēpis kādās alās, un bija tos apgādājis ar maizi un ūdeni.
5
Un Ahabs sacīja Obadjam: «Noej šinī zemē pie visiem ūdens avotiem un pie visām upēm: var
jau būt, ka atrodam zaļu zāli un varam saglabāt zirgus un mūļus dzīvus, lai mēs nezaudējam lopus.»
6
Un tā viņi savā starpā sadalīja zemi, lai to pārstaigātu: Ahabs viens pats gāja savu ceļu, un arī
Obadja viens pats gāja savu ceļu.
7
Un, kad Obadja vēl bija ceļā, redzi, tam pretī nāca Elija. Un viņš to pazina un krita tā priekšā uz
sava vaiga, un sacīja: «Vai tu neesi mans pavēlnieks Elija?»
8
Un viņš sacīja: «Tas es esmu! Ej un saki savam kungam: Elija ir šeit!»
9
Bet tas sacīja: «Ko tad es būtu nogrēkojies, ka tu savu kalpu nodod Ahaba rokā? Vai lai tas mani
nonāvē?
10
Tik tiešām, ka Tas Kungs, tavs Dievs, ir dzīvs, nav nevienas citas tautas, nedz valsts, kurp mans
kungs nebūtu sūtījis, lai tevi tur sameklētu. Bet, kad sacīja: viņa nav, – tad viņš tai tautai un ķēniņa
valstij lika ar zvērestu apliecināt, ka viņi tevi nav atraduši.
11
Un tu tagad saki: ej un saki savam kungam, ka te, lūk, ir Elija!
1
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Var notikt, ka es, aiziedams no tevis, tevi vairs neatrastu, kad Tā Kunga Gars tevi paceltu nezin
kur projām. Un, ja es aizietu, lai to Ahabam paziņotu, bet viņš pats tevi neatrastu, tad tas mani nokautu.
Bet tavs kalps bīstas To Kungu no pašas jaunības.
13
Vai tad nav paziņots manam pavēlniekam, ko es esmu darījis tolaik, kad Ahabs nogalināja Tā
Kunga praviešus, ka no praviešu skaita es esmu paslēpis simts vīru, pa piecdesmit un atkal pa
piecdesmit, alās un ka es tos esmu apgādājis ar maizi un ar ūdeni?
14
Un tagad tu mani skubini, lai es ejot un sakot savam kungam, ka te ir Elija. Vai lai viņš mani
nokauj?»
15
Tad Elija sacīja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs Cebaots ir dzīvs, kā priekšā es te stāvu, – es vēl
šodien rādīšos viņa priekšā!»
16
Un Obadja aizgāja, lai satiktu Ahabu. Un viņš tam pateica to. Bet Ahabs devās Elijam pretī.
17
Un, kad Ahabs ieraudzīja Eliju, viņš tam sacīja: «Vai tu esi tas, kas Israēlu ieved nelaimē?»
18
Bet tas atbildēja: «Es gan neievedu Israēlu nelaimē, bet tas esi tu pats un tava tēva nams, jo jūs
esat atmetuši Tā Kunga baušļus un jūs esat sekojuši baaliem.
19
Bet tagad liec sapulcināt man visu Israēlu Karmela kalnā un tos četri simti piecdesmit Baala
priesterus, kas ēd pie Izebeles galda.»
20
Un Ahabs deva ziņu visiem Israēla bērniem un sapulcināja arī praviešus Karmela kalnā.
21
Tad Elija pienāca visai tautai klāt un sacīja: «Cik ilgi jūs klibosit uz abām pusēm? Ja Tas Kungs
ir Dievs, tad sekojiet Viņam! Bet, ja Baals ir dievs, tad sekojiet tam!» Bet tauta viņam neatbildēja ne
vārda.
22
Un Elija sacīja tautai: «Es esmu vienīgais Tā Kunga pravietis atlicies. Bet Baala praviešu ir četri
simti piecdesmit vīru.
23
Lai mums tagad nodod divi vēršus. Un viņi lai izvēlas sev vienu vērsi, lai sacērt to gabalos un
lai sakārto to uz malkas, bet uguni lai nepieliek. Tad es arī sagatavošu otru vērsi – es to uzlikšu uz
malkas, bet uguni es nepielikšu.
24
Pēc tam piesauciet jūs sava dieva vārdu. Un arī es piesaukšu Tā Kunga Vārdu. Un tad lai notiek
tā: kura dievs atbildēs ar uguni, tas lai ir Dievs!» Un tauta teica: «Tā ir labi.»
25
Tad Elija sacīja Baala priesteriem: «Izraugaities vienu vērsi un rīkojieties pirmie, jo jūsu ir
daudz, un piesauciet sava dieva vārdu, bet uguni nepielieciet.»
26
Tad viņi paņēma vērsi, kuru viņš viņiem bija devis, un tie to sagatavoja. Un viņi piesauca Baala
vārdu no rīta līdz dienvidum, sacīdami: «Ak, Baal, atbildi mums!» Bet tur nebija nevienas balss, nedz arī
kāda, kas atbild. Un tie kliboja apkārt altārim, kas bija uzcelts.
27
Un ap dienas vidu Elija tos apsmēja un sacīja: «Sauciet stiprā balsī, jo viņš taču ir dievs; varbūt
viņš iegrimis domās vai aizņemts darīšanās, vai atrodas ceļā, varbūt viņš guļ, un viņam būtu jāmostas!»
28
Un tie sauca stiprā balsī un ievainoja sevi pēc sava ieraduma ar nažiem un īleniem, tiekāms tiem
asinis tecēja.
29
Bet, kad pusdienlaiks bija pagājis, tad tie pravietoja līdz pat dāvinājuma upura stundai, taču tur
nebija nedz balss, nedz atbildes, nedz uzklausīšanas.
30
Tad Elija sacīja visai tautai: «Pienāciet klāt pie manis!» Un visa tauta pienāca klāt. Un viņš
izlaboja altāri, kas bija salauzts.
31
Un Elija paņēma divpadsmit akmeņus pēc Jēkaba bērnu cilšu skaita, kurām kādreiz Tā Kunga
vārds bija noteicis: Israēls lai ir tavs vārds!
32
Un viņš Tā Kunga Vārdā uzcēla no akmeņiem altāri un izraka visapkārt altārim grāvi, kas
aptvēra ar diviem mēriem labības apsējamu laukumu.
33
Tad viņš sakārtoja malku, sadalīja vērsi un uzlika to uz malkas.
34
Un viņš sacīja: «Piepildiet četrus traukus ar ūdeni un slakiet to pāri dedzināmam upurim un arī
pāri malkai!» Un viņš sacīja: «Vēl otru reizi dariet tā!» Un tie darīja tā vēl otru reizi. Un viņš sacīja:
«Atkārtojiet to trešo reizi!» Un tie darīja tā trešo reizi.
35
Un ūdens tecēja altārim visapkārt, un arī grāvis piepildījās ar ūdeni.
36
Un tanī brīdī, kad dāvinājuma upuri mēdz nest, pravietis Elija piegāja un sacīja: «Kungs,
Ābrahāma, Īzāka un Israēla Dievs, šodien dari Sevi zināmu, ka Tu esi Dievs Israēlā un ka es esmu Tavs
kalps, un ka es pēc Tava vārda visu šo esmu darījis.
37
Atbildi man, Kungs, atbildi man, lai šī tauta zina, ka Tu, Kungs, esi Dievs un ka Tu pats viņu
sirdīm esi licis atgriezties!»
38
Tad Tā Kunga uguns nokrita, un tā aprija gan dedzināmo upuri, gan malku, gan akmeņus, gan
pelnus, gan ūdeni tā uzsūca, kas bija grāvī.
12
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Un visa tauta to redzēja, un tie krita uz sava vaiga un sacīja: «Tas Kungs ir Dievs, Tas Kungs ir

Dievs!»
Bet Elija sacīja: «Satveriet Baala praviešus, lai neviens pats no to pulka neizbēg!» Un tie tos
sagrāba ciet, un Elija viņus noveda Kisona upes līcī, un viņš tos tur nokāva.
41
Bet Elija sacīja Ahabam: «Ej, ēd un dzer, jo lielas lietusgāzes švīkoņa ir dzirdama.»
42
Un Ahabs devās kalnup, lai ēstu un dzertu, bet Elija devās uz Karmela virsotni. Viņš noliecās
līdz pat zemei un lika savu vaigu starp saviem ceļiem, 43 un sacīja savam puisim: «Ej, lūdzu, un skaties
uz jūras pusi.» Un tas nogāja kalnup un raudzījās, un sacīja: «Tur nav nekā.» Bet viņš sacīja: «Griezies
turp atpakaļ septiņas reizes!»
44
Un notika, ka septītajā reizē tas sacīja: «Tur ir mākonītis, tik niecīgs kā cilvēka delna, tas
paceļas no jūras puses!» Un viņš sacīja tam: «Ej paziņo Ahabam: liec aizjūgt un dodies lejup, ka lietus
tevi nepārsteidz!»
45
Un notika, tanī laikā debesis aptumšojās ar mākoņiem un sacēlās vētra, un sāka lietus gāzt, bet
Ahabs sēdās ratos un brauca uz Jezreēlu.
46
Un Tā Kunga roka nāca pār Eliju: viņš apjoza savus gurnus un skrēja Ahabam pa priekšu līdz
Jezreēlas pievārtei.
40

19. nodaļa
Un Ahabs izstāstīja Izebelei itin visu, ko Elija bija darījis, kā arī to, kā viņš Baala praviešus bija
ar zobenu nogalinājis.
2
Un Izebele deva Elijam ziņu, sacīdama: «Lai man dievi dara tā un vēl vairāk, bet rītdien ap šo
pašu laiku es atdarīšu tev tāpat, kā tu ikvienai no viņu dvēselēm esi darījis!»
3
Un, kad viņš to redzēja, tad viņš cēlās, lai glābtu pats savu dzīvību, un nonāca Bēršebā, kas
atrodas Jūdā. Un viņš tur atstāja savu puisi.
4
Bet pats viņš vienas dienas gājumu devās uz tuksnesi un apsēdās zem paegļa krūma, un viņš
savā dvēselē vēlējās mirt. Un viņš sacīja: «Nu ir gana, Kungs, ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāks kā
mani tēvi.»
5
Un viņš apgūlās un aizmiga zem kāda tuksneša krūma, bet te, redzi, eņģelis stāvēja viņa priekšā,
un tas viņam sacīja: «Celies un ēd.»
6
Un viņš raudzījās, un redzi, pie viņa galvgaļa bija plācenis, kas cepts uz karstām oglēm, un apaļa
krūze ar ūdeni; un viņš ēda un dzēra un apgūlās.
7
Un Tā Kunga eņģelis atnāca pie viņa otru reizi, pieskārās viņam un sacīja: «Celies un ēd, jo garš
ceļš tev ir priekšā.»
8
Un viņš cēlās, ēda un dzēra un gāja, stiprinājies ar šo ēdienu, četrdesmit dienas un četrdesmit
naktis līdz Dieva kalnam Horebam.
9
Un viņš iegāja alā un palika turpat pa nakti. Un redzi, Tā Kunga vārds nāca pār viņu, sacīdams:
«No kurienes tu nākdams, Elija?»
10
Un viņš sacīja: «Degtin es esmu dedzis savā centībā Tam Kungam, Dievam Cebaotam, jo Tavu
derību Israēla bērni ir atmetuši, Tavus altārus viņi ir sadragājuši un Tavus praviešus ar zobenu nokāvuši.
Un es vienīgais esmu atlicies. Un viņi tīko pēc manas dzīvības, lai to man atņemtu.»
11
Un Viņš sacīja: «Izej ārā un nostājies Tā Kunga priekšā kalnā.» Un redzi, Tas Kungs gāja
garām. Liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis, gāja Tam Kungam pa priekšu, bet
šinī vētrā nebija Tas Kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet Tas Kungs nebija zemestrīcē.
12
Un pēc zemestrīces bija uguns. Bet Tas Kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns – lēna balss.
13
Un, tiklīdz Elija to sadzirdēja, viņš aizsedza savu seju ar savu apmetni un nostājās alas ieejas
priekšā, un tad balss griezās pie viņa un sacīja: «Ko tu šeit dari, Elija?»
14
Bet viņš sacīja: «Es degtin esmu dedzis Tam Kungam, Dievam Cebaotam, jo Israēla bērni ir
atmetuši Tavu derību, Tavus altārus tie ir sagrāvuši un Tavus praviešus nogalinājuši ar zobenu, es
vienīgais esmu atlicies, un viņi tīko pēc manas dzīvības, lai to man atņemtu.»
15
Un Tas Kungs viņam sacīja: «Atgriezies pa savu ceļu tuksnesī uz Damasku un svaidi Hazaēlu
par ķēniņu pār Aramu.
16
Bet Nimšija dēlu Jehu svaidi par ķēniņu pār Israēlu, bet Safata dēlu Elīsu no Abelas-Meholas
iesvētī par pravieti savā vietā.
17
Un lai notiek tā: kas izglābjas no Hazaēla zobena, to lai nogalina Jehus, bet, kas izglābjas no
Jehus, to lai nonāvē Elīsa.
18
Bet Es paglābšu Israēlā septiņus tūkstošus: visus, kas ceļus nav locījuši Baala priekšā, un visus
tos, kuru mute nav skūpstījusi to.»
1
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Un viņš devās ceļā no turienes un sastapa Elīsu, Safata dēlu; tas ara ar divpadsmit pāriem vēršu,
kas visi gāja viņam pa priekšu, bet viņš pats bija pie divpadsmitā jūga. Tad Elija gāja tam garām un
uzmeta viņam savu apmetni.
20
Un viņš atstāja savus liellopus, aizgāja Elijam līdzi un sacīja: «Lūdzu, es gribu noskūpstīt savu
tēvu un savu māti un tad sekot tev.» Un tas tam sacīja: «Ej, griezies atpakaļ un piemini, ko es tev esmu
darījis!»
21
Un viņš griezās atkal atpakaļ un paņēma vienu jūgu vēršu, un tos nokāva par kaujamo upuri, un
vārīja viņu gaļu ar viņu jūga kokiem un deva to tautai. Un tā ēda. Bet pats viņš cēlās un devās Elijam
līdzi un kalpoja viņam.
19

20. nodaļa
Bet Aramas ķēniņš Ben-Hadads sapulcināja visu savu karaspēku, un trīsdesmit divi ķēniņi bija
kopā ar viņu, un viņam bija gan zirgi, gan rati. Un viņš devās uzbrukumā, ielenca Samariju un karoja
pret to.
2
Un viņš aizsūtīja vēstnešus pie Israēla ķēniņa Ahaba pilsētā, 3 un viņš tam ziņoja: «Tā saka BenHadads: man pieder tavs sudrabs un tavs zelts, un tāpat arī tavas sievas un tavi krietnie dēli būs mani.»
4
Un Israēla ķēniņš atbildēja un sacīja: «Kā tu jau, mans kungs un ķēniņ, esi teicis: es esmu tavs ar
visu, kas man pieder.»
5
Tad vēstneši atkal atgriezās un sacīja: «Tā saka Ben-Hadads: es jau tiku sūtījis pie tevis un
teicis: izdod man savu sudrabu un savu zeltu, savas sievas un savus dēlus, 6 un tādēļ es rīt ap šo pašu
laiku nosūtīšu pie tevis savus kalpus. Tie pārmeklēs tavu namu un tavu kalpu namus, un lai tad notiek tā,
ka visu to, kas viņiem patīk, lai tie ņem un to patur.»
7
Tad Israēla ķēniņš saaicināja visus zemes vecajus un sacīja: «Lūdzu, vērojiet un izprotiet pareizi,
cik ļauna ir šā cilvēka rīcība pret mani, jo, kad viņš bija atsūtījis pie manis savus sūtņus un prasīja pēc
manām sievām un pēc maniem dēliem, mana sudraba un mana zelta, es viņa prasību nenoraidīju.»
8
Un visi vecaji un visa tauta sacīja tam: «Nepaklausi un nepiekāpies viņam!»
9
Tad tas sacīja Ben-Hadada vēstnešiem: «Sakiet manam kungam, tam ķēniņam: visu, ko tu pirmo
reizi vēstīji savam kalpam, to es pildīšu, bet šo prasību pildīt es nevaru.» Un vēstneši aizgāja un aiznesa
šo atbildi savam ķēniņam.
10
Tad Ben-Hadads atkal sūtīja sūtņus un sacīja: «Lai man dievi dara tā un vēl vairāk, bet
Samarijas pīšļu diezin vai pietiktu to karavīru saujām, kas man paklausīgi seko!»
11
Bet Israēla ķēniņš atbildēja un sacīja: «Atbildiet tā: lai tas, kas apjož zobenu, nelielās, it kā tas
būtu to jau nolicis.»
12
Un notika, kad Ben-Hadads šo vārdu dzirdēja – viņš patlaban dzīroja kopā ar ķēniņiem savā
teltī –, tad viņš sacīja saviem kalpiem: «Taisieties!» Un tie stājās uzbrukumam pret pilsētu.
13
Un redzi, kāds pravietis piegāja pie ķēniņa Ahaba un sacīja: «Tā saka Tas Kungs: vai tu redzi
visu šo lielo pulku? Tad zini, ka Es šodien tos nodošu tavā rokā, lai tu atzītu, ka Es esmu Tas Kungs!»
14
Bet Ahabs jautāja: «Kādā veidā?» Un viņš atbildēja: «Ar zemes pārvaldnieku vīriem, tā sacījis
Tas Kungs.» Un Ahabs prasīja: «Kas lai uzsāk kauju?» Un tas sacīja: «Tu.»
15
Un viņš saskaitīja zemes pārvaldnieku vīrus, un tādu bija divi simti trīsdesmit divi. Un pēc tam
viņš saskaitīja visus ļaudis, visus Israēla bērnus, un to bija septiņi tūkstoši.
16
Un tie devās uzbrukumā pusdienas laikā; tikmēr Ben-Hadads dzēra un piedzērās, viņš pats un
tie trīsdesmit divi ķēniņi, kas tam bija nākuši palīgā.
17
Un pirmie izgāja zemes pārvaldnieku vīri. Bet Ben-Hadads izsūtīja izlūkus, un tie viņam
pavēstīja, ka no Samarijas izgājuši vīri un virzās uz priekšu.
18
Un viņš sacīja: «Ja tie nākuši miera nolūkā, tad satveriet tos dzīvus; ja tie nākuši karot, arī tad
satveriet tos dzīvus!»
19
Kad šie zemes pārvaldnieku vīri bija izgājuši no pilsētas laukā un karaspēks tiem pakaļ, 20 tad
ikviens kāva savu pretinieku; un aramieši metās bēgt, bet Israēls tos vajāja; arī Aramas ķēniņš BenHadads aizbēga savā zirgā kopā ar jātniekiem.
21
Tad arī Israēla ķēniņš iznāca laukā, uzbruka zirgiem un braucējiem un sakāva aramiešus lielā
kaujā.
22
Un pravietis pienāca pie Israēla ķēniņa un sacīja tam: «Ej stiprinies, pārdomā un apsver, kas tev
jādara, jo nākamā gadā Aramas ķēniņš tev atkal uzbruks.»
23
Bet Aramas ķēniņa karavadoņi sacīja viņam: «Viņu dievi ir kalnu dievi, tādēļ viņi ir bijuši
spēcīgāki nekā mēs. Bet, ja mums būtu ar viņiem jācīnās klajumā, varbūt tad mēs varētu viņus pieveikt.
1
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Tāpēc rīkojies tagad tā: atcel ķēniņus, ikvienu no savas vietas, un iecel viņu vietās zemes
pārvaldniekus.
25
Bet sasauc tādu karaspēku kā to, kuru tu zaudēji, un liec jaunus zirgus un ratus zaudēto vietā,
tad sāksim ar viņiem kauju līdzenumā. Vai tad mēs gan nebūsim stiprāki par tiem?» Un ķēniņš
paklausīja viņu balsij un tā arī darīja.
26
Un notika, ka nākamajā gadā Ben-Hadads sapulcēja Aramas ļaudis un devās uz Afeku, lai
karotu pret Israēlu.
27
Un arī Israēla bērni tika sapulcēti un apgādāti ar uzturu, un tie viņiem devās pretī. Un Israēla
bērni apmetās nometnē viņu priekšā kā divi kazu pulciņi, bet aramieši piepildīja visu apvidu.
28
Tad Dieva vīrs pienāca klāt un teica Israēla ķēniņam, sacīdams: «Tā saka Tas Kungs: tādēļ ka
aramieši ir sacījuši, ka Tas Kungs ir kalnu dievs, bet ne ieleju dievs, tad Es visu šo lielo pulku nododu
tavā rokā, lai viņi atzīst, ka Es esmu Tas Kungs.»
29
Un tie palika savās telšu nometnēs, apmetušies vieni pret otriem, septiņas dienas. Bet septītajā
dienā sākās cīņa, un Israēla bērni sakāva aramiešus un nogalināja simts tūkstošus kājnieku vienā dienā.
30
Pārējie tad bēga uz Afeku, pilsētā iekšā, un mūris sabruka pār divdesmit septiņiem tūkstošiem
šo atlikušo vīru. Arī Ben-Hadads bēga un bēguļoja pilsētā no viena mitekļa otrā.
31
Tad viņa kalpi tam sacīja: «Mēs, lūk, esam dzirdējuši, ka Israēla nama ķēniņi ir žēlsirdīgi un
augstsirdīgi ķēniņi, tāpēc tērpsim savus gurnus maisos un tīsim ap savām galvām virves, un iesim ārā pie
Israēla ķēniņa, varbūt mūsu dvēseles paliek dzīvas.»
32
Un viņi apjoza savus gurnus ar maisiem un aptina savas galvas ar virvēm un izgāja pie Israēla
ķēniņa un sacīja: «Tavs kalps Ben-Hadads saka: kaut mana dvēsele varētu palikt dzīva.» Un tas sacīja:
«Vai tad viņš arvien vēl ir dzīvs? Tas taču ir mans brālis.»
33
Šie vīri to tulkoja par labu zīmi, un tie steidzīgi pieķērās viņa vārdiem, sacīdami: «Tātad BenHadads ir tavs brālis?» Un viņš sacīja: «Ejiet un atvediet viņu!» Un tie izveda pie viņa Ben-Hadadu, un
viņš lika tam iekāpt ratos.
34
Tad Be-Hadads sacīja viņam: «Tās pilsētas, kuras mans tēvs atņēma tavam tēvam, es gribu
atdot, un iekārto sev tirgus laukumus Damaskā, kādus mans tēvs iekārtoja sev Samarijā.» Uz to Ahabs
atbildēja: «Pēc šīs derības es tevi atlaidīšu.» Un viņš noslēdza ar viņu derību un atlaida viņu.
35
Un tad kāds vīrs no praviešu mācekļiem sacīja citam pēc Tā Kunga vārda: «Iesit man un ievaino
mani!» Bet šis vīrs liedzās tam sist.
36
Tad tas sacīja viņam: «Tādēļ ka tu neesi klausījis Tā Kunga balsij, tad redzi, kad būsi aizgājis
no manis, lauva tevi saplēsīs.» Un, tiklīdz tas aizgāja no viņa sāniem, lauva nāca tam pretī un viņu
saplosīja.
37
Un tad tas satika vēl citu vīru un sacīja: «Lūdzu, sit man un ievaino mani!» Un tas vīrs to sita un
viņu ievainoja.
38
Un šis pravietis devās tālāk un nostājās ķēniņam ceļā, bet padarīja sevi nepazīstamu, apsegdams
savas acis ar kādu apsienamo.
39
Un tanī brīdī, kad ķēniņš gāja garām, viņš skaļi uzrunāja ķēniņu un sauca: «Tavs kalps bija
izgājis kaujā, un redzi, tur kāds augstāks karavīrs pagriezās pret mani, pieveda man kādu cilvēku un
sacīja man: uzraugi šo vīru. Bet, ja tas pazudīs, tad tu ar savu dvēseli atbildēsi par viņa dvēseli vai arī ar
vienu talentu sudraba tu varēsi to atsvērt.
40
Un, kamēr nu tavam kalpam šis tas bija darāms, gūstekņa vairs nebija.» Un Israēla ķēniņš
sacīja: «Tāds lai ir tavs taisnības spriedums, kā tu pats esi spriedis.»
41
Bet tad tas steidzīgi norāva apsienamo no savām acīm. Un Israēla ķēniņš pazina, ka tas bija
viens no praviešiem.
42
Un viņš sacīja ķēniņam: «Tā saka Tas Kungs: tāpēc ka tu šo vīru, kuru Es biju paredzējis
izdeldēt, esi no savas rokas izlaidis, tad tagad lai tava dvēsele atbild par viņa dvēseli un tava tauta par
viņa tautu.»
43
Un Israēla ķēniņš atgriezās savās mājās saīdzis un dusmīgs un nonāca Samarijā.
24

21. nodaļa
Pēc visa notikušā gadījās šāda lieta: jezreēlietim Nabotam bija vīna dārzs. Tas atradās Jezreēlā
blakus Samarijas ķēniņa Ahaba pilij.
2
Un Ahabs sacīja Nabotam, teikdams: «Atdod man savu vīna dārzu, lai tas man kļūtu par sakņu
dārzu, jo tas ir tuvu klāt manam namam. Bet es tev par to gribu dot vēl labāku vīna dārzu nekā šo. Un, ja
tas tev patīk labāk, es tev došu tā vērtību sudrabā.»
1
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Bet Nabots sacīja Ahabam: «Lai Tas Kungs mani no tā pasargā, ka es tev atstātu savu tēvu
mantojumu!»
4
Un Ahabs iegāja savā namā saīdzis un dusmīgs tā vārda dēļ, kādu tam jezreēlietis Nabots bija
teicis, kad tas sacīja: «Es tev vis neatdošu savu tēvu mantojumu.» Un viņš apgūlās savā gultā, pavērsa
savu seju uz sienas pusi un neēda maizi.
5
Tad pie viņa ienāca viņa sieva Izebele un sacīja viņam: «Kādēļ tavs gars ir tik saīdzis, ka tu pat
maizi vairs neēd?»
6
Un tas sacīja viņai: «Tādēļ, ka es runāju ar jezreēlieti Nabotu un es tam teicu: atdod man savu
vīna dārzu par naudu, vai, ja tas tev tīk, es tev došu tā vietā citu vīna dārzu. Bet tas man atbildēja: es tev
savu vīna dārzu nedošu.»
7
Tad viņa sieva Izebele tam sacīja: «Vai tu tagad rīkojies kā ķēniņš pār Israēlu? Celies un ēd
maizi, un nomierini savu sirdsprātu, es tev sagādāšu jezreēlieša Nabota vīna dārzu.»
8
Un viņa uzrakstīja vēstules Ahaba vārdā, aizzīmogoja tās ar viņa zīmoga gredzenu un nosūtīja
šīs vēstules vecajiem un dižciltīgajiem, kas dzīvoja Nabota pilsētā.
9
Un viņa rakstīja vēstulēs tā: «Izsludiniet gavēni un nosēdiniet Nabotu augstā vietā tautas vidū!
10
Nosēdiniet arī divus neliešus viņam blakus. Tie lai liecina pret viņu, sacīdami, ka viņš nopaļājis
Dievu un ķēniņu. Tad izvediet viņu ārā un nomētājiet ar akmeņiem, ka viņš mirst!»
11
Un viņa pilsētas vecaji un dižciltīgie, kas dzīvoja viņa pilsētā, izdarīja tā, kā Izebele tiem bija
likusi darīt un kā vēstulēs, kuras viņa bija tiem sūtījusi, bija rakstīts.
12
Viņi izsludināja gavēni un nosēdināja Nabotu ļaužu priekšā.
13
Un divi vīri nāca, tie bija nelieši, un tie nosēdās viņam pretī un nodeva liecību pret Nabotu visas
tautas priekšā, teikdami: «Nabots ir nopēlis gan Dievu, gan ķēniņu!» Un viņi to izveda no pilsētas ārā,
nomētāja ar akmeņiem, un viņš nomira.
14
Un tie deva ziņu Izebelei un sacīja: «Nabots ir nomētāts ar akmeņiem un ir miris.»
15
Kad Izebele dzirdēja, ka Nabots ir nomētāts ar akmeņiem un miris, tad viņa sacīja Ahabam:
«Celies, saņem jezreēlieša Nabota vīna dārzu, kas liedzās to tev atdot pret samaksu. Nabots nav vairs
dzīvs, viņš ir miris.»
16
Kad Ahabs dzirdēja Nabotu mirušu esam, tad viņš cēlās, lai noietu lejā jezreēlieša Nabota vīna
dārzā un pārņemtu to savā īpašumā.
17
Tad Tā Kunga vārds nāca pār tisbieti Eliju:
18
«Celies un dodies pretī Israēla ķēniņam Ahabam, kas dzīvo Samarijā; viņš pašlaik atrodas
Nabota vīna dārzā, kurp tas gājis, lai to pārņemtu.
19
Runā ar viņu un saki viņam: tā saka Tas Kungs: vai tu esi slepkavojis un arī vēl laupījis? – Un
saki viņam vēl šos vārdus: tā saka Tas Kungs: tanī pašā vietā, kur suņi ir lakuši Nabota asinis, tie
uzlaizīs arī tavas asinis.»
20
Un Ahabs sacīja Elijam: «Vai tu, manu ienaidniek, esi mani atradis?» Bet tas atbildēja: «Es tevi
esmu atradis, tādēļ ka tu pats esi uz visiem laikiem pārdevies grēkam, lai darītu to, kas Tā Kunga acīs ir
ļauns.
21
Redzi, Es likšu nelaimei nākt pār tevi, un Es izdeldēšu tavus pēcnācējus, jo Es nogalināšu
ikvienu vīru, kā vājo, tā arī stipro, Israēlā.
22
Un Es darīšu tavam namam tā kā Nebata dēla Jerobeāma namam un kā Ahijas dēla Baešas
namam to izaicinājumu dēļ, ar kādiem tu Mani esi kaitinājis un pavedinājis Israēlu grēkot.
23
Un par Izebeli Tas Kungs ir sacījis: suņi ēdīs Izebeli pie Jezreēlas mūriem.
24
Kas vien no Ahaba piederīgajiem mirs pilsētā, tos suņi ēdīs, bet tos, kas mirs uz lauka, ēdīs
debesu putni!»
25
Neviena nav bijis, kas tā kā Ahabs būtu padevies darīt to, kas ļauns Tā Kunga acīs, tāpēc ka
viņa sieva Izebele viņu uz to pavedināja.
26
Viņš rīkojās ļoti neganti, kalpodams elkiem – gluži kā amorieši, kurus Tas Kungs Israēla bērnu
priekšā bija izdzinis ārā.
27
Kolīdz Ahabs dzirdēja šos vārdus, viņš saplēsa savas drēbes un apvilka savām miesām maisu,
atturējās no ēdiena, gulēja maisā un staigāja apkārt klusēdams.
28
Un Tā Kunga vārds atkal nāca pār tisbieti Eliju, sacīdams:
29
«Vai tu neesi novērojis, ka Ahabs ir pazemojies Manā priekšā? Ja nu viņš tā ir pazemojies, tad
Es nelikšu nelaimei nākt, viņam pašam dzīvam esot, bet Es gan likšu nelaimei nākt pār viņa namu viņa
dēla dienās.»
3
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22. nodaļa
Tā pagāja trīs miera gadi, un nebija nekāda kara starp Aramu un Israēlu.
2
Bet trešajā gadā Jūdas ķēniņš Jošafats devās lejup pie Israēla ķēniņa.
3
Un Israēla ķēniņš sacīja saviem darbiniekiem: «Vai jūs zināt, ka Gileādas Ramota pienākas
mums, bet mēs vilcināmies to izraut no aramiešu ķēniņa rokas?»
4
Un viņš vaicāja Jošafatam: «Vai tu esi ar mieru kopā ar mani iesākt karu Gileādas Ramotas
dēļ?» Un Jošafats atbildēja Israēla ķēniņam: «Man klāsies, kā tev klāsies, manai tautai – kā tavai tautai,
maniem zirgiem – kā taviem zirgiem.»
5
Taču Jošafats ieteica Israēla ķēniņam: «Jel pajautā tomēr, kāds ir Tā Kunga prāts?»
6
Tad Israēla ķēniņš sapulcināja visus praviešus, ap četri simti vīru, un jautāja viņiem: «Vai man
iet karot Gileādas Ramotas dēļ vai man neiet?» Un tie sacīja: «Dodies kalnup, jo Tas Kungs viņus nodos
ķēniņa rokā.»
7
Bet Jošafats jautāja: «Vai šeit nav vēl kāds no Tā Kunga praviešiem, kuru mēs varētu izjautāt?»
8
Un Israēla ķēniņš sacīja Jošafatam: «Tur ir gan vēl viens vīrs, caur kuru var To Kungu izjautāt.
Bet es to ienīstu, jo viņš par mani nav labu liecību devis kā pravietis, bet gan vienīgi ļaunu. Tas ir Miha,
Imlas dēls.» Bet Jošafats teica: «Lai ķēniņš tā nerunā!»
9
Tad Israēla ķēniņš pasauca vienu no ierēdņiem un sacīja: «Steidzies atvest Mihu, Imlas dēlu.»
10
Kad Israēla ķēniņš un Jūdas ķēniņš sēdēja ikviens savā tronī, savās goda drānās tērpušies, uz
atklāta laukuma pie ieejas Samarijas vārtos, bet visi šie pravieši deva praviešu liecības to priekšā, 11 tad
Cedekija, Kenaānas dēls, kas bija darinājis sev dzelzs ragus, sacīja: «Tā saka Tas Kungs: ar tādiem tev
jābada Arama, tiekāms tu to būsi pieveicis!»
12
Un visi pravieši pravietoja, tā sacīdami: «Ej cīnīties par Ramotu Gileādā, un tev veiksies labi, jo
Tas Kungs to nodos ķēniņa rokā.»
13
Bet vēstnesis, kas gāja, lai atsauktu Mihu, sacīja tam, teikdams: «Redzi, visi praviešu vārdi
sludina vienā mutē ķēniņam veiksmi; lai tavs vārds būtu tāds pats kā viņu vārds: sludini labu!»
14
Bet Miha sacīja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs, tikai to, ko Tas Kungs ar mani runās, es
runāšu viņam!»
15
Un viņš nogāja pie ķēniņa, un ķēniņš viņam sacīja: «Miha, vai mums iet karot pret Ramotu
Gileādā vai neiet?» Un tas sacīja: «Dodies kalnup, tev būs veiksme, jo Tas Kungs to nodos ķēniņa
rokā!»
16
Bet ķēniņš sacīja tam: «Cik reizes man likt tev ar zvērestu apstiprināt, ka tu ar mani nerunāsi
neko citu kā vienīgi to, kas ir patiesība Tā Kunga Vārdā.»
17
Tad Miha sacīja: «Es redzēju visu Israēlu izklīdinātu pa kalniem kā avis, kurām nav gana. Un
Tas Kungs sacīja: tiem nav vairs valdnieka; lai tie ikviens ar mieru atgriežas savā namā!»
18
Un Israēla ķēniņš sacīja Jošafatam: «Vai es tev nesacīju, ka viņš man nekad nesludina labu, bet
tikai ļaunu vien?»
19
Bet Miha turpināja: «Tādēļ klausies Tā Kunga vārdu, es redzēju to Kungu sēžam uz Sava troņa,
un visi debesu pulki stāvēja Viņa labajā un kreisajā pusē.
20
Tad Tas Kungs sacīja: kas samulsinās un pierunās Ahabu, lai viņš dodas kalnup un krīt
Gileādas Ramotā? – Un viens runāja šā, bet otrs tā, 21 kamēr iznāca kāds gars un nostājās Tā Kunga
priekšā un sacīja: es viņu samulsināšu. – Un Tas Kungs tam jautāja: kādā veidā?
22
Un tas sacīja: es iziešu un kļūšu par melu garu visu viņa praviešu mutē. – Un Viņš sacīja: tu
viņu samulsināsi un pierunāsi, un tas tev arī izdosies. Ej un dari tā.
23
Un redzi, Tas Kungs ielika melu garu visu tavu praviešu mutē. Un Tas Kungs par tevi ir runājis
ļaunu.»
24
Bet Kenaānas dēls Cedekija pienāca klāt, iesita Miham pa vaigu un sacīja: «Vai tad tagad Tā
Kunga Gars no manis būtu pārgājis uz tevi, lai runātu ar tavu muti?»
25
Un Miha sacīja: «Redzi, tev tas būs jāredz tanī dienā, kad tu no vienas iekštelpas bēgsi otrā, lai
paslēptos.»
26
Un Israēla ķēniņš sacīja: «Paņem Mihu un aizved to atpakaļ pie pilsētas vārtu sarga Amona un
pie ķēniņa dēla Joasa 27 un saki tā: tā saka ķēniņš: iemetiet šo cietumā un ēdiniet viņu ar bada maizi un
ar bada ūdeni, līdz es laimīgi pārnākšu atpakaļ.»
28
Bet Miha sacīja: «Ja tu tiešām pārnāksi sveiks, tad Tas Kungs nav ar manu muti runājis.» Un
viņš arī sacīja: «Klausaities, visi ļaudis!»
29
Un Israēla ķēniņš un Jošafats, Jūdas ķēniņš, devās uzbrukumā pret Ramotu Gileādā.
30
Un Israēla ķēniņš sacīja Jošafatam: «Es darīšu sevi nepazīstamu un došos cīņā, bet tu apvelc
savas drēbes.» Un Israēla ķēniņš pārģērbās un devās kaujā.
1
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Un Aramas ķēniņš bija saviem ratu virsniekiem – tādu tam bija trīsdesmit divi – pavēlējis un
teicis: «Necīnieties ne ar mazu, ne ar lielu, bet tikai pret Israēla ķēniņu vien!»
32
Un notika, kad ratu virsnieki ieraudzīja Jošafatu, tad tie nodomāja: patiesi, tas ir Israēla ķēniņš,
– un tie to ielenca, lai ar to cīnītos, bet Jošafats brēca.
33
Kad ratu virsnieki noprata, ka tas nav Israēla ķēniņš, tad tie nogriezās un nesekoja vairs tam.
34
Un kāds karavīrs nejauši uzvilka loku un trāpīja Israēla ķēniņam starp viņa bruņām un bruņu
ķēdēm. Tad ķēniņš sacīja savam ratu vadītājam: «Apgriez ratus un izved mani no cīņas jūkļa, jo es esmu
ievainots!»
35
Taču cīņa tai dienā iedegās arvien karstāka, un ķēniņš visu dienu noturējās ratos pret Aramu,
bet pret vakaru viņš nomira. Un asinis no brūces satecēja uz ratu grīdas.
36
Tad pa visu karapulku, saulei rietot, atskanēja saucieni: «Ikviens uz savu pilsētu, ikviens uz
savu zemi!»
37
Un ķēniņš nomira un tika novests uz Samariju un tur Samarijā arī apglabāts.
38
Kad kalpi mazgāja ķēniņa ratus Samarijas dīķī, suņi laka viņa asinis, kamēr netikles mazgājās
tajā ūdenī, kā Tā Kunga vārds bija sacījis.
39
Un, kas vēl stāstāms par Ahabu un viss, ko viņš ir darījis, ziloņkaula nams, kuru tas taisījis, un
visas pilsētas, kuras viņš uzcēlis, – tas viss ir rakstīts Israēla ķēniņu Laiku grāmatā.
40
Un Ahabs gūlās pie saviem tēviem, un viņa dēls Ahasja kļuva ķēniņš viņa vietā.
41
Un Israēla ķēniņa Ahaba ceturtajā gadā Asas dēls Jošafats kļuva ķēniņš pār Jūdu.
42
Un Jošafatam bija trīsdesmit pieci gadi, kad tas kļuva ķēniņš, un viņš valdīja divdesmit piecus
gadus kā ķēniņš Jeruzālemē. Bet viņa mātes vārds bija Azuba, un viņa bija Šilhija meita.
43
Un viņš staigāja visus sava tēva Asas ceļus un no tiem nenovērsās, darīdams tikai to, kas ir
taisns Tā Kunga acīs.
44
Tikai augstieņu svētnīcas gan netika aizliegtas, vēl arvien tauta gāja upurēt kaujamos upurus un
kvēpināt uz tām augstienēm.
45
Un Jošafats dzīvoja mierā ar Israēla ķēniņu.
46
Un, kas vēl stāstāms par Jošafatu un visi viņa varoņdarbi, kādus viņš veica un kā viņš karojis, –
tas viss ir rakstīts Jūdas ķēniņu Laiku grāmatā.
47
Un viņš izdzina no zemes visus netikļus, kas bija atlikuši no viņa tēva Asas laikiem.
48
Edomā tolaik nebija ķēniņa, bet tikai ķēniņa vietnieks.
49
Jošafats lika taisīt Taršišas kuģus, lai tie varētu doties uz Ofīru pēc zelta. Bet tie tur nenonāca,
jo pie Ecjonas Geberas tos sadragāja vētra.
50
Tolaik Ahaba dēls Ahasja sacīja Jošafatam: «Lai mani kalpi brauc kopā ar taviem kalpiem uz
kuģiem!» Bet Jošafats to nevēlējās.
51
Un Jošafats gūlās pie saviem tēviem, un tas tika apglabāts pie saviem tēviem sava ciltstēva
Dāvida pilsētā. Bet viņa dēls Jorāms kļuva ķēniņš viņa vietā.
52
Un Ahasja, Ahaba dēls, kļuva Israēla ķēniņš Samarijā Jūdas ķēniņa Jošafata septiņpadsmitajā
valdīšanas gadā. Un tas valdīja pār Israēlu divus gadus.
53
Un viņš darīja to, kas ļauns Tā Kunga acīs, un staigāja sava tēva ceļus un arī savas mātes ceļus,
un arī Nebata dēla Jerobeāma ceļus, kas pavedināja Israēlu grēkot.
54
Un viņš kalpoja Baalam un pielūdza to, un viņš sadusmoja To Kungu, Israēla Dievu, ar visu, ko
viņa tēvs bija darījis.
31
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21. Otrā Ķēniņu Grāmata
(V.E.: Krievu Bībelē: «Четвертая книга Царств» {R-BIBLE2})
1. nodaļa
Pēc Ahaba nāves Moābs atkrita no Israēla.
2
Kad Ahasja izkrita cauri savas augštelpas loga režģiem Samarijā, sasitās un gulēja slims, tad
viņš nosūtīja vēstnešus un tiem sacīja: «Ejiet un iztaujājiet Ekronas dievu Baal-Zebubu, vai es no šīs
slimības izveseļošos!»
3
Bet Tā Kunga eņģelis sacīja Elijam no Tisbes: «Celies, dodies pretī Samarijas ķēniņa sūtņiem un
saki viņiem: vai tad Israēlā nav Dieva, ka jūs ejat, lai izjautātu Ekronas dievu Baal-Zebubu?
4
Tāpēc Tas Kungs saka tā: no tās gultas, kur tu guli, tu vairs nepiecelsies, jo tu mirdams mirsi!»
Un Elija devās tālāk.
5
Kad vēstneši nāca atpakaļ pie ķēniņa, tad viņš tiem jautāja: «Kāpēc jūs esat nākuši atpakaļ?»
6
Un tie viņam atbildēja: «Kāds vīrs nāca mums pretī, un tas mums teica: ejiet, griezieties atpakaļ
pie ķēniņa, kas jūs ir sūtījis, un sakiet viņam: tā saka Tas Kungs: vai tad Israēlā nav Dieva, ka tu esi
sūtījis, lai izjautātu Ekronas dievu Baal-Zebubu? Tādēļ no tās gultas, kurā tu esi iekāpis, tu vairs
neizkāpsi, jo tev jāmirst.»
7
Tad viņš tiem jautāja: «Kāds tas vīrs izskatījās, kas jums nāca pretī un uz jums šos vārdus
runāja?»
8
Un tie viņam atbildēja: «Tas vīrs bija spalvainā apģērbā un ādas apsēju ap saviem gurniem.» Tad
viņš nodomāja: tas ir Elija no Tisbes.
9
Un viņš pie tā nosūtīja virsnieku pār piecdesmit vīriem līdz ar tiem piecdesmit, kas bija pie viņa.
Un, kad tas bija pie viņa kalnā uzkāpis, tad redzi, Elija sēdēja kalna virsotnē, un tas uz viņu sacīja: «Tu,
Dieva vīrs, ķēniņš ir pavēlējis: kāp zemē!»
10
Bet Elija atbildēja un sacīja virsniekam pār piecdesmit vīriem: «Ja es tiešām esmu Dieva vīrs,
tad lai uguns nonāk no debesīm un aprij tevi un tavus piecdesmit vīrus!» Tad krita no debesīm uguns un
aprija viņu līdz ar viņa piecdesmit vīriem.
11
Bet ķēniņš no jauna pie tā nosūtīja citu virsnieku pār piecdesmit un viņa piecdesmit vīrus; tas
viņu uzrunāja un sacīja: «Tu, Dieva vīrs, tā saka ķēniņš: steidzies ātri, nāc lejā!»
12
Bet Elija atbildēja un tiem sacīja: «Ja es esmu Dieva vīrs, tad lai uguns krīt no debesīm un lai
aprij tevi ar taviem piecdesmit vīriem!» Tad Dieva uguns krita no debesīm un aprija to un viņa
piecdesmit vīrus.
13
Bet ķēniņš nosūtīja vēl trešo virsnieku pār piecdesmit vīriem līdz ar tiem piecdesmit, kas bija
pie viņa. Kad nu šis trešais virsnieks uzkāpa pie viņa augšā, tad viņš nokrita Elijas priekšā ceļos, lūdza
piedošanu no viņa un sacīja viņam: «Tu, Dieva vīrs, es tevi lūdzu, lai mana dvēsele un šo tavu
piecdesmit kalpu dvēseles ir dārgas tavās acīs!
14
Redzi, uguns nonāca no debesīm, un tā aprija tos divus iepriekšējos virsniekus pār piecdesmit
līdz ar viņu piecdesmit vīriem; bet nu tagad – lai mana dzīvība ir dārga tavās acīs!»
15
Tad Tā Kunga eņģelis sacīja Elijam: «Nokāp kopā ar viņu un nebīsties no viņa!» Tad Elija cēlās
un nokāpa, un gāja kopā ar viņu pie ķēniņa.
16
Un viņš sacīja tam: «Tā saka Tas Kungs: tāpēc, ka tu esi sūtījis sūtņus, lai tie izjautātu Ekronas
dievu Baal-Zebubu, it kā Israēlā nebūtu Dieva, kuru varētu izvaicāt, tāpēc tu no tās gultas, kurā tu esi
iekāpis, vairs neizkāpsi laukā, jo tev jāmirst.»
17
Un tā viņš nomira, kā Tā Kunga vārds, ko Elija bija vēstījis, sacīja; un Jorāma, Jūdas ķēniņa
Jošafata dēla, otrā valdīšanas gadā, Jorāms kļuva ķēniņš viņa vietā, jo viņam nebija dēla.
18
Un, kas vēl stāstāms par Ahasju, ko viņš ir darījis, – tas viss ir aprakstīts Israēla ķēniņu Laiku
grāmatā.
1

1

2. nodaļa
Kad Tas Kungs Eliju vētrā gribēja uzņemt debesīs, tad Elija ar Elīsu bija ceļā no Gilgalas.
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Un Elija sacīja Elīsam: «Lūdzu, paliec šeit, jo Tas Kungs mani ir sūtījis uz Bēteli.» Bet Elīsa
atbildēja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs un tava dvēsele dzīva, es tevi neatstāšu!» Kad tie abi
nogāja uz Bēteli, 3 tad tie praviešu dēli, kuri bija Bētelē, iznāca laukā pie Elīsas un viņam sacīja: «Vai tu
arī zini, ka šodien Tas Kungs paņems pāri tavai galvai tavu kungu un aizvedīs projām no tevis?» Un viņš
atbildēja: «Es zinu gan, tik cietiet klusu!»
4
Tad Elija viņam sacīja: «Elīsa, lūdzams, paliec šeit, jo Tas Kungs mani ir sūtījis uz Jēriku.» Bet
tas atbildēja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs un tava dvēsele dzīva, es tevi neatstāšu!» Kad viņi abi
gāja uz Jēriku, 5 tad tie praviešu dēli, kas bija Jērikā, piegāja pie Elīsas un viņam sacīja: «Vai tu arī zini,
ka šodien Tas Kungs paņems tavu kungu pāri tavai galvai un aizvedīs projām no tevis?» Un viņš
atbildēja: «Es zinu gan, tik cietiet klusu!»
6
Tad Elija viņam sacīja: «Lūdzams, paliec šeit, jo Tas Kungs mani ir sūtījis uz Jordānu.» Bet tas
atbildēja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs un tava dvēsele dzīva, es tevi neatstāšu!» Tā tie abi gāja
tālāk.
7
Un piecdesmit vīri no praviešu mācekļiem gāja un nostājās iztālēm viņiem pretī; un tie abi
stāvēja pie Jordānas.
8
Tad Elija ņēma savu apmetni, satina to un sita ar to ūdeni, un ūdens pašķīrās uz abām pusēm, tā
ka viņi abi pa sausu zemi izgāja cauri.
9
Kad viņi bija cauri izgājuši, tad Elija sacīja Elīsam: «Lūdz, ko man būs tev darīt, iekāms es tieku
paņemts projām no tevis!» Un Elīsa atbildēja: «Es lūdzu, lai tavs gars man tiktu dots divkārt!»
10
Un Elija atbildēja: «Tu esi lūdzis grūti izpildāmu lietu; ja tu mani redzēsi, kad es no tevis tikšu
aizrauts, tad lai tev tā notiek, bet, ja ne, tad tas nenotiks.»
11
Un, kamēr viņi iedami tā sarunājās, redzi, piepeši nāca ugunīgi rati un ugunīgi zirgi, kas tos
abus vienu no otra atšķīra; tā Elija vētrā aizbrauca uz debesīm.
12
Kad Elīsa to redzēja, tad viņš skaļi kliedza: «Mans tēvs, mans tēvs! Israēla rati un viņa
jātnieki!» Kad viņš to vairs neredzēja, tad viņš sagrāba savas drēbes un saplēsa tās divos gabalos.
13
Un viņš pacēla Elijas apmetni, kas tam bija nokritis, griezās atpakaļ un nostājās Jordānas malā.
14
Un viņš ņēma Elijas apmetni, kas tam bija nokritis, un sita ūdeni un sacīja: «Kur ir Tas Kungs,
Elijas Dievs?» Un viņš sita ūdeni, un tas pašķīrās uz abām pusēm, un Elīsa pārgāja pāri.
15
Kad praviešu mācekļi, kas bija Jērikā, viņu iztālēm ieraudzīja, tad tie sacīja: «Elijas gars dus uz
Elīsas.» Un viņi devās tam pretī un noliecās viņa priekšā līdz zemei.
16
Un tie viņam sacīja: «Redzi, tavu kalpu vidū ir piecdesmit varonīgu vīru; lai tie noiet un meklē
tavu kungu, varbūt Tā Kunga Gars ir viņu paņēmis un nometis uz kāda kalna vai kādā ielejā.» Bet viņš
atbildēja: «Nesūtiet vis!»
17
Bet, kad viņi tam ar varu uzmācās, tā ka viņam vai kauns palika, tad viņš sacīja: «Nu tad sūtiet
arī!» Un viņi nosūtīja piecdesmit vīrus, un tie viņu meklēja trīs dienas, bet neatrada.
18
Tad tie atgriezās atpakaļ pie viņa uz Jēriku, kur viņš bija apmeties, un viņš tiem sacīja: «Vai es
jums neteicu: neejiet?»
19
Bet pilsētas vīri sacīja Elīsam: «Redzi, šī pilsēta ir gan labi apdzīvojama, kā mans kungs pats to
redz, bet ūdens te ir nelāgs un zeme neauglīga.»
20
Un viņš sacīja: «Atnesiet man jaunu bļodu un ielieciet tanī sāli.» Kad tie viņam to atnesa, 21 tad
viņš gāja ārā no pilsētas pie ūdens avota un tur iemeta sāli, un sacīja: «Tā saka Tas Kungs: Es šim
ūdenim tagad esmu atņēmis tā ļaunumu; no tā vairs necelsies nedz nāve, nedz neauglība!»
22
Un tā ūdens kļuva veselīgs līdz šai dienai, kā Elīsas vārdi, ko viņš runāja, bija sacījuši.
23
Un no turienes viņš devās augšup uz Bēteli; un, kad viņš vēl pa ceļu gāja augšup, tad mazi
puikas bija iznākuši ārā no pilsētas, un tie viņu mēdīja un viņam sacīja: «Nāc augšā, plikgalvi! Nāc
augšā, plikgalvi!»
24
Un tad viņš apgriezās un, tos ieraudzījis, nolādēja Tā Kunga Vārdā. Tad divi lāči iznāca no
meža, un tie saplosīja no tiem četrdesmit divus zēnus.
25
Un viņš no turienes gāja uz Karmela kalnu, bet no turienes viņš atgriezās atpakaļ Samarijā.
2

3. nodaļa
Un Jorāms, Ahaba dēls, kļuva ķēniņš pār Israēlu Samarijā Jūdas ķēniņa Jošafata astoņpadsmitajā
valdīšanas gadā, un viņš valdīja divpadsmit gadus.
2
Un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, bet ne tā kā viņa tēvs un viņa māte, jo viņš lika
noņemt uzcelto Baala stabu, kuru viņa tēvs bija darinājis.
3
Bet viņš pieķērās Jerobeāma, Nebata dēla, grēkiem, uz ko tas Israēlu bija pavedinājis; viņš cieši
pieķērās tiem, un no tiem viņš neatstājās.
1
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Moābas ķēniņš Meša bija avju audzētājs, un viņš nodeva Israēla ķēniņam ik gadus simts
tūkstošus jēru un vilnu no simts tūkstošiem aunu.
5
Bet, kad Ahabs bija miris, tad Moābas ķēniņš atkrita no Israēla ķēniņa.
6
Un tad tanīs dienās ķēniņš Jorāms cēlās no Samarijas, un viņš pārskaitīja visu Israēlu.
7
Un viņš devās ceļā un sūtīja ziņu Jošafatam, Jūdas ķēniņam, sacīdams: «Moābas ķēniņš ir kļuvis
man nepaklausīgs; vai tu gribi līdz ar mani doties karā pret Moābu?» Un tas atbildēja: «Jā, es iešu līdzi,
jo, kā klājas man, tā tev, kā manai tautai, tā tavai tautai, un, kā būs maniem zirgiem, tā būs arī taviem
zirgiem!»
8
Tad viņš jautāja: «Pa kuru ceļu mēs iesim?» Tas atbildēja: «Pa Edoma tuksneša ceļu.»
9
Tā Israēla ķēniņš ar Jūdas ķēniņu un Edomas ķēniņu devās ceļā. Kad tie septiņu dienu gājumu
bija nogājuši, tad karaspēkam un lopiem, kas tiem sekoja, pietrūka ūdens.
10
Tad Israēla ķēniņš izsaucās: «Ak vai! Tas Kungs šos trīs ķēniņus ir saaicinājis kopā uz karu, lai
tos nodotu Moāba rokā!»
11
Un Jošafats jautāja: «Vai tad še nav kāds no Tā Kunga praviešiem, lai caur viņu mēs izjautātu
To Kungu?» Tad kāds no Israēla ķēniņa galma ļaudīm atbildēja: «Še ir Elīsa, Šafata dēls, kas ūdeni
slacīja uz Elijas rokām.»
12
Un Jošafats sacīja: «Jā, Tā Kunga vārds iet viņam līdzi!» Kad Israēla ķēniņš un Jošafats, kā arī
Edomas ķēniņš nogāja lejā pie viņa, 13 tad Elīsa sacīja Israēla ķēniņam: «Kas tev par daļu gar mani? Ej
pie sava tēva praviešiem un pie savas mātes praviešiem!» Bet Israēla ķēniņš tam sacīja: «Nē! Vai tad
Tas Kungs šos trīs ķēniņus ir aicinājis, lai tos nodotu Moāba rokā?»
14
Tad Elīsa sacīja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs Cebaots, kura priekšā es stāvu, ir dzīvs! Ja man
nebūtu cienījams Jošafata, Jūdas ķēniņa, vaigs, tad es tev ne virsū skatītos, nedz tevi ievērotu!
15
Bet tagad sadabūjiet man kādu spēlētāju!» Kad šis spēlētājs pieskārās stīgām, tad Tā Kunga
roka nāca pār viņu, 16 un viņš sacīja: «Tā saka Tas Kungs: rociet šai ielejā grāvi pie grāvja!
17
Jo tā saka Tas Kungs: jūs neredzēsit nedz vēju, nedz arī lietu, bet šī ieleja tiks piepildīta ar
ūdeni, ka jūs paši dzersit un jūsu ganāmpulki, un jūsu lopi.
18
Bet tas vēl ir par maz Tam Kungam: viņš nodos arī Moābu jūsu rokā, 19 tā ka jūs ieņemsit visas
stipri nocietinātās pilsētas un ikvienu lielāku pilsētu un jūs nogāzīsit ikvienu labu augļu koku, un jūs
aizbērsit visus ūdens avotus, un jūs sabojāsit ikvienu labu tīrumu ar akmeņiem.»
20
Un patiešām: nākamā rītā, kad bija ēdamā upura nešanas laiks, tad redzi, piepeši nāca ūdens no
Edomas puses, un viss apgabals pieplūda pilns ar ūdeni.
21
Kad viss Moābs dzirdēja, ka trīs ķēniņi nāk kalnup, lai ar viņiem karotu, tad tie sasauca visus,
kas spēj ieročus nest, un vēl vecākus par tiem, un viņi izvietojās uz robežas.
22
Kad nākamā rītā tie agri piecēlās, un saule atspīdēja pār ūdeņiem, tad moābiešiem no otras
puses ūdeņi izskatījās sarkani kā asinis, 23 un viņi izsaucās: «Tās ir asinis! Patiešām tie ķēniņi būs ar
zobeniem kāvušies, un tie cits citu ir nokāvuši; bet tagad pie laupījuma, Moāb!»
24
Bet, kad tie nonāca pie Israēla nometnes, tad Israēls cēlās un sāka Moābu kaut, tā ka tie metās
bēgt viņa priekšā, un viņi ielauzās tālāk iekšā zemē un sakāva moābiešus no jauna.
25
Un viņi pilnīgi nopostīja visas pilsētas, un ikkatrs meta savu akmeni ikvienā labā tīrumā un tos
piemētāja pilnus, un viņi aizbēra visus ūdens avotus un nocirta visus labos kokus, līdz kamēr nekas vairs
pāri nepalika kā vien Kir-Haresetas pilsēta ar saviem stipri nocietinātiem akmens mūriem. Kad lingotāji
ap to apmetās un apmētāja to ar akmeņiem 26 un Moābas ķēniņš redzēja, ka kauja viņam kļūst par sīvu,
tad viņš ņēma pie sevis septiņus simtus vīru, kuri atvēza zobenus, lai izcirstos cauri pie Edomas ķēniņa,
bet tas viņiem neizdevās.
27
Tad viņš ņēma savu pirmdzimto dēlu, kuram bija jāpaliek viņa vietā par ķēniņu, un viņš to
upurēja kā dedzināmo upuri uz mūra. Tad pār Israēlu nāca tik liels sašutums, ka tie no aplenkuma
atstājās un atgriezās atpakaļ savā zemē.
4

4. nodaļa
Un kāda sieva no praviešu mācekļu sievām kliegdama lūdza Elīsu, sacīdama: «Mans vīrs, tavs
kalps, ir miris, un tu zini, ka tavs kalps bijās To Kungu. Bet nu nāk parādu piedzinējs un grib manus
divus bērnus sev ņemt par vergiem!»
2
Un Elīsa viņai atbildēja: «Ko lai es tevis labad daru? Saki man, kas ir tavā namā?» Un viņa
atbildēja: «Tavai kalponei nav itin nekā namā kā tikai trauks eļļas.»
3
Tad viņš sacīja: «Ej un aizņemies sev traukus no citiem, no saviem kaimiņiem, bet tikai tukšus
traukus – un nelūdz to par maz.
1
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Un tad ieej namā un aizslēdz durvis aiz sevis un aiz abiem saviem dēliem, un sāc liet visos tajos
traukos, un to, kas ir pilns, liec pie malas.»
5
Tad tā no viņa aizgāja un aizslēdza durvis aiz sevis un aiz saviem dēliem; un tie viņai pienesa
traukus, bet viņa pati tikai pildīja.
6
Un, kad trauki bija pielieti pilni, tad tā sacīja savam dēlam: «Pasniedz man vēl vienu trauku!»
Bet tas viņai atbildēja: «Vairāk neviena trauka nav.» Tad eļļa apstājās plūst.
7
Un viņa aizgāja un to pateica Dieva vīram, un viņš sacīja: «Ej un pārdod eļļu un samaksā savu
parādu; no atlikuma tad pārtiec pati ar saviem dēliem.»
8
Un kādu dienu notika, ka Elīsa gāja uz Sunemu, un tur bija kāda bagāta sieva, un tā viņu
uzlūdza, ka viņš ar to ēstu mielastu. Un tā notika: cikkārt viņš tur gāja garām, viņš tur iegriezās ēst
maizi.
9
Un tā sacīja savam vīram: «Redzi, es atzīstu, ka tas ir svēts Dieva vīrs, kas pie mums še
pastāvīgi iegriežas.
10
Mēs varētu viņam iekārtot mazu augštelpu ar sienām, tur tad noliksim viņam gultu un galdu, kā
arī krēslu un lukturi, lai viņam pie mums atnākušam būtu, kur ieiet.»
11
Kādu dienu, kad viņš tur ieradās, viņš iegāja šai augšējā istabā un apgūlās.
12
Un viņš sacīja savam puisim Gehazim: «Paaicini šo sunamieti!» Un viņš to pasauca, un tā
ienāca pie viņa.
13
Un Elīsa sacīja kalpam: «Lūdzu, pasaki viņai: redzi, tu mūsu labad esi tā rūpējusies; ko lai mēs
tevis labad darām? Vai būtu vēlams tevis labad iebilst kādu labu vārdu pie ķēniņa vai pie karaspēka
virspavēlnieka?» Bet viņa atbildēja: «Es dzīvoju droši savas tautas vidū!»
14
Kad viņš vēlreiz jautāja, kas būtu viņas labā darāms, tad Gehazis atbildēja: «Taču kaut kas, jo
viņai nav dēla, un viņas vīrs ir vecs.»
15
Tad Elīsa sacīja: «Atsauc viņu šurp!» Kad viņš bija to pasaucis un viņa stāvēja durvīs, 16 tad
viņš sacīja: «Nākamā gadā ap šo laiku tu apkampusi turēsi dēlu.» Bet tā sacīja: «Ak, nē, mans kungs, tu
Dieva vīrs, nemaldini savu kalponi!»
17
Un šī sieva patiesi kļuva grūta un dzemdēja dēlu tanī pašā laikā nākamajā gadā, tieši kā Elīsa
viņai bija sacījis.
18
Kad zēns bija paaudzies, tas kādu dienu gāja pie sava tēva, pie pļāvējiem.
19
Tad piepeši tas sāka vaimanāt un sacīja savam tēvam: «Mana galva, mana galva!» Bet tas
pavēlēja savam kalpam: «Aiznes to pie viņa mātes!»
20
Kad tas to paņēma uz rokām un nonesa pie viņa mātes, tad viņš līdz pusdienai nosēdēja viņas
klēpī un tad nomira.
21
Un tā uzgāja augšā un noguldīja viņu Dieva vīra gultā, un aizslēdza durvis un izgāja ārā.
22
Tad viņa pasauca savu vīru un tam sacīja: «Lūdzu, atsūti man kādu no puišiem un vienu ēzeļa
māti; es steigšos pie Dieva vīra, bet es atkal drīz pārnākšu.»
23
Un viņš sacīja: «Kāpēc taisni šodien tu gribi pie viņa iet? Nav taču nedz jauna mēness svētki,
nedz arī sabats!» Bet viņa atbildēja: «Būs labi.»
24
Un viņa lika apseglot ēzeļa māti un sacīja savam puisim: «Dzen steigšus un nekavē mani jājot
kā vien, kad es tev teikšu!»
25
Un tā viņa devās ceļā un nonāca pie Dieva vīra Karmela kalnā. Un notika, kad Dieva vīrs viņu
ieraudzīja no tālienes, tad viņš sacīja savam puisim Gehazim: «Redzi, tur ir mūsu sunamiete!
26
Lūdzu, tagad steidzies viņai pretī un jautā viņai, vai viņai pašai, viņas vīram un viņas dēlam
klājas labi.» Un viņa atbildēja: «Labi gan!»
27
Bet, kad viņa bija nonākusi pie Dieva vīra kalna virsotnē, tad tā apkampa viņa kājas; tad
pienāca Gehazis, lai viņu atstumtu, bet Dieva vīrs sacīja: «Liec to mierā, jo viņas dvēsele ir noskumusi,
un Dievs to ir paturējis apslēptu no manis un nav man to darījis zināmu!»
28
Tad viņa sacīja: «Vai es biju tā, kura no sava kunga lūdza dēlu? Vai es neteicu: nemodini manī
aplamas cerības?»
29
Tad viņš pavēlēja Gehazim: «Apjoz savus gurnus un ņem manu zizli savā rokā, un dodies ceļā!
Ja tu kādu sastopi, tad nesveicini to, un, ja tevi kāds sveicinās, tad neatbildi tam, un noliec manu zizli uz
zēna sejas.»
30
Bet zēna māte sauca: «Tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs un tava dvēsele dzīva, es tevi
neatstāšu!» Tad viņš cēlās un devās tai līdzi.
31
Bet pa to laiku Gehazis bija steidzies viņiem pa priekšu, un nogājis tas uzlika zizli uz zēna
sejas, bet tur nebija nedz skaņas, nedz kādas dzīvības zīmes. Tad viņš griezās atpakaļ pretī savam
kungam un tam paziņoja, ka zēns nav uzmodies.
4
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Kad Elīsa ienāca namā, tad redzi, bērns gulēja miris viņa gultā.
Un viņš iegāja iekšā un aizslēdza durvis, un pielūdza To Kungu.
34
Un viņš uzkāpa un uzgūlās bērnam virsū, un lika savu muti uz viņa mutes un savas acis uz viņa
acīm, un savas rokas uz viņa rokām, un tā viņš nogūlās tam pāri un sasildīja bērna miesas.
35
Tad viņš atkal piecēlās un staigāja pa istabu šurpu turpu, un atkal uzkāpa, un pārliecās pār viņu.
Tad zēns nošķaudījās septiņas reizes, un pēc tam tas atdarīja savas acis.
36
Nu viņš sauca Gehazi un tam pavēlēja: «Pasauc mūsu sunamieti!» Un tas to atsauca, un tā
iegāja pie viņa; tad viņš sacīja: «Saņem savu dēlu!»
37
Tad tā nāca un nokrita pie viņa kājām, un viņa ar seju noliecās pie zemes tā priekšā, tad tā
pacēla savu zēnu uz rokām un izgāja ārā.
38
Un Elīsa atgriezās atpakaļ Gilgalā, un tanī zemē bija bads. Kad praviešu mācekļi bija
apmetušies pie viņa, tad viņš sacīja savam puisim: «Uzliec lielo katlu uz uguns un vāri ēdienu praviešu
mācekļiem!»
39
Tad viens no viņiem izgāja laukā, lai salasītu saknītes; tas atrada meža gurķu stīgas, un no tām
viņš salasīja pilnu klēpi meža gurķu; un viņš tos atnesa mājā un iegrieza ēdienu katlā, jo viņš tos
nepazina.
40
Un, kad tie ielēja vīriem, lai tie ēstu, un, kad viņi baudīja ēdienu, tad vīri sāka kliegt un sauca:
«Nāve ir katlā, Dieva vīrs!» Un tie nevarēja to ēst.
41
Bet viņš sacīja: «Atnesiet miltus!» Un viņš tos iebēra katlā, un tad viņš sacīja: «Iesmel ļaudīm,
lai tie ēd!» Un vairs nekā nelaba nebija katlā.
42
Un kāds vīrs nāca no Baal-Šališas, un viņš atnesa Dieva vīram pirmās ražas maizi, divdesmit
miežu maizes un dažas briedušas vārpas savā maizes tarbā. Un tas sacīja: «Dod tiem ļaudīm, lai viņi
ēd!»
43
Bet viņa apkalpotājs atbildēja: «Ko lai es ceļu priekšā simts tādiem vīriem?» Tomēr viņš
pavēlēja: «Dod tiem ļaudīm, lai ēd! Jo tā saka Tas Kungs: tie ēdīs, un vēl atliks!»
44
Kad viņš tiem lika priekšā, tad tie paēda, un viņiem palika vēl pāri, kā Tā Kunga vārds bija
apsolījis.
32
33

5. nodaļa
Un Naamans bija Aramas ķēniņa karaspēka virspavēlnieks, un viņš bija liels vīrs sava kunga
priekšā, un viņam bija liela slava, jo caur viņu Tas Kungs bija devis Aramai uzvaru, un šis vīrs bija
drošsirdīgs varonis, bet spitālīgs.
2
No Aramas bija izgājuši sirotāji un no Israēla zemes atveduši līdzi mazu meiteni, tā bija kļuvusi
kalpone Naamana sievai.
3
Viņa sacīja savai pavēlniecei: «Kaut mans kungs būtu nonācis tā pravieša priekšā, kas ir
Samarijā, tas viņu atbrīvotu no viņa spitālības.»
4
Tad Naamans gāja pie sava kunga un to pateica viņam, sacīdams: «Tā un tā ir runājusi šī
meitene, kas ir cēlusies no Israēla zemes.»
5
Tad Aramas ķēniņš sacīja: «Tagad ej! Bet es sūtīšu vēstuli Israēla ķēniņam.» Un tas devās ceļā
un paņēma līdzi savās rokās desmit talentus sudraba un sešus tūkstošus seķeļu zelta, kā arī desmit kārtas
drēbju.
6
Viņš arī nonesa vēstuli Israēla ķēniņam, kura skanēja tā: «Kad šī vēstule nonāks pie tevis, tad
zini, ka es savu kalpu Naamanu esmu pie tevis sūtījis, lai tu viņu atbrīvotu no viņa spitālības.»
7
Kad Israēla ķēniņš bija šo vēstuli izlasījis, tad viņš saplēsa savas drēbes un izsaucās: «Vai tad es
esmu Dievs, ka varu nokaut un atkal atdzīvināt, ka viņš pie manis atsūta kādu vīru, lai es to atbrīvoju no
viņa spitālības! Lūdzu, uzmaniet un ņemiet vērā, ka tas pie manis meklē kādu strīdus iemeslu!»
8
Bet, kad Elīsa, šis Dieva vīrs, dzirdēja, ka Israēla ķēniņš bija savas drēbes saplēsis, tad tas deva
ķēniņam ziņu, sacīdams: «Kāpēc tu esi savas drēbes saplēsis? Ļauj, lai tas vīrs atnāk pie manis un lai tas
atzīst, ka patiesi vēl ir kāds pravietis Israēlā!»
9
Un tā Naamans ar saviem zirgiem un ar saviem ratiem atbrauca un apstājās Elīsas durvju
priekšā.
10
Tad Elīsa sūtīja vēstnesi un lika tam pateikt: «Ej un mazgājies septiņas reizes Jordānā, tad tava
miesa kļūs atkal vesela, un tu būsi šķīsts!»
11
Bet Naamans sadusmojās, un viņš aizgāja un sacīja: «Redzi, es domāju, ka viņš taču iznāks pie
manis ārā un stāvēs manā priekšā, un piesauks Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu, un ar savu roku braucīs
slimo vietu un atņems spitālību.
1
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Vai Amana un Farfara, Damaskas upes, nav labākas nekā visi Israēla ūdeņi, ka es tanīs nevarētu
mazgāties, lai kļūtu šķīsts?» Un tas apgriezās un aizgāja dusmu pilns.
13
Tad viņa kalpi piegāja pie viņa un sacīja viņam, teikdami: «Mans tēvs, ja pravietis tev būtu
kādu lielu lietu uzlicis, vai tad tu to nedarītu? Vēl jo vairāk, kad viņš tev tikai ir sacījis: mazgājies, tad tu
kļūsi šķīsts?»
14
Kad viņš nobrauca pie Jordānas un ienira septiņas reizes, kā Dieva vīrs to bija sacījis, tad viņa
miesa kļuva tik vesela kā maza bērna miesa, un viņš bija šķīsts.
15
Tad viņš ar visiem saviem pavadoņu pulkiem griezās atpakaļ pie Dieva vīra un gāja, nostājās
viņa priekšā un sacīja: «Redzi, tagad es gan zinu, ka nav neviena cita Dieva visā pasaulē, vienīgi Israēlā!
Un nu tagad, lūdzu, saņem dāvanu no sava kalpa!»
16
Bet Elīsa atbildēja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs, kura priekšā es stāvu, ir dzīvs, es gan neņemšu.»
Un viņš uzstāja, lai ņem, bet tas liedzās.
17
Tad Naamans sacīja: «Ja ne, tad ļauj tavam kalpam ņemt līdzi divu mūļu kravas zemes, jo tavs
kalps vairs turpmāk neupurēs svešiem dieviem nedz dedzināmos, nedz kaujamos upurus kā vienīgi Tam
Kungam.
18
Un vienā lietā lai Tas Kungs piedod tavam kalpam: kad mans ķēnišķīgais kungs ies Rimona
templī, lai tur pielūgtu un uz sava vaiga mestos pie zemes, un viņš atbalstīsies uz manu roku, un arī es
nometīšos Rimona templī uz sava vaiga pie zemes, tad to, ka es metos zemē, – to lai Tas Kungs piedod
tavam kalpam!»
19
Un viņš tam atbildēja: «Ej ar mieru!»
20
Kad viņš no tā bija aizgājis mazu ceļa gabalu, tad Gehazis, Dieva vīra Elīsas kalps, domāja:
redzi, mans kungs ir šo aramieti Naamanu saudzējis, neko nepieņemot no tā rokas, ko viņš bija atnesis.
Tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs, es skriešu viņam pakaļ un ņemšu kaut ko no viņa!
21
Tā Gehazis steidzās Naamanam pakaļ. Kad tas redzēja, ka kāds skrien aiz viņiem, tad viņš
nolēca no saviem ratiem, gāja viņam pretī un jautāja: «Vai viss labi?»
22
Viņš atbildēja: «Jā! Ir labi, bet mans kungs ir mani sūtījis un licis tev pateikt: redzi, tikko pie
manis ir atnākuši divi jaunekļi, praviešu mācekļi, no Efraima kalniem; iedod, lūdzu, viņiem talentu
sudraba un divas kārtas drēbju!»
23
Un Naamans atbildēja: «Lūdzams, ņem divus talentus!» Un viņš tam tos uzspieda un iesaiņoja
divus talentus divos maisiņos un turklāt arī divas kārtas drēbju, un lika to visu diviem saviem puišiem
nest viņam pa priekšu.
24
Bet, kad tas bija nonācis pie pakalna, tad viņš to ņēma no viņu rokām, nolika namā un atlaida
tos vīrus, un tie aizgāja.
25
Bet, kad viņš pats aizgāja un nostājās sava kunga priekšā, tad Elīsa tam sacīja: «No kurienes tu
nāc, Gehazi?» Un viņš atbildēja: «Tavs kalps nekur nav bijis.»
26
Tad Elīsa viņam sacīja: «Vai garā es tev negāju līdzi, kad tas vīrs griezās atpakaļ no saviem
ratiem tev pretī? Vai tad tagad ir laiks ņemt sudrabu un drēbes, eļļas kokus un vīna dārzus, sīklopus un
liellopus, kalpus un kalpones?
27
Tāpēc Naamana spitālība pielips tev un taviem pēcnācējiem uz mūžīgiem laikiem!» Un tad
Gehazis aizgāja projām no viņa spitālīgs, balts kā sniegs.
12

6. nodaļa
Tad praviešu mācekļi sacīja Elīsam: «Redzi, šī vieta, kur mēs ar tevi esam apmetušies, ir mums
par šauru.
2
Dosimies uz Jordānu un ņemsim tur ikkatrs vienu baļķi, un taisīsim tur sev vietu, kur dzīvot.»
Un viņš atbildēja: «Labi, ejiet!»
3
Bet viens lūdza: «Lūdzu, esi tik labs un nāc saviem kalpiem līdzi!» Un viņš atbildēja: «Labi! Es
iešu!»
4
Tad viņš gāja ar tiem, un tie nonāca pie Jordānas un nocirta kokus.
5
Un notika, ka vienam no viņiem, cērtot baļķi, cirvis iekrita ūdenī, un viņš iekliedzās un sauca:
«Ak vai, mans kungs! Cirvis bija patapināts!»
6
Bet Dieva vīrs jautāja: «Kur tas iekrita?» Kad viņš bija tam to vietu parādījis, tad Elīsa nogrieza
kārti un iemeta to tur. Un cirvis uzpeldēja.
7
Un viņš sacīja: «Izcel to sev ārā!» Un tas izstiepa savu roku un to satvēra.
8
Un Aramas ķēniņš karoja pret Israēlu, un tas apspriedās ar saviem karavadoņiem un sacīja: «Es
uzcelšu savu nometni tādā un tādā vietā.»
1
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Tad Dieva vīrs sūtīja ziņu Israēla ķēniņam un lika viņam sacīt: «Sargies iet šai vietai garām, jo
tur ir paslēpušies aramieši!»
10
Un Israēla ķēniņš sūtīja gan uz to vietu, par kuru Dieva vīrs bija tam sacījis un no kuras viņš
bija to brīdinājis, un tur paglābās ne vienu un ne divas reizes vien.
11
Aramas ķēniņa sirds bija sašutusi par šo lietu, un viņš aicināja savus karapulku vadoņus un
sacīja tiem: «Vai jūs man varat pateikt, kurš no mums ir ar Israēla ķēniņu?»
12
Tad viens no viņa karapulka vadoņiem atbildēja: «Tā nav, mans kungs un ķēniņ! Bet pravietis
Elīsa, kas dzīvo Israēlā, pastāsta Israēla ķēniņam tos vārdus, kurus tu runā savā guļamā telpā.»
13
Tad viņš pavēlēja: «Ejiet un apskatieties, kur viņš ir, lai es sūtu un lieku viņu sagūstīt!» Kad
viņam tika teikts, ka Elīsa atrodas Dotanā, 14 tad viņš uz turieni sūtīja zirgus, ratus un stipru karapulku,
un tie atnāca naktī un ielenca pilsētu.
15
Kad Dieva vīra kalpotājs cēlās agri no rīta un izgāja ārā no mājas, redzi, tad karaspēks ar
zirgiem un ratiem bija jau pilsētu ielencis, un viņa puisis tam sacīja: «Ak vai, mans kungs! Ko nu
darīsim?»
16
Bet viņš atbildēja: «Nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem.»
17
Un Elīsa lūdza Dievu un sacīja: «Kungs, lūdzams, atver viņam acis, ka viņš var redzēt!» Un Tas
Kungs atvēra tā puiša acis, ka tas redzēja, un, lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap
Elīsu.
18
Kad tie nāca pret viņu, tad Elīsa lūdza To Kungu un sacīja: «Sit šo svešo tautu ar aklību!» Un
Viņš tos sita ar aklību, kā Elīsa to bija vēlējies.
19
Tad Elīsa tiem sacīja: «Šis nav īstais ceļš, un šī nav īstā pilsēta; nāciet un sekojiet man, es jūs
vedīšu pie tā vīra, kuru jūs meklējat!» Un viņš tos veda uz Samariju.
20
Kad tie nonāca Samarijā, tad Elīsa lūdza: «Kungs, atver viņu acis, ka viņi redz!» Un tad Tas
Kungs atvēra viņiem acis, ka tie varēja redzēt, un, lūk, tie atradās jau pašā Samarijas vidū.
21
Kad Israēla ķēniņš viņus ieraudzīja, tad viņš jautāja Elīsam: «Mans tēvs, vai man būs tos bez
žēlastības nokaut?»
22
Bet viņš atbildēja: «Nē, to tu nedrīksti darīt! Vai tu gribi nomaitāt šos ļaudis, kurus tu neesi
nedz ar savu zobenu, nedz ar savu loku saņēmis gūstā? Cel viņiem priekšā ēdienu un dzērienu, lai viņi
ēd un dzer un atgriežas atpakaļ pie sava kunga.»
23
Un viņš tiem sarīkoja lielu mielastu, ka tie ēda un dzēra, un viņš tos atlaida, un tie atkal
atgriezās pie sava kunga. Pēc tam aramiešu sirotāju pulki vairs nenāca Israēla zemē.
24
Un pēc tam notika, ka Aramas ķēniņš Ben-Hadads sapulcināja visu savu karaspēku, devās
kalnup uzbrukumā pret Samariju un aplenca to.
25
Un liels bija bads Samarijā, tā ka aplenkuma laikā ēzeļa galva maksāja astoņdesmit seķeļus
sudraba un ceturtdaļa kaba baložu mēslu – piecus sudraba seķeļus.
26
Un notika, kad Israēla ķēniņš gāja un pastaigājās pa mūri, tad kāda sieva kliedza un viņam
sacīja: «Palīdzi man, mans kungs un ķēniņ!»
27
Bet viņš atbildēja: «Ja Tas Kungs tev nepalīdz, kā tad lai es tev palīdzu? Ar kādu dāvanu vai nu
no klona, vai no vīna spiedes?»
28
Un ķēniņš viņai jautāja: «Kas tev kait?» Tad viņa atbildēja: «Šī sieva man teica: dod savu dēlu,
ka to šodien ēdam, bet rītdien ēdīsim manu dēlu!
29
Un mēs izvārījām manu dēlu un to ēdām; bet, kad nākamā dienā es tai sacīju: dod nu tagad savu
dēlu, lai to ēdam, – tad viņa savu dēlu paslēpa.»
30
Kad ķēniņš dzirdēja šīs sievas vārdus, tad tas saplēsa savas drēbes, pa mūri iedams, un tauta
redzēja, ka, lūk, tam apakšā bija maiss uz pašas miesas.
31
Un viņš sacīja: «Lai Dievs man dara tā un vēl vairāk, bet Elīsas, Safata dēla, galva šodien gan
vairs nepaliks uz viņa pleciem!»
32
Bet Elīsa pašreiz sēdēja savā namā, un vecaji sēdēja pie viņa. Tad ķēniņš sūtīja kādu vīru no
savas puses, bet iekāms šis vēstnesis bija pie tā nonācis, Elīsa sacīja vecajiem: «Vai jūs redzat, ka šis
slepkava ir sūtījis, lai man paņemtu manu galvu? Uzmaniet labi! Tiklīdz kā vēstnesis nāks, slēdziet
durvis ciet un noturiet tās pret viņu! Vai jau neskan viņa kunga soļi aiz viņa?»
33
Un, kamēr viņš vēl ar tiem runāja, redzi, arī ķēniņš ienāca pie viņa un sacīja: «Redzi, šī nelaime
nāk no Tā Kunga – ko tad man vēl gaidīt no Tā Kunga?»
9

7. nodaļa
Tad Elīsa sacīja: «Klausaities Tā Kunga vārdu! Tā saka Tas Kungs: rītdien ap šo laiku Samarijas
vārtos mērs smalku kviešu miltu maksās vienu seķeli, bet divi mēri miežu arī vienu seķeli.»
1
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Tad tas virsnieks, uz kura rokas ķēniņš atbalstījās, atbildēja Dieva vīram un sacīja: «Un, ja arī
Tas Kungs debesīs taisītu logus, vai tas tā varētu notikt?» Bet Elīsa atbildēja: «Redzi, tu pats savām
acīm to redzēsi, bet tu no tā nebaudīsi!»
3
Un četri spitālīgi vīri bija pie ieejas vārtos, un tie cits citam sacīja: «Kādēļ mums šeit nīkt,
tiekāms mirstam?
4
Ja mēs domājam iet uz pilsētu, tad pilsētā ir bads, un tur taču mēs mirsim, un, ja mēs paliekam
tepat, tad arī mēs mirsim. Tāpēc nāciet, iesim aramiešu nometnē. Ja tie mūs atstās dzīvus, tad dzīvosim,
bet, ja tie mūs nonāvēs, tad mirsim!»
5
Un pievakares krēslā tie cēlās, lai dotos uz aramiešu nometni. Kad viņi nonāca līdz aramiešu
nometnes malai, tad redzi, tur nebija neviena cilvēka, 6 jo Tas Kungs bija licis aramiešiem viņu nometnē
sadzirdēt lielu troksni no ratiem, no zirgiem, no liela karaspēka, tā ka tie cits citam sacīja: «Redzi,
Israēla ķēniņš ir pret mums salīdzis gan hetiešu ķēniņus, gan ēģiptiešu ķēniņus, lai tie mums uzbrūk.»
7
Un tie mijkrēslī bija cēlušies un metušies bēgt, pamezdami savas teltis, savus zirgus, savus
ēzeļus, nometni, kā stāvēja, jo tie bija bēguši, lai glābtos.
8
Kad šie spitālīgie vīri nonāca pie nometnes malas un iegāja vienā teltī, tad tie ēda un dzēra un
ņēma no turienes sudrabu, zeltu, drēbes, un tie aizgāja un to paslēpa; tad tie atkal nāca un gāja citā teltī
un ņēma arī no turienes mantas un tās paslēpa.
9
Tad tie cits citam sacīja: «Tā nav pareizi, kā mēs rīkojamies! Šī diena ir labās vēsts diena, bet, ja
mēs klusēsim un paliksim mierā līdz rīta ausmai, tad mēs kļūsim vainīgi. Tādēļ tagad nāciet, dosimies
ceļā un paziņosim to ķēniņa namam.»
10
Un viņi nāca un sauca pilsētas vārtu sargiem, un padeva tiem ziņu, sacīdami: «Mēs nonācām
aramiešu nometnē, un redzi, tur nebija neviena cilvēka un nebija arī dzirdama cilvēka balss, vienīgi tur
bija piesieti zirgi un ēzeļi un teltis stāvēja, kā stāvējušas.»
11
Tad vārtu sargi izkliedza šo ziņu pilsētā un aiznesa šo vēsti ķēniņa pilī.
12
Tad ķēniņš cēlās naktī un sacīja saviem kalpiem: «Es jums teikšu, kā aramieši grib ar mums
izrīkoties! Viņi zina, ka mēs esam badā, tāpēc tie ir izgājuši no nometnes ārā, lai kaut kur apkārtnē
paslēptos, domādami: ja tie no pilsētas iznāks ārā, tad mēs tos sagūstīsim dzīvus, bet paši ielauzīsimies
pilsētā.»
13
Tad kāds no viņa kalpiem atbildēja un sacīja: «Ņemsim tos piecus atlikušos zirgus, kuri vēl
pilsētā ir palikuši, jo redzi, tiem jau ir tāds pats liktenis, kāds ir tam lielam Israēla pulkam, kas vēl ir
atlicies kopā ar mums pilsētā, un tāds pats, kāds tam lielajam Israēla pulkam, kas ir gājis bojā; izsūtīsim
tos izlūkos un tad redzēsim.»
14
Tad tie ņēma divus ratus ar zirgiem, un ķēniņš tos sūtīja aramiešu karapulkiem pakaļ un deva
pavēli: «Ejiet un raugiet!»
15
Kad tie viņiem sekoja līdz Jordānai, tad redzi, viss ceļš bija pilns drēbju un ieroču, kurus
aramieši bija nometuši, lielā steigā bēgdami. Kad vēstneši bija atgriezušies atpakaļ un ķēniņam to
paziņoja, 16 tad tauta izgāja ārā no pilsētas, un tie izlaupīja aramiešu nometni; un nu mērs smalku kviešu
miltu tiešām maksāja vienu seķeli un divi mēri miežu arī bija pērkami par vienu seķeli, kā Tas Kungs to
bija sacījis.
17
Bet ķēniņš bija iecēlis to virsnieku, uz kura rokas tas bija atbalstījies, par pārraugu pie vārtiem;
bet tauta to vārtos samina, ka tas nomira, kā Dieva vīrs bija ķēniņam sacījis, kad tas nonāca pie viņa lejā.
18
Jo tas tiešām tā notika, kā Dieva vīrs bija ķēniņam sacījis: «Rītdien ap šo laiku Samarijas vārtos
divi mēri miežu maksās vienu seķeli un viens mērs smalku kviešu miltu arī maksās vienu seķeli.»
19
Tad tas virsnieks bija atbildējis Dieva vīram un bija teicis: «Un redzi, ja Tas Kungs debesīs
taisītu logus, vai tas tā varētu notikt?» Bet tas bija atbildējis: «Redzi, tu pats savām acīm to skatīsi, bet tu
no tā gan nebaudīsi!»
20
Un tā patiešām arī viņam notika, jo tauta to samina vārtos, ka viņš nomira.
2

8. nodaļa
Bet Elīsa runāja ar to sievu, kuras dēlu viņš bija darījis dzīvu, sacīdams: «Celies un ej, tu un tavs
nams, un apmeties kaut kur svešumā, jo Tas Kungs ir uzsūtījis badu, un tas ilgs šinī zemē septiņus
gadus.»
2
Tad šī sieva cēlās un darīja pēc Dieva vīra sacītā: viņa un viņas nams devās ceļā uz filistiešu
zemi un tur dzīvoja svešumā septiņus gadus.
3
Kad septiņi gadi bija pagājuši, tad sieva nāca atpakaļ no filistiešu zemes, un tā gāja lūgties
ķēniņu par savu namu un savu tīrumu.
1

VEcordia, izvilkums L-BIBLE2

149

Bībele. Vēstures Grāmatas

Bet ķēniņš sarunājās ar Gehazi, Dieva vīra puisi, sacīdams: «Stāsti man visus slavenos darbus,
ko Elīsa ir darījis!»
5
Kad tas patlaban stāstīja ķēniņam, kā tas bija mirušu darījis dzīvu, tad redzi, pašreiz tā sieva,
kuras dēlu viņš bija atdzīvinājis, nāca pie ķēniņa, lai žēlotos sava nama un sava tīruma dēļ. Tad Gehazis
sacīja: «Mans kungs un ķēniņ, šī ir tā sieva un šis ir viņas dēls, kuram Elīsa atdeva dzīvību!»
6
Tad ķēniņš izjautāja šo sievu, un tā viņam to visu izstāstīja. Un ķēniņš deva viņai līdzi kādu no
galma ļaudīm, kuram viņš uzdeva: «Liec, lai viņai atdod visu, kas vien viņai pieder, līdz ar visiem
ienākumiem no viņas tīruma, sākot ar to dienu, kurā tā to ir atstājusi, līdz šai dienai!»
7
Un Elīsa nonāca Damaskā, kad Damaskas ķēniņš Ben-Hadads bija slims, un viņam tika pateikts:
«Dieva vīrs ir atnācis šurp.»
8
Tad ķēniņš pavēlēja Hazaēlam: «Ņem dāvanas savās rokās un ej pretī Dieva vīram, un izjautā
caur viņu To Kungu, jautādams: vai es izveseļošos no šīs slimības?»
9
Un Hazaēls gāja viņam pretī un paņēma dāvanas savā rokā, visādus Damaskas dārgumus, veselu
nastu četrdesmit kamieļiem. Un, kad viņš bija nogājis un nostājies viņa priekšā, tad viņš sacīja: «Es
esmu Aramas ķēniņa Ben-Hadada dēls; ķēniņš mani pie tevis ir sūtījis, jautādams: vai pārdzīvošu šo
slimību un kļūšu vesels?»
10
Tad Elīsa viņam atbildēja: «Ej un saki viņam: tu tiešām dzīvosi, – bet Tas Kungs man ir rādījis,
ka viņš tiešām nomirs.»
11
Un Dieva vīrs nostājās viņa priekšā un skatījās uz viņu, to stingri uzlūkodams un novezdams
līdz apkaunojumam, un tad viņš apraudājās.
12
Kad Hazaēls viņam jautāja: «Kādēļ raud mans kungs?» – viņš atbildēja: «Tādēļ, ka es zinu, ko
tu ļauna darīsi Israēla bērniem: tu nodedzināsi viņu stipri nocietinātās pilis, un tu nogalināsi ar zobenu
viņu jaunos vīrus, un viņu bērnus tu satrieksi, un tu uzšķērdīsi viņu grūtās sievas.»
13
Tad Hazaēls atbildēja: «Kas tad īsti ir tavs kalps, vai suns, ka tas tādas varmācības pastrādātu?»
Un Elīsa viņam atbildēja: «Tas Kungs man parādīja tevi kā ķēniņu pār Aramu.»
14
Un tad viņš aizgāja projām no Elīsas un nogāja pie sava kunga, un tas viņam jautāja: «Ko Elīsa
tev teica?» Un tas atbildēja: «Viņš man sacīja, ka tu palikšot vesels.»
15
Bet nākamajā dienā Hazaēls ņēma gultas segu, iemērca to ūdenī un pārklāja pār viņa seju, ka tas
nomira. Un Hazaēls kļuva ķēniņš viņa vietā.
16
Un Israēla ķēniņa Jorāma, Ahaba dēla, piektajā valdīšanas gadā un Jošafata valdīšanas laikā pār
Jūdu Jorāms, Jošafata dēls, sāka valdīt kā ķēniņš Jūdā.
17
Viņam bija trīsdesmit divi gadi, kad tas kļuva par ķēniņu, un viņš valdīja astoņus gadus
Jeruzālemē.
18
Un viņš staigāja Israēla ķēniņu ceļus, kā to Ahaba nams allaž bija paradis darīt; Ahaba meita
bija viņam par sievu, un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs.
19
Bet Tas Kungs negribēja Jūdu pilnīgi iznīcināt Sava kalpa Dāvida dēļ, tādēļ ka Viņš tam bija
apsolījis dot kādu gaismekli viņam un viņa dēliem mūžīgi.
20
Viņa valdīšanas laikā edomieši cēlās pret viņu un atkrita no Jūdas virsvaldības, un tie cēla paši
sev ķēniņu.
21
Tad Jorāms pārcēlās pāri ar visiem saviem kara ratiem pie Caīras, un toreiz notika, ka viņš
piecēlās naktī un kopā ar saviem ratu virsniekiem izsitās cauri edomiešiem, kas jau bija viņus ielenkuši;
bet karotāji izklīda pa savām mājām.
22
Tāpēc Edoma atkrita no Jūdas virsvaldības līdz šai dienai. Un tanī pašā laikā sacēlās arī Libna
un atkrita.
23
Un, kas vēl stāstāms par Jorāmu un viss, ko viņš ir darījis, – tas viss ir rakstīts Jūdas ķēniņu
Laiku grāmatā.
24
Kad Jorāms gūlās pie saviem tēviem, tad viņu apglabāja pie viņa tēviem Dāvida pilsētā, un viņa
dēls Ahasja kļuva ķēniņš viņa vietā.
25
Un Israēla ķēniņa Jorāma, Ahaba dēla, divpadsmitajā valdīšanas gadā Ahasja, Jūdas ķēniņa
Jorāma dēls, kļuva ķēniņš viņa vietā.
26
Ahasjam bija divdesmit divi gadi, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja vienu gadu
Jeruzālemē; un viņa mātes vārds bija Atalja, Israēla ķēniņa Omrija mazmeita.
27
Un viņš staigāja Ahaba nama ceļus un darīja to, kas Tā Kunga acīs ir ļauns, kā jau Ahaba nams
allaž mēdza darīt, jo viņš bija Ahaba namam znots.
28
Un viņš ar Jorāmu, Ahaba dēlu, devās karot pret Aramas ķēniņu Hazaēlu un cīnījās pie Ramotas
Gileādā, un aramieši ievainoja Jorāmu.
4
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Tad ķēniņš Jorāms griezās atpakaļ uz Jezreēlu, lai liktos dziedināties no saviem ievainojumiem,
jo to bija ievainojuši aramieši pie Ramotas toreiz, kad tas karoja pret Aramas ķēniņu Hazaēlu. Bet
Ahasja, Jorāma dēls, Jūdas ķēniņš, nogāja, lai apraudzītu Jorāmu, Ahaba dēlu, Jezreēlā, kad viņš bija
slims.
29

9. nodaļa
Bet pravietis Elīsa ataicināja kādu no praviešu mācekļiem un tam sacīja: «Apjoz savus gurnus un
ņem savā rokā šo eļļas trauku, un ej uz Ramotu Gileādā.
2
Tur nonācis lūko, kur ir Jehus, Jošafata dēls, Nimšija mazdēls, ej pie viņa namā iekšā, liec viņam
celties un iznākt no savu brāļu vidus un ved viņu tālākā istabā.
3
Tad ņem eļļas trauku, izlej pār viņu un iezied viņa galvu, un saki: tā saka Tas Kungs: Es tevi
svaidu par ķēniņu pār Israēlu! – Pēc tam atver durvis un bēdz, bet nevilcinies!»
4
Tā šis jauneklis, šis pravieša puisis, nāca uz Ramotu Gileādā.
5
Kad viņš iegāja, redzi, tur pašreiz bija karaspēka virsnieki sapulcējušies. Un viņš teica: «Man tev
kas sakāms, virsniek!» Kad Jehus jautāja: «Kuram no mums?» – viņš atbildēja: «Tev, virsniek!»
6
Tad Jehus piecēlās un iegāja namā, un tas izlēja eļļu uz viņa galvu un tam sacīja: «Tā saka Tas
Kungs, Israēla Dievs: Es tevi svaidu par ķēniņu pār Tā Kunga tautu, pār Israēlu.
7
Un tev būs sava kunga Ahaba nams jāsadragā, jo Es atriebšu pie Izebeles Savu kalpu, praviešu,
asinis un visu Tā Kunga kalpu asinis.
8
Tiešām, visam Ahaba namam ir jāiet bojā; un Es izdeldēšu visus no Ahaba nama, ikvienu, kas
vīriešu kārtas, kas stiprs un kas vājš, Israēlā.
9
Un Es darīšu Ahaba namam kā Jerobeāma, Nebata dēla, namam un kā Baešas, Ahijas dēla,
namam.
10
Bet Izebeli suņi ēdīs Jezreēlas tīrumā, un nebūs neviena, kas to apraks!» Tad viņš atdarīja
durvis un metās bēgt.
11
Kad Jehus izgāja pie sava kunga kalpiem, tad tie viņam jautāja: «Vai viss kārtībā? Kāpēc šis
trakais ir pie tevis nācis?» Un viņš tiem atbildēja: «Jūs jau pazīstat šo vīru un viņa valodu.»
12
Bet tie sauca: «Tie ir aplami apgalvojumi! Pasaki taču mums!» Tad viņš sacīja: «Tā un tā viņš
man teica un sacīja: tā saka Tas Kungs: Es tevi svaidu par ķēniņu pār Israēlu!»
13
Tad tie visi steidzās, ņēma ikviens savu apģērba gabalu un paklāja zem viņa uz trepju
pakāpieniem, un tie pūta taures un sauca: «Jehus ir ķēniņš!»
14
Un tā Jehus, Jošafata dēls, Nimšija dēladēls, sacēlās pret Jorāmu. Bet Jorāms pašreiz ar visu
Israēlu bija Ramotā, Gileādā, kara nometnē pret Hazaēlu, Aramas ķēniņu.
15
Tobrīd gan ķēniņš Jorāms bija atgriezies uz Jezreēlu, lai liktos dziedināties no brūcēm, kuras
aramieši bija viņam situši, kad viņš cīnījās ar Aramas ķēniņu Hazaēlu. Bet Jehus sacīja: «Ja tāds ir jūsu
prāts, tad lai neviens no pilsētas neizmūk, lai ietu un nonestu vēsti uz Jezreēlu.»
16
Tad Jehus kāpa savos ratos un brauca uz Jezreēlu, Jorāms tur gulēja slims, un Ahasja, Jūdas
ķēniņš, bija nācis, lai apraudzītu Jorāmu.
17
Kad sargs, kurš stāvēja sargu tornī Jezreēlā, ieraudzīja Jehus pulku nākam, tad viņš sauca: «Es
redzu lielu karapulku!» Tad Jorāms pavēlēja: «Izraugi jātnieku un sūti to viņiem pretī, un tas lai jautā:
vai miers?»
18
Un jātnieks izjāja tam pretī un sacīja: «Ķēniņš liek jautāt: vai jūs nākat ar mieru?» Un Jehus
atbildēja: «Kāda tev daļa gar mieru? Griezies apkārt un seko man!» Tad sargs vēstīja un sacīja:
«Vēstnieks gan ir pie tiem nonācis, bet negriežas atpakaļ.»
19
Tad viņš izsūtīja otru jātnieku; un tas nonāca pie tiem un sacīja: «Ķēniņš liek jautāt: vai jūs
nākat ar mieru?» Bet Jehus atbildēja: «Kāda tev daļa gar mieru? Griezies apkārt un seko man!»
20
Tad sargs pavēstīja, sacīdams: «Viņš pie tiem ir nonācis, bet negriežas atpakaļ. Bet viņa
braukšana līdzinās Jehus, Nimšija dēladēla, braukšanai, jo viņš brauc kā neprātīgs.»
21
Tad Jorāms pavēlēja: «Iejūdziet!» Tad iejūdza, un Jorāms, Israēla ķēniņš, un Ahasja, Jūdas
ķēniņš, izbrauca, ikkatrs savos ratos; un tie devās pretī Jehum, un tie viņu sastapa pie jezreēlieša Nabota
tīruma.
22
Kad Jorāms ieraudzīja Jehu, viņš jautāja: «Jehu, vai tu nāc ar mieru?» Bet tas atbildēja: «Kas
par mieru, kamēr tavas mātes Izebeles netiklība un burvestība aug augumā!»
23
Tad Jorāms grieza apkārt, bēga un sauca Ahasjam: «Nodevība, Ahasja!»
24
Bet Jehus satvēra savu loku un iešāva Jorāmam starp viņa lāpstiņām, tā ka bulta izskrēja cauri
viņa sirdij, un tas saļima savos ratos.
1
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Tad viņš pavēlēja savam virsniekam Bidkaram: «Ņem viņu un nomet viņu jezreēlieša Nabota
tīrumā! Tu taču atminies, kā mēs abi pārī jājām pa pēdām viņa tēvam Ahabam un kā Tas Kungs
pasludināja šādu spriedumu par viņu: 26 tik tiešām, kā Es vakar esmu redzējis Nabota un viņa dēlu asinis,
saka Tas Kungs, Es tev to atmaksāšu tanī pašā tīrumā, saka Tas Kungs. – Un tagad ņem un nomet viņu
tajā tīrumā, kā Tā Kunga vārds ir sacījis!»
27
Kad Ahasja, Jūdas ķēniņš, to redzēja, tad viņš metās bēgt uz dārza nama pusi, bet Jehus to
vajāja un sauca: «Kaujiet arī šo kara ratos!» Un tad šāva uz viņu ratos un viņu ievainoja; bet tas bija pie
uzkalna, ejot uz Gūru, kas atrodas pie Jibleāmas; un viņš bēga uz Megidu un tur nomira.
28
Un viņa kalpi to pārveda ratos uz Jeruzālemi, un viņu apglabāja tā kapu vietā pie viņa tēviem
Dāvida pilsētā.
29
Ahasja kļuva ķēniņš pār Jūdu Jorāma, Ahaba dēla, vienpadsmitajā valdīšanas gadā.
30
Bet, kad Jehus bija nonācis Jezreēlā un Izebele to dzirdēja, tad viņa izkrāsoja uzacis un izrotāja
savu galvu, un skatīdamās izliecās pa logu.
31
Kad Jehus ienāca pa vārtiem, tad tā viņam uzsauca: «Vai miers Zimrijam, sava kunga
slepkavam?»
32
Tad viņš pacēla savas acis pret viņas logu un izsaucās: «Kurš ir manā pusē? Kurš?» Kad nu
kādi divi vai trīs galminieki izliecās pa logu un uz to skatījās, 33 tad viņš tiem sauca: «Gāziet viņu
zemē!» Un tie to arī nogrūda zemē, tā ka ar viņas asinīm tika apslacīts mūris un zirgi, un tie to samina.
34
Kad viņš bija ienācis pilī, ēdis un dzēris, tad viņš pavēlēja: «Lūkojiet pēc šīs nolādētās sievas un
aprociet viņu, jo viņa taču ir ķēniņa meita.»
35
Kad viņi nogāja, lai viņu apraktu, tad tie nekā no viņas neatrada kā vien galvaskausu, kāju stilbu
kaulus un abu roku plaukstas.
36
Tad tie atgriezās atpakaļ un to viņam pastāstīja, un viņš teica: «Šis ir Tā Kunga vārds, ko Viņš
sacījis caur Savu kalpu, tisbieti Eliju, sacīdams: Jezreēlas tīrumā suņi ēdīs Izebeles miesas.
37
Un Izebeles līķis paliks kā mēsli uz tīruma Jezreēlas laukos, tā ka neviens nevarēs teikt: tā ir
Izebele.»
25

10. nodaļa
Un Ahabam bija Samarijā septiņdesmit dēli, un Jehus rakstīja vēstules un sūtīja tās Jezreēlas
virsniekiem Samarijā, vecajiem un Ahaba dēlu audzinātājiem, sacīdams:
2
«Un kad jums tagad pienāks šī vēstule un ja tobrīd jūsu kunga dēli ir pie jums un jums ir arī rati
un zirgi, nocietinātas pilsētas un bruņas, 3 tad izvēlieties pašu labāko un taisnīgāko no sava kunga dēliem
un sēdiniet viņu viņa tēva tronī, un karojiet par sava kunga namu!»
4
Bet tie bija ļoti izbijušies un sacīja: «Redzi, viņa priekšā nav pastāvējuši divi ķēniņi; kā tad lai
mēs pastāvam?»
5
Un tas, kurš bija pār ķēniņa pili, pilsētas pārzinis, vecaji un audzinātāji sūtīja Jehum vēstījumu:
«Mēs esam tavi kalpi, un mēs visu tā darīsim, kā tu mums liksi, bet mēs nevienu necelsim par ķēniņu;
dari to, kas labpatīk tavām acīm!»
6
Tad Jehus rakstīja viņiem otru vēstuli, kurā bija sacīts: «Ja jūs nostājaties manā pusē un gribat
klausīt manai balsij, tad ņemiet šo vīru, sava kunga dēlu, galvas un ierodieties pie manis rītdien ap šo
laiku Jezreēlā.» Pavisam ķēniņa dēlu bija septiņdesmit, kas bija nodoti pilsētas lielkungiem, kuri tos
audzināja.
7
Un notika, kad šī vēstule atnāca pie viņiem, tad tie ņēma ķēniņa dēlus un noslepkavoja visus
septiņdesmit; tie ielika viņu galvas grozos un nosūtīja viņam uz Jezreēlu.
8
Kad vēstnesis atnāca un viņam paziņoja, ka tie ir atnesuši ķēniņa dēlu galvas, tad viņš pavēlēja:
«Lieciet tās divās grēdās pie vārtu ieejas, līdz rītam!»
9
Bet nākamā rītā, kad viņš izgāja ārā, tad viņš tur nostājās un sacīja visai tautai: «Jūs esat taisni!
Jo redziet, es esmu tas, kas sacēlies pret savu kungu un viņu nogalinājis, bet kurš ir šos visus
noslepkavojis?
10
Tāpēc atzīstiet, ka nekas no Tā Kunga vārda nekrīt zemē, ko Tas Kungs ir runājis par Ahaba
namu, jo Tas Kungs ir darījis to, ko Viņš ir runājis caur Savu kalpu Eliju.»
11
Pēc tam Jehus lika visus, kas bija vēl atlikušies Jezreēlā no Ahaba nama, nogalināt, – gan visus
viņa vadoņus, gan viņa paziņas, gan viņa priesterus, līdz kamēr neviens vairs nepalika pāri.
12
Un Jehus cēlās un gāja un nonāca Samarijā. Kad tas ceļā nonāca Bet-Eked-Haroimā, 13 tad viņš
sastapa Jūdas ķēniņa Ahasjas brāļus, un viņš tiem jautāja: «Kas jūs tādi esat?» Un viņi atbildēja: «Mēs
esam Ahasjas brāļi, un mēs esam nākuši lūkot, kā klājas ķēniņa dēliem un mūsu pavēlnieces dēliem.»
1
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Tad viņš deva pavēli: «Sagrābiet viņus dzīvus!» Un tie viņus sagrāba dzīvus un tos
noslepkavoja pie Bet-Ekedas akas, četrdesmit divus vīrus, un nevienu no tiem neatstāja dzīvu.
15
Kad viņš no turienes aizgāja, tad viņš sastapa Jonadabu, Rehaba dēlu, kurš nāca pretī un
sveicināja, bet viņš tam jautāja: «Vai tava sirds ir taisna pret manu sirdi kā mana sirds pret tavu sirdi?»
Kad Jonadabs atbildēja: «Tā ir!» – tad Jehus sacīja: «Ja tas tā patiesi ir, tad dod man savu roku!» Un tas
deva viņam savu roku, un Jehus lika viņam iekāpt pie sevis ratos.
16
Un viņš sacīja: «Nāc kopā ar mani un raugies, cik es karsti degu par To Kungu!» Un tā viņi abi
brauca Jehus kara ratos.
17
Un, kad viņš nonāca Samarijā, tad viņš apkāva visus, kas vēl bija Ahabam atlikušies Samarijā,
tiekāms viņš tos izdeldēja no zemes, kā Tā Kunga vārds bija ar Elijas muti sacījis.
18
Un Jehus sapulcināja itin visu tautu un tiem sacīja: «Ahabs Baalam ir kalpojis mazliet, bet
Jehus tam kalpos daudz vairāk.
19
Un tāpēc tagad saaiciniet visus Baala praviešus un visus viņa kalpus, un visus viņa priesterus
pie manis, lai neviens neatraujas, jo man ir jāupurē Baalam liels kaujamais upuris; tas, kurš iztrūks,
nepaliks dzīvs!» Bet Jehus to darīja ar viltību, lai Baala kalpus izdeldētu.
20
Tad Jehus pavēlēja: «Sasauciet svētku sapulci Baalam!» Un tie to sasauca.
21
Tad Jehus izsūtīja vēstnešus pa visu Israēlu, un visi Baala kalpi ieradās, un neiztrūka neviena,
kas nebūtu nācis; un tie devās Baala namā, un Baala nams bija stāvgrūdām pilns no viena gala līdz
otram.
22
Tad viņš sacīja tam, kas bija pārzinis pār drēbju noliktavu: «Izsniedz drēbes un apģērb visus
Baala kalpus!» Kad viņš drēbes bija izsniedzis, 23 tad Jehus un Jonadabs, Rekaba dēls, gāja Baala templī,
un viņš sacīja Baala kalpiem: «Iztaujājiet un raugiet, lai šeit kopā ar jums nebūtu it neviena no Tā Kunga
kalpiem, bet lai Baala kalpi vien te būtu!»
24
Kad viņi nāca, lai sagatavotu kaujamos upurus un dedzināmos upurus, tad Jehus novietoja ārā
astoņdesmit vīrus, kuriem viņš sacīja: «Tas vīrs, kas ļaus no tiem vīriem, kurus es nododu jūsu rokās,
kaut vienam vienīgam izbēgt, – tā dzīvība lai ir izbēgušā dzīvības vietā!»
25
Un notika, kad dedzināmais upuris bija pabeigts, tad Jehus pavēlēja sargiem un virsniekiem:
«Ejiet un kaujiet tos; neviens lai neizbēg!» Un tie tos nokāva ar zobena asmeni, un sargi un virsnieki
izsvieda tos ārā un ielauzās Baala namā, 26 un iznesa no Baala nama elku stabus, un tos sadedzināja.
27
Un viņi sadragāja Baalam celto tēlu, noplēsa Baala templi un no tā iztaisīja atejas bedri, kas ir
līdz šai dienai.
28
Tā Jehus iznīcināja kalpošanu Baalam Israēla vidū.
29
Tikai no Jerobeāma, Nebata dēla, grēkiem, kas bija Israēlu pavedinājis grēkot, Jehus
nenovērsās, proti, no zelta teļu dievināšanas, kuri bija uzstatīti Bētelē un Danā.
30
Un Tas Kungs sacīja Jehum: «Tāpēc, ka tev ir bijis labs prāts visu darīt, kas Man patīk, jo tu esi
visu to darījis, kas bija Manā sirdī, pie Ahaba nama, tavi pēcnācēji līdz ceturtam augumam sēdēs Israēla
tronī!»
31
Bet Jehus necentās staigāt Tā Kunga, Israēla Dieva, bauslībā ar visu savu sirdsprātu, jo viņš
neatstājās no Jerobeāma grēku darbiem, ar kuriem tas pavedināja Israēlu grēkot.
32
Tanī laikā Tas Kungs sāka mazināt Israēlu, jo Hazaēls viņus kāva visās Israēla robežās 33 no
Jordānas austrumu virzienā, visu Gileāda zemi, gadiešus, rūbeniešus un manasiešus, no Aroēras, kas pie
Arnonas upes, un arī Gileādu un Basanu.
34
Un, kas vēl stāstāms par Jehu un visi tie darbi, ko viņš bija darījis, un visi viņa varoņdarbi, – tas
viss rakstīts Israēla ķēniņu Laiku grāmatā.
35
Kad Jehus gūlās pie saviem tēviem, tad viņu apglabāja Samarijā, un Joahass, viņa dēls, kļuva
ķēniņš viņa vietā.
36
Bet laiks, cik ilgi Jehus valdīja pār Israēlu Samarijā, bija divdesmit astoņi gadi.
14

11. nodaļa
Kad Atalja, Ahasjas māte, redzēja, ka viņas dēls bija miris, viņa cēlās un iznīcināja visus, kas
piederēja pie ķēniņa ģimenes.
2
Bet Jošeba, ķēniņa Jorāma meita, Ahasjas māsa, paņēma Joasu, Ahasjas dēlu, slepeni no to
ķēniņa dēlu vidus, kuri bija nolemti nāvei, un ielika viņu līdz ar viņa zīdītāju kādā guļamā telpā; tā viņa
to paslēpa no Ataljas vaiga, tā ka tas netika nonāvēts.
3
Un viņš ar aukli palika kopā paslēpts Tā Kunga namā sešus gadus, kamēr Atalja valdīja pār šo
zemi.
1
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Bet septītajā gadā Jojada lika sasaukt virsniekus pār simtiem no kariešiem un sargiem, un viņš
tos noveda Tā Kunga namā un noslēdza ar tiem derību; un viņš lika tiem Tā Kunga namā zvērēt, un viņš
tiem parādīja ķēniņa dēlu.
5
Un viņš tiem pavēlēja, sacīdams: «Šī ir lieta, kas jums būs jāizdara. Viena trešdaļa no jums – tā,
kas sabatā sāks sardzes gaitas, – lai apsargā ķēniņa pili.
6
Otra trešdaļa lai paliek pie Sūra vārtiem, un pēdējā trešdaļa lai stāv aiz sargiem pie otriem
vārtiem; tā jums būs turēt sardzi un namu nosargāt.
7
Bet divas vienības no jums – visi, kuri sabatā iziet atvaļinājumā, – lai ieņem tās sargu vietas,
kuras ir pie Tā Kunga nama ap ķēniņu.
8
Un jums jānostājas ap ķēniņu no visām pusēm, ikvienam ar savu ieroci rokā; bet ikvienam, kas
tanī rindā ielauzīsies, tam jāmirst; bet jums jābūt pastāvīgi pie ķēniņa, viņam izejot un ienākot.»
9
Un virsnieki pār simtiem darīja visu, kā priesteris Jojada bija pavēlējis; tie ikkatrs ņēma savus
vīrus: gan tos, kuriem bija pienākumi jāuzņemas sabatā, gan tos, kuri būtu bijuši sabatā atvaļināmi, un tā
tie sanāca pie priestera Jojadas.
10
Un priesteris iedeva virsniekiem pār simtiem šķēpus un vairogus, kas bija piederējuši ķēniņam
Dāvidam un kas glabājās Tā Kunga namā.
11
Un sargi stāvēja, ikviens ar savu ieroci rokā, no nama labā spārna līdz nama kreisajam spārnam
ap altāri un ap namu pie ķēniņa.
12
Un viņš izveda ķēniņa dēlu un uzlika viņam kroni, un iedeva viņam liecības grāmatu. Tā tie
viņu iecēla par ķēniņu un to svaidīja, un tie plaukšķināja ar rokām un sauca: «Lai dzīvo ķēniņš!»
13
Kad Atalja dzirdēja sargu un tautas saucienus, tad viņa devās pie ļaudīm Tā Kunga namā.
14
Un tā skatījās un ieraudzīja ķēniņu stāvam uz paaugstinājuma, kā tas bija parasts, un virsnieki
un tauru pūtēji bija pie ķēniņa, un visi zemes ļaudis priecājās un pūta taures. Tad Atalja saplēsa savas
drēbes un sauca: «Nodevība, nodevība!»
15
Bet priesteris Jojada deva pavēli virsniekiem pār simtiem – tiem, kuri ir karaspēka pavēlnieki,
un viņš tiem sacīja: «Izvediet viņu ārā no nama, cauri rindām, un to, kurš viņai sekos, nokaujiet ar
zobenu!» Bet priesteris bija piekodinājis, ka viņu nedrīkst nogalināt Tā Kunga namā.
16
Tad viņi to saņēma, un viņa gāja pa zirgu braucamo ceļu uz ķēniņa pili un tika tur nogalināta.
17
Un Jojada noslēdza derību starp To Kungu un ķēniņu un tautu, ka tauta būtu Tā Kunga tauta,
tāpat arī starp ķēniņu un tautu.
18
Tad visi zemes ļaudis iegāja Baala templī, un tie salauza viņa altārus un pilnīgi sadragāja tēlus,
bet Baala priesteri Matanu tie nokāva altāra priekšā. Un priesteris atkal iecēla pārraugus pār Tā Kunga
namu.
19
Un viņš ņēma virsniekus pār simtiem un kariešus, un sargus, un visu zemes tautu, un tie
pavadīja ķēniņu no Tā Kunga nama, un tie gāja ceļu caur sardzes vārtiem uz ķēniņa pili, un viņš apsēdās
ķēniņa tronī.
20
Un visi zemes iedzīvotāji priecājās, un pilsēta norima, bet Atalju viņi nogalināja ar zobenu
ķēniņa namā.
4

12. nodaļa
Joasam, kļūstot par ķēniņu, bija tikai septiņi gadi.
2
Jehus septītajā gadā Joass kļuva ķēniņš, un viņš valdīja četrdesmit gadus Jeruzālemē; viņa mātes
vārds bija Ciba, un viņa bija no Bēršebas.
3
Un Joass visu savu mūža dienu darīja to, kas bija taisnīgs Tā Kunga acīs, kamēr priesteris Jojada
viņu mācīja.
4
Tikai kalpošana augstienēs netika pārtraukta, jo tauta vēl arvien nesa un upurēja kaujamos un
kvēpināmos upurus augstieņu svētnīcās.
5
Bet Joass sacīja priesteriem: «Visu naudu, kas vien ienāk Tā Kunga namā par svētiem darbiem:
galvasnaudu, naudu, kas tiek nospriesta par dvēseles maksu, un visu to naudu, kas no brīva prāta tiek
ziedota Tā Kunga namā, – 6 to lai priesteri ņem savā zināšanā, ikviens no sava pazīstamā, bet tad lai viņi
izlabo it visur plaisas tanī namā – visur tur, kur vien viņi plaisas atrod.»
7
Bet notika Joasa divdesmit trešajā valdīšanas gadā, ka priesteri nebija namā plaisas izlabojuši.
8
Tad ķēniņš Joass aicināja priesteri Jojadu un pārējos priesterus, un viņš tiem sacīja: «Kādēļ jūs
neesat izlabojuši nama plaisas? Un tagad jūs vairs turpmāk neņemsit naudu no saviem pazīstamiem, bet
tā ir jānodod nama plaisu labošanas darbiem.»
9
Un priesteri tad bija ar mieru, ka tie turpmāk vairs nepieņems no tautas nekādu naudu un arī
nama plaisas vairs nelabos.
1
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Un priesteris Jojada ņēma šķirstu, izurba tā vākā caurumu un tad to novietoja līdzās altārim
labajā pusē; ja nu kāds nāca Tā Kunga namā, tad priesteri, kuri bija sliekšņu sargi, tur ielika visu naudu,
ko ienesa Tā Kunga namā.
11
Un, kad tie redzēja, ka šķirstā ir daudz naudas, tad nāca ķēniņa rakstvedis un augstais priesteris,
un tie iesēja naudu kulē un izskaitīja, ko atrada Tā Kunga namā.
12
Un viņi iedeva saskaitīto naudu darbu uzraugiem, kuri bija iecelti pār Tā Kunga namu. Un tie to
iedeva namdariem un citiem amatniekiem, kuri strādāja gar Tā Kunga namu, 13 un arī mūrniekiem un
akmeņkaļiem, ko pirkt kokus un cirstus akmeņus, lai izlabotu bojājumus Tā Kunga namā; viņi sedza arī
visus izdevumus, kas bija nepieciešami Tā Kunga nama nostiprināšanai.
14
Bet no šīs naudas, kas ienāca Tā Kunga namā, neizgatavoja Tā Kunga namam ne sudraba
bļodas, ne dakts nažus, ne slakāmos kausus, ne taures, nevienu zelta vai sudraba priekšmetu, 15 bet viņi
to nodeva strādniekiem, ka tie nostiprinātu Tā Kunga namu.
16
Un norēķinus neprasīja no tiem vīriem, kuriem nauda tika dota rokā, lai to izmaksātu
strādniekiem, jo tie to darīja uzticībā.
17
Bet nauda no vainu izpirkšanas upuriem un no grēku upuriem netika nesta Tā Kunga namā, bet
tā pienācās priesteriem.
18
Toreiz Aramas ķēniņš Hazaēls devās uzbrukumā un karoja pret Gātu, un viņš to ieņēma. Kad
Hazaēls pagrieza savu vaigu, lai dotos augšā uz Jeruzālemi, 19 tad Jūdas ķēniņš Joass ņēma visas
svētnīcas dāvanas, kuras viņa tēvi, Jūdas ķēniņi Jošafats, Jorāms un Ahasja, bija atnesuši un novēlējuši
Dievam, un arī tās dāvanas, kuras viņš pats bija devis, un visu zeltu, kas bija Tā Kunga namā un ķēniņa
pils dārgumu krātuvēs, un to visu viņš nosūtīja Aramas ķēniņam Hazaēlam. Tad tas aizgāja projām no
Jeruzālemes.
20
Un, kas vēl stāstāms par Joasu un viss, ko viņš ir darījis, – tas viss ir rakstīts Jūdas ķēniņu Laiku
grāmatā.
21
Un viņa kalpi sacēlās un apvienojās sazvērestībā pret viņu un nokāva Joasu Millo namā, no
kurienes iet ceļš lejā uz Sillu.
22
Un šie bija viņa kalpi: Jozahars, Simeata dēls, un Jozabads, Šomera dēls, kas to nokāva, un viņš
nomira. Un tie viņu apglabāja pie viņa tēviem Dāvida pilsētā, un viņa dēls Amacja kļuva ķēniņš viņa
vietā.
10

13. nodaļa
Un divdesmit trešajā Joasa, Jūdas ķēniņa Ahasjas dēla, valdīšanas gadā, Joahass, Jehus dēls,
kļuva ķēniņš pār Israēlu, un viņš valdīja kā ķēniņš Samarijā septiņpadsmit gadus.
2
Arī viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, jo viņš sekoja Jerobeāma, Nebata dēla, grēku
darbiem, ar kuriem tas bija pavedinājis Israēlu uz grēkiem, un viņš no tiem neatkāpās.
3
Tad Tā Kunga dusmas iedegās pār Israēlu, un Viņš tos nodeva Aramas ķēniņa Hazaēla un BenHadada, Hazaēla dēla, rokā visu laiku.
4
Bet, kad Joahass pielūdza To Kungu, tad Tas Kungs viņu paklausīja, jo Viņš ievēroja tās
varmācības, ar kādām Aramas ķēniņš apspieda Israēlu.
5
Un Tas Kungs deva Israēlam glābēju, ka tie izglābās no aramiešu rokas, un Israēla bērni varēja
atkal mierīgi dzīvot savās teltīs kā iepriekš.
6
Tomēr tie neatkāpās no Jerobeāma nama ierastiem grēku darbiem, ar kuriem tas bija pavedinājis
Israēlu grēkot, un staigāja šajos grēkos; pat Ašēra joprojām palika Samarijā.
7
Bet no Joahasa karavīru saimes nebija vairāk atlikušies kā tikai piecdesmit jātnieki un desmit
kara rati, kā arī desmit tūkstoši kājnieku: Aramas ķēniņš bija tos nokāvis un padarījis tos līdzīgus
pīšļiem, kas saminami.
8
Un, kas vēl stāstāms par Joahasu un viss, ko viņš ir darījis, un arī viņa varoņdarbi, – tas rakstīts
Israēla ķēniņu Laiku grāmatā.
9
Un Joahass gūlās pie saviem tēviem, un viņu apglabāja Samarijā, un viņa dēls Joass kļuva ķēniņš
viņa vietā.
10
Un Jūdas ķēniņa Joasa trīsdesmit septītajā valdīšanas gadā Joass, Joahasa dēls, kļuva ķēniņš pār
Israēlu, un viņš valdīja Samarijā sešpadsmit gadus.
11
Un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs; viņš neatkāpās no Jerobeāma, Nebata dēla,
grēku darbiem, ar kuriem tas bija pavedinājis Israēlu grēkot; viņš tajos staigāja.
12
Un, kas vēl stāstāms par Joasu un viss, ko viņš darījis, un arī viņa varoņdarbi, kā viņš cīnījās ar
Jūdas ķēniņu Amacju, – tas viss ir rakstīts Israēla ķēniņu Laiku grāmatā.
1
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Kad Joass gūlās pie saviem tēviem, tad Jerobeāms sēdās viņa tronī, bet Joass tika apglabāts
Samarijā pie Israēla ķēniņiem.
14
Un, kad Elīsa sasirga ar slimību, ar kuru tas arī nomira, tad nāca lejā Joass, Israēla ķēniņš, lai
viņu apraudzītu, un viņš raudāja tā priekšā un sauca: «Mans tēvs, mans tēvs! Israēla rati un jātnieki!»
15
Tad Elīsa tam sacīja: «Atnes loku un bultas!» Un, kad viņš tam atnesa gan loku, gan bultas, 16
tad viņš sacīja Israēla ķēniņam: «Uzvelc loku ar savu roku!» Kad viņš to izdarīja, tad Elīsa uzlika savu
roku uz ķēniņa rokas 17 un sacīja: «Atver logu pret austrumiem!» Un viņš to atvēra. Un Elīsa sauca:
«Šauj!» Un viņš izšāva. Tad Elīsa sacīja: «Tā ir Tā Kunga glābēja bulta, kas tevi glābs no Aramas, jo tu
sakausi aramiešus pie Afekas, tiekāms tu tos izdeldēsi!»
18
Un pēc tam viņš sacīja: «Ņem bultas!» Kad viņš bija bultas paņēmis, tad viņš sacīja Israēla
ķēniņam: «Sit ar tām zemi!» Un tas sita trīs reizes un apstājās.
19
Tad Dieva vīrs sadusmojās par viņu un sacīja: «Piecas reizes vai pat sešas reizes ja tu būtu sitis,
tad tu būtu aramiešus kāvis, līdz būtu tos izdeldējis, bet nu tu sakausi aramiešus tikai trīs reizes!»
20
Un Elīsa nomira, un to apglabāja; bet moābiešu sirotāju pulki mēdza gada sākumā gadu no gada
ielauzties zemē.
21
Un notika, kad nu viņi gribēja apglabāt kādu vīru, tad redzi, viņi ieraudzīja sirotājus; un viņi
iemeta to vīru Elīsas kapā. Un, tiklīdz tas vīrs saskārās ar Elīsas kauliem, tad tas kļuva dzīvs un piecēlās
kājās.
22
Un Aramas ķēniņš Hazaēls apspieda un nomāca Israēlu visu Joahasa valdīšanas laiku.
23
Tomēr Tas Kungs bija viņiem žēlīgs un apžēlojās par viņiem. Viņš tiem atkal izrādīja Savu
laipnību, pieminēdams Savu derību ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu, jo Viņš negribēja tos izdeldēt un
atstumt no Sava vaiga līdz pat šim laikam.
24
Un, kad Aramas ķēniņš Hazaēls nomira, tad viņa dēls Ben-Hadads kļuva ķēniņš viņa vietā.
25
Tad Joass, Joahasa dēls, atkal atņēma Ben-Hadadam, Hazaēla dēlam, tās pilsētas, kuras tas karā
bija atņēmis viņa tēvam Joahasam. Joass viņu sakāva trīs reizes un tā atguva atpakaļ Israēla pilsētas.
13

14. nodaļa
Un Joasa, Israēla ķēniņa Joahasa dēla, otrajā valdīšanas gadā Amacja, Jūdas ķēniņa Joasa dēls,
kļuva ķēniņš Jūdā.
2
Viņam bija divdesmit pieci gadi, kad viņš kļuva par ķēniņu, un viņš valdīja divdesmit deviņus
gadus Jeruzālemē; viņa mātes vārds bija Joadana, un viņa bija no Jeruzālemes.
3
Un viņš darīja to, kas ir taisns Tā Kunga acīs, kaut gan ne tā kā viņa ciltstēvs Dāvids, bet gan kā
viņa paša tēvs Joass.
4
Tikai augstieņu svētnīcas netika nopostītas, tauta vēl joprojām pienesa kaujamos upurus un
kvēpināja augstienēs.
5
Pēc tam kad viņa ķēniņa vara bija nostiprinājusies, viņš lika sodīt ar nāvi tos savus kalpus, kuri
bija viņa tēvu, ķēniņu, nogalinājuši.
6
Bet slepkavu dēlus viņš nenogalināja, kā tas ir rakstīts Mozus bauslības grāmatā, kur Tas Kungs
ir pavēlējis, sacīdams: «Nenonāvējiet tēvus bērnu dēļ, nedz arī bērnus tēvu dēļ, bet lai ikviens mirst pats
savu grēku dēļ.»
7
Viņš bija arī tas, kas nogalināja desmit tūkstošus edomiešu Sāls ielejā un ieņēma Selu ar cīņu un
nosauca to vārdā Jokteēla, kas ir līdz šai dienai.
8
Toreiz Amacja sūtīja vēstnešus pie Joasa, Joahasa dēla, Jehus mazdēla, Israēla ķēniņa, un lika
tam pateikt: «Nāc, mērosimies viens ar otru spēkiem!»
9
Bet Israēla ķēniņš Joass sūtīja sūtņus pie Jūdas ķēniņa Amacjas un lika tam atbildēt: «Ērkšķu
krūms Libanonā sūtīja pie ciedru koka Libanonā, sacīdams: dod savu meitu manam dēlam par sievu! Bet
tad Libanona lauku zvēri skrēja pāri ērkšķu krūmam un to samina.
10
Tu patiešām esi sakāvis Edomu, un tāpēc tavs sirdsprāts lepojas. Paturi savu godu un paliec
mājās; kāpēc tu gribi dzīties pēc nelaimes, ka tu pats krīti un Jūda līdz ar tevi?»
11
Bet, kad Amacja neklausīja, tad Joass, Israēla ķēniņš, devās kalnā, un tie mērojās spēkiem viens
ar otru, viņš un Amacja, Jūdas ķēniņš, pie Bet-Šemešas Jūdas zemē.
12
Un Israēls sakāva Jūdu, un tie bēga ikviens savā teltī.
13
Un Joass, Israēla ķēniņš, sagūstīja Amacju, Joasa dēlu, Ahasjas dēladēlu, Jūdas ķēniņu, pie BetŠemešas, un viņš lika pēc tam, kad tas ienāca Jeruzālemē, nopostīt tās mūrus četri simti olekšu garumā,
no Efraima vārtiem līdz Stūra vārtiem.
14
Un viņš paņēma visu zeltu un sudrabu un visus rīkus, kas bija novietoti Tā Kunga namā un
ķēniņa pils dārgumu krātuvēs, un viņš paņēma bērnus par ķīlniekiem un atgriezās atpakaļ Samarijā.
1
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Un, kas vēl stāstāms par Joasu, ko viņš darījis, un viņa varoņdarbi, kā viņš cīnījās ar Jūdas
ķēniņu Amacju, – tas viss ir rakstīts Israēla ķēniņu Laiku grāmatā.
16
Un Joass gūlās pie saviem tēviem, un viņš tika apglabāts pie Israēla ķēniņiem Samarijā, un viņa
dēls Jerobeāms kļuva ķēniņš viņa vietā.
17
Bet Jūdas ķēniņš Amacja, Joasa dēls, pēc Israēla ķēniņa Joasa, Joahasa dēla, nāves dzīvoja vēl
piecpadsmit gadus.
18
Un, kas vēl stāstāms par Amacju, tas ir uzrakstīts Jūdas ķēniņu Laiku grāmatā.
19
Kad notika sacelšanās pret viņu Jeruzālemē, tad viņš aizbēga uz Lahišu; bet viņi sūtīja pēc viņa
uz Lahišu un viņu tur nogalināja.
20
Un tie viņu pārveda, uzliktu uz zirgu mugurām, un viņš tika apglabāts Jeruzālemē pie saviem
tēviem Dāvida pilsētā.
21
Un visa Jūdas tauta izraudzīja Asarju, kas bija sešpadsmit gadus vecs, un iecēla viņu par ķēniņu
viņa tēva Amacjas vietā.
22
Un viņš uzcēla Ēlatu un to atkal pievienoja Jūdam pēc tam, kad pats ķēniņš jau bija gūlies pie
saviem tēviem.
23
Un Jūdas ķēniņa Amacjas, Joasa dēla, piecpadsmitajā valdīšanas gadā Jerobeāms, Joasa dēls,
sāka valdīt Samarijā kā ķēniņš pār Israēlu un valdīja četrdesmit vienu gadu.
24
Un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, un viņš nenovērsās no Jerobeāma, Nebata dēla,
grēku darbiem, ar kuriem tas pavedināja Israēlu grēkot.
25
Un viņš atjaunoja Israēla robežas no ieejas uz Hamatu un līdz Tuksneša jūrai, kā Tas Kungs,
Israēla Dievs, bija caur Savu kalpu, pravieti Jonu, Amitaja dēlu, kas bija no Gat-Heferas, runājis.
26
Jo Tas Kungs redzēja Israēla ciešanas, ka tās bija ļoti rūgtas; un tur nebija ne saistītā, ne brīvā,
un neviena palīga Israēlam nebija.
27
Un Tas Kungs nebija sacījis, ka Viņš grib izdzēst Israēla vārdu apakš debesīm, un tādēļ Viņš
glabāja viņus ar Jerobeāma, Joasa dēla, roku.
28
Un, kas vēl stāstāms par Jerobeāmu un viss, ko viņš darījis, arī viņa varoņdarbi, kurus tas
izcīnīja, un kā viņš atkal atguva no Jūdas un pievienoja Israēlam gan Damasku, gan Hamatu, – tas viss ir
rakstīts Israēla ķēniņu Laiku grāmatā.
29
Un Jerobeāms gūlās pie saviem tēviem, Israēla ķēniņiem, un viņa dēls Zaharja kļuva ķēniņš
viņa vietā.
15

15. nodaļa
Israēla ķēniņa Jerobeāma divdesmit septītajā valdīšanas gadā Asarja, Amacjas dēls, kļuva ķēniņš
pār Jūdu.
2
Viņam bija sešpadsmit gadi, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja kā ķēniņš Jeruzālemē
piecdesmit divus gadus; viņa mātes vārds bija Jeholja, un viņa bija no Jeruzālemes.
3
Un viņš darīja to, kas Tā Kunga acīs bija taisnīgs, visu gluži tāpat, kā viņa tēvs Amacja bija
darījis.
4
Tikai augstieņu svētnīcas netika nopostītas, un tauta vēl arvien upurēja kaujamos upurus un
kvēpināja augstienēs.
5
Bet Tas Kungs piemeklēja ķēniņu, un tas kļuva spitālīgs līdz pat savai miršanas dienai, un viņš
dzīvoja atšķirtā namā. Bet Jotāms, ķēniņa dēls, bija pār to namu, un viņš tiesāja zemes iedzīvotājus.
6
Un, kas vēl stāstāms par Asarju un viss, ko viņš ir darījis, – tas ir rakstīts Jūdas ķēniņu Laiku
grāmatā.
7
Un Asarja gūlās pie saviem tēviem, un to apglabāja pie viņa tēviem Dāvida pilsētā, un viņa dēls
Jotāms kļuva ķēniņš viņa vietā.
8
Un Jūdas ķēniņa Asarjas trīsdesmit astotajā valdīšanas gadā Zaharja, Jerobeāma dēls, kļuva
ķēniņš pār Israēlu Samarijā un valdīja sešus mēnešus.
9
Un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, kā to bija viņa tēvi darījuši, un viņš nenovērsās
no Jerobeāma, Nebata dēla, grēku darbiem, ar kuriem tas bija pavedinājis Israēlu grēkot.
10
Un Šalums, Jabeša dēls, sarīkoja pret viņu sacelšanos, uzbruka tam tautas priekšā, noslepkavoja
to un kļuva par ķēniņu viņa vietā.
11
Un, kas vēl stāstāms par Zaharju, redzi, tas ir rakstīts Israēla ķēniņu Laiku grāmatā.
12
Un šis ir Tā Kunga vārds, ko Viņš ir runājis uz Jehu, sacīdams: «Līdz ceturtajam augumam tavi
dēli sēdēs uz Israēla troņa,» – un tā tas notika.
13
Un Šalums, Jabeša dēls, kļuva par ķēniņu Jūdas ķēniņa Usijas valdīšanas trīsdesmit devītajā
gadā un valdīja vienu mēnesi Samarijā.
1
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Tai laikā Menahēms, Gadija dēls, cēlās no Tircas un devās uzbrukumā, un viņš nonāca līdz
Samarijai un uzveica Šalumu, Jabeša dēlu, Samarijā, un viņš to nokāva un kļuva par ķēniņu viņa vietā.
15
Un, kas vēl stāstāms par Šalumu un par to sacelšanos, ko tas bija rīkojis, redzi, tas ir rakstīts
Israēla ķēniņu Laiku grāmatā.
16
Toreiz Menahēms izpostīja arī Tifsu un visu, kas bija tanī pilsētā un tās robežās, sākot no
Tircas; tā kā tā nebija labprātīgi atdarījusi viņam vārtus, tad viņš to izpostīja un lika uzšķērst visas grūtās
sievas, kuras tur bija.
17
Jūdas ķēniņa Asarjas trīsdesmit devītajā valdīšanas gadā Menahēms, Gadija dēls, kļuva ķēniņš
pār Israēlu, un viņš valdīja Samarijā desmit gadus.
18
Un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, un nenovērsās no Jerobeāma, Nebata dēla,
grēku darbiem, ar kuriem tas bija pavedinājis Israēlu grēkot, visu savu mūža dienu.
19
Un viņa valdīšanas laikā Asīrijas ķēniņš Fūls iebruka zemē un pakļāva to sev, un Menahēms
deva Fūlam tūkstoš talentus sudraba, lai viņš tam palīdzētu ar savu spēku un arī lai nostiprinātu ķēniņa
valsts varu viņa rokā.
20
Un Menahēms šo naudu savāca no Israēla, un katram bagātniekam bija jādod Asīrijas ķēniņam,
no ikkatra vīra piecdesmit sudraba seķeļus. Tad Asīrijas ķēniņš griezās atpakaļ un vairs ilgāk nepalika
zemē.
21
Un, kas vēl stāstāms par Menahēmu un tas, ko viņš ir darījis, – tas viss ir rakstīts Israēla ķēniņu
Laiku grāmatā.
22
Un, kad Menahēms gūlās pie saviem tēviem, tad viņa dēls Pekahja kļuva ķēniņš viņa vietā.
23
Un Jūdas ķēniņa Asarjas piecdesmitajā valdīšanas gadā Pekahja, Menahēma dēls, kļuva ķēniņš
pār Israēlu Samarijā un valdīja divus gadus.
24
Un viņš darīja to, kas ir ļauns Tā Kunga acīs; viņš neatstājās no Jerobeāma, Nebata dēla, grēku
darbiem, ar kuriem tas pavedināja Israēlu grēkot.
25
Un tā Pekahs, Remaljas dēls, sacēlās pret viņu, un kopā ar viņu bija piecdesmit vīri no Gileāda
dēliem, un tie viņu noslepkavoja Samarijā ķēniņa pils nocietinājumā un tanī pašā reizē arī Argobu un
Arji; kad viņš to noslepkavoja, tad viņš kļuva par ķēniņu viņa vietā.
26
Un, kas vēl stāstāms par Pekahju un viss, ko viņš darījis, redzi, tas viss ir rakstīts Israēla ķēniņu
Laiku grāmatā.
27
Un Jūdas ķēniņa Asarjas piecdesmit otrā valdīšanas gadā Pekahs, Remaljas dēls, kļuva ķēniņš
pār Israēlu Samarijā un valdīja divdesmit gadus.
28
Un viņš darīja to, kas ir ļauns Tā Kunga acīs; viņš neatkāpās no Jerobeāma, Nebata dēla, grēku
darbiem, ar kuriem tas pavedināja Israēlu grēkot.
29
Israēla ķēniņa Pekaha valdīšanas laikā Asīrijas ķēniņš Tiglat-Pilesers ielenca un ieņēma Ijonu,
Ābelu, Bet-Maāhu, Januahu, Kadešu un Hacoru, Gileādu un Galileju un visu Naftaļa zemi, un
iedzīvotājus viņš aizveda gūstā uz Asīriju.
30
Un Hosea, Ēlas dēls, rīkoja sacelšanos pret Pekahu, Remaljas dēlu, nonāvēja viņu un kļuva par
ķēniņu viņa vietā Jotāma, Usijas dēla, divdesmitajā valdīšanas gadā.
31
Un, kas vēl stāstāms par Pekahu un viss, ko viņš darījis, redzi, tas viss ir rakstīts Israēla ķēniņu
Laiku grāmatā.
32
Israēla ķēniņa Pekaha, Remaljas dēla, otrā valdīšanas gadā Jotāms, Usijas dēls, kļuva par
ķēniņu Jūdā.
33
Viņam bija divdesmit pieci gadi, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja sešpadsmit gadus
Jeruzālemē; viņa mātes vārds bija Jeruša, un viņa bija Cadoka meita.
34
Un viņš darīja to, kas Tā Kunga acīs ir taisnīgs, un viņš visu darīja, kā viņa tēvs Usija bija
darījis.
35
Tikai augstieņu svētnīcas netika nopostītas, tauta vēl arvien nesa dedzināmos upurus un upurēja
kvēpināmos upurus augstienēs. Viņš uzcēla augšējos vārtus Tā Kunga namam.
36
Un, kas vēl stāstāms par Jotāmu un viss, ko viņš ir darījis, – tas ir rakstīts Jūdas ķēniņu Laiku
grāmatā.
37
Šinī laikā Tas Kungs sāka sūtīt Aramas ķēniņu Recīnu un Pekahu, Remaljas dēlu, uzbrukumos
pret Jūdu.
38
Un Jotāms gūlās pie saviem tēviem, un viņš tika apglabāts pie saviem tēviem Dāvida, sava
ciltstēva, pilsētā, un viņa dēls Ahass kļuva ķēniņš viņa vietā.
14
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16. nodaļa
Pekaha, Remaljas dēla, septiņpadsmitajā valdīšanas gadā Ahass kļuva ķēniņš, viņš bija Jūdas
ķēniņa Jotāma dēls.
2
Ahasam bija divdesmit gadi, kad viņš sāka valdīt, un viņš valdīja sešpadsmit gadus Jeruzālemē.
Bet viņš nedarīja to, kas bija taisnīgs Tā Kunga, viņa Dieva, acīs, kā viņa ciltstēvs Dāvids bija darījis.
3
Bet viņš staigāja Israēla ķēniņu ceļus, viņš pat upurēja savu dēlu kā ugunsupuri, pēc to tautu
negantībām, kuras Tas Kungs bija izdzinis Israēla bērnu priekšā.
4
Un viņš upurēja arī kaujamos upurus un kvēpināmos upurus augstieņu svētnīcās un arī uz
pakalniem, kā arī zem katra kupli zaļojoša koka.
5
Un toreiz Aramas ķēniņš Recīns un Israēla ķēniņš Pekahs, Remaljas dēls, devās uzbrukumā
kalnup pret Jeruzālemi, un viņi gan ielenca pilsētu, bet nebija spējīgi to ieņemt.
6
Un tanī pašā laikā Aramas ķēniņš Recīns pievienoja Ēlatu atpakaļ Aramai, un viņš izdzina Jūdas
ļaudis no Ēlatas; tad aramieši nāca atpakaļ uz Ēlatu un tur apmetās, un tā viņi tur dzīvo līdz šai dienai.
7
Bet Ahass sūtīja vēstnešus pie Asīrijas ķēniņa Tiglat-Pilesera un lika tam sacīt: «Es esmu tavs
kalps un tavs dēls, nāc šurp un paglāb mani no Aramas ķēniņa un no Israēla ķēniņa rokas, kas man ir
uzbrukuši!»
8
Un Ahass ņēma sudrabu un zeltu, kas atradās Tā Kunga namā un ķēniņa pils dārgumu krātuvēs,
un to visu viņš nosūtīja kā dāvanu Asīrijas ķēniņam.
9
Un Asīrijas ķēniņš tam paklausīja, viņš devās uzbrukumā pret Damasku, ieņēma to un aizveda
iedzīvotājus gūstā uz Kīru, bet ķēniņu Recīnu viņš lika nonāvēt.
10
Kad ķēniņš Ahass devās pretī Asīrijas ķēniņam Tiglat-Pileseram uz Damasku, lai sastaptos, un
viņš ieraudzīja altāri, kas atradās Damaskā, tad ķēniņš Ahass nosūtīja priesterim Ūrijam šī altāra attēlu
un veidolu, gluži kā tas izskatījās.
11
Tad priesteris Ūrija lika uztaisīt tādu altāri, gluži tādu pašu, pēc veidola, ko ķēniņš Ahass bija
tam atsūtījis no Damaskas; un tādu arī priesteris Ūrija uzcēla, iekāms ķēniņš Ahass atgriezās no
Damaskas.
12
Kad ķēniņš Ahass pārnāca no Damaskas un ieraudzīja altāri, tad viņš piegāja pie tā un uzkāpa
uz altāra.
13
Un viņš aizdedzināja savu dedzināmo upuri un savu ēdamo upuri, izlēja savu dzeramo upuri un
slacīja savu kaujamo pateicības upuru asinis uz altāri.
14
Bet to vara altāri, kas bija Tā Kunga nama priekšā, viņš nocēla no nama priekšas, no vietas starp
savu jauno altāri un starp Tā Kunga namu, un novietoja to sava altāra ziemeļu pusē.
15
Tad ķēniņš Ahass pavēlēja priesterim Ūrijam, sacīdams: «Uz lielā altāra tev būs iededzināt rīta
dedzināmo upuri un vakara ēdamo upuri, arī ķēniņa dedzināmo upuri un viņa ēdamo upuri, un visas
zemes iedzīvotāju dedzināmo upuri un viņu ēdamo upuri, un viņu dzeramo upuri; un tev būs uz tā altāra
slacināt visas asinis no dedzināmiem un no kaujamiem upuriem; bet par to vara altāri – par to es vēl
padomāšu, ko es darīšu!»
16
Un priesteris Ūrija darīja visu tā, kā ķēniņš Ahass bija viņam pavēlējis.
17
Un ķēniņš Ahass nolauza apmales no katlturiem un noņēma no to virsas katlus, un viņš lika arī
nocelt vara jūru no vara vēršu tēliem, uz kuriem tā turējās, un viņš lika to novietot uz akmens grīdas.
18
Un viņš lika nojaukt ar jumtu pārsegto sabata eju, kuru bija izveidojuši pašā namā, kā arī ārējo
ķēniņa vajadzībām izveidoto pieeju pie Tā Kunga nama Asīrijas ķēniņam par patiku.
19
Un, kas vēl par Ahasu stāstāms, ko tas ir darījis, – tas ir rakstīts Jūdas ķēniņu Laiku grāmatā.
20
Un Ahass gūlās pie saviem tēviem, un viņu apglabāja pie viņa tēviem Dāvida pilsētā, un viņa
dēls Hiskija kļuva ķēniņš viņa vietā.
1

17. nodaļa
Divpadsmitajā Jūdas ķēniņa Ahasa valdīšanas gadā Hosea, Ēlas dēls, kļuva ķēniņš pār Israēlu
Samarijā, un viņš valdīja deviņus gadus.
2
Un viņš darīja to, kas Tā Kunga acīs ir ļauns, bet ne tā kā Israēla ķēniņi pirms viņa.
3
Pret viņu cēlās un devās uzbrukumā Asīrijas ķēniņš Salmanasars, un Hosea kļuva par tā padoto
un maksāja tam meslus.
4
Bet, kad Asīrijas ķēniņš atklāja, ka Hosea bija gatavojis sazvērestību, jo tas bija nosūtījis sūtņus
pie Ēģiptes ķēniņa Sēves un tas arī vairs nesūtīja nodevas Asīrijas ķēniņam kā iepriekš gadu no gada, tad
Asīrijas ķēniņš lika to saņemt ciet, sasaistīt un iemest cietumā.
5
Pēc tam Asīrijas ķēniņš ar karu pārstaigāja visu zemi un nonāca pie Samarijas, un viņš to turēja
aplenkumā trīs gadus.
1
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Kad Asīrijas ķēniņš Hoseas devītajā valdīšanas gadā iekaroja Samariju, tad viņš aizveda Israēlu
gūstā uz Asīriju un lika tiem dzīvot Helahā un Haborā, Gozanas upes krastos, un mēdiešu pilsētās.
7
Un notika, ka Israēla bērni bija grēkojuši pret To Kungu, savu Dievu, kas tos bija izvedis no
Ēģiptes un atsvabinājis no faraona, Ēģiptes ķēniņa, rokas, un tie bija godājuši citus dievus 8 un darījuši
pēc citu tautu paražām, kuras Tas Kungs bija izdzinis, Israēla bērniem ienākot, un pēc Israēla ķēniņu
paražām, kā tie bija darījuši.
9
Un Israēla bērni darīja slepenībā tādas lietas, kas nebija labas un nekādi nesaderēja ar Tā Kunga,
viņu Dieva, prātu; tā viņi cēla sev augstieņu svētnīcas visās savās mītņu vietās, sākot ar sardzes torņiem
līdz pat stipri nocietinātām pilsētām.
10
Un tie sev uzcēla elku stabus un elku kokus uz ikviena augstāka pakalna un zem ikviena kupla,
zaļojoša koka.
11
Tur tie nesa kvēpināmos upurus visās augstieņu svētnīcās, gluži tāpat kā tautas, kuras Tas
Kungs viņu priekšā bija izdzinis ārā; un viņi darīja ļaunas lietas, To Kungu kaitinādami, 12 un kalpoja
elkiem, par kuriem Tas Kungs viņiem bija sacījis: jums nebūs tādas lietas darīt!
13
Tas Kungs gan bija Israēlu un Jūdu caur ikvienu pravieti un caur ikvienu redzētāju brīdinājis,
sacīdams: «Atgriezieties no saviem ļauniem ceļiem un turiet Manus baušļus un Manus likumus, pēc
visas Manas bauslības, kuru Es esmu jūsu tēviem pavēlējis un kuru Es esmu jums sūtījis caur Saviem
kalpiem, praviešiem!»
14
Bet tie neklausīja un bija tikpat stūrgalvīgi, cik stūrgalvīgi bija viņu tēvi, kas neuzticējās Tam
Kungam, savam Dievam.
15
Un tie nicināja Viņa likumus un Viņa derību, kuru Viņš bija devis viņu tēviem, un Viņa
liecības, ar kurām Viņš bija viņus brīdinājis, bet tie kalpoja māņu dieviem, kļuva tukši un sekoja
apkārtējām tautām, no kurām Tas Kungs bija viņus brīdinājis, lai viņi nedara tā kā tās.
16
Un tie atstāja novārtā itin visus Tā Kunga, sava Dieva, baušļus, un tie sev izlēja elku tēlus divu
teļu veidā un darināja sev Ašēru, un metās uz sava vaiga pie zemes visu debesu zvaigžņu pulku priekšā,
tos godinādami, un kalpoja Baalam.
17
Un tie ugunī upurēja savus dēlus un savas meitas un izvaicāja zīlniekus, un nodevās burvju
mākslām; it sevišķi viņi centās darīt to, kas ir ļauns Tā Kunga acīs, lai Viņu izaicinātu un sarūgtinātu.
18
Tad Tas Kungs uz Israēlu ļoti apskaitās, un tādēļ Viņš tos atstūma no Sava vaiga, ka nekas
nepalika pāri kā vienīgi tikai Jūdas cilts.
19
Un arī Jūda neturēja Tā Kunga, sava Dieva, baušļus, bet staigāja Israēla likumos, kā tie bija
darījuši.
20
Tad Tas Kungs atstājās no itin visiem Israēla pēcnācējiem, un Viņš tos pazemoja un nodeva
laupītāju rokās, līdz kamēr Viņš tos pilnīgi atstūma no Sava vaiga.
21
Tiešām, kad Israēls bija atšķēlies no Dāvida nama un tie sev par ķēniņu bija iecēluši Jerobeāmu,
Nebata dēlu, tad Jerobeāms novērsa Israēlu no Tā Kunga un tos pavedināja uz lieliem grēkiem.
22
Un Israēla bērni sekoja Jerobeāmam visos grēku darbos, ko tas bija darījis, un viņi no tiem
nenovērsās, 23 līdz kamēr Tas Kungs Israēlu atstūma no Sava vaiga, kā Viņš to bija pasludinājis caur
visiem Saviem kalpiem, praviešiem. Un tā Israēls tika aizvests no savas zemes gūstā uz Asīriju, kur tas
atrodas vēl līdz šai dienai.
24
Un Asīrijas ķēniņš atveda ļaudis no Bābeles, no Kutas, no Avas, no Hamatas un no
Sefarvajimas un ierādīja tiem mītnes Israēla bērnu vietās Samarijas pilsētās; tādējādi tie ieguva Samariju
sev par īpašumu un dzīvoja tās apdzīvotās vietās.
25
Un, kad viņi tur sāka dzīvot, tie nebijās un negodāja To Kungu, un tādēļ Tas Kungs uzsūtīja
viņiem lauvas, kas labu daļu no viņiem saplosīja.
26
Tādēļ Asīrijas ķēniņam tika paziņots: «Tās tautas, ko tu esi izvedis un kam esi licis dzīvot
Samarijas pilsētās, nezina šīs zemes Dieva tiesas, tādēļ Viņš uzsūtījis viņiem lauvas, un redzi, tie viņus
saplosa, tāpēc ka tie nezina šīs zemes Dieva tiesu.»
27
Tad Asīrijas ķēniņš izdeva šādu pavēli: «Novediet uz turieni atpakaļ vienu no tiem priesteriem,
ko jūs no turienes esat izveduši; lai viņš tur iet un dzīvo, un lai viņš tiem māca šīs zemes Dieva tiesas!»
28
Un tā viens no priesteriem, kurš bija ticis aizvests no Samarijas, nāca atpakaļ un dzīvoja Bētelē,
un mācīja viņiem, kā To Kungu bīties.
29
Bet tomēr bija tā, ka ikviena tauta pati veidoja sev dievus un tos novietoja augstieņu svētnīcās,
kuras Samarijas ļaudis bija cēluši, ikkatra tauta savās pilsētās, kurās tā dzīvoja.
30
Tā vīri no Bābeles darināja Sukot-Benotu, un vīri no Kutas darināja Nergala tēlu, bet vīri no
Hamatas darināja Ašima tēlu.
6
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Un avieši izveidoja Nibhazu un Tartaku, un sefarvieši sadedzināja savus dēlus ugunī AdramMelekam un Ana-Melekam, Sefarvajimas dieviem.
32
Viņi bijās arī Dievu, To Kungu, un viņi no sava vidus izraudzīja sev augstieņu priesterus, kas
viņiem upurēja augstieņu svētnīcās.
33
Viņi bijās gan To Kungu, bet kalpoja arī saviem dieviem, pēc ikkatras tautas paradumiem, kādi
bija tur, no kurienes tās bija atvestas.
34
Un tā līdz šai dienai viņas rīkojas pēc saviem iepriekšējiem paradumiem; tie nebīstas To Kungu,
nedz dara pēc saviem likumiem un pēc savām tiesām, nedz pēc tās bauslības, nedz pēc tiem likumiem,
ko Tas Kungs ir pavēlējis Jēkaba bērniem, kuriem Viņš deva Israēla vārdu.
35
Un tomēr Tas Kungs ar tiem noslēdza derību, un Viņš bija arī tiem pavēlējis, sacīdams: «Jums
nebūs bīties svešus dievus, nedz to priekšā mesties uz sava vaiga pie zemes: nekalpojiet tiem un
neupurējiet tiem kaujamos upurus!
36
Nesiet tos vienīgi Dievam, Tam Kungam, kas jūs ar lielu spēku un ar izstieptu elkoni izvedis
ārā no Ēģiptes; Viņu jums būs bīties, Viņa priekšā jums būs mesties uz sava vaiga pie zemes, un Viņam
pienesiet kaujamos upurus!
37
Jums būs arī sargāt tos likumus, tās tiesas, to bauslību un tos baušļus, kurus Viņš jums ir
rakstījis, lai jūs tos pildītu visu savu mūža dienu, bet svešus dievus jums nebūs bīties!
38
Un to derību, ko Es esmu ar jums slēdzis, jūs nedrīkstat aizmirst – un nebīstieties svešus dievus!
39
Bet bīstieties To Kungu, savu Dievu, un Viņš jūs izglābs no visu jūsu ienaidnieku rokas!»
40
Taču tie neklausīja, bet darīja pēc sava iepriekšējā ieraduma.
41
Tā šīs tautas bijās To Kungu un kalpoja arī saviem elkiem, un tāpat arī viņu bērni un viņu bērnu
bērni dara, kā viņu tēvi bija darījuši, un tā tie dara vēl līdz šai dienai.
31

18. nodaļa
Un Israēla ķēniņa Hoseas, Ēlas dēla, trešajā valdīšanas gadā Hiskija, Ahasa, Jūdas ķēniņa, dēls,
kļuva ķēniņš.
2
Viņam bija divdesmit pieci gadi, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja divdesmit deviņus gadus
Jeruzālemē; viņa mātes vārds bija Abija, un viņa bija Zaharjas meita.
3
Un viņš darīja to, kas bija taisnīgs Tā Kunga acīs, it visu gluži tā, kā viņa ciltstēvs Dāvids bija
darījis.
4
Viņš nopostīja augstieņu svētnīcas, un viņš salauza elku stabus, nocirta elku kokus un sadragāja
vara čūsku, kuru Mozus bija darinājis, līdz tam laikam Israēla bērni bija tai kvēpinājuši, un viņi to sauca
par Nehuštanu.
5
Viņš paļāvās uz To Kungu, Israēla Dievu, un pēc viņa nebija otra tāda kā viņš starp visiem Jūdas
ķēniņiem, arī priekš viņa tāda nebija bijis.
6
Viņš cieši pieķērās Tam Kungam, viņš no Dieva nenovērsās un sargāja tos baušļus, ko Tas
Kungs bija caur Mozu pavēlējis.
7
Un Tas Kungs bija ar viņu, tā ka viss, ko vien viņš pasāka, sekmējās. Viņš sacēlās arī pret
Asīrijas ķēniņu un tam vairs nekalpoja.
8
Viņš aizdzina arī filistiešus līdz Gazai un līdz šīs pilsētas robežām, no sardzes torņa līdz stipri
nocietinātai pilsētai.
9
Un ķēniņa Hiskijas ceturtajā valdīšanas gadā, bet tas bija Hoseas, Ēlas dēla, Israēla ķēniņa,
septītais valdīšanas gads, Asīrijas ķēniņš Salmanasars devās uzbrukumā pret Samariju un to ielenca
10
un ieņēma pēc trim gadiem, Hiskijas sestajā valdīšanas gadā, tas ir Israēla ķēniņa Hoseas
devītais valdīšanas gads, kad Samarija tika iekarota.
11
Un Asīrijas ķēniņš izveda Israēlu uz Asīriju, un viņš tos nometināja Halahā un Haborā, Gozanas
upes krastos, un mēdiešu pilsētās 12 par sodu, tāpēc ka tie nebija klausījuši Tā Kunga, sava Dieva, balsij
un bija pārkāpuši Viņa derību un visu, ko Tā Kunga kalps Mozus bija pavēlējis; to tie nebija nedz
klausījuši, nedz darījuši.
13
Bet ķēniņa Hiskijas četrpadsmitajā valdīšanas gadā nāca Asīrijas ķēniņš Sanheribs uzbrukumā
pret visām stipri nocietinātām Jūdas pilsētām, un viņš tās iekaroja.
14
Tad Jūdas ķēniņš Hiskija sūtīja sūtņus pie Asīrijas ķēniņa uz Lahišu un lika tam sacīt: «Es esmu
apgrēkojies; ej prom no manas zemes! Ko tu man uzliksi, to es nesīšu.» Tad Asīrijas ķēniņš uzlika Jūdas
ķēniņam Hiskijam trīs simti talentus sudraba un trīsdesmit talentus zelta.
15
Un Hiskija atdeva visu sudrabu, kas atradās Tā Kunga namā un ķēniņa pils dārgumu krātuvēs.
16
Tanī laikā Hiskija noplēsa visu zeltu no Tā Kunga nama durvīm un no durvju stabiem, kurus
viņš bija apvilcis, un atdeva to Asīrijas ķēniņam.
1
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Bet Asīrijas ķēniņš sūtīja Tartanu, valsts pārvaldnieku, Rab-Sarisu, valsts apsardzības
priekšnieku, un Rab-Šaku, dzērienu devēju priekšnieku, ar lielu karaspēku no Lahišas pret ķēniņu
Hiskiju uz Jeruzālemi. Kad tie bija ieradušies un pienākuši pie Jeruzālemes, viņi nostājās pie augšējā
dīķa ūdens vada; šis dīķis atrodas ceļa malā pie velētāju tīruma.
18
Tad tie aicināja ķēniņu nākt ārā, bet pie viņiem iznāca Ēljakims, Hilkijas dēls, nama
pārvaldnieks, ar valsts rakstvedi Šebnu un ar padomnieku Joahu, Asafa dēlu.
19
Un Rab-Šaks tiem sacīja: «Sakiet tā Hiskijam: tā saka lielais ķēniņš, proti, Asīrijas ķēniņš: kas
tas tev par tādu patvērumu, uz kuru tu paļaujies?
20
Vai tu domā, ka lūpu vārdi vien ir padoms un spēka avots arī karam? Un tagad – uz ko tad tu tik
stipri ceri, ka tu esi pret mani sacēlies?
21
Redzi, tu paļaujies uz salūzušo niedri, uz Ēģipti, bet tas vīrs, kas uz to atbalstīsies, tam tā
iedursies viņa rokā un to pārdurs; tāds ir faraons, Ēģiptes ķēniņš, pret visiem tiem, kas uz viņu paļaujas.
22
Bet, ja jūs man apgalvojat: mēs paļaujamies uz To Kungu, mūsu Dievu, – tad vai tas nav tas
pats, kuram Viņa augstieņu svētnīcas kopā ar to altāriem Hiskija ir nopostījis, pavēlēdams kā Jūdam, tā
Jeruzālemei, ka vienīgi šī altāra priekšā, kas ir Jeruzālemē, jums jāmetas uz sava vaiga pie zemes?
23
Un nu tagad saderi ar manu kungu, ar Asīrijas ķēniņu, derību: es esmu ar mieru tev dot divus
tūkstošus zirgu, ja vien tev ir jātnieki, ko sēdināt tiem mugurā!
24
Kā tad tu varēsi atsist vienu no mana kunga vismazākā zemes pārvaldnieka uzbrukumiem? Bet
tu, kā redzams, paļaujies uz Ēģiptes ratiem un jātniekiem!
25
Un vai tad nu es bez Tā Kunga ziņas esmu devies pret šo vietu, lai to izpostītu? Tas Kungs pats
uz mani ir sacījis: dodies pret šo zemi un izposti to!»
26
Tad Ēljakims, Hilkijas dēls, un Šebna un Joahs sacīja Rab-Šakam: «Lūdzu, runā ar saviem
kalpiem aramiešu valodā, ko mēs saprotam, bet nerunā ar mums, visai tautai uz mūriem dzirdot, jūdu
valodā!»
27
Bet Rab-Šaks tiem atbildēja: «Vai mans kungs mani ir sūtījis, lai es runātu tikai ar jūsu kungu
un ar jums šos vārdus, un ne arī ar tiem vīriem, kuri apmetušies uz mūriem un kuriem kopā ar jums būs
jāēd savi mēsli un jādzer savi mīzali?»
28
Un Rab-Šaks nostājās un sauca skaļā balsī jūdu valodā, un viņš runāja un skaidroja:
«Klausieties tā lielā ķēniņa, Asīrijas ķēniņa, vārdus!
29
Tā ķēniņš liek jums sacīt: lai Hiskija jūs nepieviļ! Jo viņš jūs nespēs izglābt no manas rokas.
30
Un lai arī Hiskija neliek jums lolot veltas cerības uz To Kungu, sacīdams: patiešām, Dievs Tas
Kungs pats mūs glābdams izglābs, un šī pilsēta nekritīs Asīrijas ķēniņa rokā!
31
Neklausiet Hiskijam! Bet tā saka Asīrijas ķēniņš: noslēdziet mieru ar mani un nāciet ārā pie
manis! Tad ikviens ēdīs no sava vīna koka un no sava vīģes koka, un ikviens dzers ūdeni no savas akas,
32
kamēr es nākšu un jūs aizvedīšu tādā zemē, kas ir līdzīga jūsu zemei, – zemē, pilnā ar labību un vīnu,
maizes un vīna dārzu zemē, eļļas koku, eļļas un medus pilnā zemē, tad jūs paliksit dzīvi, un jums nebūs
jāmirst. Bet neklausiet Hiskijam, jo viņš jūs krāpj, sacīdams: Dievs Tas Kungs mūs izglābs!
33
Vai gan no citu tautu dieviem jel kāds ir izglābis savu zemi no Asīrijas ķēniņa rokas?
34
Kur tad ir Hamatas un Arpadas dievi? Kur ir Sefarvajimas, Henas un arī Ivas dievi? Un tikpat
maz tie ir izglābuši Samariju no manas rokas.
35
Kurš tad no visiem pasaules dieviem ir izglābis savu zemi no manas rokas? Kā gan Tas Kungs
Jeruzālemi izglābs no manas rokas?»
36
Bet tauta cieta klusu un viņam neatbildēja neviena vārda, jo ķēniņš bija pavēlējis un sacījis:
«Jums nebūs viņam atbildēt!»
37
Un tad nama pārvaldnieks Ēljakims, Hilkijas dēls, un valsts rakstvedis Šebna un padomnieks
Joahs, Asafa dēls, nāca, savas drēbes plēsdami, atpakaļ pie Hiskijas un stāstīja viņam Rab-Šaka vārdus.
17

19. nodaļa
Kad ķēniņš Hiskija dzirdēja šo vēsti, tad viņš saplēsa savas drēbes un apvilka maisu, un devās uz
Tā Kunga namu.
2
Un viņš tūdaļ nosūtīja nama pārvaldnieku Ēljakimu un valsts rakstvedi Šebnu, un vecākos
priesterus, ietērpušos maisos, pie pravieša Jesajas, Amoca dēla.
3
Un tie viņam sacīja: «Tā Hiskija liek tev sacīt: šī diena ir bēdu, soda un nievājuma diena, jo
auglis ir nonācis līdz dzimšanai, bet nav spēka dzemdēt.
4
Bet varbūt Tas Kungs, tavs Dievs, būs dzirdējis visus Rab-Šaka vārdus, ko viņa kungs, Asīrijas
ķēniņš, ir sūtījis, lai tas zaimotu dzīvo Dievu, un sauks to pie atbildības šo vārdu dēļ, kurus Viņš pats,
Tas Kungs, tavs Dievs, ir dzirdējis. Tādēļ celies un aizlūdz par pārējiem, kas vēl palikuši!»
1

VEcordia, izvilkums L-BIBLE2

162

Bībele. Vēstures Grāmatas

Kad ķēniņa Hiskijas kalpi nonāca pie Jesajas, 6 tad Jesaja tiem sacīja: «Nonesiet savam kungam
šādu atbildi: tā saka Tas Kungs: nebīsties no tiem vārdiem, kurus tu esi dzirdējis, ar ko Asīrijas ķēniņa
kalpi Mani ir zaimojuši!
7
Redzi, Es tam došu tādu garu, ka tas dzirdēs baumas un atgriezīsies atpakaļ savā zemē, un Es
likšu viņam krist no zobena pašam savā zemē!»
8
Kad Rab-Šaks atgriezās atpakaļ, tad viņš atrada Asīrijas ķēniņu karojam pret Libnu, jo ķēniņš
bija dzirdējis, ka tas no Lahišas savas teltis aizcēlis projām.
9
Un, kad viņš par Kušas ķēniņu Tirhaku bija saņēmis ziņu: redzi, viņš ir izgājis, lai karotu ar tevi,
– tad viņš sūtīja vēlreiz vēstnešus pie Hiskijas un lika sacīt:
10
«Tā sakiet Hiskijam, Jūdas ķēniņam: lai tevi tikai nepieviļ tavs Dievs, uz kuru tu tik stipri
paļaujies, sacīdams: Jeruzāleme netiks nodota Asīrijas ķēniņa rokā!
11
Tu taču pats esi dzirdējis, ko Asīrijas ķēniņi ir darījuši visām zemēm, tās izdeldēdami, un tu vēl
domā, ka tu tiksi izglābts?
12
Vai tad tos izglāba citu tautu dievi, kurus mani tēvi ir iznīcinājuši: Gozanu, Haranu, Recefu un
Ēdenes pēcnācējus, kuri bija Tel-Asarā?
13
Kur ir Hamatas ķēniņš, un kur ir Arpadas ķēniņš, un kur ir Lairas un Sefarvajimas ķēniņš, kur ir
palicis Henas un Ivas ķēniņš?»
14
Kad ķēniņš Hiskija bija saņēmis rakstus no vēstnešu rokas un tos izlasījis, tad tas devās augšā
uz Tā Kunga namu, un tur Hiskija tos izplēta Tā Kunga priekšā.
15
Tad Hiskija lūdzās Tā Kunga priekšā, sacīdams: «Kungs, Israēla Dievs, Tu, kas sēdi pār
ķerubiem! Tu vienīgi esi Dievs pār visām ķēniņu valstīm pasaulē, Tu esi radījis debesis un zemi!
16
Pievērs, ak, Kungs, Savu ausi un klausi! Atver Savas acis, ak, Kungs, un redzi! Jā, un ņem vērā
tos vārdus, kurus Sanheribs sūtījis, lai zaimotu dzīvo Dievu!
17
Patiesi, ak, Kungs, Asīrijas ķēniņi ir izpostījuši tautas un viņu zemes, 18 un viņu dievus metuši
ugunīs, jo tie nebija dievi, bet tie bija cilvēku roku darbs, koks un akmens, tādēļ arī tie tos ir iznīcinājuši.
19
Bet tagad, Kungs, mūsu Dievs, lūdzams, izpestī mūs no viņa rokas, lai visas pasaules ķēniņu
valstis atzīst, ka vienīgi Tu, ak, Kungs, esi Dievs!»
20
Tad Jesaja, Amoca dēls, sūtīja vēsti Hiskijam un lika tam sacīt: «Tā saka Tas Kungs, Israēla
Dievs: to, ko tu lūdzi Man par Asīrijas ķēniņu Sanheribu, to Es esmu dzirdējis!
21
Šis ir tas vārds, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, par viņu ir sacījis: tevi nievā, tevi apsmej jaunava,
Ciānas meita, un aiz tavas muguras krata galvu Jeruzālemes meita!
22
Ko tu esi apsmējis, un ko tu esi zaimojis, un pret ko tu esi pacēlis savu balsi un augstprātīgi
vērsis savus skatus? Pret Israēla Svēto!
23
Ar savu vēstnešu muti tu esi To Kungu apmēdījis un esi sacījis: ar saviem kara ratu pulkiem es
esmu pacēlies kalnu augstienēs, līdz Libāna augstākai virsotnei; un es izcērtu viņas augstos ciedru kokus
un izlasītās cipreses, un es esmu nonācis līdz pašam galam, līdz tā meža vainagam.
24
Es uzroku un dzeru svešu zemju ūdeņus, un ar savām kāju pēdām es lieku izsīkt visām Ēģiptes
Nīlas attekām!
25
Vai tu neesi dzirdējis? Sen Es to esmu nolēmis darīt kopš tālās pagātnes laikiem, jau senos
laikos Es esmu to izdomājis, un tagad Es tam ļauju notikt, ka tu liec stipri nocietinātām pilsētām kļūt par
akmeņu kaudzēm.
26
Tāpēc viņu iedzīvotājiem nebija nekādas varas, tie iztrūcinājās un palika kaunā, tie kļuva kā
tīruma zelmenis, kā zaļojošs maurs, kā zāle uz jumta un kā rūsaina labība, pirms tā nāk stiebros.
27
Un Es zinu gan tavu apmešanos, gan tavu iziešanu, gan atnākšanu, gan tavu trakošanu pret
Mani.
28
Tavas trakošanas dēļ pret Mani un tava lepnuma dēļ, kā tas ir nācis Manās ausīs, jā, tādēļ Es
likšu Savu kāsi tavās nāsīs un Savus laužņus tavā mutē, un Es tev likšu atgriezties atpakaļ pa to pašu
ceļu, pa kuru tu esi atnācis!
29
Un lai tas būtu tev, Hiskija, par zīmi: šinī gadā ēdīs papuvē augušu un nākamajā ataugu; tikai
trešajā gadā sējiet un pļaujiet, un apstādiet vīna dārzus un ēdiet tā augļus.
30
Un, kas no Jūdas dzīvs palicis, tas atlikums, tas izdos sakni kā atzaru, kas iesprausts zemē, un
augļi tam aizmetīsies galotnē, 31 jo no Jeruzālemes izies atlikušie un no Ciānas kalna izglābušies; to darīs
Tā Kunga Cebaota degsme!
32
Tāpēc tā saka Tas Kungs par Asīrijas ķēniņu: viņš neienāks šinī pilsētā, un viņš neiešaus tur
nevienu bultu, un viņš tai netuvosies ar lielo vairogu, un viņš neapmetīs ap to valni!
33
Pa to pašu ceļu, pa kuru viņš atnāca, pa to viņam būs atkal atgriezties atpakaļ, bet šinī pilsētā
viņš neienāks! Tāds ir Tā Kunga lēmums.
5
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Jo Es aizstāvēšu šo pilsētu, lai to izglābtu Sevis labad un Sava kalpa Dāvida labad!»
Un tanī pašā naktī izgāja Tā Kunga eņģelis un nogalināja asīriešu nometnē simt astoņdesmit
piecus tūkstošus vīru; un, kad ļaudis no rīta agri cēlās, tad redzi, tur visus tos atrada mirušus, viss bija
pilns ar miroņiem.
36
Tad Sanheribs, Asīrijas ķēniņš, gāja prom un aizgāja un griezās atpakaļ uz savām mājām un
palika Ninivē.
37
Bet, kad viņš tur kādreiz bija Nisroha, sava dieva, svētnīcā, lai to pielūgtu, tad notika, ka viņa
dēli Adramelehs un Sarecers viņam uzbruka un viņu nogalināja ar zobenu; viņi aizbēga pēc tam uz
Ararata zemi, un viņa dēls Esarhadons kļuva ķēniņš viņa vietā.
34
35

20. nodaļa
Kad tais dienās Hiskija saslima uz miršanu, tad pie viņa atnāca pravietis Jesaja, Amoca dēls, un
viņam sacīja: «Apkop savu namu, jo tu mirsi un nekļūsi vesels!»
2
Tad Hiskija pagrieza savu vaigu pret sienu un pielūdza To Kungu, un sacīja:
3
«Ak, Kungs! Lūdzams piemini, ka es tavā priekšā esmu staigājis patiesībā un no visas sirds un
ka es esmu darījis to, kas Tev labi patīk!» Un Hiskija rūgti raudāja.
4
Un, kad Jesaja vēl nebija izgājis ne pusceļa caur pilsētu, tad Tā Kunga vārds nāca pār viņu un
sacīja:
5
«Griezies atpakaļ un saki Hiskijam, manas tautas vadonim: tā saka Tas Kungs, tava ciltstēva
Dāvida Dievs: Es esmu tavu lūgšanu uzklausījis, un Es esmu redzējis tavas asaras; redzi, Es tevi
izdziedināšu – un jau trešajā dienā tu dosies augšā uz Tā Kunga namu!
6
Un Es gribu vēl pie tavām mūža dienām pielikt piecpadsmit gadus; un tevi un šo pilsētu Es
izglābšu no Asīrijas ķēniņa rokas, un Es pasargāšu šo pilsētu Sevis labad un Sava kalpa Dāvida labad.»
7
Un Jesaja sacīja: «Ņemiet vīģu rausi!» Un tie to ņēma un uzlika uz augoņa, un viņš kļuva vesels.
8
Un Hiskija jautāja Jesajam: «Kāda ir tā zīme, ka Tas Kungs darīs mani veselu un ka es varēšu iet
trešajā dienā augšup Tā Kunga namā?»
9
Tad Jesaja atbildēja: «Šī būs tā zīme tev no Tā Kunga, ka Tas Kungs šo lietu darīs, ko Viņš ir
apsolījis: vai ēnai būs iet desmit pakāpienus uz priekšu vai atkāpties desmit pakāpienus atpakaļ?»
10
Tad Hiskija atbildēja: «Tas ir ēnai par vieglu – iet desmit pakāpienus uz priekšu; nē, lai ēna
atkāpjas desmit pakāpienus atpakaļ!»
11
Un pravietis Jesaja piesauca To Kungu, un Viņš lika ēnai atkāpties desmit pakāpienus atpakaļ
pa tiem pašiem pakāpieniem, pa kuriem tā pēc Ahasa saules pulksteņa bija gājusi uz priekšu.
12
Tanī pašā laikā Merodah-Baladans, Baladana dēls, Bābeles ķēniņš, atsūtīja gan vēstules, gan
dāvanas Hiskijam, jo viņš bija dzirdējis, ka Hiskija esot saslimis.
13
Un Hiskija tos labprāt uzklausīja un rādīja tiem visu savu dārgumu namu: sudrabu un zeltu,
balzamu un dārgas eļļas, un visu savu ieroču namu, itin visu, kas atradās viņa dārgumu krātuvēs; un
nekas nebija viņa pilī un visā viņa valstī, ko Hiskija nebūtu viņiem parādījis.
14
Tad pravietis Jesaja nāca pie ķēniņa Hiskijas un tam jautāja: «Ko šie vīri gribēja, un no kurienes
tie pie tevis ir nākuši?» Hiskija atbildēja: «Tie ir nākuši no tālas zemes, no Bābeles.»
15
Un tas jautāja: «Ko tie ir redzējuši tavā pilī?» Hiskija atbildēja: «Visu, kas vien ir manā pilī, un
nav nevienas tādas lietas manās dārgumu krātuvēs, ko es nebūtu tiem rādījis.»
16
Tad Jesaja sacīja Hiskijam: «Klausies Tā Kunga vārdu: 17 redzi, nāks dienas, ka viss, kas
atrodas tavā pilī, un viss, ko tavi tēvi ir sakrājuši līdz šai dienai, tiks aizvests uz Bābeli, – neatliks
nenieka, tā saka Tas Kungs.
18
Un no taviem dēliem, kuri ir no tevis cēlušies, kurus tu esi dzemdinājis, daži tiks paņemti, lai tie
kalpotu kā galma sulaiņi Bābeles ķēniņa pilī.»
19
Tad Hiskija atbildēja Jesajam: «Tā Kunga vārds, kuru tu esi man vēstījis, ir labs!» Un viņš
domāja: lai notiek! Ja tikai miers un drošība pastāv manā laikā.
20
Un, kas vēl stāstāms par Hiskiju un visi tie varoņdarbi, ko viņš ir veicis, un kā viņš ierīkoja
ūdens krātuvi un ūdens vadu un kā viņš ūdeni ievadīja pilsētā, – tas viss ir aprakstīts Jūdas ķēniņu Laiku
grāmatā.
21
Kad Hiskija gūlās pie saviem tēviem, tad viņa dēls Manase kļuva ķēniņš viņa vietā.
1

21. nodaļa
Manasem bija divpadsmit gadi, kad viņš kļuva ķēniņš; un viņš valdīja piecdesmit piecus gadus
Jeruzālemē, un viņa mātes vārds bija Hefciba.
1

VEcordia, izvilkums L-BIBLE2

164

Bībele. Vēstures Grāmatas

Un viņš darīja to, kas Tā Kunga acīs bija ļauns, līdzīgi to tautu negantībām, kuras Tas Kungs
bija izdzinis, Israēla bērniem ienākot.
3
Viņš atgriezās pie negantās elku kalpošanas un atkal uzcēla augstieņu svētnīcas, kuras viņa tēvs
Hiskija bija nopostījis, un cēla Baalam altārus un darināja Ašēru, kā Israēla ķēniņš Ahabs bija tās
darinājis, un viņš metās uz sava vaiga pie zemes visa debess zvaigžņu pulka priekšā un tam kalpoja.
4
Viņš uzcēla arī altārus Tā Kunga namā, par kuru Tas Kungs bija sacījis: «Jeruzālemē Es likšu
dzīvot Savam Vārdam!»
5
Tāpat viņš arī abos Tā Kunga nama pagalmos uzcēla altārus visiem debesu zvaigžņu pulkiem.
6
Viņš upurēja arī savu paša dēlu ugunī kā ugunsupuri, un viņš nodarbojās ar zīlēšanu un bija
burvis, viņš arī izsauca garus un vairoja zīlnieku skaitu – viņš darīja daudz tāda, kas bija ļauns Tā Kunga
acīs, tā likdams Viņam iekaist dusmās.
7
Un viņš darināja un novietoja Ašēras tēlu tanī namā, par kuru Tas Kungs bija Dāvidam un viņa
dēlam Salamanam sacījis: «Šinī namā un Jeruzālemē, ko Es esmu Sev izraudzījis no visām Israēla
ciltīm, Es likšu Savam Vārdam dzīvot mūžīgi!
8
Un Es vairs nelikšu Israēla kājai celties projām no tās zemes, kuru Es esmu devis viņu tēviem, ja
tikai tie turēs un darīs visu, ko Es esmu tiem pavēlējis, arī visu bauslību, ko Mans kalps Mozus tiem
pavēlējis!»
9
Bet tie neklausīja, jo Manase tos tā pavedināja, ka tie rīkojās ļaunāk nekā tās tautas, kuras Tas
Kungs bija izdeldējis Israēla bērnu priekšā.
10
Tad Tas Kungs runāja caur Saviem kalpiem, praviešiem, sacīdams:
11
«Tādēļ ka Jūdas ķēniņš Manase ir darījis šīs negantības vēl ļaunāk par visu, ko amorieši ir
darījuši pirms viņa, un arī Jūdu pavedinājis grēkot ar savu kalpošanu elku dieviem, 12 tādēļ, tā saka Tas
Kungs, Israēla Dievs, redzi, Es likšu nākt nelaimei pār Jeruzālemi un Jūdu, ka visiem, kas to dzirdēs,
abās ausīs zvanīs!
13
Un Es izstiepšu pār Jeruzālemi mērāmo auklu, kā Es to vilku pār Samariju, un Es likšu to uz
svariem kā Ahaba namu, un Es izslaucīšu Jeruzālemi tīru, kā kad tīru izslauka bļodu, pirms to apgāž uz
muti.
14
Un Es atmetīšu Manas īpašuma tautas atlikušos un tos nodošu viņu ienaidnieku rokā, un tie kļūs
par laupījumu un ieguvumu visiem viņu ienaidniekiem, 15 tāpēc ka tie ir darījuši to, kas ir ļauns Manās
acīs, un tāpēc, ka tie Mani ir apkaitinājuši, sākot ar to dienu, kad viņu tēvi izgāja no Ēģiptes, līdz pat šai
dienai!»
16
Manase izlēja arī daudz nevainīgu asiņu, līdz kamēr Jeruzāleme kļuva to pilna no viena gala
līdz otram, bez tā grēku darba, ka viņš pavedināja Jūdu grēkot, lai tie dara to, kas Tā Kunga acīs bija
ļauns.
17
Un, kas vēl par Manasi stāstāms un viss, ko viņš ir darījis, un viņa pārkāpumi, ar kuriem viņš
aptraipīja sevi, – tas viss ir rakstīts Jūdas ķēniņu Laiku grāmatā.
18
Un, kad Manase gūlās pie saviem tēviem un viņu apglabāja viņa pils dārzā, Usas dārzā, tad viņa
dēls Amons kļuva ķēniņš viņa vietā.
19
Un Amonam bija divdesmit divi gadi, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja divus gadus
Jeruzālemē; viņa mātes vārds bija Mešullameta, un viņa bija Haruca meita no Jotbas.
20
Un viņš darīja to, kas Tā Kunga acīs bija ļauns, tāpat kā viņa tēvs Manase bija darījis.
21
Viņš staigāja visus tos pašus ceļus, kādus viņa tēvs bija staigājis, un viņš kalpoja tiem pašiem
elku dieviem, kuriem viņa tēvs bija kalpojis, un metās uz sava vaiga pie zemes to priekšā.
22
Un viņš aizmirsa To Kungu, savu tēvu Dievu, un nestaigāja Tā Kunga ceļus.
23
Un Amona kalpi rīkoja pret viņu sazvērestību, un tie nonāvēja ķēniņu viņa paša pilī.
24
Bet tās zemes ļaudis nokāva tos visus, kas bija sacēlušies pret ķēniņu Amonu, un tās zemes
ļaudis iecēla viņa dēlu Josiju par ķēniņu viņa vietā.
25
Un, kas vēl stāstāms par Amonu, ko viņš ir darījis, – tas viss ir rakstīts Jūdas ķēniņu Laiku
grāmatā.
26
Un, kad viņi to bija apglabājuši viņa kapa vietā, Usas dārzā, tad viņa dēls Josija kļuva ķēniņš
viņa vietā.
2

22. nodaļa
Josijam bija astoņi gadi, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja trīsdesmit vienu gadu
Jeruzālemē; viņa mātes vārds bija Jedida, un viņa bija Adajas meita no Bockatas.
2
Un viņš darīja to, kas Tā Kunga acīs bija taisnīgs, un viņš staigāja visus sava ciltstēva Dāvida
ceļus, un viņš nenovērsās ne pa labi, ne pa kreisi.
1
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Bet savā astoņpadsmitajā valdīšanas gadā ķēniņš Josija sūtīja valsts rakstvedi Safanu, Acaljas
dēlu, Mešullāma dēladēlu, uz Tā Kunga namu, sacīdams:
4
«Ej pie augstā priestera Hilkijas saņemt to naudu, kas ir ienākusi Tā Kunga namā un kuru
sliekšņu sargi savākuši no tautas.
5
Un to tad lai nodod darba uzraugiem, kas ir iecelti pār Tā Kunga namu, un tie lai to dod
strādniekiem, kuri ir nodarbināti gar Tā Kunga namu, lai izlabotu nama plaisas: 6 galdniekiem,
namdariem un mūrniekiem, ar ko pirkt kokus un cirstus akmeņus, lai nostiprinātu namu.
7
Bet par viņu rīcībā nodoto naudu lai neprasa norēķinus, jo tie to dara uz uzticības pamata!»
8
Tad augstais priesteris Hilkija sacīja valsts rakstvedim Safanam: «Es esmu atradis bauslības
grāmatu Tā Kunga namā.» Un Hilkija iedeva šo grāmatu Safanam, un tas to lasīja.
9
Kad valsts rakstvedis Safans atgriezās pie ķēniņa, viņš atnesa ķēniņam vēsti, sacīdams: «Tavi
kalpi ir izbēruši naudu, kas bija atrodama Tā Kunga namā, un viņi to ir nodevuši darba uzraugiem, kas ir
iecelti pār Tā Kunga namu.»
10
Tad valsts rakstvedis Safans vēl ziņoja ķēniņam, sacīdams: «Priesteris Hilkija man iedeva kādu
grāmatu.» Un Safans to lasīja ķēniņam priekšā.
11
Un notika, kad ķēniņš dzirdēja bauslības grāmatas vārdus, tad viņš saplēsa savas drēbes.
12
Un ķēniņš deva pavēli priesterim Hilkijam un Ahikāmam, Safana dēlam, un Ahboram, Mihas
dēlam, un valsts rakstvedim Safanam, un ķēniņa sulainim Asajam, sacīdams:
13
«Ejiet un izjautājiet To Kungu manis un tautas, un visa Jūdas labā par šīs grāmatas vārdu
saturu, kas ir atrasta! Jo Tā Kunga bardzība ir liela, kas pret mums iedegusies par to, ka mūsu tēvi šīs
grāmatas vārdiem nav klausījuši, nedz darījuši to visu, kas priekš mums tur ir rakstīts.»
14
Tad priesteris Hilkija un Ahikāms, un Ahbors, un Safans, un Asaja nogāja pie pravietes Huldas,
drēbju sarga Šaluma, Tikvas dēla, Harhas dēladēla, sievas, kura dzīvoja otrā Jeruzālemes daļā, un viņi ar
to runāja.
15
Un tā viņiem sacīja: «Tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs: sakiet tam vīram, kas jūs ir pie Manis
sūtījis:
16
tā saka Tas Kungs: redzi, Es likšu nākt nelaimei pār šo vietu un pār tās iedzīvotājiem, proti, Es
likšu piepildīties visiem draudiem, kas izteikti šai grāmatā, ko Jūdas ķēniņš ir lasījis, 17 par sodu, ka tie
Mani ir atstājuši un kvēpinājuši citiem dieviem un ka tie Mani ir sadusmojuši ar visiem saviem roku
darbiem, – tāpēc Mana bardzība pret šo vietu ir iedegusies, un tā nedzisīs!
18
Bet Jūdas ķēniņam, kas jūs ir sūtījis izvaicāt To Kungu, jums tā būs sacīt: tā saka Tas Kungs,
Israēla Dievs, par tiem vārdiem, kurus tu esi dzirdējis: 19 tāpēc ka tava sirds ir kļuvusi mīksta un tu esi
zemojies Tā Kunga priekšā, dzirdēdams, ko Es esmu runājis par šo vietu un tās iedzīvotājiem, ka tiem
būs iet postā un kļūt par lāstu, un tad tu esi saplēsis savas drēbes un esi raudājis Manā priekšā, tad arī Es
esmu tevi paklausījis! Tāds ir Tā Kunga lēmums.
20
Tāpēc, redzi, Es tevi piepulcināšu taviem tēviem un tu ar mieru tiksi guldīts savā kapā, un tavas
acis neredzēs visu to nelaimi, kurai Es likšu nākt pār šo vietu!» Un tie pastāstīja ķēniņam šos vārdus.
3

23. nodaļa
Kad viņi šo atbildi nonesa ķēniņam, tad ķēniņš izsūtīja vēstnešus, lai pie viņa sapulcējas visi
vecaji no Jūdas un no Jeruzālemes.
2
Un ķēniņš gāja augšup Tā Kunga namā un visi Jūdas vīri un Jeruzālemes iedzīvotāji līdz ar viņu,
visi priesteri, un pravieši, un visa tauta, gan mazi, gan lieli, un tad viņš, tiem dzirdot, lasīja priekšā visus
šīs derības grāmatas vārdus, kas bija atrasta Tā Kunga namā.
3
Un ķēniņš nostājās uz paaugstinājuma, un viņš noslēdza derību Tā Kunga priekšā, ka sekos Tam
Kungam un ka viņš ar visu sirdi un visu dvēseli turēs Viņa baušļus un Viņa liecības, un Viņa likumus un
ka viņš noteikti gādās, ka tiktu pildīti šīs derības vārdi, kas ierakstīti šinī grāmatā. Un visa tauta kļuva šīs
derības dalībniece, 4 un ķēniņš pavēlēja augstajam priesterim Hilkijam un priesterim, kurš pēc amata bija
otrais, un sliekšņu sargiem, lai tie iznes ārā no Tā Kunga nama visus tos priekšmetus, kuri bija darināti
Baalam un Ašērai, kā arī visiem debesu zvaigznāju pulkiem, un lai tie visi tiek sadedzināti ārpus
Jeruzālemes, laukos pie Kidronas, bet to pīšļus nonest uz Bēteli.
5
Tad viņš atcēla elku priesterus, kurus bija iecēluši Jūdas ķēniņi un kas bija upurējuši augstieņu
svētnīcās Jūdas pilsētu un Jeruzālemes apkārtnē, kā arī tos, kas upurēja Baalam, saulei un mēnesim,
zvaigznājiem un visiem debesu zvaigžņu pulkiem.
6
Un viņš izmeta Ašēras tēlu no Tā Kunga nama ārā aiz Jeruzālemes vārtiem Kidronas ielejā un
lika to tur sadedzināt un sagrūst putekļos, un šos putekļus izkaisīt pār vienkāršo ļaužu kapiem.
1
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Viņš lika arī noplēst netikļiem ierīkotās telpas; šīs telpas atradās Tā Kunga namā, un tur sievas
auda pārsegas Ašērai.
8
Tāpat viņš lika saaicināt visus priesterus no Jūdas pilsētām un lika sagānīt augstieņu altārus, uz
kuriem priesteri bija upurējuši, no Gebas līdz Bēršebai, un viņš lika norakt arī ar āžu attēliem greznotos
pakalniņus, kas atradās pie pilsētas pārvaldnieka Jozuas nama vārtiem, pa kreisi no pilsētas vārtiem.
9
Taču augstieņu svētnīcu priesteri nedrīkstēja upurēt uz Tā Kunga altāra Jeruzālemē, bet tie gan
ēda neraudzētas maizes savu amata brāļu vidū.
10
Viņš sagānīja arī to negantību vietu, kas atradās Ben-Hinomas ielejā, lai turpmāk neviens vairs
neupurētu savu dēlu vai savu meitu kā uguns upuri Moloham.
11
Viņš lika arī novākt tos zirgus, kurus Jūdas ķēniņi bija darinājuši, godinādami saules dievu, pie
ieejas Tā Kunga namā, virzienā uz galma sulaiņa Netan-Meleha mītni, kas atrodas Tempļa piebūvē, un
viņš lika sadedzināt arī saules ratus.
12
Viņš lika arī nojaukt tos altārus, kas uz Ahasa augštelpas jumta un ko Jūdas ķēniņi bija uzcēluši
līdz ar tiem altāriem, kurus Manase bija novietojis Tā Kunga nama abos pagalmos; ķēniņš lika tos
nojaukt un sadauzīt un to drazas nomest Kidronas ielejā.
13
Tāpat ķēniņš lika sagānīt augstieņu svētnīcas, kas atradās austrumos no Jeruzālemes un
dienvidos no Samaitāšanas kalna, ko Israēla ķēniņš Salamans bija uzcēlis Aštartei, briesmīgai Sidonas
elka dievei un negantībai, un Milkomam, šausmīgai Amona bērnu negantībai.
14
Tāpat viņš sadragāja elku stabus un lika nocirst elku kokus un to vietas piepildīt ar cilvēku
kauliem.
15
Viņš arī nojauca altāri, kas bija Bētelē augstienes svētnīcā un kuru bija cēlis Jerobeāms, Nebata
dēls, kas Israēlu paveda uz grēku darbiem; šo altāri līdz ar augstieņu svētnīcu viņš lika noplēst; viņš
iznīcināja augstieņu svētnīcu ar uguni, bet altāra akmeņus viņš lika samalt putekļos un sadedzināja
Ašēras tēlu.
16
Kad Josija pagriezās, tad viņš ieraudzīja kapus, kas tur tajā kalnā bija; viņš tad sūtīja ļaudis, lika
tiem ņemt kaulus no kapiem ārā un sadedzināt uz altāra un tā to sagānīja pēc Tā Kunga vārda, ko Dieva
vīrs bija sludinājis, kas šīs lietas paredzēja.
17
Un viņš sacīja: «Kas tā par kapa zīmi, ko es tur redzu?» Tad pilsētas ļaudis viņam atbildēja:
«Tas ir tā Dieva vīra kaps, kas no Jūdas atnāca un pasludināja šīs lietas, ko tu tagad esi darījis ar Bēteles
altāri.»
18
Tad viņš pavēlēja: «Lai tas dus mierā, neviens lai neaiztiek viņa kaulus!» Tā tie izglāba viņa
kaulus līdz ar tā pravieša kauliem, kas bija nācis no Samarijas.
19
Josija nojauca arī visas kalnu svētnīcas Samarijas pilsētās, kuras bija cēluši Israēla ķēniņi,
kaitinādami To Kungu; ar tām viņš rīkojās tāpat, kā viņš bija darījis Bētelē.
20
Tāpat viņš lika uz altāriem nokaut visus augstieņu priesterus, kuri tur bija, un uz šiem altāriem
sadedzināt cilvēku kaulus; pēc tam viņš griezās atpakaļ uz Jeruzālemi.
21
Un ķēniņš pavēlēja visai tautai, sacīdams: «Svētījiet Tam Kungam, savam Dievam, Pashā
svētkus tā, kā tas ir rakstīts šīs derības grāmatā!»
22
Jo tādi Pashā svētki kā šie nebija svinēti nedz soģu laikā, kas tiesāja Israēlu, nedz visu Israēla
ķēniņu, nedz arī Jūdas ķēniņu laikā.
23
Bet ķēniņa Josijas astoņpadsmitajā valdīšanas gadā šie Pashā svētki tika svinēti Tam Kungam
Jeruzālemē.
24
Un Josija arī izskauda miroņu izsaucējus un burvjus, mājas dievus un elkus, visu elku
negantību, ko vien viņš redzēja Jūdas zemē un Jeruzālemē, lai stingri turētu bauslības vārdus, kas rakstīti
grāmatā, ko priesteris Hilkija bija atradis Tā Kunga namā.
25
Un neviens ķēniņš pirms viņa nav bijis līdzīgs viņam, kas būtu tā piegriezies Tam Kungam no
visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku pēc Mozus bauslības, un arī pēc viņa
neviens tāds necēlās kā viņš.
26
Tomēr Tas Kungs nerimās Savā lielajā dusmu kvēlē, jo Viņa niknums pret Jūdu bija iededzies
visu to kaitinājumu dēļ, ar ko Manase Viņu bija sarūgtinājis.
27
Tāpēc Tas Kungs sacīja: «Es arī Jūdu atstumšu nost no Sava vaiga, kā Es esmu atstūmis Israēlu,
un atstumšu šo pilsētu, kuru Es biju izraudzījis, proti, Jeruzālemi, un namu, par kuru Es reiz biju sacījis,
ka Manam Vārdam tur būs dzīvot.»
28
Un, kas vēl stāstāms par Josiju un viss, ko viņš ir darījis, – tas ir rakstīts Jūdas ķēniņu Laiku
grāmatā.
7
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Viņa valdīšanas laikā faraons Neho, Ēģiptes ķēniņš, cēlās un devās uzbrukumā pret Asīrijas
ķēniņu pie Eifratas upes. Un ķēniņš Josija izgāja tam pretī, bet Ēģiptes ķēniņš Neho to nogalināja pie
Megidas, tikko viņi sastapās.
30
Tad viņa kalpi viņu aizveda mirušu ratos projām no Megidas un pārveda uz Jeruzālemi, un
apglabāja viņa kapā. Tad tās zemes ļaudis ņēma Joahasu, Josijas dēlu, svaidīja viņu un cēla par ķēniņu
viņa tēva vietā.
31
Joahasam bija divdesmit trīs gadi, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja trīs mēnešus
Jeruzālemē; viņa mātes vārds bija Hamutla, Jeremijas meita no Libnas.
32
Un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, tāpat kā viņa tēvi bija darījuši.
33
Bet faraons Neho to saistīja un lika iemest cietumā Riblā, Hamatas zemē, lai viņš nebūtu ilgāk
ķēniņš Jeruzālemē, un viņš uzlika par zemi meslus – simts talentus sudraba un vienu talentu zelta.
34
Pēc tam faraons Neho iecēla Ēljakimu, Josijas dēlu, par ķēniņu viņa tēva Josijas vietā un
pārdēvēja viņu par Jojakimu; Joahasu turpretī viņš paņēma sev līdzi; tā tas nonāca Ēģiptē un tur nomira.
35
Un Jojakims deva faraonam sudrabu un zeltu, bet viņš uzlika zemei meslus tā, lai varētu
nomaksāt visu naudu pēc faraona pavēles; pēc tā, kā ikviens bija novērtēts, viņš piedzina zeltu un
sudrabu no zemes iedzīvotājiem, lai to nodotu faraonam Neho.
36
Divdesmit piecu gadu vecumā Jojakims kļuva par ķēniņu, un viņš valdīja vienpadsmit gadus
Jeruzālemē; viņa mātes vārds bija Sebuda, un viņa bija Pedajas meita no Rumas.
37
Un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, tāpat kā bija darījuši viņa tēvi.
29

24. nodaļa
Viņa valdīšanas laikā cēlās un nāca Nebukadnēcars, Bābeles ķēniņš, un Jojakims bija viņam
pakļauts trīs gadus, bet tad viņš no tā atkrita.
2
Tad Tas Kungs lika doties pret viņu kaldeju un aramiešu, kā arī Moāba un amoniešu
karapulkiem, un Viņš tiem lika iebrukt Jūdā, lai to iznīcinātu pēc Tā Kunga vārda, ko Viņš bija runājis
caur Saviem kalpiem, praviešiem.
3
Patiešām, Jūdam notika tikai pēc Tā Kunga vārda, kad Viņš to atstūma no Sava vaiga Manases
grēku dēļ, kurus viņš bija darījis, 4 un nenoziedzīgo asiņu dēļ, kuras viņš bija izlējis, piepildīdams
Jeruzālemi ar nevainīgām asinīm; arī tās Tas Kungs negribēja viņam piedot.
5
Un, kas vēl stāstāms par Jojakimu, tas, ko viņš ir darījis, – tas viss ir rakstīts Jūdas ķēniņu Laiku
grāmatā.
6
Kad Jojakims gūlās pie saviem tēviem, tad viņa dēls Jojahīns kļuva ķēniņš viņa vietā.
7
Un Ēģiptes ķēniņš vairs neizgāja kara gājienos no savas zemes, jo Bābeles ķēniņš bija viņam
visu atņēmis, kas Ēģiptes ķēniņam piederēja – no Ēģiptes robežu upes līdz Eifratas upei.
8
Jojahīnam bija astoņpadsmit gadi, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja trīs mēnešus
Jeruzālemē; viņa mātes vārds bija Nehusta, un viņa bija Ēlnatāna meita no Jeruzālemes.
9
Un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, tāpat kā viņa tēvs bija darījis.
10
Tanī laikā cēlās pret Jeruzālemi Bābeles ķēniņa Nebukadnēcara karavīri, un viņi ielenca pilsētu.
11
Un Nebukadnēcars, Bābeles ķēniņš, nāca pilsētā, kad viņa karavīri to bija aplenkuši, 12 tad
Jojahīns, Jūdas ķēniņš, gāja ārā pie Bābeles ķēniņa, viņš un viņa māte, viņa galma ļaudis, viņa karaspēka
virsnieki un viņa galma kalpotāji, un Bābeles ķēniņš saņēma viņu savas valdīšanas astotajā gadā.
13
Un viņš lika no turienes paņemt visus Tā Kunga nama dārgumus un visus ķēniņa pils dārgumus
un nolauza zeltu no visiem rīkiem, kurus Salamans, Israēla ķēniņš, bija licis darināt Tā Kunga namam;
tā Tas Kungs to bija jau iepriekš pavēstījis.
14
Viņš izveda visu Jeruzālemi: visus virsniekus un visus karam spējīgos vīrus, desmit tūkstošus,
arī visus kalējus un amatniekus; nekas netika atstāts kā vienīgi zemes nabadzīgie ļaudis.
15
Tā viņš izveda Jojahīnu uz Bābeli, tāpat arī ķēniņa māti un ķēniņa sievas; arī viņa galma
kalpotājus un zemes varenos viņš izveda no Jeruzālemes uz Bābeli; 16 turklāt visus spēcīgos karavīrus,
septiņus tūkstošus, amatniekus un kalējus, kādu tūkstoti, visus, kas drošsirdīgi un derīgi karam – tos
Bābeles ķēniņš izveda uz Bābeli.
17
Un Bābeles ķēniņš cēla par ķēniņu viņa vietā Matanju, Jojahīna tēvabrāli, un pārdēvēja viņu par
Cedekiju.
18
Cedekijam, kad viņš kļuva ķēniņš, bija divdesmit viens gads, un viņš valdīja kā ķēniņš
Jeruzālemē vienpadsmit gadus; viņa mātes vārds bija Hamutala, viņa bija Jeremijas meita no Libnas.
19
Un viņš darīja to, kas ir ļauns Tā Kunga acīs, tāpat kā Jojakims bija darījis.
20
Jo tāpēc Tā Kunga dusmu dēļ tā notika ar Jeruzālemi un Jūdu, ka Viņš tos pilnīgi atstūma no
Sava vaiga.
1
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25. nodaļa
Un Cedekija bija atkritis no Bābeles ķēniņa. Un notika viņa valdīšanas devītajā gadā, desmitajā
mēnesī, mēneša desmitajā dienā, ka Nebukadnēcars, Bābeles ķēniņš, nāca ar visu savu karaspēku, lai
karotu pret Jeruzālemi. Viņi apmeta nometni pilsētai visapkārt un uzcēla tai visapkārt nocietinājumus.
2
Tā pilsēta palika ielenkumā līdz ķēniņa Cedekijas vienpadsmitajam valdīšanas gadam.
3
Bet ceturtā mēneša devītajā dienā, kad bads visā pilsētā kļuva neizturams un zemes ļaudīm vairs
nebija maizes, 4 tad tika vienā vietā izlauzti pilsētas mūri, un visi karavīri naktī bēga pa ceļu cauri
vārtiem starp abiem mūriem, kas pie ķēniņa dārza, lai gan kaldeji bija visapkārt pilsētai; un tie bēga pa
Jordānas līdzenumu.
5
Bet kaldeju karaspēks vajāja ķēniņu un panāca to Jērikas līdzenumā pēc tam, kad viss viņa
karaspēks bija izklīdināts un viņu pametis.
6
Tā ķēniņš tika sagūstīts, un to noveda pie Bābeles ķēniņa uz Riblu, kur tika turēta tiesa pār viņu.
7
Bābeles ķēniņš lika nežēlīgi noslepkavot Cedekijas dēlus viņa acu priekšā, tad viņš pavēlēja
izdurt Cedekijam acis, iekalt viņu važās un aizvest uz Bābeli.
8
Bet piektā mēneša septītajā dienā – tas bija ķēniņa Nebukadnēcara, Bābeles ķēniņa,
deviņpadsmitajā valdīšanas gadā – uz Jeruzālemi nāca Nebusaradans, miesassardzes priekšnieks, kas
bija sevišķi tuvs Bābeles ķēniņam.
9
Viņš nodedzināja Tā Kunga namu un ķēniņa pili, un visus Jeruzālemes namus; ikvienu lielāku
namu viņš lika ar liesmām pārvērst pelnos.
10
Un visiem kaldeju karavīriem, kuri bija padoti miesassardzes priekšniekam, bija jānojauc mūri
visapkārt Jeruzālemei.
11
Un visus pārējos ļaudis, kas bija palikuši pilsētā, kā arī atkritējus, kas bija pārgājuši pie Bābeles
ķēniņa, un pārējos vienkāršos ļaudis Nebusaradans, miesassardzes priekšnieks, arī izveda.
12
Bet no zemes nabadzīgiem ļaudīm miesassardzes priekšnieks nedaudzus atstāja par vīna dārzu
strādniekiem un arājiem.
13
Izrotātos vara stabus, kas bija pie Tā Kunga nama, un katlturus, un vara jūru, kas atradās Tā
Kunga namā, kaldeji salauza gabalos un aizveda varu uz Bābeli.
14
Un tie paņēma arī podus un lāpstas, un dakts nažus, un kausus, un vispār visus vara rīkus, kas
tika lietoti kalpošanai Dieva namā, 15 un miesassardzes virspavēlnieks paņēma arī ogļu traukus un
slakāmos kausus, kas bija no tīra zelta un no tīra sudraba; 16 abus stabus un ūdens jūru, arī katlturus, ko
Salamans bija licis darināt Tā Kunga namam, – visu šo priekšmetu vara svars nebija aplēšams.
17
Viena staba augstums bija astoņpadsmit olektis, un tam virsū bija rotājums no vara; šī rotājuma
augstums bija trīs olektis, pinumi un granātāboli bija virs rotājuma tam visapkārt, un tie visi bija no vara;
tāds pats bija arī otrs stabs ar pinumiem.
18
Un miesassardzes priekšnieks apcietināja virspriesteri Seraju, apakšpriesteri Cefanju un trīs
sliekšņu sargus.
19
Un no pilsētas viņš paņēma vienu galma kalpotāju – to, kas bija pār karavīriem, un piecus no
tiem vīriem, kas pastāvīgi bija ķēniņa priekšā un atradās pilsētā, un karapulka pavēlnieka rakstvedi, kura
uzdevums bija iesaukt zemes iedzīvotājus karā, un sešdesmit vīrus no vienkāršiem ļaudīm, kas vēl
atradās pilsētā.
20
Un Nebusaradans, miesassardzes priekšnieks, tos ņēma un noveda pie Bābeles ķēniņa uz Riblu.
21
Bet Bābeles ķēniņš tos pavēlēja mežonīgi nogalināt Riblā, Hamata zemē. Tā Jūda tika no savas
dzimtās zemes aizvests.
22
Bet pār tiem ļaudīm, kas vēl bija palikuši Jūdas zemē, jo Nebukadnēcars, Bābeles ķēniņš, bija
tos tur atstājis, viņš iecēla Gedalju, Ahikāma dēlu, kas bija Šafana dēls.
23
Kad visi karaspēka virsnieki dzirdēja, gan viņi paši, gan arī viņiem padotie ļaudis, ka Bābeles
ķēniņš ir iecēlis Gedalju, tad tie devās pie Gedaljas uz Micpu, un tie bija: Ismaēls, Netanjas dēls,
Johanans, Kareaha dēls, Seraja, Tanhumeta dēls no Netofas, un Jaāsanja, kāda Maāhatas iedzīvotāja
dēls, – viņi un viņu vīri.
24
Un Gedalja viņiem un viņu vīriem ar zvērestu apstiprināja un sacīja: «Nebīstieties no kaldeju
kalpotājiem! Palieciet zemē un kalpojiet Bābeles ķēniņam – un jums klāsies labi!»
25
Bet septītajā mēnesī atnāca Ismaēls, Netanjas dēls, Ēlišamas dēladēls, viņš bija ķēnišķas
izcelsmes, un viņam bija līdzi desmit vīri; tie uzbruka Gedaljam un nogalināja viņu kopā ar jūdiem un
kaldejiem, kuri bija pie viņa Micpā.
26
Tad cēlās visa tauta, no maza līdz lielam, līdz ar karaspēka vadītājiem un devās uz Ēģipti, jo tie
bijās no kaldejiem.
1
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Bet trīsdesmit septītajā gadā pēc Jojahīna, Jūdas ķēniņa, izvešanas, divpadsmitajā mēnesī,
divdesmit septītajā mēneša dienā Evil-Merodahs, Bābeles ķēniņš tanī gadā, kad kļuva ķēniņš, apžēloja
Jūdas ķēniņu Jojahīnu un izlaida viņu no cietuma.
28
Un viņš runāja ar to draudzīgi un pacēla viņa sēdekli augstāk par visu ķēniņu sēdekļiem, kas
bija pie viņa Bābelē.
29
Un viņš apmainīja tā cietumnieka apģērbu, un tas ēda vienmēr pie ķēniņa galda, kamēr viņš vēl
dzīvoja.
30
Un tam nodalīja uzturam viņam pienācīgo daļu kā pastāvīgu devu, un tā viņam tika dota no
ķēniņa puses ik dienas, kamēr viņš dzīvoja.
27
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22. Pirmā Laiku Grāmata
(V.E.: Krievu Bībelē: «Первая книга Паралипоменон» {R-BIBLE2})
1. nodaļa
Kenans, Mahalaleēls, Jareds,

3
Ādams, Sets, Ēnošs,
Enohs, Metuzāls, Lamehs, 4 Noa, Šems,
Hams un Jafets.
5
Jafeta dēli bija Gomers un Magogs, Madajs un Javans, Tubals un Mešehs, un Tirass.
6
Un Gomera dēli bija Aškenass un Difats, un Togarmass.
7
Un Javana dēli bija Elīsa, Taršišs, kitieši un rodanieši.
8
Un Hama dēli bija Kušs un Micraims, Puts un Kānaāns.
9
Un Kuša dēli bija Šeba, Havila, Sabta, Raāma un Sabteka. Un Raāmas dēli bija Šeba un Dedans.
10
Un Kušs dzemdināja Nimrodu, un tas sāka varoņu gaitas zemes virsū.
11
Un Micraims dzemdināja luditiešus, anamiešus, lehabiešus, naftuhiešus, 12 patrusiešus,
kasluhiešus (no kuriem cēlušies filistieši) un kaftoriešus.
13
Un Kānaāns dzemdināja savu pirmdzimto Sidonu un Hetu, 14 un jebusieti, amorieti un
girgasieti, 15 un hevieti, arkieti un sinieti, 16 un arvadieti, cemarieti un hamatieti.
17
Un Šema dēli bija Ēlāms, Asurs, Arpahšads, Luds un Arāms, Ucs, Huls, Gēters un Mesehs.
18
Un Arpahšads dzemdināja Šelu, bet Šela dzemdināja Ēberu.
19
Un Ēberam dzima divi dēli: viena vārds bija Pelegs, jo viņa dzīves laikā tika zeme sadalīta, bet
viņa brāļa vārds bija Joktans.
20
Un Joktans dzemdināja Almodadu un Šelefu, Hacarmavetu un Jerahu, 21 un Hodorāmu, Ūzalu
un Diklu, 22 un Ēbalu, Abimaēlu un Šebu, 23 un Ofīru, Havilu un Jobabu; šie visi bija Joktana dēli.
24
Šems, Arpahšads, Šela, 25 Ēbers, Pelegs, Regus, 26 Serugs, Nahors, Tera, 27 Ābrāms, tas ir
Ābrahāms.
28
Ābrahāma dēli bija Īzāks un Ismaēls.
29
Šīs ir viņu ciltis: Ismaēla pirmdzimtais bija Nebajots, pēc tam Kedars, Adbeēls un Mibsāms, 30
Mišma, Duma, Masa, Hadads un Tema, 31 Jeturs, Nafiss un Kedma; šie bija Ismaēla dēli.
32
Un Ketūras, Ābrahāma blakussievas, dēli bija Zimrans, Jokšans, Medans, Midiāns, Jišbaks un
Šuahs. Un Jokšana dēli bija Šeba un Dedans.
33
Un Midiāna dēli bija Ēfa, Ēfers, Enohs, Abida un Elda; šie visi bija Ketūras dēli.
34
Un Ābrahāms dzemdināja Īzāku, un Īzāka dēli bija Ēsavs un Israēls.
35
Ēsava dēli bija Ēlifass, Reguēls, Jeuss, Jaālāms un Korahs.
36
Ēlifasa dēli bija Temans, Omārs, Cefijs, Gatāms, Kenass, Timna un Amaleks.
37
Un Reguēla dēli bija Nahats, Zerahs, Šamma un Misa.
38
Un Seīra dēli bija Lotans, Šobals, Cibeons, Ana, Dišons, Ēzers un Dišans.
39
Un Lotana dēli bija Horiss un Homāms, bet Lotana māsa bija Timna.
40
Šobala dēli bija Aljans, Manahats, Ēbals, Šefiss un Onāms. Un Cibeona dēli bija Aja un Ana.
41
Un Anas dēls bija Dišons. Un Dišona dēli bija Hamrans un Ēšbans, Jitrans un Kerans.
42
Ēzera dēli bija Bilhans, Saāvans un Jaākans. Dišana dēli bija Ucs un Arans.
43
Un šie ir tie ķēniņi, kuri valdīja Edoma zemē, pirms kāds ķēniņš bija valdījis pār Israēla
bērniem: Bela, Beora dēls, un viņa pilsētas vārds bija Dinhaba.
44
Un Bela nomira, un viņa vietā par ķēniņu kļuva Jobabs, Zeraha dēls, no Bocras.
45
Un Jobabs nomira, un Hušāms no Temana zemes kļuva ķēniņš viņa vietā.
46
Un Hušāms nomira, un Hadads, Bedada dēls, kļuva ķēniņš viņa vietā; viņš bija tas, kas sakāva
Midiānu Moāba laukā, un viņa pilsētas vārds bija Avita.
47
Un Hadads nomira, un Samla no Masrekas kļuva ķēniņš viņa vietā.
48
Un, kad Samla nomira, tad Sauls no Rehobotas, pie Eifratas upes, kļuva ķēniņš.
49
Un, kad Sauls nomira, tad Baal-Hanans, Ahbora dēls, kļuva ķēniņš viņa vietā.
50
Un Baal-Hanans nomira, un Hadads kļuva ķēniņš viņa vietā; viņa pilsētas vārds bija Pagija, un
viņa sievas vārds bija Mehetabeēle, Matredas meita, Mezahaba mazmeita.
1
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Un Hadads nomira. Un Edoma vadoņi bija: vadonis Timna, vadonis Alja, vadonis Jetets, 52
vadonis Oholibāma, vadonis Ela, vadonis Pinons, 53 vadonis Kenass, vadonis Temans, vadonis Mibcars,
54
vadonis Magdiēls, vadonis Īrāms; šie ir Edoma vadoņi.
51

2. nodaļa
Šie ir Israēla dēli: Rūbens, Simeons, Levijs un Jūda, Isašars un Zebulons, 2 Dans, Jāzeps un
Benjamīns, Naftalis, Gads un Ašers.
3
Jūdas dēli bija Gers, Onans un Šela; šos trīs viņam dzemdēja kānaāniete, Bat-Šuas meita. Bet
Gers, Jūdas pirmdzimtais, bija ļauns Tā Kunga acīs, tāpēc Tas Kungs viņu nonāvēja.
4
Un Tamāra, viņa vedekla, dzemdēja viņam Perecu un Zerahu, pavisam Jūdas dēlu bija pieci.
5
Pereca dēli bija Hecrons un Hamuls.
6
Un Zeraha dēli bija Simrijs, Ētans, Hemans, Halkols un Dara; pavisam pieci.
7
Un Karmija dēli bija Ahans, kas apbēdināja Israēlu un kas izdarīja pārkāpumu pret to, kas
nolemts iznīcībai.
8
Un Ētana dēls bija Asarja.
9
Un Hecrona dēli, kas viņam tika dzemdēti, bija Jerahmeēls, Rams un Helubajs.
10
Un Rams dzemdināja Aminādabu, bet Aminādabs dzemdināja Nahšonu, Jūdas cilts vadoni.
11
Un Nahšons dzemdināja Salmu, bet Salma dzemdināja Boāsu, 12 un Boāss dzemdināja Obedu,
un Obeds dzemdināja Īsaju, 13 un Īsajs dzemdināju savu pirmdzimto dēlu Ēliābu un savu otru dēlu
Abinādabu, un trešo – Šimeju, 14 un Netaneēlu ceturto, un Radaju piekto, 15 Ocemu sesto, Dāvidu
septīto.
16
Un viņu māsas bija Ceruja un Abigaila, un Cerujas dēlu bija trīs: Abišajs, Joābs un Asahēls.
17
Un Abigaila dzemdēja Amasu, un Amasas tēvs bija ismaēlietis Jeters.
18
Un Kālebs, Hecrona dēls, dzemdināja bērnus no savas sievas Azubas un no Jerigotas, un šie ir
viņu dēli: Ješebs, Šobabs un Ardons.
19
Pēc Azubas nāves Kālebs sev apņēma Efratu, un tā viņam dzemdēja Hūru.
20
Un Hūrs dzemdināja Ūriju, bet Ūrijs dzemdināja Becaleēlu.
21
Un pēc tam Hecrons iegāja pie Mahīra, kas ir Gileāda tēvs, meitas un to apņēma par sievu,
būdams sešdesmit gadus vecs, un tā viņam dzemdēja Segubu.
22
Un Segubs dzemdināja Jaīru, kuram piederēja divdesmit trīs pilsētas Gileāda zemē.
23
Un Gešūrs un Arāms tiem atņēma Jaīra telšu ciemus un Kenatu ar tās mazajām pilsētām,
pavisam kopā sešdesmit pilsētas. Un šie visi bija Mahīra, Gileāda tēva, dēli.
24
Un pēc Hecrona nāves Kāleb-Efratā Hecrona sieva Abija dzemdēja viņam Ašhūru, Tekojas
tēvu.
25
Un Jerahmeēla, Hecrona pirmdzimtā, dēli bija: pirmdzimtais Rams, tad Būna, Orens, Ocems un
Ahija.
26
Un Jerahmeēlam bija vēl arī cita sieva, un tās vārds bija Atara, un tā bija Onāma māte.
27
Un Rama, Jerahmeēla pirmdzimtā, dēli bija Maācs, Jamīns un Ēkers.
28
Un Onāma dēli bija Šamajs, Nadabs un Abišurs.
29
Un Abišura sievas vārds bija Abihaila, un tā viņam dzemdēja Ahbanu un Molidu.
30
Un Nadaba dēli bija Seleds un Apaims; bet Seleds nomira bez bērniem.
31
Un Apaima dēls bija Jišijs, un Jišija dēli bija Šešans, un Šešana dēls bija Ahlajs.
32
Un Jādas, Šamaja brāļa, dēli bija Jeters un Jonatāns; bet Jeters nomira bez bērniem.
33
Un Jonatāna dēli bija Pelets un Zaza. Šie visi bija Jerahmeēla dēli.
34
Un Šešanam nebija dēlu, bet vienīgi meitas; un Šešanam bija kalps, kāds ēģiptietis, un viņa
vārds bija Jarha.
35
Un Šešans deva savu meitu Jarham, savam kalpam, par sievu, un tā viņam dzemdēja Ataju.
36
Un Atajs dzemdināja Nātānu, un Nātāns dzemdināja Zabādu, 37 un Zabāds dzemdināja Eflalu,
un Eflals dzemdināja Obedu, 38 un Obeds dzemdināja Jehu, bet Jehus dzemdināja Asarju, 39 un Asarja
dzemdināja Helecu, un Helecs dzemdināja Elasu, 40 un Elasa dzemdināja Sisemaju, bet Sisemajs
dzemdināja Šalumu, 41 un Šalums dzemdināja Jekamju, bet Jekamja dzemdināja Ēlišāmu.
42
Un Kāleba, Jerahmeēla brāļa, dēli bija Meša, viņa pirmdzimtais, viņš ir Zifa tēvs, un Marešas,
Hebrona tēva, dēli.
43
Un Hebrona dēli bija Korahs, Tapua, Rekems un Šama.
44
Un Šama dzemdināja Rahāmu, Jorkāma tēvu, un Rekems dzemdināja Šamaju.
45
Un Šamaja dēls bija Maons, bet Maons bija Beit-Cūras tēvs.
1
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Un Ēfa, Kāleba blakussieva, dzemdēja Haranu, Mūcu un Gazesu, bet Harans dzemdināja

Gazesu.
Un Jahdaja dēli bija Regems, Jotāms, Gēšans, Pelets, Ēfa un Šaāfs.
Un Maāha, Kāleba blakussieva dzemdēja Šeberu un Tirhanu.
49
Un viņa dzemdēja arī Šaāfu, Madmanas tēvu, un Ševu, Mahbenas tēvu un arī Gibeas tēvu; bet
Ahsa bija Kāleba meita.
50
Šie bija Kāleba dēli. Hūra dēls, Efratas pirmdzimtais, bija Šobals, Kirjat-Jeārima tēvs, 51 Salma,
Bētlemes tēvs, un Harefs, Bet-Gaderas tēvs.
52
Un Šobalam, Kirjat-Jeārima tēvam, bija dēli: Harojs, kā arī puse no manahatiešiem.
53
Bet Kirjat-Jeārima ciltis bija jetrieši, putieši, šumatieši un mišrajieši; un no tiem ir cēlušies
corātieši un eštaūlieši.
54
Un Salmas dēli bija Bētleme un netofatieši, Aterot-Bet-Joāba un puse no manahatiešiem, proti,
55
corieši, un rakstvežu ģimenes, kas dzīvoja Jabecā: tirjatieši, šimeatieši un šūhatieši. Šie ir kinieši no
Hamata, Bet-Rehaba tēva.
47
48

3. nodaļa
Un šie bija Dāvida dēli, kuri viņam piedzima Hebronā: pirmdzimtais Amnons, no jezreēlietes
Ahinoāmas; otrais Daniēls, no karmelietes Abigailas, 2 trešais Absaloms, Gešūras ķēniņa Talmaja meitas
Maāhas dēls, ceturtais Adonja, Hagitas dēls, 3 piektais Šefatja, no Abitalas, sestais Jitrāms, no viņa
sievas Eglas.
4
Šie seši dēli viņam tika dzemdēti Hebronā; tur viņš valdīja septiņus gadus un sešus mēnešus, bet
Jeruzālemē viņš valdīja trīsdesmit trīs gadus.
5
Un šie viņam tika dzemdēti Jeruzālemē: Šimejs, Šobabs, Nātāns un Salamans, šie četri, no BatŠuas jeb Batsebas, Amiēla meitas; 6 un Jibhars, Ēlišua, Ēlifelets, 7 Nogahs, Nefegs, Jafija, 8 Ēlišāma,
Ēljada, Ēlifelets, kopā deviņi.
9
Šie visi ir Dāvida dēli, neminot tos, kas viņam bija dzimuši no blakussievām; un Tamāra bija
viņu māsa.
10
Un Salamana dēls bija Rehabeāms, un viņa dēls Abija, un tā dēls Asa, un tā dēls Jošafats, 11 tā
dēls Jorāms, un tā dēls Ahasja, un viņa dēls Joass, 12 tā dēls Amacja, tā dēls Asarja, tā dēls Jotāms, 13 tā
dēls Ahass, tā dēls Hiskija, tā dēls Manase, 14 tā dēls Amons, un tā dēls Josija.
15
Un Josijas dēli bija: pirmdzimtais Johanans, otrais Jojakims, trešais Cedekija, ceturtais Šalums.
16
Un Jojakima dēls bija Jehonja, un tā dēls Cedekija.
17
Un Jehonjas, tā trimdinieka, dēls bija Šealtiēls, 18 un Malhirāms, Pedaja, Šenacars, Jekamja,
Hošama un Nebadja.
19
Un Pedajas dēli bija Zerubābels un Šimejs. Un Zerubābela dēli bija Mešullāms un Hananja, un
Šelomīte bija viņu māsa, 20 un Hašuba, Ohēls, Berakja, Hasadja, Jūšabheseds, šie pieci.
21
Un Hananjas dēli bija Pelatja un Jesaja; Refajas dēli, Arnana dēli, Obadjas dēli, Šenanjas dēli.
22
Un Šenanjas dēls bija Šemaja, un Šemajas dēli: Hatušs, Jīgals, Bariahs, Nearja un Šafats, seši.
23
Un Nearjas dēli bija Ēlisoenajs, Hiskija un Azrikāms, trīs.
24
Un Ēlihoenaja dēli bija Hodavja, Ēljašibs, Pelaja, Akubs, Johanans, Dalja un Ananijs, septiņi.
1

4. nodaļa
Un Jūdas dēli bija Perecs, Hecrons, Karmijs, Hūrs un Šobals.
2
Bet Reaja, Šobala dēls, dzemdināja Jahatu; un Jahats dzemdināja Ahumaju un Lahadu. Šīs ir
corātiešu dzimtas.
3
Un šie ir Hūra, Ētama tēva, dēli: Jezreēls, Jišma un Jidbašs, un viņu māsas vārds bija
Haclelponija, 4 un Pnuēls, Gedora tēvs, bet Ēzers ir Hušas tēvs. Šie ir Hūra, Efratas pirmdzimtā,
Bētlemes tēva, dēli.
5
Un Ašhūram, Tekojas tēvam, bija divas sievas: Helea un Naāra.
6
Un Naāra viņam dzemdēja Ahuzāmu, Heferu, Teimeni un Ahaštari. Šie ir Naāras dēli.
7
Un Heleas dēli bija Cerets, Jihars un Etnans.
8
Un Kocs dzemdināja Anūbu un Cobebahu un Aharhēla, Haruma dēla, dzimtas.
9
Bet Jabecs bija vairāk godāts par saviem brāļiem; un viņa māte bija nosaukusi viņu vārdā Jabecs,
sacīdama: «Es viņu esmu sāpēs dzemdējusi.»
10
Un Jabecs piesauca Israēla Dievu, sacīdams: «Kaut Tu mani svētīdams svētītu un paplašinātu
manas robežas un kaut Tava roka būtu allaž ar mani, un kaut Tu mani pasargātu no nelaimes, ka man
nebūtu jācieš sāpes!» Un Dievs lika tam notikt, ko viņš bija lūdzis.
1
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Un Helubs, Šuaha brālis, dzemdināja Mehīru, un tas ir Eštona tēvs.
Un Eštons dzemdināja Bet-Rafu, Paseahu un Tehinnu, kas bija Īr-Nahašas tēvs. Šie ir Rehas

vīri.
Un Kenasa dēls bija Otniēls, kā arī Šeraja. Bet Otniēla dēls bija Hatats.
Bet Meonotajs dzemdināja Ofru, un Šeraja dzemdināja Joābu, kas bija amatnieku ielejas tēvs, jo
tie bija amatnieki.
15
Un Kāleba, Jefunnas dēla, dēli bija Īrus, Ēla un Naāms, un Ēlas dēls bija Kenass.
16
Un Jehaleēla dēli bija Zifs, Zifa, Tirja un Asareēls.
17
Un Ezras dēli bija Jeters, Mereds, Ēfers un Jalons. Un šie ir Bitjas, faraona meitas, dēli, ko
Mereds bija apprecējis, viņa dzemdēja Mirjāmu, Šamaju un Jišbahu, Eštemoas tēvu.
18
Bet viņa sieva, kas pati bija no jūdu cilts, dzemdēja Jēredu, Gedora tēvu, un Heberu, Soho tēvu,
un Jekutiēlu, Sanoas tēvu.
19
Bet Hodijas sievas, Kegilas tēva, Nahāma māsas dēli bija kāds garmietis un Ēštemoa,
maāhatietis.
20
Un Sīmona dēli bija Amnons, Rina, Ben-Hanans, Tilons, un Jišeja dēli bija Zohets un BenZohets.
21
Bet Šelas, Jūdas dēla, dēli bija Gers, kas bija Lehas tēvs, un Laāda, kas bija Marešas tēvs, un
linu vērpēju ģimenes no Ašbeas nama, 22 un Jokims, un vīri no Kazebas, arī Joass un Sarafs, kas
pārvaldīja Moābu, un Jašubijs-Lehems. Bet tie ir seni nostāsti.
23
Tie bija podnieki un dzīvoja Neteimā un Gederā, tur viņi dzīvoja un kalpoja ķēniņam.
24
Un Simeona dēli bija Nemuēls un Jamīns, Jaribs, Zerahs un Sauls.
25
Un viņa dēls bija Šalums, un tā dēls Mibsāms, un tā dēls Mišma.
26
Un Mišmas dēli bija: Hamuēls – viņa dēls, Zakurs – tā dēls, Šimejs – tā dēls.
27
Bet Šimejam bija sešpadsmit dēli un sešas meitas, bet viņa brāļiem nebija tik daudz dēlu, un
viņu dzimtas nepieauga tādā skaitā kā Jūdas.
28
Un tie dzīvoja Bēršebā, Moladā un Hacar-Šualā, 29 Bilhā, Ēcemā un Tolādā, 30 Betuēlā, Hormā
un Ciklagā, 31 Bet-Markobotā, Hacar-Susimā, Bet-Birejā un Šaaraimā. Šīs bija viņu pilsētas, kas tiem
bija apdzīvojamas līdz ķēniņa Dāvida valdīšanas laikam.
32
Un viņu ciemi bija: Ētama, Ajina, Rimona, Tohena un Ašana, piecas pilsētas.
33
Un viņiem piederēja visi ciemi visapkārt šīm pilsētām līdz pat Baalai. Tās ir viņu apmešanās
vietas, un šie ir viņu cilts raksti.
34
Un vēl Mešobabs, Jamleas un Joša, Amacjas dēls, 35 un Joēls un Jehus, abi Jošibjas dēli, tas
Serajas dēls, un tas Asiēla dēls, 36 un Ēlihoenajs, Jaākoba, Ješohaja, Asaja, Adiēls, Jesimiēls un Benaja,
37
un Ziza, Šifeja dēls, tas Alona dēls, tas Jedajas dēls, tas Šimrija dēls, un tas Šemajas dēls, 38 tie, kas še
nosaukti vārdos, bija savu dzimtu vadoņi, un viņu tēvu nami ļoti pieauga pēc skaita.
39
Un viņi virzījās uz priekšu, noiedami līdz Gedoras apvidum un līdz ielejas austrumu malai, lai
meklētu ganības saviem sīklopiem.
40
Viņi arī atrada treknas un labas ganības, un šī zeme bija plaši atvērta uz abām pusēm, klusa un
mierīga, jo tie, kas pirms viņiem tur bija apmetušies, bija bijuši no Hama cilts.
41
Un šie vārdos nosauktie devās turp Hiskijas, Jūdas ķēniņa, dzīves laikā, un viņi uzbruka viņu
teltīm un mehuniešiem, kas tur atradās, un viņi tos izdeldēja, līdz pat šai dienai, un apmetās viņu vietā,
jo tur bija ganības viņu ganāmiem pulkiem.
42
Un viena daļa no viņiem, no Simeona dēliem, kādi pieci simti vīru, devās uz Seīra kalnu zemi,
un viņu priekšgalā bija Pelatja, Nearja, Refaja un Usiēls, Jišija dēli.
43
Un viņi iznīcināja tur amalekiešu atlikušos, kas bija izglābušies, un viņi apmetās tur līdz pat šai
dienai.
13
14

5. nodaļa
Un Rūbena, Israēla pirmdzimtā, dēli, – jo viņš bija pirmdzimtais dēls, bet, tāpēc ka viņš bija
aptraipījis ar negodu sava tēva guļasvietu, viņa pirmdzimtība tika atdota Jāzepa, Israēla dēla, dēliem; bet
viņš netika ierakstīts ciltsrakstos kā pirmdzimtais, 2 jo Jūda bija varenākais starp saviem brāļiem, un no
viņa nāca valdnieks, bet pirmdzimtība piederēja Jāzepam, – 3 un Rūbena, Israēla pirmdzimtā, dēli bija
Hanohs, Pallus, Hecrons un Karmijs.
4
Joēla dēls bija Šemaja, tā dēls Gogs, un tā dēls Šimejs, 5 un tā dēls Miha, un tā dēls Reaja, un tā
dēls Baals, 6 un tā dēls Beēra, ko Asīrijas ķēniņš Tiglat-Pilesers izveda; viņš bija rūbeniešu vadonis.
1

VEcordia, izvilkums L-BIBLE2

174

Bībele. Vēstures Grāmatas

Bet viņa brāļi pēc savām dzimtām, kā viņi pēc izcelšanās bija ierakstīti savos ciltsrakstos, bija:
galvenais – Jehiēls, tad Zaharja, 8 tad Bela, Azas dēls, tas Šemas dēls, un tas Joēla dēls. Bela dzīvoja
Aroerā un līdz Nebo kalnam un Baal-Meonai.
9
Uz austrumiem viņš dzīvoja līdz pieejai tuksnesim, kas stiepjas no Eifratas upes, jo viņu
ganāmie pulki bija savairojušies Gileādas zemē.
10
Un Saula laikā tie karoja ar hagariešiem; un, kad šie bija krituši no viņu rokas, tad tie dzīvoja
viņu telšu nometnēs pa visu Gileādas austrumu apgabalu.
11
Un Gada bērni dzīvoja tiem pāri pretī Basanas zemē līdz Šalkai.
12
Joēls bija galvenais, Šafāms bija otrais, tad Jaānajs un Šafats Basanā.
13
Un viņu brāļi pēc viņu dzimtām bija Mihaēls, Mešullāms, Šeba, Jorajs, Jākans, Zia un Ēbers,
septiņi.
14
Šie bija Būza dēla, Jahdo dēla, Ješišaja dēla, Mihaēla dēla, Gileāda dēla, Jaroaha dēla, Hūrija
dēla, Abihaila dēli.
15
Ahijs, Abdiēla dēls, Gunija dēladēls, bija viņu tēva nama galvenais.
16
Un viņi dzīvoja Gileādā, Basanā un tās mazajās pilsētās, un visā Šaronas apgabalā, līdz tās
robežām.
17
Šie visi bija ierakstīti ciltsrakstos Jūdas ķēniņa Jotāma un Israēla ķēniņa Jerobeāma laikā.
18
Un Rūbena dēlu un gadiešu, un Manases puscilts, varonīgu karotāju, kas varēja nest lielo
vairogu un zobenu un šaut ar loku un bija kaujai apmācīti, – tādu bija četrdesmit četri tūkstoši septiņi
simti sešdesmit, kas gāja karā.
19
Un tie karoja pret hagariešiem un pret Jeturu, Nafišu un Nodabu.
20
Un tiem tika sniegta palīdzība, un viņu rokās tika nodoti hagarieši un visi, kas bija ar tiem, jo
viņi bija kaujas laikā piesaukuši Dievu, un Viņš ļāvās pielūgties, tāpēc ka viņi uz Viņu paļāvās.
21
Viņi tad pievāca kā laupījumu hagariešu ganāmos pulkus: piecdesmit tūkstošus kamieļu, divi
simti piecdesmit tūkstošus sīklopu un divus tūkstošus ēzeļu, un simts tūkstošus vīru.
22
Un tur bija daudz kritušo, jo karš bija no Dieva. Un tad tie apmetās viņu vietā līdz izvešanai.
23
Un Manases puscilts piederīgie dzīvoja zemē no Basanas līdz Baal-Hermonam un līdz Senīram
un Hermona kalnam. Un viņu bija daudz.
24
Un šie bija viņu tēvu namu galvenie: Ēfers, Jišijs, Ēliēls, Azriēls, Jeremija, Hodavja un Jahdiēls
– varonīgi karotāji, vīri ar vārdu, savu tēvu namu galvenie.
25
Bet viņi lauza uzticību savam tēvu Dievam un netikli dzinās pakaļ šīs zemes iedzīvotāju
dieviem, ko Dievs viņu priekšā bija izdeldējis.
26
Tad Israēla Dievs modināja Asuras ķēniņa Fūla garu un Asuras ķēniņa Tiglat-Pilesera garu, un
tie aizveda gūstā rūbeniešus, gadiešus un Manases puscilti; viņi noveda tos uz Halahu, uz Haboru un
Haru, un līdz pat Gozanas upei, līdz pat šai dienai.
27
Un Levija dēli bija Geršons, Kehats un Merārijs.
28
Un Kehata dēli bija Amrāms, Jihars, Hebrons un Usiēls.
29
Un Amrāma dēli bija Ārons un Mozus, un viņu māsa bija Mirjama. Un Ārona dēli bija Nadabs,
Abijs, Ēleāzars un Ītamārs.
30
Ēleāzars dzemdināja Pinehasu, un Pinehass dzemdināja Abišuju, 31 un Abišujs dzemdināja
Bukiju, un Bukijs dzemdināja Usiju, 32 un Usijs dzemdināja Zerahju, un Zerahja dzemdināja Merajotu, 33
un Merajots dzemdināja Amarju, un Amarja dzemdināja Ahitubu, 34 un Ahitubs dzemdināja Cadoku, un
Cadoks dzemdināja Ahimaācu, 35 un Ahimaācs dzemdināja Asarju, un Asarja dzemdināja Johananu, 36
un Johanans dzemdināja Asarju, un tas ir tas, kas kalpoja kā priesteris Templī, ko Salamans bija
Jeruzālemē uzcēlis.
37
Un Asarja dzemdināja Amarju, un Amarja dzemdināja Ahitubu, 38 un Ahitubs dzemdināja
Cadoku, un Cadoks dzemdināja Šalumu, 39 un Šalums dzemdināja Hilkiju, un Hilkija dzemdināja
Asarju, 40 un Asarja dzemdināja Seraju, un Seraja dzemdināja Jehocadaku, 41 un Jehocadaks devās līdzi,
kad Tas Kungs ar Nebukadnēcara roku izveda Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotājus.
7

6. nodaļa
Un Levija dēli bija Geršoms, Kehats un Merārijs.
2
Bet šie ir Geršoma dēlu vārdi: Libnijs un Šimejs.
3
Un Kehata dēli bija Amrāms, Jihars, Hebrons un Usiēls.
4
Un Merārija dēli bija Mahlijs un Mušijs. Bet šīs ir Levija ciltis, pēc viņu tēviem: 5 no Geršoma:
Libnijs, viņa dēls, tā dēls Jahats, tā dēls Simma, 6 tā dēls Joahs, tā dēls Ido, tā dēls Zerahs, tā dēls
Jeatrajs.
1
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Kehata dēli bija: Aminādabs, viņa dēls, tā dēls Korahs, tā dēls Asirs, 8 tā dēls Ēlkana, tā dēls
Ēbjasafs, tā dēls Asirs, 9 tā dēls Tahats, tā dēls Ūriēls, tā dēls Usija, tā dēls Sauls.
10
Un Ēlkanas dēli bija: Amasajs un Ahimots, 11 tā dēls Ēlkana, tā dēls Cofajs, tā dēls Nahats, 12 tā
dēls Ēliābs, tā dēls Jerohāms, tā dēls Ēlkana.
13
Un Samuēla dēli bija: pirmdzimtais Joēls un otrs Abija.
14
Un Merārija dēli bija: Mahelijs, tā dēls Libnijs, tā dēls Šimejs, tā dēls Usa, 15 tā dēls Šimejs, tā
dēls Hagija, tā dēls Asaja.
16
Un šie ir tie, kurus Dāvids iecēla par dziesmu vadītājiem Tā Kunga namā, pēc tam kad derības
šķirsts bija ticis tur novietots.
17
Tie Saiešanas telts mājokļa priekšā kalpoja ar dziedāšanu, līdz kamēr Salamans Jeruzālemē
uzcēla Tā Kunga namu, un tad tie veica savus pienākumus, pēc savas kārtības.
18
Un šie ir, kas kalpoja, un viņu dēli: no Kehata dēliem Heimans, dziedātājs, Joēla dēls, tas
Samuēla dēls, 19 tas Ēlkanas dēls, tas Jerohāma dēls, tas Ēliēla dēls, tas Toaha dēls, 20 tas Cūfa dēls, tas
Ēlkanas dēls, tas Mahata dēls, tas Amasaja dēls, 21 tas Ēlkanas dēls, tas Joēla dēls, tas Azarjas dēls, tas
Cefanjas dēls, 22 tas Tahata dēls, tas Asira dēls, tas Ēbjasafa dēls, tas Koraha dēls, 23 tas Jihara dēls, tas
Kehata dēls, tas Levija dēls, tas Israēla dēls.
24
Un viņa brālis Asafs stāvēja viņam pa labai rokai; Asafs bija Berehjas dēls, tas Šimeja dēls, 25
tas Mihaēla dēls, tas Baāseja dēls, tas Malhijas dēls, 26 tas Etnija dēls, tas Zeraha dēls, tas Adajas dēls, 27
tas Ētana dēls, tas Simmas dēls, tas Šimeja dēls, 28 tas Jahata dēls, tas Geršoma dēls, tas Levija dēls.
29
Un pie kreisās bija viņu brāļi no Merārija dēliem: Ētans, Kišija dēls, tas Abdija dēls, tas Maluha
30
dēls, tas Hašabjas dēls, tas Amacjas dēls, tas Hilkijas dēls, 31 tas Amcija dēls, tas Banija dēls, tas
Šemera dēls, 32 tas Mahelija dēls, tas Mūšija dēls, tas Merārija dēls, tas Levija dēls.
33
Un viņu brāļi levīti bija iecelti pār visu kalpošanu Dieva nama mājoklī.
34
Bet Ārons un viņa dēli bija tie, kas nesa dedzināmos upurus uz dedzināmo upuru altāra,
kvēpināja uz kvēpināmā altāra, visā kalpodami vissvētākajā vietā, lai salīdzinātos Israēla labad, kā visu
to Dieva kalps Mozus bija pavēlējis.
35
Un šie bija Ārona dēli: Ēleāzars, viņa dēls, tā dēls Pinehass, tā dēls Abišua, 36 tā dēls Bukijs, tā
dēls Usijs, tā dēls Zerahja, 37 tā dēls Merajots, tā dēls Amarja, tā dēls Ahitubs, 38 tā dēls Cadoks, tā dēls
Ahimaācs.
39
Un šīs ir viņu dzīves vietas, pēc viņu apmetnēm un to robežās, Ārona pēcnācējiem no Kehata
dzimtas, jo pirmie mesli krita viņiem.
40
Viņiem deva Hebronu Jūdas zemē ar tās apkārtējām ganībām, 41 bet šai pilsētai piederīgos
tīrumus un tās ciemus iedeva Kālebam, Jefunnas dēlam.
42
Vēl Ārona dēliem deva glābšanās pilsētas Hebronu un Libnu līdz ar tās ganībām, kā arī Jatīru
un Eštemou līdz ar tās ganībām, 43 un Holonu ar tās ganībām, un Debīru ar tās ganībām, 44 arī Ašanu ar
tās ganībām un Bet-Šemešu ar tās ganībām; 45 un no Benjamīna cilts Gebu ar tās ganībām, Allemetu ar
tās ganībām un Anatotu ar tās ganībām. Visu viņu pilsētu, pēc viņu dzimtām, bija trīspadsmit.
46
Bet atlikušajiem Kehata pēcnācējiem, pēc viņu dzimtām, un no Manases puscilts deva, meslus
metot, desmit pilsētas.
47
Un Geršoma dēliem, pēc viņu dzimtām, no Isašara cilts, no Ašera cilts, no Naftaļa cilts un no
Manases puscilts deva Basanā trīspadsmit pilsētas.
48
Un Merārija dēliem, pēc viņu dzimtām, no Rūbena cilts, no Gada cilts un no Zebulona cilts
deva, meslus metot, divpadsmit pilsētas.
49
Tā Israēla bērni deva levītiem šīs pilsētas līdz ar tām piederīgām ganībām.
50
Un viņi deva, meslus metot, no Jūdas dēlu cilts, no Simeona dēlu cilts un no Benjamīna dēlu
cilts šīs vārdā nosauktās pilsētas.
51
Un dažām Kehata dēlu dzimtām krita, meslus metot, robežu apgabalu pilsētas no Efraima cilts.
52
Un viņi deva glābšanās pilsētu Sihemu līdz ar tās ganībām, Efraima kalnos, un Gezeru ar tās
ganībām, 53 un Jokmeāmu ar tās ganībām, un Bet-Horonu ar tās ganībām, 54 un Ajalonu ar tās ganībām,
un Gat-Rimonu ar tās ganībām, 55 un vēl no Manases puscilts Aneru ar tās ganībām un Jibleāmu ar tās
ganībām; tās visas deva pārējām Kehata bērnu dzimtām.
56
Geršoma dēliem, pēc viņu dzimtām, deva: no Manases puscilts Galonu Basanā ar tās ganībām
un Aštarotu ar tās ganībām; 57 un no Isašara cilts Kedešu ar tās ganībām un Daberatu ar tās ganībām, 58
un Ramotu ar tās ganībām, un Anēmu ar tās ganībām; 59 no Ašera cilts Mašalu ar tās ganībām un
Abdonu ar tās ganībām, 60 un Hukoku ar tās ganībām, un Rehobu ar tās ganībām; 61 no Naftaļa cilts
Kedešu Galilejā ar tās ganībām un Hamonu ar tās ganībām, Kirjataimu ar tās ganībām; 62 un atlikušajiem
Merārija dēliem no Zebulona cilts Rimonu ar tās ganībām un Tāboru ar tās ganībām.
7
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Un viņpus Jordānas, pretī Jērikai, austrumos no Jordānas, viņi saņēma no Rūbena cilts: Beceru
tuksnesī ar tās ganībām un Jahcu ar tās ganībām, 64 un Kedemotu ar tās ganībām, un Mefaatu ar tās
ganībām; 65 no Gada cilts: Ramotu Gileādā ar tās ganībām un Mahanajimu ar tās ganībām, 66 un
Hešbonu ar tās ganībām, un Jāzeru ar tās ganībām.
63

7. nodaļa
Un Isašara dēli bija Tola un Pūva, Jašubs un Šimrons, četri.
2
Un Tolas dēli bija Usijs, Refaja, Jeriēls, Jahmajs, Jibšāms un Samuēls, Tolas tēvu namu
galvenie; tie bija varonīgi karotāji savās paaudzēs; viņu skaits Dāvida laikā bija divdesmit divi tūkstoši
seši simti.
3
Usija dēls bija Jizrahja, un Jizrahjas dēli bija Mihaēls, Obadja, Joēls un Jišija, visi pieci tēvu
namu galvenie.
4
Bet viņiem savās paaudzēs, pēc viņu tēvu namiem, viņu karaspēka pulkos bija trīsdesmit seši
tūkstoši vīru, jo tiem bija daudz sievu un bērnu.
5
Un viņu brāļu, varonīgu karotāju, visās Isašara dzimtās bija astoņdesmit septiņi tūkstoši, kuri
visi tika ierakstīti ciltsrakstos.
6
Un Benjamīna dēli bija Bela, Behers un Jediaēls, trīs.
7
Un Belas dēli bija Ecbons, Usijs, Usiēls, Jerimots un Īrijs, pieci, savu tēvu namu galvenie,
varonīgi karotāji; viņi tika ierakstīti – divdesmit divi tūkstoši trīsdesmit četri.
8
Un Behera dēli bija Zemīra, Joass, Ēliēzers, Ēlihoenajs, Omrijs, Jerimots, Abija, Anatots un
Allemets, visi šie bija Behera dēli.
9
Un viņi tika ierakstīti ciltsrakstos pa savām paaudzēm kā savu tēvu namu galvenie, varonīgi
karotāji – divdesmit tūkstoši divi simti.
10
Un Jediaēla dēls bija Bilhans, un Bilhana dēli: Jehuss, Benjamīns, Ehuds, Kenaāna, Zeitans,
Taršišs un Ahišahars.
11
Visi šie bija Jediaēla dēli, savu tēvu namu galvenie, varonīgi karotāji – septiņpadsmit tūkstoši
divi simti vīru, kas gāja karā.
12
Un Šupims un Hupims bija Ira dēli; Hušims bija Ahera dēls.
13
Naftaļa dēli bija Jahaciēls, Gunijs, Jecers un Šalums, Bilhas pēcnācēji.
14
Manases dēli bija Asriēls, kuru dzemdēja viņa blakussieva, aramiete, viņa dzemdēja arī Mahīru,
Gileāda tēvu.
15
Un Mahīrs ņēma Hupima un Šupima māsu par sievu, viņas vārds bija Maāha, un viņa māsas
vārds bija Hamoleheta, bet viņa brāļa vārds bija Celofehads, un Celofehadam bija tikai meitas.
16
Un Maāha, Mahīra sieva, dzemdēja dēlu un nosauca tā vārdu Perešs; viņa brāļa vārds bija
Šerešs, un tā dēli bija Ulāms un Rekems.
17
Un Ulāma dēls bija Bedans. Šie bija Gileāda dēli, tas Mahīra dēls un tas Manases dēls.
18
Bet viņa māsa Hamoleheta dzemdēja Īšhodu, Abiēzeru un Mahlu.
19
Un Šemīdas dēli bija Ahjans, Šekems, Likhijs un Aniāms.
20
Un Efraima dēli bija Šūtelahs, tā dēls Bereds, tā dēls Tahats, tā dēls Ēlads, tā dēls Tahats, 21 tā
dēls Zabāds, tā dēls Šūtelahs, un Ēzers un Ēlads. Bet Gātas vīri, tās zemes iedzīvotāji, viņus nogalināja,
tāpēc ka tie bija nākuši lejā laupīt viņu ganāmpulkus.
22
Un viņu tēvs Efraims sēroja vairākas dienas, un viņa brāļi nāca viņu iepriecināt.
23
Un viņš gāja pie savas sievas, un tā kļuva grūta un dzemdēja viņam dēlu, un viņš nosauca tā
vārdu Berija, tāpēc ka nelaime bija nākusi pār viņa namu.
24
Un viņa meita bija Šeera, viņa uzcēla Lejas un Kalna Bet-Horonu un Usen-Šeeru.
25
Viņa, Berijas, dēls bija Refahs, tā dēls Rešefs, tā dēls Tēlahs, tā dēls Tahans; 26 viņa dēls bija
Laādans, tā dēls Amihuds, tā dēls Ēlišāma, 27 tā dēls Nūns, tā dēls Jozua.
28
Un viņu īpašums un viņu dzīves vieta bija Bētele ar tās mazajām pilsētām, pret austrumiem
Naārana un pret vakariem Gezera ar tās mazajām pilsētām, un Sihema un tās mazās pilsētas līdz pat
Aijai ar tās mazajām pilsētām, 29 un uz Manases bērnu robežas bija Bet-Šeana ar tās mazajām pilsētām,
Taānaka ar tās mazajām pilsētām: Megida ar tās mazajām pilsētām un Dora ar tās mazajām pilsētām.
Tanīs dzīvoja Jāzepa, Israēla dēla, pēcnācēji.
30
Ašera dēli bija Jimna, Jišva, Jišvijs un Berija, Seraha bija viņu māsa.
31
Un Berijas dēli bija Hebers un Malkiēls, kas bija Birzavita tēvs.
32
Un Hebers dzemdināja Jafletu, Šemeru un Hotāmu, bet Šua bija viņu māsa.
33
Un Jafleta dēli bija Pašahs, Bimhals un Ašvats; šie bija Jafleta dēli.
34
Un Šemera dēli bija Ahjis, Rohga, Huba un Arāms.
1
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Un viņa brāļa Hotāma dēli bija Cofahs, Jimna, Šelešs un Amals.
Un Cofaha dēli bija Suahs, Harnēfers, Šuals, Berijs, Jimra, 37 Becers, Hods, Šama, Šilša, Jitrans
un Beēra.
38
Un Jetera dēli bija Jefunna, Pispa un Ara.
39
Un Ullas dēli bija Arahs, Hanniēls un Ricja.
40
Visi šie bija Ašera dēli, savu tēvu namu galvenie, izlasīti varonīgi karotāji, galvenie vadoņi; un
tie tika ierakstīti ciltsrakstos kā karaspēkam piederīgi, un viņu skaits bija divdesmit seši tūkstoši vīru.
35
36

8. nodaļa
Un Benjamīns dzemdināja Belu, savu pirmdzimto, otru Ašbelu, trešo Ahirāmu, 2 ceturto Nohu
un piekto Rafu.
3
Un Belam bija dēli Adars, Gera, Abihuds, 4 Abišua, Naamans, Ahoahs, 5 Gera, Šefopans un
Horāms.
6
Un šie bija Ehuda dēli, un tie bija savu tēvu namu galvenie, Gebas iedzīvotāji, un viņi tika
izvesti uz Manahatu, 7 proti: Naamans, Ahija un Gera – viņš viņus izveda, bet viņš dzemdināja Usu un
Ahihudu.
8
Un Šaharaims dzemdināja dēlus Moāba zemē – pēc tam kad viņš bija savas sievas Hušimu un
Baāru aizraidījis projām.
9
Bet no Hodešas, savas sievas, viņš dzemdināja Jobabu, Cibju, Mešu, Malkāmu, 10 un Jehucu,
Sohju un Mirmu; šie ir viņa dēli, savu tēvu namu galvenie.
11
Un no Hušimas viņš dzemdināja Abitubu un Ēlpaālu.
12
Un Ēlpaāla dēli bija Ēbers, Mišeāms un Šemers; šis uzcēla Onu un Lodu un viņu mazās
pilsētas.
13
Un Berija un Šema bija Ajalonas iedzīvotāju tēvu namu galvenie; šie sakāva Gātas iedzīvotājus.
14
Un viņu brāļi bija Ēlpaāls, Šašaks un Jeremots.
15
Un Zebadja, Arads un Ēders, 16 Mihaēls, Jišpa un Joha bija Berijas dēli.
17
Un Zebadja, Mešullāms, Hiskijs un Hebers, 18 Jišmerajs, Jislija un Jobabs bija Ēlpaāla dēli.
19
Un Jakīms, Sihrijs un Zabdijs, 20 Ēljoenajs, Ciltajs un Ēliēls, 21 Adaja, Beraja un Šimrats bija
Šimeja dēli.
22
Un Jišpans, Ēbers un Ēliēls, 23 Abdons, Sihrijs un Hanans, 24 Hananja, Ēlāms un Antotija, 25
Jifdeja un Pnuēls bija Šašaka dēli.
26
Un Šamšerajs, Šeharja un Atalja, 27 Jaārešja, Ēlija un Sihrijs bija Jerohāma dēli.
28
Šie bija tēvu namu galvenie savās paaudzēs un vadoņi; viņi dzīvoja Jeruzālemē.
29
Un Gibeonā dzīvoja Jehuēls, Gibeonas tēvs, un viņa sievas vārds bija Maāha.
30
Un viņa pirmdzimtais dēls bija Abdons, tad Cūrs, Kīšs, Baals, Nadabs, 31 Gedors, Ahjo, Sehers
32
un Miklots, kas dzemdināja Šimeju. Arī šie dzīvoja Jeruzālemē blakus saviem brāļiem, iepretī citiem
saviem brāļiem.
33
Un Ners dzemdināja Abneru, un Kīšs dzemdināja Saulu, un Sauls dzemdināja Jonatānu,
Malhišu, Abinādabu un Ešbaalu.
34
Un Jonatāna dēls bija Merib-Baals, bet Merib-Baals dzemdināja Mihu.
35
Un Mihas dēli bija Pitons, Melehs, Tarea un Ahass.
36
Un Ahass dzemdināja Jehoadu, un Jehoada dzemdināja Alemetu, Asmavetu un Simriju, bet
Simrijs dzemdināja Mocu.
37
Un Moca dzemdināja Bineju, tā dēls bija Raāfa, tā dēls Ēleaša un tā dēls Acels.
38
Bet Acelam bija seši dēli, un šie ir viņu vārdi: Asrikāms, Bohrus, Ismaēls, Šearja, Obadja un
Hanans. Visi šie bija Acela dēli.
39
Un viņa brāļa Ēšeka dēli bija Ulāms, viņa pirmdzimtais, otrais Jehušs, un trešais Ēlifelets.
40
Un Ulāma dēli bija varonīgi karotāji, kas prata stopu uzvilkt, un tiem bija daudz dēlu un
dēludēlu, simt piecdesmit. Šie visi bija Benjamīna pēcnācēji.
1

9. nodaļa
Un viss Israēls tika ierakstīts ciltsrakstos, un redzi, tie ir ierakstīti Israēla ķēniņu grāmatā. Bet
Jūda viņa neuzticības dēļ tika izvests uz Bābeli.
2
Pirmie, kas apmetās savos īpašumos un savās pilsētās, bija Israēls, priesteri, levīti un Tempļa
kalpotāji.
3
Un Jeruzālemē apmetās uz dzīvi no Jūdas dēliem, no Benjamīna dēliem un no Efraima dēliem
un no Manases šādi vīri: 4 Ūtajs, Amihuda dēls – tas Omrija dēls, tas Imrija dēls, tas Banija dēls – tas no
1
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Pereca, Jūdas dēla, pēcnācējiem; 5 un no šiloniešiem Asaja, pirmdzimtais, un tā dēli; 6 un no Zeraha
dēliem Jehuēls un viņa brāļi, seši simti deviņdesmit vīri.
7
No Benjamīna dēliem: Sallus, Mešullāma dēls, tas Hodavja dēls, tas Hasenuas dēls; 8 un Jibneja,
Jerohāma dēls, un Ēla, Usija dēls, Mihrija dēladēls, un Mešullāms, Šefatjas dēls, tas bija Reguēla dēls,
un tas Jibneja dēls; 9 un viņu brāļi pēc viņu paaudzēm – deviņi simti piecdesmit seši. Visi šie vīri bija
galvenie pār saviem tēvu namiem.
10
Un no priesteriem: Jedaja, Jojaribs, Jahīns 11 un Ahituba dēla, Merajota dēla, Cadoka dēla,
Mešullāma dēla, Hilkijas dēls Asarja, pārzinis pār Dieva namu; 12 un Malhijas dēla, Pašhura dēla,
Jerohāma dēls Adaja un Immera dēla, Mešilemīta dēla, Mešullāma dēla, Jahšeras dēla, Adiēla dēls
Maāsajs 13 un viņu brāļi, savu tēvu namu galvenie, tūkstotis septiņi simti sešdesmit kārtīgu vīru, kas bija
izraudzīti kalpošanai Dieva namā.
14
Un no levītiem, no Merārija cilts, Hašabjas dēla, Asrikāma dēla, Hašuba dēls Šemaja.
15
Un Asafa dēla, Sihrija dēla, Mihas dēls Matanja un Bakbakars, Hērešs un Galals; 16 un Jedutuna
dēla, Galala dēla, Šemajas dēls Obadja un Ēlkanas dēla, Asas dēls Berehja, kas dzīvoja netofatiešu
ciemos.
17
Un vārtu sargi bija: Šalums, Akubs, Talmons, Ahimans un viņu brāļi, bet Šalums bija
priekšnieks.
18
Un līdz pat šim laikam viņi pie ķēniņa Austrumu vārtiem ir sargi levītu nometnei.
19
Bet Koraha dēla, Ēbjasafa dēla, Kores dēls Šalums un viņa brāļi no viņa tēvu nama – korahieši
– kalpoja kā sliekšņu sargi Saiešanas teltī, tāpat kā viņu tēvi bija bijuši ieejas sargātāji Tā Kunga
nometnē: 20 Pinehass, Ēleāzara dēls, – lai Tas Kungs ir ar viņu! – bija agrāk tiem bijis par priekšnieku.
21
Bet Zaharja, Mešalemjas dēls, bija Saiešanas telts durvju sargs.
22
Un viņi visi, kas bija tikuši izraudzīti, lai kalpotu par sliekšņu sargiem, skaitā bija divi simti
divpadsmit vīri; viņi bija ierakstīti ciltsrakstos pēc savām apmešanās vietām; Dāvids un redzētājs
Samuēls bija cēluši viņus šai amatā uzticības dēļ.
23
Un viņi līdz ar saviem dēliem bija izraudzīti sargāt Tā Kunga nama vārtus, telts mītnes vārtus.
24
Un vārtu sargi stāvēja visos četros vējos: viņi stāvēja pret austrumiem un rietumiem, pret
ziemeļiem un dienvidiem.
25
Un viņu brāļiem, kas dzīvoja savās nometnēs, noteiktā laikā, ik pa septiņām dienām, bija jānāk
kalpot ar tiem, 26 jo šie četri vārtu sargu priekšnieki, levīti, savas uzticības dēļ bija iecelti pār Dieva
nama telpām un dārgumu krātuvēm.
27
Un viņi arī caurām naktīm palika nomodā ap Dieva namu, jo viņiem bija jāsargā vārti un ik rītus
tie jāatslēdz.
28
Un dažiem no viņiem bija uzdots pārzināt kalpošanas piederumus, kurus viņi saskaitītus iznesa
un atkal ienesa.
29
Daži no viņiem bija iecelti pārzināt traukus un visus svētnīcas rīkus un smalkos kviešu miltus,
vīnu, eļļu, kvēpināmās un dārgās zāles.
30
Dažiem priesteru dēliem bija uzdots sagatavot smaržīgo svaidāmo eļļu.
31
Un Matitjam, vienam no levītiem, kas bija korahieša Šaluma pirmdzimtais dēls, bija uzticēts
gatavot upura maizes.
32
Tāpat dažiem no kehatiešiem, viņu brāļiem, bija uzdots pārzināt skatāmo maizi, lai tā ik sabatu
tiktu sagatavota.
33
Un dziedātāji, levītu tēvu namu galvenie, dzīvoja savās telpās un bija no citas kalpošanas
atsvabināti; jo viņi bija aizņemti savā darbā dienu un nakti.
34
Šie ir levītu tēvu namu galvenie pēc savām paaudzēm, to vecākie, un viņi dzīvoja Jeruzālemē.
35
Bet Gibeonā dzīvoja Gibeonas tēvs Jeiēls, un viņa sievas vārds bija Maāha.
36
Un viņa pirmdzimtais dēls bija Abdons, tad Cūrs, Kīšs, Baals, Ners, Nadabs, 37 Gedors, Ahjo,
Zaharja un Miklots.
38
Miklots dzemdināja Šimeāmu, un arī šie dzīvoja iepretī saviem brāļiem Jeruzālemē, kopā ar
citiem saviem brāļiem.
39
Un Ners dzemdināja Abneru, un Kīšs dzemdināja Saulu, un Sauls dzemdināja Jonatānu,
Malhišu, Abinādabu un Ēšbaalu.
40
Un Jonatāna dēls bija Merib-Baals, un Merib-Baals dzemdināja Mihu.
41
Un Mihas dēli bija Pitons, Melehs, Tahrea un Ahass.
42
Un Ahass dzemdināja Jaru, un Jara dzemdināja Alemetu, Asmavetu un Simriju, bet Simrijs
dzemdināja Mocu.
43
Un Moca dzemdināja Bineju, kura dēls bija Refaja, bet tā dēls Ēleaša un tā dēls Acels.
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Un Acelam bija seši dēli, un šie ir viņu vārdi: Asrikāms, Bohrus, Ismaēls, Šearja, Obadja un
Hanans. Šie bija Acela dēli.
44

10. nodaļa
Un filistieši karoja ar Israēlu, un Israēla karavīri bēga no filistiešiem, un nokautie gulēja izkaisīti
pa Gilboas kalniem.
2
Un filistieši vajāja Saulu un viņa dēlus un nogalināja Jonatānu, Abinādabu un Malhišu, Saula
dēlus.
3
Un iedegās karsta cīņa pret Saulu, un bultas viņu panāca un ievainoja.
4
Tad Sauls sacīja savam ieroču nesējam: «Izvelc savu zobenu un ar to nodur mani, lai šie
neapgraizītie nenāk, mani nemoka un neliek izsmieklā!» Bet viņa ieroču nesējs negribēja to darīt, jo viņš
ļoti baidījās. Tad Sauls pats ņēma zobenu un metās tam virsū.
5
Kad viņa ieroču nesējs redzēja, ka Sauls bija miris, tad arī viņš metās uz zobenu un mira.
6
Tā mira Sauls un viņa trīs dēli, un viss viņa nams kopā nomira.
7
Kad visa Israēla tauta, kas atradās ielejā, ieraudzīja, ka israēlieši bija bēguši un ka Sauls un viņa
dēli bija krituši, tad tie pameta savas dzīves vietas un arī metās bēgt, bet filistieši nāca un tanīs dzīvoja.
8
Un, kad nākamā dienā filistieši nāca, lai aplaupītu kritušos, un atrada Saulu un viņa dēlus guļam
Gilboas kalnos, 9 tad viņi tos aplaupīja, paņēma viņa galvu un viņa apbruņojumu un sūtīja vēstnešus
visapkārt pa filistiešu zemi, lai tie paziņotu priecīgo uzvaras vēsti saviem elkiem un tautai.
10
Un tie nolika viņa ieročus savu dievu namā, bet viņa galvu tie piekala Dagona templī.
11
Kad visi Jabešas, Gileādā, iedzīvotāji to visu dzirdēja, ko filistieši bija darījuši ar Saula līķi, 12
tad cēlās visi spēcīgie karavīri, paņēma Saula un viņa dēlu līķus un aiznesa tos uz Jabešu; tad viņi apraka
viņu kaulus zem liela koka Jabešā un gavēja septiņas dienas.
13
Tā Sauls nomira savu ļauno darbu dēļ, ko viņš bija darījis pret To Kungu, – Tā Kunga vārda
dēļ, ko viņš nebija turējis, un arī tāpēc, ka viņš bija griezies pie mirušo garu izsaucējas un bija to
izvaicājis, 14 bet nebija jautājis To Kungu; tāpēc Viņš lika tam mirt un nodeva ķēniņa valsts varu
Dāvidam, Īsaja dēlam.
1

11. nodaļa
Un visi Israēla ļaudis sapulcējās pie Dāvida Hebronā, sacīdami: «Redzi, mēs esam no tava kaula
un tavas miesas!
2
Jau senāk, Saulam vēl ķēniņam esot, tu biji tas, kas Israēlu izveda cīņā un atveda atpakaļ; un Tas
Kungs, tavs Dievs, tev sacīja: tev būs ganīt Manu tautu Israēlu, un tev jākļūst par valdnieku pār Manu
tautu Israēlu!»
3
Un visi Israēla vecaji nāca pie ķēniņa uz Hebronu, un Dāvids slēdza ar viņiem Hebronā derību
Tā Kunga vaiga priekšā; tad viņi svaidīja Dāvidu par ķēniņu pār Israēlu, kā Tas Kungs caur Samuēlu
bija runājis.
4
Tad Dāvids un viss Israēls devās uz Jeruzālemi, senāk tā bija Jebusa, un tur dzīvoja tās zemes
iedzīvotāji jebusieši, 5 un Jebusas iedzīvotāji sacīja Dāvidam: «Še tu netiksi iekšā!» Bet Dāvids ieņēma
Ciānas cietoksni, un šī ir tagadējā Dāvida pilsēta.
6
Tad Dāvids sacīja: «Pirmais, kas sakaus jebusiešus, tas lai kļūst par karaspēka virspavēlnieku!»
Un pirmais devās cīņā Joābs, Cerujas dēls, un viņš kļuva par virspavēlnieku.
7
Un Dāvids apmetās dzīvot nocietinātā pilī; tāpēc viņi to nosauca par Dāvida pilsētu.
8
Un viņš uzcēla visapkārt pilsētu, iesākot no Millas pils un tās apkārtnes, un nocietināja to, kamēr
Joābs atjaunoja pārējo pilsētas daļu.
9
Un Dāvids pieauga varenībā un spēkā, jo tas Kungs Cebaots bija ar viņu.
10
Un šie ir Dāvida varonīgo vīru vadoņi, kas viņam bija, kas stingri turējās kopā ar viņu un ar
visu Israēlu viņa ķēniņa varas laikā, viņu ieceļot par ķēniņu, kā Tas Kungs par Israēlu to bija sacījis.
11
Un šis ir Dāvida varonīgo vīru saraksts: Jašobeāms, Hahmonija dēls, trijotnes galvenais; viņš
savu šķēpu pacēla pret trīs simti vīriem, kurus viņš nodūra vienā reizē.
12
Un pēc viņa bija Ēleāzars, Dodo dēls, ahohietis, viens no tiem trim varonīgiem vīriem.
13
Viņš bija kopā ar Dāvidu pie Pās-Damimas, kad filistieši bija tur sapulcējušies, lai karotu; tur
atradās arī tīruma gabals ar miežiem; un pārējā kara tauta bēga no filistiešiem.
14
Tad viņi nostājās tīruma vidū un to aizstāvēja, un viņš sakāva filistiešus, un Tas Kungs viņiem
deva lielu uzvaru.
15
Un trīs no tiem trīsdesmit vadoņiem nokāpa uz klints pie Dāvida Adullāmas alā, bet filistiešu
karaspēks bija apmeties Refaima ielejā.
1
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Dāvids tajā laikā bija kalnu cietoksnī, bet filistiešu karavīri toreiz atradās Bētlemē.
Un Dāvidam iekārojās, un viņš sacīja: «Kas mani padzirdīs ar ūdeni no akas, kas ir tur Bētlemē
pie vārtiem?»
18
Tad tie trīs izcirtās cauri filistiešu nometnei, un tie iesmēla ūdeni no akas pie Bētlemes vārtiem,
ņēma un to atnesa Dāvidam. Bet Dāvids to nevēlējās dzert un izlēja to kā dzeramo upuri Tam Kungam.
19
Un viņš sacīja: «Lai Dievs mani pasargā, ka es to darītu! Vai lai es dzeru šo vīru asinis līdz ar
viņu dzīvībām, jo, netaupīdami savu dzīvību, viņi to ir atnesuši!» Un viņš liedzās to dzert. To izdarīja šie
trīs varonīgie vīri.
20
Un Abišajs, Joāba brālis, bija galvenais tiem trīsdesmit vīriem; un viņš pacēla savu šķēpu pret
trīs simti ienaidniekiem, un viņš tos nogalināja, un viņam bija vārds starp šiem trīsdesmit.
21
Starp šiem trīsdesmit viņš bija lielā godā, tā ka viņš kļuva par viņu virsnieku; taču tiem trim
viņš līdzināties nespēja.
22
Benaja, Jojadas dēls, drosmīga vīra dēls, kas lielus darbus darījis, bija no Kabceēlas; viņš bija
tas, kas nogalināja divus Moāba varoņus; viņš arī nogāja un kādā dienā alā nokāva lauvu, kad bija
uzsnidzis sniegs.
23
Viņš bija arī tas, kas nogalināja kādu ēģiptieti, milzīga auguma vīru, kas bija piecas olektis garš,
un šim ēģiptietim bija rokā šķēps, tik resns kā audēja riestava; bet viņš devās pie tā lejā ar kūju, un viņš
izsita šķēpu no ēģiptieša rokas un nogalināja viņu ar viņa paša šķēpu.
24
To izdarīja Benaja, Jojadas dēls, un viņam bija vārds starp tiem trīsdesmit varonīgiem vīriem.
25
Viņš bija visvairāk godātais starp tiem trīsdesmit, bet tiem trim viņš līdzināties nespēja. Un
Dāvids viņu iecēla par vadītāju savai miesassardzei.
26
Un karaspēka varonīgie vīri bija: Asahēls, Joāba brālis; Ēlhanans, Dodo dēls, no Bētlemes; 27
Šamots no Harodas; Helecs no Peletas; 28 Īra, Ikeša dēls, no Tekojas; Abiēzers no Anatotas; 29 Sibehajs
no Hušas; Īlajs no Ahohas; 30 Maharajs no Netofas; Heleds, Baānas dēls, no Netofas; 31 Itajs, Ribaja
dēls, no Gibeas, Benjamīna cilts piederīgais; Benaja no Piratonas; 32 Hurajs (Hidajs) no Gaāšas dvīņu
upēm; Abiēls no Arbatas (Arabas); 33 Asmavets no Bahurimas; Ēljahba no Šaālbonas; 34 Gezonieša
Hāšema dēli: Jonatāns, Šāges dēls, no Harāras; 35 Ahiāms, Sahara dēls, no Harāras; Ēlifelets, Ūra dēls; 36
Hefers no Meheras; Ahija no Palonas; 37 Hecro no Karmela; Naārajs, Ezbaja dēls; 38 Joēls, Nātāna brālis;
Mibhars, Hagrija dēls; 39 amonietis Celeks; Nahrajs no Beērotas – Joāba, Cerujas dēla, ieroču nesējs; 40
Īra no Jatīras; Gārebs no Jatīras; 41 hetietis Ūrija; Zabāds, Ahlaja dēls; 42 Adina, Šizas dēls, no Rūbena
cilts, rūbeniešu vadonis, un trīsdesmit karavīri kopā ar viņu; 43 Hanans, Maāhas dēls, un Jošafāts no
Metenas; 44 Usija no Aštarotas; Šama un Jeiēls, Hotāma dēli, no Aroēras; 45 Jediaēls, Šimrija dēls, un
viņa brālis Joha no Ticas; 46 Ēliēls no Mahanaimas; Jeribajs un Jošavja, Elnaāma dēli; moābietis Jitma;
47
Ēliēls un Obeds, un Jaāsiēls no Mecobajas.
16
17

12. nodaļa
Un šie ir tie vīri, kas nāca pie Dāvida uz Ciklagu tanī laikā, kad viņš vēl slapstījās no Saula, Kīša
dēla; arī šie bija no tiem varonīgajiem vīriem, kas viņam palīdzēja karā.
2
Tie bija apbruņoti ar loku, un viņi spēja lietot gan labo, gan kreiso roku, metot akmeņus un
šaujot bultas no lokiem. Un daudzi bija no Saula radiem, no Benjamīna cilts.
3
Viņu vadonis bija Ahiēzers un otrs – Joass, Šimeas dēls, no Gibeas, tad Jeziēls un Pelets,
Asmaveta dēli, Beraha un Jehus no Anatotas, 4 un Jišmija no Gibeonas bija viens no trīsdesmit
varonīgajiem vīriem un pār tiem trīsdesmit, tad Jeremija, Jahaziēls un Johanans; Jozabāds no Gederas; 5
Ēlušajs, Jerimots, Bealja un Šemarja; Šefatja no Harifas; 6 Ēlkana, Jišija, Azareēls, Joēzers un Jašobeāms
– korahieši; 7 un Joēla un Zebadja, Jerohāma no Gedoras, dēli.
8
Bet no gadiešiem Dāvidam pievienojās pie tuksneša cietokšņa varonīgi vīri, karotāji, apmācīti
karam, bruņoti ar lielo vairogu un šķēpu, un viņu vaibsti bija kā lauvām, un tie bija veikli kā kalnu
kazas.
9
Augstākais starp viņiem bija Ēzers, otrais Obadja, trešais Ēliābs, 10 ceturtais Mišmana, piektais
Jeremija, 11 sestais Atajs, septītais Ēliēls, 12 astotais Johanans, devītais Ēlzabāds, 13 desmitais Jeremija,
vienpadsmitais Mahbanajs.
14
Šie ir no Gada dēliem, kas bija karapulku virsnieki, zemākais – viens pār simtu, bet augstākais –
viens pār tūkstoti.
15
Šie bija tie, kas pār Jordānu pārgāja pirmajā mēnesī, kad tā bija pārplūdusi un izgāja no
krastiem, un izdzina visus ielejas iedzīvotājus pret rītiem un pret vakariem.
16
Bet, kad arī no Benjamīna un Jūdas dēliem daži pievienojās Dāvidam kalnu cietoksnī, 17 tad
Dāvids iznāca pie viņiem, uzrunāja viņus un sacīja: «Ja jūs esat nākuši pie manis ar mieru, lai man
1
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palīdzētu, tad mans sirdsprāts būs kopā ar jums, bet, ja ar viltu mani gribat nodot maniem ienaidniekiem,
kaut gan netaisnības pie manām rokām nav, tad lai mūsu tēvu Dievs to redz un soda!»
18
Un Gars nāca pār Amasaju, galveno pār tiem trīsdesmit, un tas izsaucās: «Mēs esam tavi, ak,
Dāvid, un ar tevi mēs būsim, tu Īsaja dēls! Miers, miers lai ir ar tevi, un miers lai ir ar taviem palīgiem,
jo tev ir palīdzējis tavs Dievs!» Tad Dāvids viņus pieņēma un iecēla par karapulku vadoņiem.
19
Un no Manases daži pievienojās Dāvidam, kad viņš kopā ar filistiešiem gāja kaujā pret Saulu,
bet viņš tiem nepalīdzēja, jo filistiešu lielkungi pēc apspriešanās sūtīja viņu projām, sacīdami: « Mūsu
galvas kritīs, kad viņš pāries pie sava kunga Saula.»
20
Kad viņš atradās ceļā uz Ciklagu, tad viņam pievienojās no Manases Adnahs, Jozabāds,
Jediaēls, Mihaēls, Jozabāds, Ēlihus un Ciltajs, virsnieki pār Manases tūkstošiem.
21
Un viņi bija tie, kuri palīdzēja Dāvidam pret sirotāju pulkiem, jo viņi visi bija varonīgi karotāji,
un tie bija karaspēka pavēlnieki.
22
Tā dienu no dienas vīri nāca pie Dāvida, lai viņam palīdzētu, līdz radās liels karaspēks – it kā
Dieva karapulks.
23
Un šis ir to vīru skaits, kas bija bruņojušies karam un nākuši uz Hebronu, lai pievienotos
Dāvidam un lai viņam nodotu Saula ķēniņa valsts varu, kā Tas Kungs bija sacījis.
24
Jūdas dēlu, kas nesa lielo vairogu un šķēpu, bija seši tūkstoši astoņi simti karam bruņotu vīru; 25
no Simeona dēliem bija septiņi tūkstoši viens simts varonīgu karotāju; 26 no Levija dēliem – četri
tūkstoši seši simti vīru; 27 un Jojada, Ārona cilts vadonis, un ar viņu bija trīs tūkstoši septiņi simti vīru; 28
un Cadoks, jauneklis, varonīgs karotājs, un no viņa tēva nama divdesmit divi virsnieki; 29 un no
Benjamīna dēliem, Saula brāļiem, – trīs tūkstoši vīru, jo līdz tam laikam viņu lielākā daļa turējās pie
Saula nama; 30 un no Efraima dēliem – divdesmit tūkstoši astoņi simti varonīgu karotāju, vīri ar vārdu
savos tēvu namos; 31 un no Manases puscilts – astoņpadsmit tūkstoši, kas pēc vārdiem nozīmēti, lai
nāktu un celtu Dāvidu par ķēniņu; 32 un no Isašara dēliem tādi, kuriem gudrība zināt, kas Israēlam katrā
laikā darāms; viņu vadoņi bija divi simti vīru, un viņu pavēlēm bija pakļauti visi viņu brāļi.
33
Un no Zebulona, kas gāja kaujā, bruņoti ar visiem kara ieročiem, bija piecdesmit tūkstoši vīru;
un tie palīdzēja ar nedalītu sirdi; 34 un no Naftaļa – tūkstotis virsnieku un līdz ar viņiem trīsdesmit
septiņi tūkstoši vīru ar lieliem vairogiem un šķēpiem; 35 un no daniešiem, karam gatavi – divdesmit
astoņi tūkstoši seši simti; 36 un no Ašera, kas gāja kaujā bruņoti karam, – četrdesmit tūkstoši vīru; 37 un
no viņpus Jordānas, no rūbeniešiem, no gadiešiem un no Manases puscilts, bruņoti ar visiem kara
ieročiem, – simts divdesmit tūkstoši vīru.
38
Un visi šie karavīri, sakārtoti rindā, nāca uz Hebronu vienotā sirdsprātā, lai celtu Dāvidu par
ķēniņu pār visu Israēlu; arī visi pārējie Israēlā bija vienoti sirdsprātā – celt Dāvidu par ķēniņu.
39
Un viņi tur pie Dāvida bija trīs dienas, ēda un dzēra, jo viņu tautas brāļi bija to viņiem
sagatavojuši.
40
Un arī šie, kas bija viņiem tuvumā līdz Isašaram, Zebulonam un Naftaļa apgabalam, atveda uz
ēzeļiem, kamieļiem, mūļiem un vēršiem maizi, smalko miltu ēdienus, vīģu raušus, rozīņu raušus, vīnu
un eļļu, arī vēršus un sīklopus lielā vairumā, jo līksmība valdīja Israēlā.
13. nodaļa
Un Dāvids apspriedās ar virsniekiem pār tūkstoti un pār simtu un ar visiem vadoņiem.
2
Un Dāvids sacīja visam sapulcinātam Israēlam: «Ja jūs to atzīstat par labu un tas ir Tā Kunga,
mūsu Dieva, nolikts, tad sūtīsim ziņu visapkārt mūsu atlikušajiem brāļiem visos Israēla novados un kopā
ar viņiem arī priesteriem un levītiem viņu pilsētās ar to ganībām, ka lai viņi sanāk kopā ar mums, 3 un
atvedīsim atpakaļ pie sevis mūsu Dieva šķirstu, jo mēs neesam pēc tā meklējuši Saula valdīšanas laikā.»
4
Tad visa sapulce sacīja, lai tā darot, jo šī lieta viņu acīs šķita taisna esam.
5
Tā Dāvids saaicināja uz sapulci itin visu Israēlu no Ēģiptes upes Šihoras līdz pašai Hamatas
pievārtei, lai pārvestu Dieva šķirstu no Kirjat-Jeārimas.
6
Un tad Dāvids cēlās un viss Israēls un devās kalnup uz Baalu, tas ir, uz Kirjat-Jeārimu, kura
pieder pie Jūdas, lai no turienes atvestu Dieva Tā Kunga, kas mīt pār ķerubiem, šķirstu, kas Viņa Vārdā
ir nosaukts.
7
Un viņi pārveda Dieva šķirstu ar jauniem ratiem no Abinādaba nama, un Uza un Ahjo vadīja
ratus.
8
Bet Dāvids un viss Israēls līksmojās Dieva priekšā ar visu spēku, ar dziesmām, pavadot ar
cītarām un arfām un ar rokas bungām, cimbālēm un bazūnēm.
9
Bet, kad viņi nonāca līdz Kidona klonam, tad Uza izstiepa savu roku, lai pieturētu šķirstu, jo
vērši klupa.
1
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Tad Tā Kunga dusmas iekvēlojās pret Uzu, un Tas Kungs viņu sita, tāpēc ka viņš bija savu roku
izstiepis pret šķirstu, tā ka viņš tur Dieva priekšā nomira.
11
Un Dāvids bija satriekts, ka Tas Kungs lauzdams lauza Uzas dzīvību, un viņš nosauca šīs vietas
vārdu: Perec-Uza,31 un tā līdz šai dienai.
12
Un tanī dienā Dāvidam sametās bailes Dieva priekšā, un viņš izsaucās: «Kā gan es varu Dieva
šķirstu vest pie sevis?»
13
Un Dāvids neaizveda šķirstu pie sevis uz Dāvida pilsētu, bet aizveda to sāņus, uz gātieša ObedEdoma namu.
14
Un tā Dieva šķirsts, novietots pie Obed-Edoma viņa namā, palika uz vietas trīs mēnešus; un Tas
Kungs svētīja Obed-Edoma namu un visu, kas tam piederēja.
10

14. nodaļa
Un Hīrāms, Tiras ķēniņš, sūtīja vēstnešus pie Dāvida un ciedru kokus, namdarus un galdniekus,
lai tie uzceltu viņam namu.
2
Tad Dāvids noprata, ka Tas Kungs viņu bija apstiprinājis par ķēniņu pār Israēlu un ka viņa
ķēniņa valsts vara tapa paaugstināta viņa tautas Israēla labad.
3
Un Jeruzālemē Dāvids ņēma sev vēl vairāk sievu, un Dāvids dzemdināja vēl vairāk dēlu un
meitu.
4
Un šie ir viņa dēlu vārdi, kuri viņam piedzima Jeruzālemē: Šamua, Šobabs, Nātāns un Salamans,
5
Jibhars, Ēlišua un Ēlpelets, 6 Nogahs, Nefegs un Jafija, 7 Ēlišāma, Beēljada un Ēlifelets.
8
Bet, kad filistieši dzirdēja, ka Dāvids bija svaidīts par ķēniņu pār visu Israēlu, tad visi filistieši
cēlās, lai satvertu Dāvidu. Bet, kad Dāvids to dzirdēja, tad viņš izgāja viņiem pretī.
9
Un filistieši nāca un izvietojās pa visu refajiešu ieleju; 10 tad Dāvids jautāja Dievam, sacīdams:
«Vai man būs celties pret filistiešiem? Un vai Tu viņus dosi manā rokā?» Un Tas Kungs viņam
atbildēja: «Celies, jo Es viņus došu tavā rokā!»
11
Un viņi gāja uz Baal-Peracimu, un Dāvids viņus tur sakāva. Tad Dāvids izsaucās: «Dievs ir
izlauzies pret maniem ienaidniekiem ar manu roku, itin kā ūdens izlaužas!» Un tādēļ tie nosauca tās
vietas vārdu Baal-Peracima.32
12
Un viņi, filistieši, tur pameta savus dievus, un Dāvids pavēlēja, lai tos sadedzina ugunī.
13
Un filistieši vēlreiz nāca un izvietojās ielejā.
14
Tad Dāvids vēlreiz jautāja Dievam, un Dievs viņam atbildēja: «Neej aiz viņiem, bet apej viņiem
apkārt un uzbrūc viņiem iepretī balzama kokiem!
15
Un, kad tu dzirdēsi balzama koku galotnēs soļu troksni, tad esi gatavs doties kaujā! Jo tad pats
Dievs iziet laukā tavā priekšā, lai sakautu filistiešu karaspēku.»
16
Un Dāvids izpildīja, kā Dievs viņam bija pavēlējis, un viņi sakāva filistiešu karaspēku no
Gibeonas līdz Gezerai.
17
Tā Dāvida slava izpaudās visās zemēs, un Tas Kungs iedvesa bailes no viņa visām tautām.
1

15. nodaļa
Un viņš pats sev uzcēla namus Dāvida pilsētā, un viņš sataisīja vietu Dieva šķirstam un izpleta
pār to telti.
2
Tad Dāvids sacīja: «Neviens nedrīkst nest Dieva šķirstu kā vien levīti, jo Tas Kungs viņus ir
izraudzījis, lai viņi nes Dieva šķirstu un kalpo Viņam mūžīgi!»
3
Tad Dāvids sapulcināja visu Israēlu Jeruzālemē, lai nonestu Dieva šķirstu tam paredzētā vietā,
ko viņš tam bija uzcēlis.
4
Un Dāvids sapulcināja Ārona dēlus un levītus: 5 no Kehata dēliem vadoni Ūriēlu un viņa brāļus
– simts divdesmit; 6 no Merārija dēliem vadoni Asaju un viņa brāļus – divi simti divdesmit; 7 no
Geršoma dēliem vadoni Joēlu un viņa brāļus – simts trīsdesmit; 8 no Ēlisafana dēliem vadoni Šemaju un
viņa brāļus – divi simti; 9 no Hebrona dēliem vadoni Ēliēlu un viņa brāļus – astoņdesmit; 10 no Usiēla
dēliem vadoni Aminādabu un viņa brāļus – simts divpadsmit.
11
Un Dāvids aicināja priesterus Cadoku un Abjataru un levītus Ūriēlu, Asaju, Joēlu, Šemaju,
Ēliēlu un Aminādabu.
12
Un viņš tiem sacīja: «Jūs esat levītu tēvu namu galvenie; svētījieties paši, un arī lai jūsu brāļi
svētījas, ka jūs atnestu Tā Kunga, Israēla Dieva, šķirstu un noliktu tai vietā, kuru es tam esmu sataisījis.
1
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Jo toreiz jūs nebijāt klāt, kad Tas Kungs, mūsu Dievs, izlauza robu mūsu vidū, jo mēs, kā
pienākas, nemeklējām Viņu.»
14
Tad priesteri un levīti svētījās, lai uznestu Tā Kunga, Israēla Dieva, šķirstu kalnā.
15
Un levītu dēli nesa šķirstu, kā Mozus bija pavēlējis pēc Tā Kunga vārda – ar kārtīm uz saviem
pleciem.
16
Un Dāvids pavēlēja levītu vadoņiem, lai viņi izrauga savus brāļus dziedātājus ar mūzikas
instrumentiem – cītarām, arfām, cimbālēm un zvaniņiem, kas lai tālu skandina svētku prieku.
17
Tad levīti izraudzīja Heimanu, Joēla dēlu, un no viņa brāļiem Asafu, Berehjas dēlu, un no
Merārija brāļiem, Ētanu, Kušajas dēlu; 18 un līdz ar viņiem otras pakāpes brāļus – Zaharju, Jaāsiēlu,
Šemiramotu, Jehiēlu, Unniju, Ēliābu, Benaju, Maāseju, Matitju, Ēlifeleju, Mikneju, kā arī Obed-Edomu
un Jeiēlu, kas bija vārtu sargi.
19
Un dziedātāji Heimans, Asafs un Ētans skandināja vara cimbāles; 20 bet Zaharja, Usiēls,
Šemiramots, Jehiēls, Unnijs, Ēliābs, Maāseja un Benaja, arfas spēlēdami, dziedāja augstā balsī; 21 bet
Matitjam, Ēlifelehum, Miknejam, Obed-Edomam, Jehiēlam un Azasjam bija jāpavada dziedājums ar
astoņu stīgu cītarām un pašiem jādzied zemā balsī.
22
Un levītu vadonis Kenanja vadīja dziedāšanu, jo viņš to prata.
23
Bet Berehja un Ēlkana bija šķirsta vārtu sargi.
24
Un Šebanja, Jošafāts, Netaneēls, Amasajs, Zaharja, Benaja un Ēliēzers, kas bija priesteri, pūta
taures Dieva šķirsta priekšā, bet Obed-Edoms un Jehija bija šķirsta vārtu sargi.
25
Un tā Dāvids ar Israēla vecajiem un ar virsniekiem pār tūkstoti nogāja kājām, lai šķirstu ar Tā
Kunga derības likumiem no Obed-Edoma nama ar gavilēm uznestu kalnā.
26
Un, kad Dievs palīdzēja levītiem, kas nesa Tā Kunga derības šķirstu, tad viņi upurēja kā
kaujamo upuri septiņus vēršus un septiņus aunus.
27
Un Dāvids bija tērpies tīra audekla virsvalkā – un tāpat arī visi levīti, kuri nesa šķirstu, un
dziedātāji un viņu vadonis Kenanja; bet Dāvids bija apņēmis pāri virsvalkam vēl linu efodu.
28
Un viss Israēls nesa augšā Tā Kunga derības šķirstu ar skaļu gavilēšanu, ar bazūņu un tauru
skaņām un ar cimbālēm, ar arfām un cītarām, kas skanēja tālu.
29
Un, kad Tā Kunga derības šķirsts ar derības likumiem nonāca Dāvida pilsētā, tad Mihala, Saula
meita, skatījās laukā pa logu un redzēja ķēniņu Dāvidu, kā tas lēkāja un dejoja, un viņa savā sirdī to
nonicināja.
13

16. nodaļa
Un pēc tam, kad viņi ienesa Dieva šķirstu un to novietoja telts vidū, ko Dāvids bija tam uzcēlis,
viņi ziedoja Dieva priekšā dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus.
2
Un, kad Dāvids bija beidzis upurēt dedzināmos upurus un kaujamos pateicības upurus, tad viņš
Tā Kunga Vārdā svētīja tautu.
3
Un viņš ikkatram no Israēla izdalīja, kā vīriem, tā arī sievām, pa vienai maizei, gabalam gaļas un
rozīņu rausi.
4
Un Tā Kunga šķirsta priekšā viņš nolika kalpot dažus no levītiem, lai tie lūgtu, slavētu un
pateiktos Tam Kungam, Israēla Dievam.
5
Asafs bija vadonis, bet Zaharja otrs pēc viņa; tad Jeiēls, Šemiramots, Jehiēls, Matitja, Ēliābs,
Obed-Edoms un Jehiēls ar mūzikas instrumentiem, arfām un cītarām, un Asafs lika atskanēt cimbālēm.
6
Un Benaja un Jahasiēls, priesteri, pastāvīgi ar taurēm bija Dieva derības šķirsta priekšā.
7
Toreiz tanī dienā Dāvids pirmo reizi deva Asafam un viņa brāļiem šo dziesmu, lai pateiktos Tam
Kungam:
8
«Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, dariet zināmus tautu vidū Viņa darbus!
9
Dziediet Viņam, spēlējiet Viņam, runājiet par visiem Viņa brīnuma darbiem!
10
Dodiet slavu Viņa svētajam Vārdam! Lai visu to sirdis priecājas, kas ir Tā Kunga meklētāji!
11
Meklējiet To Kungu un Viņa spēku, meklējiet Viņa vaigu bez mitēšanās!
12
Pieminiet brīnuma darbus, ko Viņš ir darījis, Viņa darītās brīnumu zīmes un tiesas spriedumus
no Viņa mutes, 13 jūs, Viņa kalpa Israēla pēcnācēji, Jēkaba dēli, Viņa izredzētie!
14
Viņš ir Tas Kungs, mūsu Dievs, Viņa tiesas tiek spriestas visā pasaulē.
15
Pieminiet mūžīgi Viņa derību, vārdu, ko Viņš pavēlējis tūkstoš audzēm, 16 derību, ko Viņš ir
slēdzis ar Ābrahāmu, un Viņa zvēresta apsolījumu, ko Viņš zvērējis Īzākam 17 un ko Viņš arī Jēkabam
apstiprinājis kā likumu un Israēlam kā mūžīgu derību, 18 sacīdams: tev Es došu Kānaāna zemi, ko Es
jums piešķīru kā īpašuma daļu 19 tolaik, kad jūs vēl bijāt nedaudzi skaitā, pavisam maz, un svešinieki tai
zemē, 20 klīzdami no tautas pie tautas un no vienas ķēniņa valsts pie citiem ļaudīm.
1
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Bet Viņš nepiekāpās neviena priekšā, kas viņus apspieda, un viņu dēļ Viņš pat pārmācīja
ķēniņus: 22 nepieskarieties Maniem svaidītiem un nenodariet ļaunu Maniem praviešiem!
23
Dziediet Tam Kungam, visa zeme, sludiniet ik dienas Viņa pestīšanu!
24
Vēstiet citām tautām Viņa godu un it visu tautu vidū Viņa brīnuma darbus!
25
Jo liels ir Tas Kungs un ļoti augsti slavējams, un Viņš ir bijājams pār visiem dieviem, 26 jo visu
tautu dievi ir elki, bet Tas Kungs ir radījis debesis.
27
Augstība un varenība ir Viņa priekšā, spēks un tīksme mīt Viņa mājoklī.
28
Dodiet Tam Kungam, jūs tautu ciltis, dodiet Tam Kungam godu un slavu!
29
Dodiet Tam Kungam Viņa Vārda godu! Atnesiet dāvanu upurus un nāciet Viņa vaiga priekšā.
Zemojieties Tā Kunga priekšā un zemojieties svētā glītumā!
30
Trīci, ak, visa zeme, Viņa vaiga priekšā! Patiešām, zeme ir stingri nostiprināta, tā nav
izkustināma.
31
Lai debesis izplūst priekā, un zeme lai gavilē un lai tā saka tautām: Tas Kungs ir ķēniņš!
32
Lai jūra krāc, un viss, kas to pilda, lai bango! Lai tīrumi gavilē un viss, kas tajos aug!
33
Lai gavilē koki mežā Tā Kunga priekšā, jo Viņš nāk, lai tiesātu zemi.
34
Teiciet To Kungu, jo Viņš ir labs un Viņa žēlastība pastāv mūžīgi.
35
Un lūdziet: izglāb mūs, Dievs, mūsu Glābēj! Sapulcini mūs un atbrīvo mūs no citām tautām, lai
mēs nestu pateicības slavu Tavam svētajam Vārdam, lai paši celtu sevi, Tevi godinādami!
36
Slavēts lai ir Tas Kungs, Israēla Dievs, no mūžības uz mūžību!» Un visa tauta sacīja: «Āmen!»
un «Slavējiet To Kungu!»
37
Tad Dāvids tur atstāja Tā Kunga derības šķirsta priekšā Asafu un viņa brāļus, lai tie pastāvīgi
kalpotu šķirsta priekšā, kā ik dienas pienākas.
38
Un Obed-Edomam un viņa sešdesmit astoņiem brāļiem viņš lika darīt to pašu, pie kam ObedEdoms, Jedutuna dēls, un Hosa un visi šie pārējie bija vārtu sargi.
39
Un priesteri Cadoku un viņa brāļus, priesterus, viņš atstāja arī turpmāk par sargiem Tā Kunga
mājokļa priekšā, kas atradās Gibeonas augstienē, 40 lai tie Tam Kungam vienmēr, rītos un vakaros,
upurētu dedzināmos upurus uz dedzināmo upuru altāra, kā tas ir rakstīts Tā Kunga bauslībā, ko Viņš
Israēlam bija pavēlējis.
41
Un kopā ar viņiem tur bija Heimans un Jedutuns, un atlikusī daļa no izraudzītiem, kuri bija
nozīmēti pēc vārdiem, lai pateiktos Tam Kungam, jo Viņa žēlastība ir mūžīga.
42
Un līdz ar viņiem bija Heimans un Jedutuns, un viņu rīcībā bija taures un cimbāles, kuras tie
skandināja, un arī Dieva dziesmu pavadīšanai domātās cītaras; taču Jedutuna dēliem bija jābūt par vārtu
sargiem.
43
Un tad visi ļaudis atgriezās, ikviens savā namā, arī Dāvids atgriezās, lai savu namu svētītu.
21

17. nodaļa
Un notika, kad Dāvids bija atgriezies savā namā, tad Dāvids sacīja pravietim Nātānam: «Redzi,
es dzīvoju ciedru namā, bet Tā Kunga derības šķirsts mīt zem telts drānām.»
2
Tad Nātāns atbildēja Dāvidam: «Dari itin visu, kas vien ir tavā sirdsprātā, jo Dievs ir ar tevi!»
3
Bet tanī pašā naktī notika, ka Dieva vārds atklājās Nātānam, sacīdams:
4
«Noej un saki Manam kalpam Dāvidam: tā saka Tas Kungs: tu nedrīksti Man celt dzīvojamo
namu!
5
Jo Es neesmu dzīvojis nevienā namā, sākot no tās dienas, kopš Es Israēla tautu esmu izvedis
laukā no Ēģiptes, līdz šai dienai, bet Es esmu gājis no telts uz telti un no mājokļa uz mājokli.
6
Un vai Es esmu visu to laiku, kamēr Es esmu staigājis ar visu Israēlu, runājis vārdu uz kādu no
Israēla soģiem, kam Es esmu pavēlējis ganīt Savu tautu, sacīdams: kādēļ jūs Man neesat uzcēluši ciedru
namu?
7
Tāpēc tev tagad ir tā jāsaka Manam kalpam Dāvidam: tā saka Tas Kungs Cebaots: Es esmu tevi
ņēmis no ganībām, prom no avīm, lai tu kļūtu par vadoni Manai Israēla tautai.
8
Un Es esmu bijis ar tevi itin visur, kur vien tu esi gājis, un Es esmu izdeldējis visus tavus
ienaidniekus tavā priekšā, un Es esmu tev darījis vārdu, kāds ir šīs zemes varenajiem.
9
Un Es gribu ierādīt Savai tautai Israēlam vietu, un Es to tur dēstīšu, lai tā savā vietā dzīvotu un
turpmāk vairs netiktu satraukta un lai varmākas to vairs tā neizposta, kā tas bija iesākumā 10 un vēl tai
laikā, kad Es iecēlu soģus pār Savu Israēla tautu; Es gribu pazemot visus tavus ienaidniekus, un Es tev
daru zināmu, ka Tas Kungs tev cels namu.
1
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Un notiks, kad tavu dienu skaits būs piepildījies un tev būs jāiet pie saviem tēviem, tad Es celšu
kādu no taviem pēcnācējiem pēc tevis, kas būs no taviem dēliem, tam Es nostiprināšu viņa ķēniņa valsts
varu.
12
Tas Man uzcels namu, un Es viņa troni nostiprināšu uz mūžīgiem laikiem.
13
Un Es tam būšu par tēvu, bet viņš Man būs par dēlu, un Savu žēlastību Es neatraušu no viņa, kā
Es to gan esmu atrāvis no tava priekšgājēja.
14
Bet Es viņu ielikšu Savā namā un Savā ķēniņa valstībā uz mūžīgiem laikiem, un viņa tronis
pastāvēs mūžīgi!»
15
Kā visi šie vārdi un visas šīs parādības mācīja, tā Nātāns to pateica Dāvidam.
16
Un ķēniņš Dāvids nāca un palika Tā Kunga priekšā, un sacīja: «Kas gan es esmu, Kungs, mans
Dievs, un kas ir mans nams, ka Tu esi mani līdz šejienei vadījis?
17
Un tas vēl ir licies Tavās acīs pārāk maz, ak, Dievs, bet Tu vēl par Sava kalpa namu esi runājis
par tāliem nākošiem laikiem, un Tu esi mani uzlūkojis kā no cilvēku kārtas un augsti cēlis, ak, Kungs,
mans Dievs!
18
Un ko vēl Dāvids spētu Tev pateikt par godu, kāds Tavam kalpam piešķirts? Bet Tu jau pats
pazīsti Savu kalpu!
19
Ak, Kungs, Sava kalpa labad un pēc Tava paša sirds nodoma Tu esi visas šīs lielās lietas darījis,
lai visas šīs varenās lietas kļūtu zināmas.
20
Kungs, nav neviena, kas ir tāds kā Tu, un nav neviena cita dieva kā vien Tu, pēc visa, ko mēs
savām ausīm esam dzirdējuši.
21
Un kur gan ir kāda cita tauta virs zemes, kas līdzinātos Tavai Israēla tautai, kuru Dievs pats Sev
ir devis, lai to izglābtu Sev par īpašu tautu un lai Sev celtu lielu un bijājamu Vārdu ar lieliem un
brīnišķīgiem darbiem, izdzīdams citas tautas Savas tautas acu priekšā, ko Tu pats esi izglābis no Ēģiptes.
22
Un Tu esi Savu tautu Israēlu iecēlis Sev par tautu uz mūžīgiem laikiem, un Tu, Kungs, esi
kļuvis viņu Dievs.
23
Un tagad, Kungs, tas vārds, ko Tu esi sacījis Savam kalpam un viņa namam, lai tiek nostiprināts
uz mūžīgiem laikiem, un dari, kā Tu esi sacījis!
24
Un Tavs Vārds būs nostiprināts un būs paaugstināts mūžīgi; un sacīs: Tas Kungs Cebaots,
Israēla Dievs, ir Dievs pār Israēlu un Israēla labā, – un Tava kalpa Dāvida nams pastāvēs stiprs Tavā
priekšā!
25
Jo Tu, mans Dievs, esi atklājis Savam kalpam, ka Tu viņam gribi celt namu, un tādēļ Tavs kalps
ir iedrošinājies lūgt Tava vaiga priekšā.
26
Un tagad, Kungs, Tu esi Dievs, un Tu esi runājis uz Savu kalpu par šīm labajām lietām, 27 un lai
Tev labpatiktu svētīt Sava kalpa namu, ka tas pastāvētu mūžīgi Tavā priekšā, jo, ko Tu, Kungs, esi
svētījis, tas ir svētīts mūžīgi!»
11

18. nodaļa
Un notika, pēc tam Dāvids no jauna sakāva filistiešus un pakļāva tos sev, un viņš iekaroja Gātu
ar tās mazajām pilsētām, kas līdz šim bija filistiešu rokās.
2
Un viņš sakāva arī Moābu, un moābieši kļuva Dāvida kalpi un maksāja viņam nodevas.
3
Un Dāvids uzvarēja Hadadēzeru, Cobas ķēniņu, Hamatā, kad tas bija ceļā, lai nostiprinātu savu
varu Eifratas upes apgabalā.
4
Un Dāvids viņam atņēma tūkstoš kara ratus un septiņus tūkstošus jātnieku, un divdesmit
tūkstošus kājnieku, un Dāvids visiem braucamiem zirgiem pārgrieza kāju dzīslas un atstāja no tiem sev
tikai simts braucamos zirgus.
5
Kad sīrieši no Damaskas nāca Hadadēzeram, Cobas ķēniņam, palīgā, tad Dāvids nokāva no
sīriešiem divdesmit divus tūkstošus vīru, 6 un Dāvids novietoja apsardzi Sīrijā, Damaskā, un sīrieši kļuva
Dāvida kalpi un maksāja viņam nodevas. Un Tas Kungs palīdzēja Dāvidam, kur vien viņš gāja.
7
Un Dāvids paņēma zelta vairogus, ko nesa Hadadēzera galminieki, un viņš lika tos pārvest uz
Jeruzālemi.
8
Bet no Tibhatas un no Kūnas, Hadadēzera pilsētām, Dāvids paņēma ļoti daudz vara; vēlāk no šī
vara Salamans izgatavoja vara jūru un arī atbalsta kājas un vara rīkus.
9
Bet, tiklīdz Tous, Hamatas ķēniņš, dzirdēja, ka Dāvids bija sakāvis visu Hadadēzera, Cobas
ķēniņa, karaspēku, 10 tad viņš sūtīja savu dēlu Hadorāmu pie ķēniņa Dāvida sveicināt viņu un apsveikt
viņu par viņa uzvaru karā pret Hadadēzeru; jo Tous bija karojis pret Hadadēzeru; un visus zelta, sudraba
un vara priekšmetus 11 ķēniņš Dāvids veltīja Tam Kungam līdz ar to sudrabu un zeltu, ko viņš bija no
visām tautām paņēmis: no Edoma, no Moāba, no Amona bērniem, no filistiešiem un no amalekiešiem.
1
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Bet Abišajs, Cerujas dēls, uzvarēja edomiešus Sāls ielejā un nokāva no viņiem astoņpadsmit
tūkstošus vīru.
13
Un viņš novietoja Edomā apsardzi, un visi edomieši kļuva Dāvida kalpi, jo Tas Kungs palīdzēja
Dāvidam, kur vien viņš gāja.
14
Un Dāvids valdīja pār visu Israēlu un ieveda tiesu un taisnību visā savā tautā.
15
Un Joābs, Cerujas dēls, bija virspavēlnieks pār kara pulkiem, un Jošafats, Ahiluda dēls, bija
valsts padomnieks.
16
Un Cadoks, Ahituba dēls, un Ahimēlehs, Abjatara dēls, bija priesteri, bet Šavša bija valsts
rakstvedis.
17
Un Benaja, Jojadas dēls, bija pār krētiešiem un plētiešiem; un Dāvida dēli bija pirmie pie
ķēniņa.
12

19. nodaļa
Pēc tam notika, ka amoniešu ķēniņš Nahašs nomira, un viņa dēls kļuva ķēniņš viņa vietā.
2
Tad Dāvids nosprieda: «Es gribu parādīt žēlastību Hanūnam, Nahaša dēlam, jo viņa tēvs man ir
parādījis žēlastību.» Un Dāvids sūtīja vēstnešus izteikt viņam līdzjūtību par viņa tēvu. Tad Dāvida kalpi
nāca Amona dēlu zemē pie Hanūna, lai viņam izteiktu līdzjūtību.
3
Bet amoniešu vadonis sacīja Hanūnam: «Vai tu domā, ka Dāvids godina tavu tēvu, ja viņš ir tev
atsūtījis mierinātājus? Nē! Bet vai drīzāk viņa kalpi nav nākuši pie tevis, lai izzinātu un izlūkotu, un
izpētītu šo zemi?»
4
Tad Hanūns lika saņemt ciet Dāvida kalpus, lika tos noskūt un nogrieza viņu drānas līdz pusei,
līdz gurniem, un tos atlaida.
5
Un viņi aizgāja. Kad Dāvidam tika ziņots, kas šiem vīriem bija nodarīts, tad viņš tiem sūtīja
vēstnešus, jo šie vīri bija ļoti apsmieti, un ķēniņš lika viņiem sacīt: «Palieciet Jērikā, tiekāms jums jūsu
bārdas būs atkal ataugušas, tad nāciet atpakaļ!»
6
Kad amonieši redzēja, ka tie paši sevi bija padarījuši ienīstamus Dāvidam, tad Hanūns un
amonieši nosūtīja tūkstoš talentus sudraba, lai sev nomātu kara ratus un nolīgtu jātniekus starp sīriešiem
Mezopotāmijā, kā arī starp sīriešiem Maāhas un Cobas zemē.
7
Un viņi ieguva savā rīcībā trīsdesmit divus tūkstošus ratu, kā arī Maāhas ķēniņu un viņa kara
pulkus; un viņi nāca un apmetās nometnē Medebas priekšā; un amonieši arī sapulcējās, sanākdami no
savām pilsētām, un tā viņi visi devās karot.
8
Kad Dāvids to dzirdēja, viņš sūtīja Joābu ar visu karaspēku, visus varonīgus karotājus.
9
Un amonieši devās un izvietojās kaujai pie pilsētas vārtiem, bet tie ķēniņi, kas bija nākuši,
turējās savrup atklātā laukā.
10
Kad Joābs redzēja, ka kauja tika vērsta pret viņu priekšā un aizmugurē, tad viņš izraudzīja sev
no visiem Israēla izlasītiem karotājiem, un viņš izvietoja tos pret sīriešiem.
11
Bet karotāju atlikušo daļu viņš pakļāva sava brāļa Abišaja vadībai, un tie izvietojās pret
amoniešiem.
12
Un viņš sacīja: «Ja sīrieši būs stiprāki par mani, tad nāc tu man palīgā, bet, ja amonieši būs
stiprāki par tevi, tad es nākšu tev palīgā.
13
Tikai drosmi! Un cīnīsimies varonīgi par savu tautu un par sava Dieva pilsētām, bet Tas Kungs
lai dara, kā Viņam labi patīk!»
14
Un Joābs nāca tuvāk ar saviem ļaudīm, kas pie viņa bija, lai cīnītos ar sīriešiem, bet tie bēga no
viņa.
15
Kad Amona dēli redzēja, ka sīrieši bēg, tad arī viņi bēga no Joāba brāļa Abišaja un iegāja
pilsētā. Bet Joābs atgriezās Jeruzālemē.
16
Kad sīrieši redzēja, ka bija Israēla sakauti, tad tie sūtīja vēstnešus un lika doties kaujā tiem
sīriešiem, kuri dzīvoja viņpus Eifratas upes, un Sofahs, Hadadēzera karaspēka virspavēlnieks, gāja viņu
priekšgalā.
17
Kad tas tika paziņots Dāvidam, tad viņš sapulcināja karam visu Israēlu, pārcēlās pāri Jordānai
un devās viņiem pretim un izvietojās pret tiem. Un Dāvids stājās kaujai pret sīriešiem, un tie cīnījās ar
viņu.
18
Un sīrieši bēga Israēla priekšā, un Dāvids nogalināja no sīriešiem septiņus tūkstošus kara ratu
vadītāju un četrdesmit tūkstošus kājnieku; arī karaspēka virspavēlnieku Sofahu viņš lika nonāvēt.
19
Kad Hadadēzera ļaudis redzēja, ka viņi ir Israēla sakauti, tad viņi slēdza ar Dāvidu mieru un
viņam kalpoja. Sīrieši vairs negribēja iet amoniešiem palīgā.
1
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20. nodaļa
Un notika, kad gads bija pagājis, ap to laiku, kad ķēniņi mēdz iziet karot, tad Joābs vadīja tālāk
karaspēku, un viņi izpostīja amoniešu zemi; un tad viņš devās un ielenca Rabu, bet Dāvids palika
Jeruzālemē. Un Joābs Rabu iekaroja un to nopostīja, 2 un Dāvids ņēma viņu elka Milkoma kroni no tā
galvas – un atrada, ka tā zelts svēra veselu talentu un ka tanī bija dārgak mens, – un tas tika likts
Dāvidam galvā; un viņš aizveda sev līdzi no šīs pilsētas ļoti lielu laupījumu.
3
Un viņš izveda tos ļaudis, kas tur bija, un lika viņus pie zāģiem, dzelzs akmeņu kaltiem un
cirvjiem. Un tā Dāvids izrīkojās ar visām amoniešu pilsētām. Tad Dāvids atgriezās ar visu savu
karaspēku atpakaļ Jeruzālemē.
4
Un notika, pēc tam izcēlās karš Gezerā ar filistiešiem; tolaik hušatietis Sibehajs nogalināja
Sipaju, kas bija no Refaima dēliem, un viņi tika pazemoti.
5
Kad no jauna izcēlās vēl viens karš ar filistiešiem, tad Ēlhanans, Jaīra dēls, nokāva Lahmiju,
gātieša Goliāta brāli, kam šķēpa kāts bija kā audēju riestava.
6
Un tad bija vēl viens karš – Gātā, un tur bija kāds milzīga auguma vīrs, kuram bija pa seši pirksti
katrai rokai un kājai, pavisam divdesmit četri; arī viņš bija no refajiešu pēcnācējiem.
7
Un, kad viņš bija ar rupjiem vārdiem izaicinājis Israēlu, tad Jonatāns, Šimeja, Dāvida brāļa, dēls,
to nogalināja.
8
Šie bija refajiešu pēcnācēji no Gātas, un viņi krita no Dāvida rokas un no viņa karotāju rokas.
1

21. nodaļa
Un cēlās sātans pret Israēlu un pavedināja Dāvidu saskaitīt Israēlu.
2
Un Dāvids sacīja Joābam un tautas pārstāvjiem: «Ejiet un skaitiet Israēlu, no Bēršebas līdz
Danai, un atnesiet man ziņas par viņu skaitu, ka es to zinātu.»
3
Tad Joābs sacīja: «Lai Tas Kungs pie šiem ļaudīm, cik viņu tagad ir, pieliek simtkārtīgi! Mans
kungs un ķēniņ, vai tad tie visi tomēr nav mana kunga kalpi? Kāpēc manam kungam tas būtu vajadzīgs?
Kādēļ viņš uzliek tādu vainu Israēlam?»
4
Bet ķēniņa pavēle Joābam bija neatsaucama, un Joābs devās ceļā. Viņš pārstaigāja visu Israēlu
un nāca atpakaļ uz Jeruzālemi.
5
Un Joābs nodeva Dāvidam saskaitīto ļaužu skaitu, un viss Israēls bija tūkstoš reiz tūkstoš un
simts tūkstošu vīru, kas spēja zobenu vēzt, un Jūdā bija četri simti septiņdesmit tūkstoši vīru, kas spēja
zobenu vēzt.
6
Bet Levija un Benjamīna ciltis viņš neiekļāva skaitīšanā, jo ķēniņa pavēle Joābam šķita
negantība.
7
Dieva acīs šī lieta bija ļauna, un Viņš sita Israēlu.
8
Tad Dāvids lūdza Dievu: «Es esmu ļoti grēkojis, ka esmu šo lietu darījis, bet tagad es Tevi ļoti
lūdzu, nepiemini Sava kalpa noziegumu! Es tiešām esmu ļoti aplam rīkojies.»
9
Bet Tas Kungs pavēlēja Gadam, Dāvida redzētājam, sacīdams:
10
«Noej un saki Dāvidam, teikdams: tā saka Tas Kungs: trīs lietas Es tev lieku priekšā, izvēlies
vienu no tām, un Es tev to darīšu!»
11
Un Gads gāja pie Dāvida un viņam sacīja: «Tā saka Tas Kungs: izvēlies sev 12 vai nu trīs gadus
bada laika, vai trīs mēnešus bēgt no saviem pretiniekiem pēc tam, kad ienaidnieku zobens būs panācis
jūs, vai lai trīs dienas Tā Kunga zobens – mēris visā zemē un Tā Kunga eņģelis, kas nāvi nes visos
Israēla novados. Un lūko, kādu atbildi lai es nesu Tam, kas mani sūtījis!»
13
Tad Dāvids sacīja Gadam: «Man ir lielas bailes! Bet es gribu labāk krist Tā Kunga rokā, jo Viņa
žēlastība ir ļoti liela, bet es negribu krist cilvēku rokās!»
14
Tad Tas Kungs lika mērim nākt pār Israēlu, un no Israēla nomira septiņdesmit tūkstoši cilvēku.
15
Un Dievs sūtīja eņģeli uz Jeruzālemi, lai to izpostītu; bet, tikko viņš taisījās to izpostīt, Tas
Kungs to uzlūkoja, un Viņam kļuva žēl ļaunuma, un Viņš sacīja posta eņģelim, ko bija sūtījis: «Tagad
pietiek, atvelc savu roku!» Un Tā Kunga eņģelis bija nostājies tieši pie jebusieša Ornana klona.
16
Kad Dāvids pacēla savas acis, viņš ieraudzīja Tā Kunga eņģeli stāvam starp zemi un debesīm,
un tam bija atvēzts zobens rokā, izstiepts pār Jeruzālemi; tad Dāvids līdz ar vecajiem, maisos ietinušies,
metās zemē uz sava vaiga, 17 un Dāvids lūdza Dievu: «Vai ne es pavēlēju ļaudis skaitīt? Es, es esmu tas,
kas grēkojis un darījis lielu ļaunumu! Bet šīs avis, ko tās ir darījušas? Ak, Kungs, mans Dievs! Lai Tava
roka ir pret mani un pret mana tēva namu, bet ne lai Tavu tautu mocītu!»
18
Un Tā Kunga eņģelis pavēlēja Gadam pateikt Dāvidam, lai Dāvids dodas augšup kalnā un lai
uzceļ altāri Tam Kungam uz jebusieša Ornana klona.
19
Un, paklausīdams Gada vārdiem, ko tas bija runājis Tā Kunga Vārdā, Dāvids devās kalnā.
1
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Kad Ornans apgriezās, tad ieraudzīja eņģeli, un viņa četri dēli, kas kūla kopā ar viņu, paslēpās;
bet Ornans kūla kviešus.
21
Kad Dāvids nāca pie Ornana, un Ornans paskatījās un ieraudzīja Dāvidu, tad viņš iznāca laukā
no klona un nometās Dāvida priekšā uz sava vaiga pie zemes.
22
Un Dāvids sacīja Ornanam: «Lūdzams, dod man klona vietu, lai es tur uzceļu altāri Tam
Kungam, bet piešķir man to par pilnu samaksu, lai tā mocība tiek novērsta no tautas.»
23
Tad Ornans atbildēja Dāvidam: «Ņem to sev un dari, mans kungs un ķēniņ, kā vien tev patīk!
Redzi, tur tos vēršus es dodu dedzināmiem upuriem un šos kuļamos rīkus malkai, bet kviešus ēdamam
upurim; to visu es dodu!»
24
Bet ķēniņš Dāvids sacīja Ornanam: «Nē, bet es to visu gribu pirkt no tevis par pilnu samaksu, jo
es negribu ņemt Tam Kungam, kas ir tavs, nedz arī upurēt tādu dedzināmo upuri, kas iegūts par velti!»
25
Tā Dāvids deva Ornanam par šo vietu zeltu, svarā seši simti seķeļu.
26
Un Dāvids tur uzcēla Tam Kungam altāri un upurēja dedzināmos upurus un kaujamos
pateicības upurus; un, kad viņš To Kungu piesauca, tad Viņš tam atbildēja ar uguni no debesīm pār
dedzināmo upuru altāri.
27
Un Tas Kungs pavēlēja eņģelim, un viņš iebāza savu zobenu makstī.
28
Tanī laikā, kad Dāvids redzēja, ka Tas Kungs bija viņam atbildējis uz jebusieša Ornana klona,
viņš tur upurēja arī kaujamos upurus.
29
Bet Tā Kunga mājoklis, ko Mozus bija izveidojis tuksnesī, un arī dedzināmo upuru altāris tanī
laikā atradās kalnu augstienē pie Gibeonas.
30
Bet Dāvids nevarēja tā priekšā noiet, lai godinātu Dievu, jo viņš bija iztrūcinājies no Tā Kunga
eņģeļa zobena.
20

22. nodaļa
Un Dāvids sacīja: «Šeit lai atrodas Dieva, Tā Kunga, nams, un šeit lai ir Israēlam altāris
dedzināmo upuru upurēšanai!»
2
Un Dāvids pavēlēja sapulcināt svešiniekus, kas bija Israēla zemē, un viņš tos nodarbināja kā
akmeņkaļus, lai izcirstu četrstūru akmeņus Dieva nama celšanai.
3
Un Dāvids sagādāja arī lielā daudzumā dzelzi vārtu durvju naglām un savienojumu skavām, un
tik daudz vara, ka to nevarēja nosvērt, 4 un ciedru koku baļķus bez skaita, jo sidonieši un tirieši atveda
Dāvidam ļoti daudz ciedru koku.
5
Un Dāvids sprieda tā: «Mans dēls Salamans ir vēl jauns un nav nobriedis, bet namam, kas jāceļ
Tam Kungam, jābūt lielam un varenam, par slavu un godu visās zemēs, tāpēc es veikšu sagatavošanas
darbus.» Un Dāvids veica sagatavošanas darbus pirms savas nāves.
6
Tad viņš pieaicināja savu dēlu Salamanu un tam pavēlēja, ka viņam jāuzceļ nams Tam Kungam,
Israēla Dievam.
7
Un Dāvids sacīja Salamanam: «Mans dēls! Manā sirdsprātā bija uzcelt namu Tā Kunga, mana
Dieva, Vārdam, 8 bet Tā Kunga vārds man atklājās, teikdams: tu esi izlējis daudz asiņu, un tu esi vedis
lielus karus; tev nebūs celt namu Manam Vārdam, jo tu esi izlējis virs zemes daudz asiņu Manā priekšā.
9
Redzi, tas dēls, kas tev tiks dzemdēts, tas būs miera vīrs, jo Es likšu viņam piedzīvot mieru no
visiem viņa ienaidniekiem visapkārt; ne velti Salamans33
10
Viņš uzcels Manam Vārdam namu, viņš būs Mans dēls, un Es būšu viņa Tēvs, un Es
nostiprināšu viņa troni pār viņa ķēniņa valsti Israēlu mūžīgi!
11
Tagad nu, mans dēls, Tas Kungs būs ar tevi, un ceru – tev labi izdosies, un tu uzcelsi Tam
Kungam, savam Dievam, namu, kā Viņš par tevi ir sacījis!
12
Ak, kaut Tas Kungs tev piešķirtu gudrību un izpratni, lai tu, kad Viņš tevi iecels pār Israēlu,
turētu Tā Kunga, sava Dieva, bauslību!
13
Tad tev labi veiksies, ja tu turēsi un darīsi likumus un tiesas, ko Tas Kungs Mozum ir pavēlējis
Israēla labad. Esi stiprs un drosmīgs! Nebīsties un nebaiļojies!
14
Un redzi, ar lielām pūlēm es esmu sakrājis Tā Kunga namam simts tūkstošus talentu zelta un
tūkstoš reiz tūkstoš talentu sudraba, un varu un dzelzi bez svara, jo to ir ļoti daudz; tāpat arī kokus un
akmeņus es esmu sakrājis, bet pie tiem tev vēl ir jāgādā klāt.
15
Un tavā rīcībā ir liels skaits amatnieku: akmeņkaļi, akmens un koka apstrādātāji un vīri, kas prot
visādus amatus.
1

33

Mierīgais vai miera vīrs.

VEcordia, izvilkums L-BIBLE2
16

189

Bībele. Vēstures Grāmatas

Zelta, sudraba, vara un dzelzs ir neskaitāms daudzums. Celies un rīkojies, un lai Tas Kungs ir ar

tevi!»
Un Dāvids pavēlēja visiem Israēla vadoņiem palīdzēt viņa dēlam Salamanam, sacīdams:
«Vai tad Tas Kungs, jūsu Dievs, nav ar jums, un vai Viņš nav jums ļāvis visapkārt dzīvot
mierā? Viņš taču ir nodevis zemes iedzīvotājus manā rokā, un šī zeme tagad guļ pakļauta gan Tā Kunga,
gan Viņa tautas varai.
19
Tad nu dzenieties ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli meklēt To Kungu, savu Dievu, un
celieties un celiet svētnīcu Dievam, Tam Kungam, lai varētu pārnest šurp Tā Kunga derības šķirstu un
svētos Dieva traukus šai namā, kas ceļams Tā Kunga Vārdam!»
17
18

23. nodaļa
Kad Dāvids bija kļuvis vecs un savu laiku nodzīvojis, tad viņš iecēla savu dēlu Salamanu par
ķēniņu pār Israēlu.
2
Un viņš sapulcēja visus Israēla vadoņus, priesterus un levītus.
3
Un tika saskaitīti levīti, kas bija trīsdesmit gadu veci un vecāki, un viņu skaits pēc saskaitīšanas
bija trīsdesmit astoņi tūkstoši vīru.
4
«No šiem,» sacīja Dāvids, «divdesmit četri tūkstoši lai uzrauga darbu pie Tā Kunga nama, un
ierēdņu un tiesnešu lai ir seši tūkstoši, 5 un vārtu sargu lai ir četri tūkstoši, un četri tūkstoši lai ir Tā
Kunga slavinātāju, ar instrumentiem, ko es esmu darinājis Dieva slavināšanai.»
6
Un Dāvids viņus iedalīja pēc Levija dēliem – Geršona, Kehata un Merārija.
7
Geršona dēli bija Laādans un Šimejs.
8
Un Laādana dēli bija Jehiēls, pirmais, Zetāms un Joēls, šie trīs.
9
Šimeja dēli bija Šelomots, Haziēls un Hārans, trīs; šie bija Laādana tēvu namu galvenie.
10
Un Šimeja dēli bija Jahats, Ziza, Jeuss un Berija; šie bija Šimeja dēli, četri.
11
Un Jahats bija pirmais un Ziza otrs; bet Jeusam un Berijam nebija daudz dēlu, tādēļ tie tika
skaitīti par vienu tēva namu.
12
Un Kehata dēli bija Amrāms, Jihars, Hebrons un Usiēls, četri.
13
Amrāma dēli bija Ārons un Mozus. Un Ārons tika atšķirts, lai tas tiktu iesvētīts līdz ar saviem
dēliem vissvētākajā amatā uz mūžīgiem laikiem, lai viņš Tā Kunga priekšā kvēpinātu kvēpināmo upuri
un lai Viņam kalpotu un svētītu Viņa Vārdā mūžīgi.
14
Bet Mozus, Dieva vīra, dēli tika skaitīti kā Levija cilts.
15
Mozus dēli bija Geršoms un Ēliēzers.
16
Geršoma dēli bija Šebuēls, pirmais.
17
Un Ēliēzera dēli bija Rehabja, pirmais. Un Ēliēzeram citu dēlu nebija, bet Rehabjam bija ļoti
daudz dēlu.
18
Jihara dēli bija Šelomits, pirmais.
19
Hebrona dēli: Jerija, pirmais, Amarja, otrs, Usiēls, trešais, un Jekameāms, ceturtais.
20
Usiēla dēli bija Miha, pirmais, Jišija, otrs.
21
Merārija dēli bija Mahlijs un Mušijs; Mahlija dēli: Ēleāzars un Kīšs.
22
Un Ēleāzars nomira, un viņam nebija dēlu, bet tikai meitas, un tās apņēma viņu brālēni, Kīša
dēli.
23
Un Mušija dēli bija Mahlijs, Ēders un Jerimots, šie trīs.
24
Šie bija Levija dēli pēc savu tēvu namiem, tēvu namu galvenie, tie ikviens tika saskaitīti pēc
viņu vārdiem, pēc viņu skaita, tie veica kalpošanas darbu Tā Kunga namā, sākot ar divdesmit gadiem un
vecāki.
25
Jo Dāvids sacīja: «Tas Kungs, Israēla Dievs, ir devis mieru Savai tautai, un Viņš mājos
Jeruzālemē mūžīgi.
26
Tāpēc arī levītiem vairs nenākas pārnēsāt Dieva mājokli, nedz arī rīkus priekš kalpošanas tajā.»
27
Pēc Dāvida pēdējiem vārdiem tika saskaitīti Levija dēli, divdesmit gadus veci un vecāki.
28
Viņu pienākums bija atrasties Ārona pēcnācēju rīcībā, kalpojot Tā Kunga namā: pagalmos un
dzīvojamās telpās, kā arī pārzināt visu svēto lietu tīrīšanu un ikvienu kalpošanas darbu Tā Kunga namā,
29
rūpēties par Dieva priekšā izliekamām maizēm un ēdamo upuru kviešu miltiem, par neraudzētām
karašām, par pannām un par iejavu, un par visiem svariem un mēriem 30 un ik rītus celties, lai teiktu un
slavētu To Kungu, un tāpat arī ik vakarus, 31 un upurēt Tam Kungam visus dedzināmos upurus ik sabatā,
ik jaunā mēnesī un visos svētkos, pēc skaita un kā noteikts, Tā Kunga priekšā vienumēr, 32 un sargāt
Saiešanas telti un svēto vietu un palīdzēt saviem brāļiem, Ārona pēcnācējiem, kalpošanā Tā Kunga
namā.
1
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24. nodaļa
Un Ārona dēliem bija šādi viņu iedalījumi. Ārona dēli bija Nadabs, Abijs, Ēleāzars un Ītamārs.
2
Bet Nadabs un Abijs nomira pirms sava tēva, un viņiem nebija dēlu, bet Ēleāzars un Ītamārs
kļuva par priesteriem.
3
Un Dāvids tos nodalīja: Cadoku, Ēleāzara dēlu, un Ahimēleku, Ītamāra dēlu, pēc viņu
kalpošanas amatiem.
4
Un atrada, ka starp Ēleāzara dēliem ir vairāk galveno nekā starp Ītamāra dēliem, un tie tika
iedalīti: no Ēleāzara dēliem sešpadsmit tēvu namu galvenie, bet no Ītamāra dēliem astoņi.
5
Un viņš tos iedalīja, kā vienus, tā otrus, meslus metot, jo tiklab starp Ēleāzara, kā arī starp
Ītamāra pēcnācējiem bija augstākie svētnīcā un augstākie Dieva priekšā; 6 un Šemaja, Netaneēla dēls,
rakstvedis levītu starpā, pierakstīja viņus ķēniņa un augstāko priekšnieku, un priestera Cadoka un
Ahimēleka, Abjatāra dēla, un priesteru un levītu tēvu namu galveno klātbūtnē: viens tēvu nams tika
ņemts no Ēleāzara un viens no Ītamāra.
7
Un pirmā meslu zīme krita Jojaribam un otrā Jedajam, 8 trešā Harimam, ceturtā Seorimam, 9
piektā Malhijam, sestā Mijamīnam, 10 septītā Hakocam, astotā Abijam, 11 devītā Ješuam, desmitā
Šehanjam.
12
Vienpadsmitā Ēljašibam, divpadsmitā Jakimam, 13 trīspadsmitā Hupam, četrpadsmitā
Ješebabam, 14 piecpadsmitā Bilgam, sešpadsmitā Imeram, 15 septiņpadsmitā Heziram, astoņpadsmitā
Hapicēcam, 16 deviņpadsmitā Petahjam, divdesmitā Jeheskēlam, 17 divdesmit pirmā Jakīnam, divdesmit
otrā Gamulam, 18 divdesmit trešā Delajam, divdesmit ceturtā Maāsjam.
19
Šī bija viņu kalpošanas kārtība, kādā viņi nāca Tā Kunga namā, saskaņā ar likumu, ko Ārons,
viņu tēvs, ar Tā Kunga, Israēla Dieva, pavēli bija noteicis.
20
Bet no atlikušajiem Levija dēliem – no Amrāma dēliem bija Šubaēls, no Šubaēla dēliem
Jehdeja, 21 no Rehabjas dēliem bija Jišija, pirmais.
22
No Jihara dēliem bija Šelomots, no Šelomota dēliem Jahats.
23
Un no Hebrona dēliem bija: Jerija, pirmais, Amarja, otrs, Jahaziēls, trešais, Jekameāms,
ceturtais.
24
Usiēla dēls bija Miha; no Mihas dēliem Šamīrs.
25
Mihas brālis bija Jišija; no Jišijas dēliem Zaharja.
26
Merārija dēli bija Mahlijs un Mušijs, kā arī viņa dēla Jaāsijas pēcnācēji.
27
Merārija mazdēli no viņa dēla Usijas bija Šohāms, Zakurs un Ibrijs.
28
No Mahlija: Ēleāzars, bet viņam nebija dēlu, un Kīšs.
29
No Kīša: Kīša dēli, Jerahmeēls.
30
Un Mušija dēli bija Mahlijs, Ēders un Jerimots. Šie bija levītu dēli pēc saviem tēvu namiem.
31
Arī viņu dēļ tika mesti mesli, gluži tāpat kā viņu brāļu Ārona dēlu dēļ, ķēniņa Dāvida, Cadoka
un Ahimēleka, priesteru un levītu tēvu namu galveno klātbūtnē, kā tēvu nama galvenajam, tāpat arī
jaunākajam brālim.
1

25. nodaļa
Un Dāvids ar karaspēka vadoņiem izraudzīja kalpošanai dažus Asafa, kā arī Heimana un
Jedutuna dēlus, kas pravietoja dziedādami, pavadot ar cītarām, arfām un cimbālēm; un to vīru skaits, kas
šajā kalpošanā atradās, bija: 2 no Asafa dēliem: Zakurs, Jāzeps, Netanja un Asarēls; šie bija Asafa dēli,
kas bija padoti Asafam, kas pravietoja pie ķēniņa.
3
No Jedutuna, no viņa dēliem: Gedalja, Cerijs, Jesaja, Hašabja, Matitja un Šimejs, šie seši ar
arfām sava tēva Jedutuna vadībā pravietodami teica un slavēja To Kungu.
4
No Heimana, no viņa dēliem: Bukijs, Matanja, Usiēls, Šebuēls, Jerimots, Hananja, Hananijs,
Ēliata, Gidaltijs, Romamti-Ēzers, Jošbekaša, Malotijs, Hotīrs un Mahaziots.
5
Šie visi bija Heimana dēli, kas bija ķēniņa redzētājs, kas uz Dieva vārdu pamata pacēla ragu; un
Dievs Heimanam deva četrpadsmit dēlus un trīs meitas.
6
Šie visi atradās sava tēva vadībā, lai dziedātu Tā Kunga namā ar cimbālēm, arfām un cītarām,
kalpodami Dieva namā. Asafs, Jedutuns un Heimans bija pakļauti ķēniņa rīkojumam.
7
Un viņu skaits kopā ar viņu brāļiem, kas bija mācīti dziedāt Tam Kungam, – viņu visu bija divi
simti astoņdesmit astoņi.
8
Un viņi visi meta meslus par savu kalpošanas kārtību, kā mazie, tā lielie, kā mācītie, tā
apmācāmie.
9
Un pirmā meslu zīme krita Asafa labā Jāzepam; otrā Gedaljam kopā ar viņa brāļiem un viņa
dēliem, viņu kopā bija divpadsmit;
1
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trešā Zakuram ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
ceturtā Jicrijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
12
piektā Netanjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
13
sestā Bukijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
14
septītā Ješareēlam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
15
astotā Jesajam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
16
devītā Matanjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
17
desmitā Šimejam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
18
vienpadsmitā Usiēlam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
19
divpadsmitā Hašabjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
20
trīspadsmitā Šubaēlam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
21
četrpadsmitā Matitjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
22
piecpadsmitā Jeremotam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
23
sešpadsmitā Hananjam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
24
septiņpadsmitā Jošbekašam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
25
astoņpadsmitā Hananijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
26
deviņpadsmitā Malotijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
27
divdesmitā Ēliatam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
28
divdesmit pirmā Hotīram ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
29
divdesmit otrā Gidaltijam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
30
divdesmit trešā Mehaziotam ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit;
31
divdesmit ceturtā Romamti-Ēzeram ar viņa dēliem un viņa brāļiem, kopā divpadsmit.
10
11

26. nodaļa
Un vārtu sargu nodaļā bija: no korahiešiem Mešelemja, Kores dēls, no Asafa dēliem.
2
Un Mešelemjas dēli bija: Zaharja, pirmdzimtais, Jediaēls, otrs, Zebadja, trešais, Jatniēls,
ceturtais, 3 Ēlaāms, piektais, Johanans, sestais, Ēlihoenajs, septītais.
4
Un Obed-Edoma dēli bija: Šemaja, pirmdzimtais, Jehozabāds, otrs, Joahs, trešais, Sahars,
ceturtais, Netaneēls, piektais, 5 Amiēls, sestais, Isašars, septītais, un Pehuletajs, astotais, jo Dievs bija
viņu svētījis.
6
Un arī viņa dēlam Šemajam tika dzemdēti dēli, un viņi bija vadoņi savu tēvu namos, jo viņi bija
krietni vīri.
7
Šemajas dēli bija Otnijs, Refaēls, Obeds un Ēlzabāds un viņa brāļi, Ēlihus un Semahja, arī
krietni vīri.
8
Šie visi piederēja pie Obed-Edoma dēliem – viņi, viņu dēli un viņu brāļi, krietni vīri, kuriem bija
spēks kalpot, kopā sešdesmit divi no Obed-Edoma.
9
Arī Mešelemjam bija dēli un brāļi, spēcīgi vīri, pavisam astoņpadsmit.
10
Un Hosam, no Merārija dēliem, bija dēli: Šimrijs bija galvenais; kaut gan viņš nebija
pirmdzimtais, taču viņa tēvs to iecēla par galveno; 11 Hilkija, otrs, Tebalja, trešais, Zaharja, ceturtais;
visu Hosas dēlu un brāļu kopā bija trīspadsmit.
12
Šiem vārtu sargu nodaļu galvenajiem vīriem, tāpat kā viņu brāļiem, bija pienākums kalpot Tā
Kunga namā.
13
Un tie meta meslus, kā mazais, tā lielais, pēc saviem tēvu namiem, par katriem vārtiem.
14
Un meslu zīme austrumu virzienā krita Šelemjam; arī viņa dēlam Zaharjam, kas bija gudrs
padoma devējs, tie meta meslus, un viņu meslu zīme krita ziemeļu virzienā; 15 Obed-Edomam –
dienvidu virzienā, bet viņa dēliem pie noliktavas nama.
16
Šupimam un Hosam – rietumu virzienā pie Šalehetas vārtiem uz ceļa, kas ved uz augšu, – sargs
pie sarga.
17
Pret austrumiem stāvēja sardzē seši levīti, pret ziemeļiem četri, ik dienas; pret dienvidiem četri,
ik dienas, un pie noliktavām – divi un divi.
18
Pie Tempļa piebūves rietumu pusē: četri pie ielas un divi pie Tempļa piebūves.
19
Šīs ir vārtu sargu nodaļas no korahiešu pēcnācējiem un no Merārija pēcnācējiem.
20
Bet no levītiem Ahija bija pār Dieva nama dārgumu krātuvi un pār svētajām mantām; 21 arī
Laādana, Geršona dēladēli, Geršona dēla Laādana pēcnācēju tēvu namu galvenie, un Jehiēla pēcnācēji.
22
Un Jehiēla pēcnācēji bija Zetāms un viņa brālis Joēls, kuri bija pār Dieva nama dārgumu
krātuvēm.
1
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Pie amrāmiešiem, pie jihariešiem, pie hebroniešiem, pie usiēliešiem pieder: 24 Šebuēls, Geršoma
dēls, Mozus dēls, Mozus dēladēls, kurš bija pārzinis pār dārgumu krātuvi.
25
Un viņa brāļi no Ēliēzera bija tā dēls Rehabja, tā dēls Jesaja, tā dēls Jorāms, tā dēls Sihrijs, tā
dēls Šelomīts.
26
Šis Šelomīts un viņa brāļi bija pār visām svētajām mantām, ko ķēniņš Dāvids bija veltījis kopā
ar tēvu namu galveniem un ar visiem virsniekiem pār tūkstošiem un pār simtiem, un ar citiem karaspēka
pavēlniekiem.
27
No karu laupījumiem viņi bija tās veltījuši, lai uzturētu Tā Kunga namu.
28
Un viss, ko vien redzētājs Samuēls un Sauls, Kīša dēls, un Abners, Nera dēls, un Joābs, Cerujas
dēls, bija veltījuši, – visas šīs veltītās lietas atradās Šelomīta un viņa brāļu pārziņā.
29
No jihariešiem: Kenanja un viņa dēli veica ārlietu pienākumus Israēlā, būdami ierēdņi un
tiesneši.
30
Bet no hebroniešiem bija Hašabja un viņa brāļi, krietni vīri, pēc skaita tūkstoš septiņi simti, kam
bija pienākums būt pār Israēlu uz vakariem no Jordānas, visos Tā Kunga darbos un kalpošanā ķēniņam.
31
Un hebroniešu galvenais bija Jerija; no hebroniešiem, pēc dzimtām un tēvu namiem,
četrdesmitajā Dāvida valdīšanas gadā meklēja un atrada viņu starpā krietnus vīrus Jazerā Gileādā.
32
Arī viņu brāļu, krietnu vīru, bija divi tūkstoši septiņi simti, tēvu namu galvenie, un ķēniņš
Dāvids viņus iecēla pār rūbeniešiem, gadiešiem un pār Manases puscilti itin visās lietās – Dieva un
ķēniņa lietās.
23

27. nodaļa
Šie nu ir Israēla bērni pēc sava skaita, tēvu namu galvenie un virsnieki pār tūkstošiem un pār
simtiem, un viņu ierēdņi, kas ķēniņam kalpoja pēc noteikta dalījuma, nākdami un iedami katru mēnesi,
visus mēnešus cauru gadu; katrā tādā nodaļā bija divdesmit četri tūkstoši vīru.
2
Pār pirmo nodaļu pirmajā mēnesī bija Jašobeāms, Zabdiēla dēls; un viņa nodaļā bija divdesmit
četri tūkstoši vīru.
3
Viņš bija no Pereca dēliem un bija galvenais pār karapulku virsniekiem pirmajā mēnesī.
4
Un pār otrā mēneša nodaļu bija Ēleāzars, ahohieša Dodaja dēls, un Miklots bija viņa nodaļai
virsnieks; un viņš bija pār savu nodaļu, pār divdesmit četriem tūkstošiem.
5
Bet trešais karaspēka virspavēlnieks, galvenais trešajā mēnesī bija Benaja, priestera Jojadas dēls;
un viņš bija pār savu nodaļu, pār divdesmit četriem tūkstošiem.
6
Šis Benaja bija viens no tiem trīsdesmit varonīgajiem vīriem un bija pār tiem trīsdesmit, un viņa
nodaļā bija viņa dēls Amizabāds.
7
Un ceturtais ceturtajā mēnesī bija Asahēls, Joāba brālis, un pēc viņa bija viņa dēls Zebadja, un
viņš bija pār savu nodaļu, pār divdesmit četriem tūkstošiem.
8
Piektais piektajā mēnesī bija virspavēlnieks Šamhuts, Jizraha dēls, un viņš bija pār savu nodaļu,
pār divdesmit četriem tūkstošiem.
9
Un sestais sestajā mēnesī bija Īra, Ikeša dēls, tekojietis, un viņš bija pār savu nodaļu, pār
divdesmit četriem tūkstošiem.
10
Septītais septītajā mēnesī bija pelonietis Helecs no Efraima, un viņš bija pār savu nodaļu, pār
divdesmit četriem tūkstošiem.
11
Astotais astotajā mēnesī bija hušatietis Sibehajs, no Zeraha piederīgiem, viņš bija pār savu
nodaļu, pār divdesmit četriem tūkstošiem.
12
Devītais devītajā mēnesī bija anatotietis Abiēzers, benjamīnietis, viņš bija pār savu nodaļu, pār
divdesmit četriem tūkstošiem.
13
Desmitais desmitajā mēnesī bija netofietis Maharajs, no Zeraha piederīgiem, un viņš bija pār
savu nodaļu, pār divdesmit četriem tūkstošiem.
14
Vienpadsmitais vienpadsmitajā mēnesī bija piratonietis Benaja, no Efraima dēliem, un viņš bija
pār savu nodaļu, pār divdesmit četriem tūkstošiem.
15
Divpadsmitais divpadsmitajā mēnesī bija netofietis Heldajs, no Otniēla nama, un viņš bija pār
savu nodaļu, pār divdesmit četriem tūkstošiem.
16
Un pār Israēla ciltīm bija: pār Rūbena cilti vadonis bija Ēliēzers, Sihrija dēls; pār Simeona cilti
Šefatja, Maāhas dēls; 17 pār Levija cilti Hašabja, Kemuēla dēls; pār Ārona cilti Cadoks; 18 pār Jūdas cilti
Ēlihus no Dāvida brāļiem; pār Isašara cilti Omrijs, Mihaēla dēls; 19 pār Zebulona cilti Jišmaja, Obadjas
dēls; pār Naftaļa cilti Jerimots, Asriēla dēls; 20 pār Efraima dēliem Hošea, Azasjas dēls; bet pār pusi no
Manases cilts Joēls, Pedajas dēls; 21 un pār otru Manases cilts pusi Gileādā Ido, Zaharjas dēls; pār
Benjamīnu Jaāsiēls, Abnera dēls; 22 pār Dana cilti Azareēls, Jerohāma dēls. Šie bija Israēla cilšu vadoņi.
1
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Bet Dāvids neaplēsa to Israēla bērnu skaitu, kas bija divdesmit gadu veci un jaunāki, jo Tas
Kungs bija sacījis, ka Viņš Israēlu vairos kā debesu zvaigznes.
24
Joābs, Cerujas dēls, gan iesāka skaitīt, bet viņš nepabeidza, tāpēc ka pār Israēlu nāca šīs
skaitīšanas dēļ dusmība, un šis skaits netika ierakstīts ķēniņa Dāvida Laiku grāmatā.
25
Un pārzinis pār ķēniņa dārgumu krātuvēm bija Osmavets, Adiēla dēls, bet pārzinis pār
glabātavām laukos, pilsētās, ciemos un nocietinātās vietās bija Jonatāns, Usija dēls.
26
Un pār lauku strādniekiem, zemes kopējiem, bija Esrijs, Heluba dēls; 27 un pār vīna dārziem bija
Šimejs no Ramas, un pār vīna krājumiem vīna dārzos bija Zabodijs no Šifmas; 28 un pār olīvkoku
dārziem un vīģu kokiem, kas atradās ielejā, bija Baal-Hanans no Gaderas, un pār eļļas krājumiem Joass;
29
un pār liellopiem, kas ganījās Šaronā, bija Šitrajs no Šaronas, bet pār liellopiem ielejās bija Šafats,
Adlaja dēls; 30 un pār kamieļiem bija ismaēlietis Obils, bet pār ēzeļu mātēm Jehdeja no Meronotas; 31 pār
sīklopiem bija hagrietis Jazizs. Šie visi bija pārziņi pār ķēniņa Dāvida īpašumu.
32
Un Jonatāns, Dāvida tēvocis, bija padoma devējs; viņš bija saprātīgs vīrs un rakstu pratējs;
Jehiēls, Hakmonija dēls, bija audzinātājs ķēniņa dēliem.
33
Un Ahitofels bija ķēniņa padoma devējs, bet Hušajs no Arkas bija ķēniņa draugs.
34
Un pēc Ahitofela bija Jojada, Benajas dēls, un Abjatārs, bet ķēniņa karaspēka virspavēlnieks
bija Joābs.
23

28. nodaļa
Tad Dāvids sapulcināja Jeruzālemē visus Israēla lielkungus, arī visus cilšu vadoņus un nodaļu
virspavēlniekus, kuri kalpoja ķēniņam, un virsniekus pār tūkstošiem un virsniekus pār simtiem, un
ķēniņa un viņa dēlu īpašumu pārziņus, un visus ganāmo pulku pārziņus kopā ar galma kalpotājiem,
varonīgos karotājus un visus ievērības cienīgus vīrus.
2
Un ķēniņš Dāvids piecēlās kājās no sava sēdekļa un sacīja: «Uzklausiet mani, mani brāļi un
mana tauta! Manā sirdī bija – uzcelt dusas namu Tā Kunga derības šķirstam un kāju pameslu mūsu
Dievam, un es jau gatavojos to celt.
3
Bet tad Dievs uz mani sacīja: tev nebūs celt namu Manam Vārdam, jo tu esi karavīrs un esi
izlējis asinis!
4
Nu Tas Kungs, Israēla Dievs, mani ir izredzējis no visas manas dzimtas, lai es būtu ķēniņš pār
Israēlu uz mūžīgiem laikiem, jo Viņš Jūdu ir izraudzījis par vadoni un Jūdas ciltī manu dzimtu, un no
mana tēva dēliem Viņam bija labs prāts uz mani, lai celtu mani par ķēniņu pār visu Israēlu.
5
Bet no visiem maniem dēliem – jo Tas Kungs ir man devis daudz dēlu – Viņš ir izredzējis manu
dēlu Salamanu, lai tas sēdētu Tā Kunga valdības tronī pār Israēlu.
6
Un Viņš uz mani sacīja: tavs dēls Salamans lai uzceļ Manu namu un Manus pagalmus, jo Es
esmu viņu izredzējis Sev par dēlu, un Es būšu viņam par tēvu.
7
Un Es nostiprināšu viņa ķēniņa valsts varu uz mūžīgiem laikiem, ja vien viņš pastāvīgi turēs un
darīs Manas pavēles un Manas tiesas, kā līdz šai dienai.
8
Un nu tagad, visam Israēlam, Tā Kunga draudzei redzot un mūsu Dievam dzirdot, uzklausiet:
turiet un pildiet visas Tā Kunga, jūsu Dieva, pavēles, lai jūs iemantotu šo labo zemi un paturētu to par
īpašumu saviem bērniem pēc jums uz mūžīgiem laikiem!
9
Bet tu, mans dēls Salaman, atzīsti savu tēvu Dievu un kalpo Viņam ar visu sirdi un labu prātu, jo
Tas Kungs ir, kas pārbauda visas sirdis un kas izzina visas sirdsprāta tieksmes; ja vien tu Viņu meklēsi,
tad Viņš tevi atradīs, bet, ja tu Viņu atstāsi, tad Viņš tevi atmetīs uz mūžīgiem laikiem.
10
Redzi nu, kad Tas Kungs tevi ir izraudzījis, lai tu Viņam uzceltu namu par svētu vietu, – tad esi
stiprs un dari to!»
11
Un Dāvids nodeva savam dēlam Salamanam Tempļa priekštelpas un paša nama paraugus un
dārgumu krātuvju, augštelpu un iekštelpu, tāpat arī salīdzināšanas telpas paraugus, 12 un visus paraugus,
kas viņam bija prātā par Tā Kunga nama pagalmiem un telpām ap to, par Dieva nama dārgumu
krātuvēm un svēto mantu krātuvēm, 13 un par priesteru un levītu nodaļām, par visu kalpošanas darbu Tā
Kunga namā un par visiem rīkiem kalpošanai Tā Kunga namā, 14 un par zeltu – tā svars katram traukam,
ko lieto kalpošanā, un par sudraba traukiem – tā svars katram traukam, ko lieto kalpošanā, 15 arī par visu
zelta lukturu un to eļļas lukturīšu svaru, cik sver ikviens lukturis un ikviens tā eļļas lukturītis; un arī par
sudraba lukturiem, cik sver ikviens lukturis un ikviens tā eļļas lukturītis, pēc tā, kā katrs lukturis
lietojams.
16
Viņš noteica zelta svaru skatāmās maizes galdiem, ikvienam galdam, un arī sudraba svaru
sudraba galdiem.
1
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Un viņš noteica tīrā zelta svaru gaļas dakšām un slakāmiem kausiem, krūzēm; un zelta svaru
platajām galda bļodām, ikkatrai bļodai savu svaru; un sudraba bļodām – ikkatrai savu svaru.
18
Arī kvēpināmo upuru altārim viņš noteica kausētā zelta svaru; un paraugu ratiem ar zelta
ķerubiem, kas, izpletuši savus spārnus, nosedza Tā Kunga derības šķirstu.
19
«Tas viss ir rakstos, no Tā Kunga rokas; Viņš man deva saprast visus darbus pēc šiem
paraugiem,» – tā sacīja Dāvids.
20
Un tad Dāvids sacīja savam dēlam Salamanam: «Esi stiprs un drošs, un dari to! Nebīsties un
nebaiļojies! Jo Dievs, Tas Kungs, mans Dievs, būs ar tevi; Viņš tevi nepametīs, un Viņš tevi neatstās,
kamēr tu nebūsi pabeidzis visus Tā Kunga nama celšanas darbus.
21
Un redzi, še ir priesteru un levītu nodaļas, lai kalpotu Dieva namā, un kopā ar tevi visos darbos
būs vīri, kas ir gudri un prasmīgi jebkurā darbā, un arī vadoņi un visi ļaudis, kas gatavi izpildīt tavas
pavēles!»
17

29. nodaļa
Un ķēniņš Dāvids sacīja visai sapulcei: «Mans dēls Salamans, kuru vienu Dievs ir izraudzījis, ir
vēl jauneklis un nenobriedis, bet darbs ir liels, jo šis nams nav domāts kādam cilvēkam, bet gan Dievam,
Tam Kungam.
2
Tāpēc es esmu ar visu savu spēku sagādājis sava Dieva nama vajadzībām zeltu zelta lietām,
sudrabu sudraba lietām, varu vara lietām, dzelzi dzelzs lietām un kokus koka lietām, un dārgakmeņus:
oniksa akmeņus, malahītu un raibus akmeņus, un visādus retus, grūti iegūstamus dārgus akmeņus, un
daudz marmora.
3
Un turklāt man ir dārgs mana Dieva nams, un man vēl ir īpašumā zelts un sudrabs – un to es
novēlu savam Dieva namam klāt pie visa tā, ko es esmu sagādājis svētajam namam, 4 proti: trīs tūkstošus
zelta talentu no Ofīras atvestā zelta un septiņus tūkstošus talentu kausēta sudraba, lai ar zelta un sudraba
plāksnēm pārklātu namu akmens mūrus un sienas; 5 un zeltu zelta lietām, sudrabu sudraba lietām, visiem
darbiem, ko amatnieku rokas darina. Un kam nu vēl ir šodien labs prāts Tam Kungam brīvprātīgi
ziedot?»
6
Tad brīvprātīgi deva tēvu namu vadoņi, Israēla cilšu vadoņi, virsnieki pār tūkstošiem un
virsnieki pār simtiem, un ķēniņa darba pārziņi, 7 un viņi nodeva Dieva nama celšanas darbiem piecus
tūkstošus talentu zelta, desmit tūkstošus dareiku zeltā, desmit tūkstošus sudraba talentu, astoņpadsmit
tūkstošus vara talentu un simts tūkstošus dzelzs talentu.
8
Un, kam piederēja dārgakmeņi, tie tos nodeva Tā Kunga nama dārgumu krātuvē geršonieša
Jehiēla rokā.
9
Tad tauta priecājās, dodama labprātīgi, jo tie deva no visas sirds Tam Kungam ar labu prātu; arī
ķēniņš Dāvids priecājās ar lielu prieku.
10
Un Dāvids teica un slavēja To Kungu visas sapulces priekšā, un Dāvids sacīja: «Slavēts esi Tu,
Kungs, mūsu tēva Israēla Dievs, mūžīgi mūžos!
11
Jo Tev, ak, Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir debesīs un
virs zemes, tas pieder Tev! Tava ir, ak, Kungs, valstība, un Tu pacelies pāri kā galva pār visiem!
12
Un bagātība un gods nāk no Tevis, un Tu esi valdītājs pār visu, un Tavā rokā ir spēks un vara,
un Tava roka paaugstina un dara stipru.
13
Un nu tagad mēs esam tie, kas Tev pateicamies, un tie, kas slavējam Tavas godības Vārdu; 14 jo
kas es esmu, un kas ir mana tauta, ka mēs paši labprātīgi spētu dot tādus ziedojumus? Bet viss ir no
Tevis, un no Tavas rokas mēs Tev dodam!
15
Jo mēs esam svešinieki un piedzīvotāji tavā priekšā kā visi mūsu tēvi; mūsu dienas virs zemes ir
kā ēna, un tur nav cerības!
16
Kungs, mūsu Dievs, visa šī bagātība, ko esam sakrājuši, lai Tev uzceltu namu Tavam svētajam
Vārdam, – tā ir nākusi no Tavas rokas, un Tev tas atkal tiek nodots!
17
Bet es zinu, mans Dievs, ka Tu pārbaudi sirdi un ka Tev labi patīk tie, kas ir atklāti; un pēc sava
atklātā sirdsprāta es visu šo esmu labprātīgi devis, un nu es redzu arī Tavu tautu, kas ir šeit un kas Tev
ziedo ar prieku un no laba prāta.
18
Ak, Kungs, mūsu tēvu Ābrahāma, Īzāka un Israēla Dievs, pasargi uz mūžīgiem laikiem tādu
prātu un sirdi Savai tautai un vadi viņu sirdis pie Sevis!
19
Un dod manam dēlam Salamanam nedalītu sirdi, ka viņš turētu Tavas pavēles, Tavas liecības un
Tavus likumus un tos darītu, un uzceltu šo namu, kā es esmu to noteicis!»
1
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Un Dāvids sacīja visai sapulcei: «Teiciet To Kungu, savu Dievu!» Un visa sapulce teica svētu
esam To Kungu, savu tēvu Dievu, un viņi noliecās un metās uz sava vaiga pie zemes Tā Kunga un
ķēniņa priekšā.
21
Un nākamajā dienā viņi upurēja Tam Kungam kaujamos upurus un nesa Tam Kungam
dedzināmos upurus – tūkstoš vēršus, tūkstoš aunus un tūkstoš jērus kopā ar viņu atnesto dzeramo upuri
un kaujamo lopu upuriem jo lielā vairumā no visa Israēla.
22
Tie ēda un dzēra šinī dienā Tā Kunga priekšā pilni liela prieka. Un tie cēla Salamanu, Dāvida
dēlu, otrreiz par ķēniņu un svaidīja viņu Tā Kunga priekšā par vadoni un Cadoku par priesteri.
23
Tā Salamans sēdās Tā Kunga tronī kā ķēniņš sava tēva Dāvida vietā, un viņš guva sekmes, un
viss Israēls viņam klausīja.
24
Un visi pavaldoņi, visi varonīgie karotāji un arī visi ķēniņa Dāvida dēli pakļāva savu varu
ķēniņa Salamana varai.
25
Un Tas Kungs augstu cēla Salamanu pāri citiem, visam Israēlam to redzot, un Viņš tam piešķīra
tādu ķēniņa varas godību, kāda vēl nekad nebija tikusi piešķirta nevienam ķēniņam pār Israēlu pirms
viņa.
26
Tā Dāvids, Īsaja dēls, bija valdījis pār visu Israēlu.
27
Un tas laiks, cik ilgi viņš valdīja pār Israēlu, bija četrdesmit gadi; Hebronā viņš valdīja septiņus
gadus, bet Jeruzālemē viņš valdīja trīsdesmit trīs gadus.
28
Un viņš nomira lielā vecumā, diezgan piedzīvojis mūža dienu, bagātības un goda, un viņa dēls
Salamans kļuva ķēniņš viņa vietā.
29
Bet ķēniņa Dāvida darbi, no pirmajiem līdz pat beidzamajiem, redzi, tie ir ierakstīti redzētāja
Samuēla grāmatā un pravieša Nātāna grāmatā, un arī redzētāja Gada grāmatā 30 līdz ar visu viņa
valdīšanu un varu un laikiem, kas nāca pār viņu un pār Israēlu, un pār visu zemju ķēniņu valstīm.
20
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23. Otrā Laiku Grāmata
(V.E.: Krievu Bībelē: «Вторая книга Паралипоменон» {R-BIBLE2})
1. nodaļa
Kad Salamans, Dāvida dēls, nostiprinājās savā ķēniņa varā – jo Tas Kungs, viņa Dievs, bija ar
viņu, un Viņš to augstu cēla – 2 tad Salamans deva rīkojumu visam Israēlam, gan virsniekiem pār
tūkstoti, gan virsniekiem pār simtu, tāpat soģiem un ikvienam vadonim visā Israēlā, ikvienam tēvu nama
galvenajam, 3 lai viņi noietu un arī Salamans pats, un visa draudze līdz ar viņu uz augstieni pie
Gibeonas, jo tur bija novietota Dieva derības Saiešanas telts, ko Mozus, Tā Kunga kalps, bija darinājis
tuksnesī, 4 kurpretī Dieva šķirstu Dāvids bija licis atvest no Kirjat-Jeārimas uz to vietu, ko viņš tam bija
sagatavojis, jo viņš tā vajadzībām bija uzcēlis telti Jeruzālemē.
5
Arī vara altāris, ko Becaleēls, Ūrija dēls, Hūra dēladēls, bija licis darināt, stāvēja tur Tā Kunga
mājokļa priekšā, un Salamans un draudze tur meklēja To Kungu.
6
Un Salamans tur upurēja Tā Kunga vaiga priekšā uz vara altāra pie Saiešanas telts, un viņš
upurēja uz tā Tam Kungam veselu tūkstoti dedzināmo upuru.
7
Tanī naktī Dievs parādījās Salamanam un sacīja viņam: «Lūdz, ko lai Es tev dodu!»
8
Un Salamans atbildēja Tam Kungam: «Tu esi manam tēvam Dāvidam parādījis lielu žēlastību,
un Tu esi mani cēlis par ķēniņu viņa vietā.
9
Tad nu tagad, Kungs, mans Dievs, liec piepildīties Savam apsolījumam, ko Tu esi devis manam
tēvam Dāvidam, jo Tu esi mani cēlis par ķēniņu pār lielu tautu, kuru ir tik daudz kā zemes pīšļu.
10
Tad nu dod man gudrību un izpratni, ka es šo tautu varētu vadīt, jo kas gan citādi spētu šo Tavu
lielo tautu valdīt?»
11
Tad Dievs sacīja Salamanam: «Tā kā šāda vēlēšanās ir tavā sirdī un tu neesi lūdzis pārticību un
bagātību, un godu, un savu ienaidnieku nāvi, un ilgu mūžu, bet esi lūdzis sev gudrību un zināšanas, lai tu
spētu spriest tiesu pār Manu tautu, pār kuru Es esmu tevi iecēlis par ķēniņu, 12 tad tev arī tiks piešķirta
gudrība un zināšanas; taču arī pārticību, bagātību un godu tev došu, kā nav bijis nevienam ķēniņam
pirms tevis un nebūs nevienam pēc tevis.»
13
Tad Salamans nokāpa no augstienes Gibeonā un devās no Saiešanas telts laukuma atpakaļ uz
Jeruzālemi un sāka valdīt pār Israēlu.
14
Un Salamans savāca vienkopus kara ratus un jātniekus, un viņam bija tūkstotis četri simti kara
ratu un divpadsmit tūkstoši jātnieku, un viņš tos nometināja kara ratu pilsētās un pie ķēniņa Jeruzālemē.
15
Un darīja ķēniņš, ka sudraba un zelta Jeruzālemē bija tik daudz kā akmeņu un ciedru koku tik
daudz kā vīģu koku ielejās.
16
Un Salamans ieveda zirgus no Ēģiptes un no Koas; un ķēniņa uzpircēji tos saņēma no Koas par
cietu cenu.
17
Un tie ieveda no Ēģiptes kara ratus par seši simti sudraba seķeļiem, bet vienu zirgu par simts
piecdesmit. Un tāpat ar viņa starpniecību tos piegādāja visiem hetiešu ķēniņiem un Aramas ķēniņiem.
18
Un Salamans nolēma uzcelt namu Tā Kunga Vārdam un pili sev, savai ķēniņa valsts varai.
1

2. nodaļa
Un Salamans lika norīkot septiņdesmit tūkstošus vīru nastu nešanai un astoņdesmit tūkstošus
akmeņkaļu Jūdas kalnos un pār viņiem trīs tūkstošus seši simti uzraugu.
2
Un Salamans sūtīja ziņu Tiras ķēniņam Hūrāmam un lika viņam sacīt: «Tāpat kā tu esi darījis
manam tēvam Dāvidam un esi viņam sūtījis ciedru kokus, lai viņš sev uzceltu namu, kurā viņš varētu
dzīvot, – tāpat izturies arī pret mani.
3
Jo, redzi, es gribu celt namu Tā Kunga, sava Dieva, Vārdam, lai to Viņam veltītu un lai Viņa
priekšā kvēpinātu smaržīgas kvēpināmās zāles un lai pastāvīgi būtu izliktas skatāmās maizes, kā arī tiktu
upurēti dedzināmie upuri ik rītus un ik vakarus, sabatos un jaunos mēnešos, un Tā Kunga, mūsu Dieva,
noliktajos svētku laikos, kā tas ir Israēlam noteikts uz mūžīgiem laikiem.
4
Un tas nams, ko es celšu, būs liels, jo mūsu Dievs ir lielāks nekā visi citi dievi.
1
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Bet kas gan spētu uzcelt Viņam namu, ja jau debesis un visu debesu debesis nevar Viņu pilnīgi
aptvert! Un kas gan es esmu, ka varētu uzcelt Viņam namu? Bet to daru, lai Viņa priekšā nestu
kvēpināmo upuri.
6
Un nu tagad atsūti man gudru vīru, kas māk apstrādāt zeltu un sudrabu, varu un dzelzi, purpura
un karmezīna un violeta purpura audumu, un tādu, kas labi prastu darināt grebumus kopā ar tiem
gudrajiem vīriem, kas man jau ir kā Jūdā, tā Jeruzālemē un kurus ir sapulcinājis un apmācījis mans tēvs
Dāvids.
7
Sūti man arī ciedru kokus, ciprešu un sarkankokus no Libanona kalniem, jo es zinu, ka tavi kalpi
ir krietni Libanona koku cirtēji; un redzi, mani kalpi būs kopā ar taviem kalpiem, 8 lai viņi sagatavotu
man kokus lielā vairumā, jo tas nams, ko es celšu, būs liels un apbrīnojams.
9
Un redzi, es došu taviem kalpiem, kas būs koku cirtēji, iztikai divdesmit tūkstoš koras kviešu,
divdesmit tūkstoš koras miežu, divdesmit tūkstoš batas vīna un divdesmit tūkstoš batas eļļas.»
10
Tad Hūrāms, Tiras ķēniņš, atbildēja ar rakstu, ko viņš nosūtīja Salamanam: «Tāpēc, ka Tas
Kungs Savu tautu mīl, Viņš tevi ir licis tai par ķēniņu.»
11
Un tālāk Hūrāms sacīja: «Slavēts lai ir Tas Kungs, Israēla Dievs, kas ir radījis debesis un zemi
un kas ir ķēniņam Dāvidam devis gudru, sapratīgu un veiksmīgu dēlu, kurš cels Tam Kungam namu un
pili sev, savai ķēniņa valstij!
12
Tad nu tagad es tev sūtu gudru un sapratīgu vīru, kas ir šādu darbu pratējs, – Hūrām-Abiju, 13
kādas sievas dēlu, kas pati ir cēlusies no Dana cilts, bet viņa tēvs ir tirietis. Viņš prot apstrādāt zeltu un
sudrabu, varu un dzelzi, akmeņus un kokus, purpura, violeta purpura, smalku linu un karmezīna
audumus, arī darināt visādus grebumus, tāpat izplānot visādus meistariskus darbus, kādi vien tiktu viņam
uzdoti kopā ar taviem gudrajiem vīriem un tava tēva, mana kunga Dāvida, gudrajiem vīriem.
14
Lai tad nu mans kungs sūta saviem kalpiem gan kviešus, gan miežus, gan eļļu un vīnu, kā viņš
to solījis.
15
Bet mēs cirtīsim kokus Libanonā, cik tev vajag, un mēs tos tev pludināsim kā plostus pa jūru uz
Jafu; tad tu tos varēsi vest kalnup uz Jeruzālemi.»
16
Un Salamans saskaitīja visus svešiniekus, kas atradās Israēla zemē, pēc tās skaitīšanas, kuru bija
veicis viņa tēvs Dāvids, un viņu bija simts piecdesmit trīs tūkstoši seši simti.
17
Un no šiem viņš ņēma septiņdesmit tūkstošus kravu nešanai, astoņdesmit tūkstošus akmeņu
kalšanai Jūdas kalnājos, bet trīs tūkstošus seši simti par uzraugiem, lai tie skubinātu ļaudis strādāt.
5

3. nodaļa
Un Salamans iesāka celt Tā Kunga namu Jeruzālemē Morijas kalnā, kur Tas Kungs atklājās viņa
tēvam Dāvidam, – vietā, ko Dāvids bija izraudzījis, proti, uz jebusieša Ornana klona.
2
Un viņš sāka to celt savas valdīšanas ceturtajā gadā, gada otrā mēneša otrajā dienā.
3
Un šie ir pamata mēri, pēc kuriem Salamans cēla Dieva namu: tā garums, pēc pirmējiem olekšu
mēriem, bija sešdesmit olektis un platums – divdesmit olektis.
4
Un priekštelpas nama priekšpusē bija tik garas, cik nams plats, proti, divdesmit olektis, un
augstumā tās arī bija divdesmit olektis; tās viņš lika no iekšpuses pārsegt ar tīru zeltu.
5
Bet lielo svētnīcas telpu viņš apsita ar ciprešu koku kārtu un pēc tam to apvilka ar tīru zeltu; un
viņš to izrotāja ar palmām un važiņu vītnēm.
6
Un viņš izlika namu ar dārgiem akmeņiem greznumam, bet zelts bija Parvājimas zelts.
7
Un svētnīcas telpās viņš arī griestus, sijas, sliekšņus, sienas un durvis pārklāja ar zeltu un lika
izgrebt sienās ķerubu tēlus.
8
Un viņš taisīja vissvētākās vietas telpu; tās garums atbilda lielās svētnīcas nama platumam –
divdesmit olektis, un tās platums arī bija divdesmit olektis, un viņš to pārsedza ar tīru zeltu seši simti
talentu vērtībā.
9
Un naglu svars bija piecdesmit seķeļu zeltā. Un arī augšējās telpas viņš pārsedza ar zeltu.
10
Un viņš darināja vissvētākās vietas telpai divus ķerubus, divas skulptūras, un tos pārklāja ar
zeltu.
11
Un ķerubu spārni bija divdesmit olekšu garumā: viens ķeruba spārns, piecu olekšu garumā,
skāra telpas sienu, bet otrs spārns, arī piecu olekšu garumā, sniedzās līdz otra ķeruba spārnam, 12 tāpat
arī otra ķeruba spārns, piecu olekšu garumā, sniedzās līdz telpas sienai, bet otrs spārns, arī piecu olekšu
garumā, sniedzās līdz pirmā ķeruba spārnam, 13 tā ka šo ķerubu spārni bija izplesti divdesmit olekšu
garumā. Un paši tie stāvēja uz kājām, un to sejas bija pagrieztas uz svētnīcas iekšpusi.
14
Un viņš lika darināt priekškaru no violetā un sarkanā purpura auduma, no karmezīna un no
smalka linu auduma un tur ieauda ķerubus.
1
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Tad viņš lika uzcelt svētnīcas nama priekšā divus stabus, trīsdesmit piecas olektis augstus, bet
vainags katra staba augšgalā bija piecas olektis augsts.
16
Un viņš darināja važiņu vītnes un piestiprināja tās stabu augšgalā, un viņš darināja simts
granātābolu un lika pie važiņu vītnēm.
17
Šos stabus viņš uzcēla svētnīcas priekšā, vienu labajā, otru kreisajā pusē; un viņš nosauca labās
puses stabu vārdā Jahīns, bet kreisās puses stabu vārdā Boāss.
15

1

4. nodaļa
Un viņš izlēja vara altāri – divdesmit olektis garu un divdesmit olektis platu, un desmit olektis

augstu.
Un viņš vēl taisīja no vara lietu jūru; tā bija desmit olektis no vienas malas līdz otrai malai,
visapkārt apaļa, un tās augstums bija piecas olektis, bet tās apkārtmērs bija trīsdesmit olektis.
3
Un zem tās visapkārt atradās meža gurķiem līdzīgi veidojumi, pa desmit uz vienu olekti
visapkārt jūrai, un tie bija divās rindās un vienā lējumā ar pašu jūru.
4
Tā balstījās uz divpadsmit vēršiem; trīs no tiem bija ar skatu uz ziemeļiem, trīs uz rietumiem, trīs
uz dienvidiem un trīs uz austrumiem, bet pati jūra bija virsū uz tiem; vēršu pakaļpuses bija pagrieztas uz
iekšu.
5
Tās sienu biezums bija plaukstas platumā, un tās mala bija kā kausa mala, līdzīga lilijas ziedam;
un tajā sagāja trīs tūkstoši batu.
6
Un viņš darināja desmit katlus un novietoja piecus labajā un piecus kreisajā pusē, lai varētu
mazgāties; tur noskaloja gabalus, kas piederēja pie dedzināmā upura; bet pati jūra bija, lai priesteri tajā
mazgātos.
7
Un viņš taisīja desmit zelta lukturus, kā bija noteikts, un novietoja tos svētnīcā, piecus labajā un
piecus kreisajā pusē.
8
Viņš taisīja arī desmit galdus un novietoja tos svētnīcā, piecus labajā un piecus kreisajā pusē,
viņš darināja no tīra zelta arī simts slakāmo kausu.
9
Un viņš izveidoja priesteru pagalmu un lielo pagalma laukumu, un pagalma vārtus, un vārtu
durvis viņš noklāja ar varu.
10
Un jūru viņš novietoja nama labajā pusē, dienvidaustrumu stūrī.
11
Hūrāms izgatavoja arī podus, lāpstas un slakāmos kausus. Tā Hūrāms pabeidza to darbu, ko
viņš, ķēniņam Salamanam Dieva namu ceļot, bija uzņēmies veikt: 12 divus stabus ar to vainagiem stabu
augšgalos un divus pinumus, kas sedza vainagus stabu augšgalos, 13 un četri simti granātābolu pie abiem
pinumiem – divas granātābolu rindas bija pie ikkatra pinuma, lai apsegtu abu stabu vainagus.
14
Viņš darināja katlturus un pašus katlus uz tiem, 15 kā arī jūru un divpadsmit vēršus zem tās.
16
Un podus, lāpstas, upuru gaļas dakšas un visus rīkus Hūrām-Abijs izgatavoja ķēniņam
Salamanam Tā Kunga nama vajadzībām no spodrināta vara.
17
Jordānas līdzenumā ķēniņš lēja tos, cietā zemē starp Sukotu un Ceredatu.
18
Un Salamans taisīja visus šos rīkus ļoti lielā daudzumā, tā ka vara svars nekļuva zināms.
19
Un Salamans taisīja arī visas pārējās lietas Dieva namam – gan zelta altāri, gan galdus, uz
kuriem izlika skatāmās maizes, 20 arī lukturus ar to eļļas lukturīšiem no tīra zelta, ka tie degtu iekšējās
svētnīcas priekšā, kā bija noteikts, 21 tāpat no zelta arī puķes, lukturus un dakts dzirkles, ikvienu lietu no
tīra zelta, 22 arī dakts naži un slakāmie kausi, kvēpināmās pannas un ogļu trauki bija no tīra zelta. Tās
iekšējās durvis, kas veda uz vissvētāko vietu, un tā nama durvis, kas veda uz svētnīcu, bija no zelta.
2

5. nodaļa
Tā tika pabeigts viss darbs, ko Salamans darīja pie Tā Kunga nama. Tad Salamans ienesa visas
sava tēva Dāvida veltītās lietas – sudrabu, zeltu un visus rīkus, un viņš tās novietoja Dieva nama
dārgumu krātuvēs.
2
Tad Salamans sapulcināja Israēla vecajus un visus cilšu galvenos, Israēla bērnu tēvu namu
vadoņus Jeruzālemē, lai uznestu Tā Kunga derības šķirstu augšā no Dāvida pilsētas, tas ir, Ciānas.
3
Un visi Israēla vīri sapulcējās pie ķēniņa uz svētkiem, tas bija septītā mēnesī.
4
Kad visi Israēla vecaji bija sanākuši, tad levīti pacēla šķirstu.
5
Un viņi uznesa to augšā kopā ar Saiešanas telti un visiem svētiem priekšmetiem, kas atradās
teltī; visu to uznesa augšā levītu priesteri.
6
Bet ķēniņš Salamans un visa Israēla draudze, kas pie viņa bija sapulcējusies šķirsta priekšā,
upurēja kaujamiem upuriem tik daudz sīklopu un vēršu, ka tos nespēja nedz saskaitīt, nedz aplēst.
1
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Un priesteri ienesa Tā Kunga derības šķirstu savā vietā, nama iekšējā svētnīcā, vissvētākajā
vietā, zem ķerubu spārniem.
8
Jo ķerubu spārni bija izplesti pār šķirsta novietni, un tā ķerubi apklāja šķirstu un tā nesamās
kārtis no augšas.
9
Un nesamās kārtis bija tik garas, ka kāršu gali no šķirsta bija redzami iekšējās svētnīcas priekšā,
bet ārpusē tie nebija redzami; un tā tas tur ir līdz pat šai dienai.
10
Šķirstā nekā vairāk nebija iekšā kā vienīgi divas akmens plāksnes, kuras Mozus bija ielicis pie
Horeba kalna, kad Tas Kungs noslēdza derību ar Israēla bērniem pēc viņu iznākšanas no Ēģiptes.
11
Un notika, kad priesteri iznāca no svētnīcas – jo visi priesteri, kas bija tur, bija svētījušies,
neieturot iedalījumus, 12 un levīti, kas bija dziedātāji, proti, Asafs, Heimans, Jedutuns ar saviem dēliem
un brāļiem, visi tērpušies smalka linu auduma drānās, ar cimbālēm, arfām un cītarām bija nostājušies
altāra austrumu pusē un līdzās viņiem ap simts divdesmit priesteru, kas pūta taures, 13 un, vienlaicīgi
iesākoties mūzikai un dziesmai, šķita, it kā būtu tikai viens, kas taurētu, un viens, kas dziedātu, un tikai
skanētu viena balss, kas To Kungu teiktu un slavētu Viņu; un, kad uz augšu pacēlās tauru, cimbāļu un
citu instrumentu un slavas dziesmas skaņas, pauzdamas: «Jo Tas Kungs ir labs, un Viņa žēlastība paliek
mūžīgi!» – tad viss nams, Tā Kunga nams, piepildījās ar mākoni, 14 tā ka priesteri nevarēja nostāvēt, lai
kalpotu, šī mākoņa dēļ, jo Tā Kunga godība bija piepildījusi Dieva namu.
7

6. nodaļa
Toreiz Salamans sacīja: «Tas Kungs ir sacījis, ka Viņš vēlētos tumsā mājot, 2 bet es esmu Tev
uzcēlis dzīvojamu namu, noteiktu vietu, kur Tev jādzīvo uz mūžīgiem laikiem!»
3
Tad ķēniņš apgriezās, un viņš svētīja visu Israēla draudzi, bet visa Israēla draudze bija
piecēlusies kājās.
4
Un viņš sacīja: «Slavēts lai ir Tas Kungs, Israēla Dievs, kas ar Savu muti ir runājis ar manu tēvu
Dāvidu un kas ar Savu roku to ir piepildījis, sacīdams: 5 sākot no tās dienas, kopš Es esmu izvedis Savu
tautu, Israēlu, ārā no Ēģiptes, Es neesmu Sev no visām Israēla ciltīm izraudzījis nevienu pilsētu, lai tur
tiktu celts nams, kurā mājotu Mans Vārds, un Es arī neesmu izvēlējies nevienu vīru, kas lai vadītu Manu
tautu Israēlu, 6 bet Jeruzālemi Es esmu izraudzījis, lai tur mājotu Mans Vārds, un Es esmu izraudzījis
Dāvidu, lai tas valdītu pār Manu Israēla tautu.
7
Un mana tēva Dāvida sirds nodoms bija uzcelt namu Tā Kunga, Israēla Dieva, Vārdam, 8 bet Tas
Kungs sacīja manam tēvam Dāvidam: tas, ka tu savā sirdsprātā biji apņēmies uzcelt namu Manam
Vārdam, bija labi domāts un darīts, 9 tomēr ne tev būs šo namu celt, bet gan tavam miesīgam dēlam, kas
nāks no taviem gurniem, – tam būs šo namu uzcelt Manam Vārdam.
10
Un nu tagad Tas Kungs ir piepildījis Savu apsolījumu, kuru Viņš bija izteicis, jo es esmu stājies
sava tēva Dāvida vietā un es sēžu uz Israēla troņa, kā Tas Kungs bija solījis, un es esmu uzcēlis namu Tā
Kunga, Israēla Dieva, Vārdam.
11
Un tur es esmu novietojis šķirstu, kurā atrodas Tā Kunga derība, ko Viņš noslēdza ar Israēla
tautu.»
12
Un viņš nostājās pie Tā Kunga altāra pretī visai Israēla draudzei un izpleta savas rokas, 13 jo
Salamans bija jau agrāk darinājis paaugstinājumu no tīra vara un to novietojis svētnīcas pagalma vidū; tā
garums bija piecas olektis, tā platums bija piecas olektis un tā augstums bija trīs olektis; uz tā viņš tagad
uzkāpa un nometās ceļos visas Israēla draudzes priekšā, izpleta savas rokas pret debesīm 14 un lūdza:
«Tu, Kungs, Israēla Dievs! Nav tāda Dieva, kāds Tu esi, nedz debesīs, nedz virs zemes, Tu, kas turi
derību ar Saviem kalpiem un parādi viņiem žēlastību, Saviem kalpiem, kuri no visas savas sirds staigā
Tavā priekšā.
15
Tu esi tas, kas Savam kalpam, manam tēvam Dāvidam, esi piepildījis tos solījumus, ko Tu
viņam esi devis, jo Tu tiešām pats ar Savu muti sacīji un ar Savu roku Tu izpildīji tā, kā tas šodien ir!
16
Un nu, Kungs, Tu Israēla Dievs, turi Savam kalpam, manam tēvam Dāvidam, to, ko Tu viņam
apsolīji, sacīdams: lai nekad tev Manā priekšā nepietrūktu vīru, kas sēdēs uz Israēla troņa, ja tikai tavi
dēli pasargās savus ceļus, staigādami Manā bauslībā tāpat, kā tu esi staigājis Manā priekšā!
17
Tad nu, Kungs, Israēla Dievs, jel apstiprini Savu vārdu, ko Tu esi Savam kalpam Dāvidam
sacījis!
18
Bet vai tiešām Dievs dzīvos kopā ar cilvēkiem zemes virsū? Redzi, debesis un visas debesu
debesis nespēj Tevi aptvert, kā tad nu vēl šis nams, ko es esmu uzcēlis!
19
Taču pievērsies Sava kalpa lūgšanai un viņa sauksmei pēc žēlastības, Kungs, mans Dievs, Tu,
kas uzklausi skaļo saukšanu un pielūgšanu, ar ko Tavs kalps nemitīgi griežas pie Tevis!
1
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Lai Tavas acis ir atvērtas dienām un naktīm pār šo namu, pār šo vietu, par kuru Tu pats esi
sacījis, ka Tu liksi tur mājot Savam Vārdam, ka Tu uzklausīsi tās lūgšanas, ko Tavs kalps teiks šinī
vietā!
21
Tad nu uzklausi Sava kalpa un Savas tautas Israēla sirds lūgšanas pēc žēlastības, vārdus, ar
kādiem viņi Tevi šinī vietā pielūgs. Uzklausi no tās vietas, kur Tu mīti, no debesīm, un, kad Tu tās
dzirdi, tad piedod!
22
Ja vien kāds būtu kaut kā apgrēkojies pret savu tuvāko un pret viņu tiktu vērsts zvērests, liekot
viņam apzvērēt, un, kad viņš nāks še Tava altāra priekšā, šinī namā, lai zvērētu, 23 tad uzklausi Tu no
debesīm un dari un tiesā Savus kalpus, lai ļaundaris tiek piemeklēts, liekot viņa ceļam krist uz viņa
galvas, un taisnais attaisnots, darot tam pēc viņa taisnības!
24
Un, ja Tava tauta, Israēls, tiktu tās ienaidnieku sakauta, tāpēc ka viņi bija pret Tevi grēkojuši,
bet atgrieztos un apliecinātu Tavu Vārdu, un Tavā priekšā Tevi pielūgtu un lūgtos Tavas žēlastības šinī
namā, 25 tad uzklausi Tu pats no debesīm un piedod Savas tautas, Israēla, grēkus un liec viņiem
atgriezties atpakaļ tanī zemē, ko Tu viņiem un viņu tēviem esi devis.
26
Kad debesis būs aizslēgtas, kad lietus nelīs, tāpēc ka viņi būs pret Tevi apgrēkojušies, un, kad
viņi šinī vietā lūgs un apliecinās Tavu Vārdu un atgriezīsies no saviem grēkiem, tāpēc ka Tu būsi viņus
pārmācījis, 27 tad uzklausi debesīs un piedod Savu kalpu un Savas tautas, Israēla, grēkus, un rādi viņiem
labo ceļu, pa kuru lai viņi staigā, un dod lietu Savai zemei, ko Tu Savai tautai esi devis par īpašumu.
28
Un, kad zemē būs bada laiks vai mēris, vai sausums, vai rūsa, siseņi vai kukaiņi, kad viņu
ienaidnieki zemē ielauzīsies pret viņu vārtiem vai būs kādas sērgas un slimības, 29 kas tad lūgs, kas no
visas sirds piesauks, vai tas būtu viens cilvēks vai visa Tava tauta, Israēls, kad viņi ikviens atzīs savas
mokas un bēdas un izstieps savas rokas šinī namā, 30 tad uzklausi viņus no debesīm, no vietas, kur Tu
mīti, un piedod un dod ikvienam pēc viņa ceļiem, tāpēc ka Tu pazīsti viņu sirdi, jo Tu esi vienīgais, kas
pazīst cilvēku bērnu sirdis, 31 lai viņi Tevi bīstas, arvien staigādami Tavos ceļos visu savu mūža dienu,
cik ilgi viņi dzīvo tās zemes virsū, ko Tu esi devis mūsu tēviem!
32
Bet, ja arī kāds svešinieks, kas nepieder pie Tavas tautas, Israēla, bet nāk no tālas zemes Tava
lielā Vārda un Tavas stiprās rokas, un Tava izstieptā elkoņa dēļ, un, kad tas nāks un šinī namā Tevi
pielūgs, 33 tad uzklausi no debesīm, no tās vietas, kur Tu mīti, – uzklausi tādus un dari visu, kā dēļ tas
svešinieks Tevi lūgdams piesauks, lai visas zemes tautas atzīst Tavu Vārdu, lai tās Tevi tāpat bīstas kā
Tava tauta, Israēls, un lai viņi zina, ka šis nams, ko es esmu cēlis, ir nosaukts pēc Tava Vārda!
34
Kad Tava tauta dosies karā pret saviem ienaidniekiem pa to ceļu, pa kādu Tu vien viņus sūtīsi,
un viņi Tevi pielūgs, vaigu pagriezuši uz šo pilsētu, ko Tu esi izraudzījis, un pret šo namu, kuru es esmu
uzcēlis Tava Vārda godam, 35 tad uzklausi no debesīm viņu lūgšanas pēc žēlastības un viņu sirds
saukšanas, un nes viņiem tiesu, kāda tiem pienākas!
36
Un, kad viņi būs pret Tevi apgrēkojušies, – jo nav neviena cilvēka, kas nebūtu grēkojis un
negrēkotu, – un Tu dusmosies par viņiem, un Tu tos nodosi ienaidniekiem, ka viņu uzvarētāji tos aizved
gūstā ienaidnieku zemē vai nu uz tālu, vai tuvu zemi, 37 un kad viņi tad tanī zemē, uz kurieni viņi ir
aizvesti gūstā, atgrieztos savā sirdī un Tevi pielūgtu tanī zemē, kurp viņi ir aizvesti gūstā, sacīdami: mēs
esam grēkojuši, mēs esam vainojami, mēs esam darījuši bezdievīgu darbu.
38
Un, kad viņi pie Tevis atgriežas no visas savas sirds un no visas savas dvēseles tanī zemē, kur
viņi aizvesti gūstā un kur viņiem jādzīvo gūstā, un viņi Tevi pielūgs, pagriezušies pret savu zemi, ko Tu
esi devis viņu tēviem, un pret šo pilsētu, ko Tu esi izraudzījis, un pret šo namu, ko es esmu cēlis Tava
Vārda godam, 39 tad uzklausi no debesīm, no vietas, kur Tu mīti, viņu lūgšanas pēc žēlastības un viņu
sirds kliedzienus un dari tā, kāda tiesa viņiem pienākas, un piedod Savai tautai, ko tā pret Tevi bija
grēkojusi.
40
Bet nu, mans Dievs, lai Tavas acis ir atvērtas, un Tavām ausīm lai labpatiktu dzirdēt šo lūgšanu
šinī vietā.
41
Un nu celies, Kungs, mans Dievs, un nāc Savā miera vietā, Tu pats un Tavas visspēcības
šķirsts! Lai Tavi priesteri, Tu, Kungs, mans Dievs, tērpjas pestīšanā, un Tevis apžēlotie lai līksmojas
savā laimē!
42
Ak, Kungs, mans Dievs, neatmet Sava svaidītā vaigu! Piemini Savam kalpam Dāvidam solīto
žēlastību!»
20

7. nodaļa
Kad Salamans bija beidzis savu lūgšanu, tad uguns nonāca no debesīm un aprija dedzināmos
upurus un kaujamos upurus, un Tā Kunga godība piepildīja to namu, 2 tā ka priesteri nevarēja ieiet Tā
Kunga namā, jo Tā Kunga godība piepildīja Tā Kunga namu.
1
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Un, kad visi Israēla bērni redzēja uguni nonākam un Tā Kunga godību izplešamies pār svētnīcu,
tad viņi metās uz sava vaiga pie zemes, uz akmens seguma viņi nolieca savu vaigu un pielūdza un teica
To Kungu, ka Viņš ir labs un ka Viņa žēlastība paliek mūžīgi.
4
Un ķēniņš un visa tauta ziedoja kaujamos upurus Tā Kunga priekšā.
5
Un ķēniņš Salamans veltīja kā kaujamos upurus divdesmit divus tūkstošus vēršu un simts
divdesmit tūkstošus sīklopu; tā ķēniņš un visa tauta iesvētīja Dieva namu.
6
Un priesteri stāvēja savā kalpošanā un levīti ar Tā Kunga mūzikas instrumentiem, ko ķēniņš
Dāvids bija taisījis, lai slavētu To Kungu, lai Viņa žēlastība paliktu mūžīgi, un iepretim viņiem priesteri
pūta taures, un viss Israēls stāvēja.
7
Tad arī Salamans iesvētīja pagalma vidējo daļu, kas atradās Tā Kunga nama priekšā, jo tur viņš
sagatavoja dedzināmos upurus un labprātīgo dāvanu upuru taukus, tāpēc ka vara dedzināmo upuru
altāris, ko Salamans bija uztaisījis, nespēja uzņemt ne dedzināmos upurus, ne ēdamos upurus, nedz
tauku gabalus no labprātīgiem kaujamiem upuriem.
8
Un Salamans šinī laikā rīkoja svētkus septiņas dienas, un viss Israēls bija kopā ar viņu varen
lielā svētku sapulcē, no Hamatas pievārtes līdz Ēģiptes upei.
9
Bet astotajā dienā viņi turēja svētku sapulci, jo altāra iesvētīšanu viņi bija svinējuši septiņas
dienas, un svētki arī ilga septiņas dienas.
10
Bet divdesmit trešajā dienā septītajā mēnesī viņš atlaida tautu uz savām mājām. Visi bija
priecīgi un līksmi to labumu dēļ, ko Tas Kungs bija darījis gan Dāvidam, gan Salamanam, gan Savai
tautai Israēlam.
11
Kad Salamans pabeidza Tā Kunga namu un ķēniņa namu un bija arī sagādājis visu, ko
Salamans bija iecerējis, vai nu Tā Kunga nama, vai ķēniņa nama vajadzībām, un tas viņam bija
paveicies, 12 tad Tas Kungs parādījās Salamanam naktī sapnī un viņam sacīja: «Es esmu uzklausījis tavu
lūgšanu, un šo vietu esmu Sev izraudzījis par upura namu.
13
Redzi, kad Es aizslēgšu debesis, ka lietus nelīs, vai kad Es pavēlēšu siseņiem, lai viņi noēd
zemi, vai ja Es sūtīšu mēri Savai tautai, 14 un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad
pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus
no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi.
15
Tad nu tagad Manas acis būs atvērtas un Manām ausīm labpatiks dzirdēt šinī vietā izteiktās
lūgšanas, 16 jo Es esmu izraudzījis šo namu un esmu to darījis svētu, lai tur mūžīgi mājotu Mans Vārds
un Manas acis un Mana sirds būtu tur vienumēr.
17
Un nu, ja tu staigāsi Manā priekšā, gluži kā tavs tēvs Dāvids ir staigājis, un pildīsi visu tā, kā Es
esmu tev pavēlējis, un ievērosi Manus likumus un Manas tiesas, 18 tad Es nostiprināšu tavas ķēniņa
valsts troni, kā Es to esmu svinīgi apsolījis tavam tēvam Dāvidam, sacīdams: tev nekad netrūks vīru, kas
valdīs pār Israēlu!
19
Bet, ja jūs no Manis novērsīsities un atstāsit Manus likumus un Manus baušļus, ko Es esmu
jums devis, un iesit un kalposit citiem dieviem un pielūgsit tos, 20 tad Es iznīdēšu Israēla bērnus no
Manas zemes, kuru Es tiem esmu devis, un no šī nama, kuru Es biju svētījis Savam Vārdam, un Es viņus
aizsūtīšu prom no Sava vaiga, un Es tos darīšu par nievu vārdu un apsmieklu visu tautu starpā.
21
Bet par šo namu, kura augstumu redzēja ikviens, kas tam kaut reizi gājis garām, – par to izbīsies
un sacīs: kāpēc gan Tas Kungs ir tā izrīkojies ar šo zemi un šo namu?
22
Un tad atbildēs: par sodu, tāpēc ka viņi atstājuši To Kungu, savu tēvu Dievu, kas viņus izveda
no Ēģiptes zemes, un ir pakļāvušies citiem dieviem un pielūguši tos, un kalpojuši tiem, – tādēļ Viņš pār
tiem ir licis nākt visai šai nelaimei!»
3

8. nodaļa
Bet pēc divdesmit gadiem, kad Salamans bija uzcēlis Tā Kunga namu un savu namu, 2 tad
Salamans no jauna nocietināja tās pilsētas, ko Hūrāms no savējām bija piešķīris Salamanam, un viņš tur
novietoja Israēla bērnus.
3
Pēc tam Salamans devās uz Hamat-Cobu un to iekaroja.
4
Un viņš nocietināja tuksnesī Tadmoru un visas pārējās noliktavu pilsētas, ko viņš Hamatā bija
cēlis.
5
Un viņš izveidoja Kalna un Lejas Bet-Horonu par stiprām pilsētām ar mūriem, vārtiem un vārtu
aizšaujamiem, 6 tāpat arī Baalatu un visas noliktavu pilsētas, kas Salamanam piederēja, un visas kara
ratu pilsētas, visas jātnieku pilsētas un visas pilsētas, ko Salamans vēlējās uzcelt gan Jeruzālemē, gan
Libanonā, gan arī visā viņa ķēniņa valstī.
1
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Un visiem ļaudīm, kas bija atlikušies no hetiešiem, no amoriešiem, no ferisiešiem, no heviešiem
un no jebusiešiem, kuri nebija Israēla izcelsmes, 8 viņu pēcnācējiem, kas bija palikuši pēc viņiem šinī
zemē un kurus Israēla bērni nebija pilnīgi iznīcinājuši, – tiem Salamans uzlika darbu klausību, līdz pat
šai dienai.
9
Bet no Israēla dēliem Salamans nevienu nepadarīja par vergu savos darbos, bet tie kalpoja
karaspēkā kā karavīri, kā virsnieki un kā pavēlnieki pār viņa kara ratiem un pār viņa jātniekiem.
10
Un pārraugu skaits, kas bija ķēniņam Salamanam, bija divi simti piecdesmit; viņu pienākums
bija uzraudzīt tautu tās darbos.
11
Un faraona meitas dzīvokli Salamans pārvietoja no Dāvida pilsētas augšup uz to namu, ko viņš
viņai bija uzcēlis, jo viņš teica tā: «Nevienai manai sievai nebūs dzīvot Israēla ķēniņa Dāvida namā, jo
tās ir svētas vietas, kopš tajās ir novietots Tā Kunga šķirsts.»
12
Tad Salamans upurēja Tam Kungam dedzināmos upurus uz Tā Kunga altāra, ko viņš bija
uzcēlis priekštelpas priekšā, 13 upurēdams ikkatru dienu savu tiesu, kā Mozus bija pavēlējis, sabatos un
Jauna mēness svētkos, un noteiktos svētkos trīs reizes gadā: Neraudzētās maizes svētkos, nedēļas
svētkos un Būdiņu svētkos.
14
Un viņš pēc sava tēva Dāvida pavēles izveidoja nodaļas – priesterus kalpošanai un levītus
savam amatam, slavēt un palīdzēt priesteriem, kā noteikts, ik dienas; tāpat viņš noteica vārtu sargu
nodaļām noteiktus vārtus sargāšanai; tā viņš izpildīja Dāvida, Dieva vīra, pavēles.
15
Un nevienā vietā viņi neatkāpās no ķēniņa rīkojumiem par priesteriem un levītiem un arī par
dārgumu krātuvēm.
16
Tā Salamans pabeidza visu savu darbu, no Tā Kunga nama pamatu likšanas dienas līdz Tā
Kunga nama pilnīgai uzcelšanai.
17
Tad Salamans devās uz Ecion-Geberu un uz Ēlatu jeb Ēlotu, kas atradās jūras malā Edoma
zemē.
18
Bet Hūrāms viņam nosūtīja ar saviem kalpiem kuģus un ļaudis, kas labi pazina jūru. Viņi devās
kopā ar Salamana kalpiem uz Ofīru, atveda no turienes četri simti piecdesmit talentus zelta un to nodeva
ķēniņam Salamanam.
7

9. nodaļa
Kad Sābas ķēniņiene dzirdēja par Salamana slavu, tad viņa devās ceļā, lai pārbaudītu Salamanu
ar mīklām, – uz Jeruzālemi ar varen lielu pavadoņu pulku un ar kamieļiem, kuri nesa dārgas zāles un ļoti
daudz zelta un dārgakmeņu. Un, kad viņa bija atnākusi pie Salamana, tad viņa ar to runāja par itin visu,
kas bija uz sirds.
2
Un Salamans atbildēja uz visiem viņas jautājumiem, un Salamanam nebija nekā apslēpta, ko
viņš tai nebūtu izskaidrojis.
3
Kad Sābas ķēniņiene redzēja Salamana gudrību un to namu, ko viņš bija uzcēlis, 4 un viņa galda
ēdienus un viņa kalpu dzīvokļus, viņa virsnieku stāju un viņu apģērbu, viņa dzērienu pasniedzējus un
viņu apģērbu, un arī viņa dedzināmos upurus, kurus viņš upurēja Tā Kunga namā, tad viņai aiz izbrīna
aizrāvās elpa.
5
Un viņa sacīja ķēniņam: «Patiess ir tas vārds, ko es esmu savā zemē dzirdējusi gan par taviem
darbiem, gan par tavu gudrību.
6
Bet es citu vārdiem tikmēr negribēju ticēt, tiekāms es pati nācu un apskatīju savām acīm; un
redzi, man nebija ne puse pateikta no visas tavas lielās gudrības; tev ir daudz vairāk nekā tikai tā slava,
par ko es dzirdēju.
7
Svētīgi ir tavi vīri, un svētīgi ir tavi kalpotāji, kuri vienmēr stāv tavā priekšā un dzird tavu
gudrību!
8
Slavēts lai ir Tas Kungs, tavs Dievs, kuram ir labpaticies tevi sēdināt uz Sava troņa par ķēniņu
Tam Kungam, tavam Dievam! Tāpēc, ka tavs Dievs Israēlu mīl, gribēdams to uzturēt mūžīgi laimīgu,
Viņš tevi ir iecēlis viņiem par ķēniņu, lai tu darītu tiesu un taisnību.»
9
Un viņa deva ķēniņam simts divdesmit talentus zelta un balzamu lielā vairumā, un dārgakmeņus;
un tur nebija tāda balzama kā šī, ko Sābas ķēniņiene dāvināja ķēniņam Salamanam.
10
Un arī Hūrāma kalpi un Salamana kalpi, kas bija atveduši zeltu no Ofīras, atveda sarkankokus
un dārgakmeņus.
11
Un ķēniņš uztaisīja no sarkankoka kāpnes Tā Kunga namā, arī ķēniņa namā, tāpat cītaras un
arfas dziedātājiem; tādi dāvinājumi nekad iepriekš nebija redzēti Jūdas zemē.
1

VEcordia, izvilkums L-BIBLE2

203

Bībele. Vēstures Grāmatas

Un ķēniņš Salamans deva Sābas ķēniņienei visu, kas viņai patika un ko viņa no tā lūdza; vēl
vairāk nekā viņa pati bija ķēniņam atvedusi. Un viņa griezās atpakaļ ar saviem pavadoņiem un gāja uz
savu zemi.
13
Un zelta svars, kas Salamanam ik gadus ienāca, bija seši simti sešdesmit seši talenti zelta, 14
neskaitot to, kas ienāca no tirgotājiem un veikalniekiem; bez tam vēl visi Arābijas ķēniņi un zemes
pārvaldnieki nesa Salamanam gan zeltu, gan sudrabu.
15
Un ķēniņš Salamans lika darināt divi simti vairogu no kalta zelta, seši simti zelta seķeļu viņš
deva katram vairogam, 16 un trīs simti mazu vairogu no kalta zelta, un viņš deva trīs simti zelta seķeļus
katram mazajam vairogam; un ķēniņš tos novietoja Libanona ciedru namā.
17
Un ķēniņš darināja lielu troni no ziloņkaula, un to viņš pārvilka ar tīru zeltu.
18
Šim tronim bija seši pakāpieni, un tronim apakšā bija piestiprināts zelta kāju soliņš; abās pusēs
sēdeklim atradās atbalsti rokām, un tiem līdzās stāvēja divi lauvas.
19
Bez tam divpadsmit lauvas stāvēja uz sešiem troņa pakāpieniem abās pusēs; nekas tāds vēl
nekad nevienā ķēniņa valstī nebija darināts.
20
Un visi ķēniņa dzeramie trauki bija no zelta; tāpat arī visi trauki Libanona ciedru namā bija no
tīra zelta, un sudrabu Salamana laikā neturēja ne par ko, 21 jo ķēniņa kuģi ar Hūrāma kalpiem devās uz
Taršišu, un reizi pa trijiem gadiem kuģis no Taršišas griezās atpakaļ un atveda zeltu un sudrabu,
ziloņkaulu, mērkaķus un pāvus.
22
Un tā ķēniņš Salamans kļuva visvarenākais visu pasaules ķēniņu vidū bagātībā un gudrībā.
23
Un visi ķēniņi virs zemes centās Salamanu redzēt, lai dzirdētu viņa gudrību, ko Dievs bija licis
viņa sirdī.
24
Un viņi ikviens atnesa savas dāvanas – sudraba rīkus un zelta traukus, un drānas, ieročus, mirres
un balzamu, zirgus un mūļus, un tā tas notika gadu no gada.
25
Un Salamanam bija četri tūkstoši pajūgu, zirgu un ratu, un divpadsmit tūkstoši jātnieku, un viņš
tos novietoja kara ratu pilsētās un paturēja arī savā tuvumā Jeruzālemē.
26
Un viņš valdīja pār visiem ķēniņiem no lielās upes līdz filistiešu zemei un līdz Ēģiptes robežām.
27
Un darīja ķēniņš, ka sudraba Jeruzālemē bija tik daudz kā akmeņu un ciedru koku kā vīģes koku
ielejās.
28
Un ļaudis veda Salamanam zirgus no Ēģiptes un no visām pārējām zemēm.
29
Pārējie Salamana laika notikumi, gan sākotnējie, gan beidzamie – tie visi ir uzrakstīti pravieša
Nātāna laiku grāmatā, arī silonieša Ahijas pravietojumos un redzētāja Jedija redzējumos par Jerobeāmu,
Nebata dēlu.
30
Un Salamans valdīja Jeruzālemē pār Israēlu četrdesmit gadus.
31
Un Salamans gūlās pie saviem tēviem, un viņš tika apglabāts sava tēva Dāvida pilsētā, un viņa
dēls Rehabeāms kļuva ķēniņš viņa vietā.
12

10. nodaļa
Un Rehabeāms gāja uz Sihemu, jo Sihemā bija sanācis viss Israēls, lai viņu celtu par ķēniņu.
2
Un notika, kad Jerobeāms, Nebata dēls, to dzirdēja, – jo viņš bija vēl Ēģiptē, kur viņš bija
aizbēdzis no ķēniņa Salamana, – tad Jerobeāms griezās atpakaļ no Ēģiptes, 3 jo ļaudis bija nosūtījuši
vēsti un viņu aicinājuši. Un Jerobeāms nāca un viss Israēls kopā ar viņu; viņi runāja ar Rehabeāmu,
sacīdami:
4
«Tavs tēvs mums ir uzlicis smagu jūgu; tad nu atvieglini tu grūto kalpošanu un smago jūgu, ko
viņš mums uzlicis, un tad mēs tev kalposim!»
5
Un viņš tiem atbildēja: «Pacietieties vēl trīs dienas, eita un tad griezieties atpakaļ pie manis!» Un
tauta aizgāja.
6
Un ķēniņš Rehabeāms prasīja padomu vecajiem, kas bija stāvējuši viņa tēva Salamana vaiga
priekšā, kamēr tas vēl dzīvoja, un viņš viņiem jautāja: «Kādu padomu jūs dodat, un kā man būs atbildēt
šai tautai?»
7
Tad tie viņam atbildēja, sacīdami: «Ja tu būsi laipnīgs pret šo tautu un rādīsi tai labu prātu, un
runāsi uz to laipnus vārdus, tad šie ļaudis tev būs kalpi visu mūžu.»
8
Bet viņš noraidīja vecaju padomu, ko tie viņam deva, un viņš prasīja padomu jaunajiem, kas ar
viņu bija kopā auguši un kas tagad stāvēja viņa vaiga priekšā.
9
Un viņš viņiem jautāja: «Kādu padomu jūs dodat, un kā lai atbildam šai tautai, kas ar mani
runājusi, sacīdama: dari vieglāku to jūgu, ko tavs tēvs mums ir uzlicis.»
10
Un tad viņam atbildēja jaunie, kas kopā ar viņu bija uzauguši, sacīdami: «Tā saki tiem ļaudīm,
kuri ir ar tevi runājuši un tev sacījuši: tavs tēvs ir mūsu jūgu darījis smagu, bet tu to atvieglini,
1
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noveldams to no mūsu pleciem, – tā tev tiešām viņiem jāsaka: mans mazais pirkstiņš ir resnāks nekā
mana tēva gurni!
11
Un tagad – ja nu mans tēvs jums bija uzkrāvis smagu jūgu, tad es jums to jūgu padarīšu vēl
smagāku; mans tēvs jūs pārmācīja ar pātagām, bet es jūs pārmācīšu ar dzeloņainām pātagām!»
12
Kad Jerobeāms un visa tauta nāca pie Rehabeāma trešajā dienā, kā ķēniņš bija pavēlējis,
sacīdams: griezieties atkal pie manis atpakaļ trešajā dienā, – 13 tad ķēniņš tautai atbildēja bargi, jo ķēniņš
Rehabeāms nebija klausījis vecaju padomu, 14 un viņš runāja ar tiem pēc jauno padoma, sacīdams: «Es
padarīšu smagu jūsu jūgu, un es tam vēl ko pielikšu klāt; mans tēvs jūs pārmācīja ar pātagām, bet es jūs
pārmācīšu ar dzeloņainām pātagām!»
15
Tā ķēniņš neuzklausīja tautu, jo tā tas bija nolikts arī no Dieva puses, lai Tas Kungs liktu
piepildīties tiem vārdiem, kurus Viņš bija caur silonieti Ahiju sacījis Jerobeāmam, Nebata dēlam.
16
Kad viss Israēls redzēja, ka ķēniņš neklausīja viņus, tad tauta to izteica atbildē ķēniņam,
sacīdama: «Kāda tad mums daļa gar Dāvidu? Mums nenākas arī nekāds mantojums no Īsaja dēla.
Ikviens lai griežas atpakaļ savās teltīs, Israēl! Un tagad uzraugi pats savu namu, Dāvid!» Un tā viss
Israēls atgriezās savās teltīs.
17
Bet pār tiem Israēla bērniem, kas dzīvoja Jūdas pilsētās, – pār tiem valdīja Rehabeāms.
18
Kad ķēniņš Rehabeāms sūtīja Hadorāmu, kas bija pār klausības darbiem, tad Israēla bērni viņu
nomētāja ar akmeņiem, un viņš nomira. Un ķēniņš Rehabeāms steigšus iekāpa savos ratos, lai bēgtu uz
Jeruzālemi.
19
Tā Israēls atkrita no Dāvida nama, līdz pat šai dienai.
11. nodaļa
Un, nonācis Jeruzālemē, Rehabeāms sapulcināja visu Jūdas un Benjamīna namu – simts
astoņdesmit tūkstošus izlasītu karotāju, lai dotos karot ar Israēlu un atgrieztu atpakaļ ķēniņa valsti sev –
Rehabeāmam.
2
Bet Tā Kunga vārds nāca pār Šemaju, Dieva vīru, sacīdams:
3
«Saki Jūdas ķēniņam Rehabeāmam, Salamana dēlam, un visam Israēlam Jūdā un Benjamīnā,
teikdams: 4 tā saka Tas Kungs: necelieties un nekarojiet ar saviem brāļiem; griezieties ikviens atpakaļ
savās mājās, jo šis notikums ir Manis nolikts.» Un viņi paklausīja Tā Kunga vārdiem un atteicās doties
pret Jerobeāmu.
5
Un Rehabeāms dzīvoja Jeruzālemē, viņš izveidoja pilsētas Jūdā par stipriem cietokšņiem.
6
Un viņš nocietināja Bētlemi, Ētāmu un Tekoju, 7 un Bet-Cūru, Soho un Adullāmu, 8 un Gātu,
Marešu un Zifu, 9 un Adoraimu, Lahišu un Azeku, 10 un Coru, Ajalonu un Hebronu, kas Jūdā un
Benjamīnā jau bija stipri nocietinātas.
11
Un viņš nostiprināja vēl vairāk šos nocietinātos cietokšņus un novietoja tajos pārvaldniekus,
sakrāja tur pārtiku, eļļu un vīnu.
12
Un ikkatrā pilsētā bija lielie vairogi, kā arī šķēpi, tā ka viņš tās padarīja ļoti stipras, un tā viņam
piederēja Jūda un Benjamīns.
13
Bet priesteri un levīti, kas bija no itin visa Israēla, atnāca un nostājās viņa priekšā, kalpodami
viņam no visām Israēla zemes malām, 14 jo levīti atstāja savas apmešanās vietas un savus īpašumus un
devās uz Jūdu un uz Jeruzālemi, tādēļ ka Jerobeāms ar saviem dēliem lika tiem staigāt nepareizus ceļus,
neļaujot viņiem palikt par Tā Kunga priesteriem.
15
Un viņš pats sev iecēla priesterus kalnu augstienēs vietējiem dēmoniem un teļu tēliem, ko viņš
bija licis darināt.
16
Un levītiem sekoja no visām Israēla ciltīm tie, kas bija savās sirdīs nolēmuši meklēt To Kungu,
kas ir Israēla Dievs; tie devās uz Jeruzālemi, lai nestu kaujamos upurus Tam Kungam, savu tēvu
Dievam.
17
Tā šie pienācēji nostiprināja Jūdas ķēniņa valsti un deva spēku Rehabeāmam, Salamana dēlam,
trīs gadus, jo trīs gadus tie staigāja Dāvida un Salamana ceļus.
18
Un Rehabeāms ņēma sev par sievu Mahalatu, Dāvida dēla Jerimota un Ēliāba, Īsaja dēla, meitas
Abihailas meitu.
19
Un viņa dzemdēja viņam dēlus: Jehušu, Šemarju un Sahāmu.
20
Un pēc viņas viņš ņēma Maāhu, Absaloma meitu; viņa dzemdēja viņam Abiju, Ataju, Zizu un
Šelomītu.
21
Un Rehabeāms mīlēja Maāhu, Absaloma meitu, vairāk nekā visas savas sievas un blakussievas.
Viņš bija apņēmis astoņpadsmit sievas un sešdesmit blakussievas, un viņš dzemdināja divdesmit astoņus
dēlus un sešas meitas.
1
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Un Rehabeāms iecēla Abiju, Maāhas dēlu, par galveno un vadoni pārējiem brāļiem, jo viņam
bija nodoms to celt par ķēniņu.
23
Viņš bija gudrs savā rīcībā un sadalīja savu dēlu pulku pa visiem Jūdas un Benjamīna novadiem
un nocietinātām pilsētām, piešķirdams viņiem lielā daudzumā pārtikas krājumus un sameklēdams
viņiem daudz sievu.
22

12. nodaļa
Kad Rehabeāma ķēniņa valsts bija nostiprinājusies un viņa vara nodrošināta, tad viņš atmeta Tā
Kunga bauslību un viss Israēls līdz ar viņu.
2
Bet ķēniņa Rehabeāma piektajā valdīšanas gadā Ēģiptes ķēniņš Šīšaks devās pret Jeruzālemi, jo
jūdi bija lauzuši uzticību Tam Kungam.
3
Viņš nāca ar tūkstoš divi simti kara ratiem un ar sešdesmit tūkstoš jātniekiem, un neskaitāms bija
ļaužu pulks, kas nāca no Ēģiptes kopā ar viņu: lībieši, sukieši un kušīti (etiopieši).
4
Un viņš iekaroja stipri nocietinātās pilsētas, kas bija Jūdā, un nonāca pie Jeruzālemes.
5
Tad pravietis Šemaja ieradās pie Rehabeāma un pie Jūdas vadoņiem, kuri, baidīdamies no
Šīšaka, bija sapulcējušies Jeruzālemē, un viņš tiem sacīja: «Tā saka Tas Kungs: jūs esat Mani atstājuši,
tāpēc Es arī jūs tagad esmu atstājis Šīšaka rokā.»
6
Tad Israēla vadoņi un pats ķēniņš pazemojās un sacīja: «Tas Kungs ir taisns!»
7
Kad Tas Kungs redzēja, ka viņi bija pazemojušies, tad pravietis Šemaja izdzirdēja Tā Kunga
vārdus, kas viņam teica: «Viņi ir pazemojušies, tāpēc Es tos neizdeldēšu, bet Es tos jo drīz izglābšu, un
Es neizliešu Savu bardzību pār Jeruzālemi ar Šīšaka roku!
8
Un tomēr lai viņi kļūst viņam par kalpiem un lai atzīst, kas tas ir – kalpot Man un kas tas ir –
kalpot pasaules ķēniņam.»
9
Un tad Ēģiptes ķēniņš Šīšaks devās uzbrukumā pret Jeruzālemi un nolaupīja Tā Kunga nama
dārgumus – un viņš paņēma visu; viņš paņēma arī tos zelta vairogus, ko Salamans bija licis darināt.
10
Tad ķēniņš Rehabeāms lika taisīt to vietā vara vairogus un piešķīra tos pils sardzes virsniekiem,
kas apsargāja ķēniņa nama ieeju.
11
Kad vien ķēniņš gāja Tā Kunga namā, tad pils sardze nāca un nesa tos, un pēc tam viņi tos atkal
novietoja atpakaļ pils sardzes istabā.
12
Un tāpēc, ka viņš pats pazemojās, Tā Kunga dusmu karstums no viņa atkāpās, tā ka Viņš to
pilnīgi neiznīcināja, jo arī vēl Jūdā varēja atrast labus darbus.
13
Tādējādi Rehabeāms atkal nostiprinājās un valdīja Jeruzālemē. Rehabeāms bija četrdesmit
vienu gadu vecs, kad viņš kļuva ķēniņš, un septiņpadsmit gadus viņš valdīja Jeruzālemē, pilsētā, ko Tas
Kungs bija izraudzījis kā vienīgo no visām Israēla pilsētām, lai tanī liktu mājot Savam Vārdam. Un viņa
mātes vārds bija Naāma; viņa bija amoniete.
14
Un viņš darīja ļaunu, jo viņa sirds nebija pastāvīga To Kungu meklēt.
15
Bet stāsti par Rehabeāmu, kā pirmie, tā pēdējie, ir uzrakstīti pravieša Šemajas un redzētāja Ido
darbos. Un karš starp Rehabeāmu un Jerobeāmu nemitējās visu viņu mūža dienu.
16
Kad Rehabeāms gūlās pie saviem tēviem, tad viņš tika apglabāts Dāvida pilsētā, un viņa dēls
Abija kļuva ķēniņš viņa vietā.
1

13. nodaļa
Ķēniņa Jerobeāma astoņpadsmitajā valdīšanas gadā Abija kļuva ķēniņš pār Jūdu.
2
Trīs gadus viņš valdīja Jeruzālemē; un viņa mātes vārds bija Mihaja, Ūriēla meita no Gibeas. Un
Abijas un Jerobeāma starpā cēlās karš.
3
Un Abija devās uzbrukumā ar drosmīgu vīru pulku – četri simti tūkstošiem izlasītu vīru, bet
Jerobeāms pret viņu virzīja kaujai astoņi simti tūkstošus izlasītu vīru, drosmīgus varoņus.
4
Un Abija uzkāpa Cemaraima kalna galotnē, kas atrodas Efraima kalnājā, un sacīja: «Jerobeām
un viss Israēl, uzklausiet mani!
5
Vai jums nav zināms, ka Tas Kungs, Israēla Dievs, ir nodevis ķēniņa valsts varu pār Israēlu
Dāvidam uz mūžīgiem laikiem – gan viņam, gan viņa dēliem – ar sāls derību?
6
Bet Jerobeāms, Nebata dēls, Salamana, Dāvida dēla, kalps, ir sacēlies pret savu kungu.
7
Un pie viņa ir sapulcējušies nevērtīgi klaidoņi, ļaundari, un tagad tie ir nostiprinājušies spēkā
pret Rehabeāmu, Salamana dēlu, jo Rehabeāms kādreiz bija jauneklis ar maigu sirdi un nebija pats pret
viņiem stingri nostājies.
1
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Un tagad jūs domājat stipri turēties pret Tā Kunga ķēniņa valsts varu, kas atrodas Dāvida dēlu
rokā, tādēļ ka jūsu ir liels pulks un ka jums ir zelta teļu tēli, ko Jerobeāms ir jums licis izveidot par elka
dieviem.
9
Vai jūs neesat Tā Kunga priesterus, Ārona dēlus, un levītus izdzinuši, un vai jūs neesat paši sev
cēluši priesterus kā citas tautas? Ikviens, kas nāca, lai pats ar savu roku iesvētītos, nesdams upurim
jaunu vērsi un septiņus aunus, – tāds kļuva priesteris tādiem, kas nav dievi.
10
Turpretī mums Tas Kungs ir mūsu Dievs, un mēs Viņu neatmetam; un priesteri Tam Kungam –
Ārona dēli un levīti atrodas savā amatā.
11
Un tie Tam Kungam iededzina dedzināmos upurus ik rītus un ik vakarus, kvēpina saldos
kvēpināmos upurus un liek skatāmo maizi uz galda no tīra zelta; viņi arī gādā par zelta lukturi un tā eļļas
lukturīšiem, ka tie degtu ik vakarus; jo mēs turam Tā Kunga, mūsu Dieva, pavēles, bet jūs esat Viņu
atmetuši.
12
Un, redziet, mūsu vadonis ir Dievs, Viņš ir ar mums un Viņa priesteri, kas pūš trauksmes taures,
lai tās skanētu pret jums! Ak, jūs, Israēla bērni! Nekarojiet pret To Kungu, savu tēvu Dievu, jo tas jums
neizdosies.»
13
Bet Jerobeāms sūtīja karavīrus ielenkt viņus no aizmugures; tā nu viņi stāvēja Jūdas priekšā, bet
ielencēji – Jūdas aizmugurē.
14
Kad Jūda apgriezās apkārt, tad redzi, kauja bija viņu priekšā un aizmugurē. Un tie skaļi
piesauca To Kungu, un priesteri nepārtraukti pūta taures.
15
Un Jūdas vīri uzsāka kara saucienu, un, Jūdas kara saucienam skaļi atskanot, arī Dievs sita
Jerobeāmu un visu Israēlu Abijas un Jūdas priekšā.
16
Un Israēla bērni metās Jūdas priekšā bēgt, un Dievs tos nodeva viņu rokā.
17
Un Abija ar saviem karavīriem tos sakāva lielā kaujā, un no Israēla krita pieci simti tūkstoši
izlases vīru.
18
Tā nu Israēla bērni tika pazemoti, bet Jūdas bērni kļuva stipri, tāpēc ka viņi bija paļāvušies uz
To Kungu, savu tēvu Dievu.
19
Un Abija vajāja Jerobeāmu un iekaroja vairākas viņa pilsētas: Bēteli ar tās mazajām pilsētām,
Ješanu ar tās mazajām pilsētām un Ēfronu ar tās mazajām pilsētām.
20
Un Jerobeāms vairs neatguva savu spēku Abijas dienās, bet Tas Kungs viņu sita un lika viņam
nomirt pēkšņā nāvē.
21
Bet Abija nostiprinājās; viņš sev apņēma četrpadsmit sievas un dzemdināja divdesmit divus
dēlus un sešpadsmit meitas.
22
Un, kas vēl stāstāms par Abiju, tiklab viņa gaitas, kā arī viņa vārdi, ir uzrakstīts pravieša Ido
stāstos.
23
Un, kad Abija gūlās pie saviem tēviem, tad Jūdas ļaudis viņu apglabāja Dāvida pilsētā, un viņa
dēls Asa kļuva ķēniņš viņa vietā. Viņa laikā zemei bija miers desmit gadus.
8

14. nodaļa
Un Asa darīja to, kas ir labs un kas ir taisnīgs Tā Kunga, viņa Dieva, acīs.
2
Un viņš izdeldēja svešo dievu altārus un elku augstienes, un viņš nolauza elku stabus un nocirta
elku kokus.
3
Un viņš skubināja Jūdu meklēt To Kungu, viņu tēvu Dievu, un pildīt bauslību un pavēles.
4
Un viņš iznīdēja visās Jūdas pilsētās elku augstienes un saules stabus, un ķēniņa valstij zem viņa
bija miers.
5
Un viņš Jūdā uzcēla stipri nocietinātas pilsētas, jo zeme baudīja mieru, un tajos gados pret viņu
nebija nekāda kara, jo Tas Kungs bija viņam piešķīris mieru.
6
Un viņš sacīja Jūdam: «Uzcelsim šīs pilsētas un uzmūrēsim tām apkārt mūrus un torņus un
darināsim vārtus un aizšaujamās bultas! Vēl taču zeme ir mūsu, jo mēs esam To Kungu, mūsu Dievu,
meklējuši; mēs esam Viņu meklējuši, un Viņš mums visapkārt ir devis mieru.» Un tā viņi cēla un zēla.
7
Un Asam bija karaspēks no Jūdas, tādu, kas nesa lielos vairogus un šķēpus, trīs simti tūkstošu,
un no Benjamīna apgabala, kas nesa vieglo vairogu un šāva ar lokiem, – divi simti astoņdesmit tūkstošu,
un šie visi bija varonīgi karotāji.
8
Un kušietis Zerahs devās pret viņiem uzbrukumā ar tūkstošu tūkstošiem karavīru un ar trīs simti
kara ratiem un atnāca līdz Marešai.
9
Bet Asa devās viņiem pretī, un tie sakārtojās kaujai Cefatas ielejā pie Marešas.
10
Un Asa piesauca To Kungu, savu Dievu, un sacīja: «Ak, Kungs! Neviena nav kā vienīgi Tu
cīņā starp to, kam ir daudz spēka un kuram nav nekāda spēka. Palīdzi mums, ak, Kungs, mūsu Dievs, jo
1
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mēs paļaujamies uz Tevi un mēs esam Tavā Vārdā devušies cīņā pret šo lielo pulku! Ak, Kungs! Tu esi
mūsu Dievs, lai neviens cilvēks Tev līdzās nepastāv!»
11
Un Tas Kungs tā sita kušītus – gan Asas paša, gan Jūdas priekšā, ka kušīti metās bēgt.
12
Bet Asa ar to karotāju saimi, kas bija pie viņa, dzinās tiem pakaļ līdz pat Gerārai, un kušīti krita,
tā ka neviens no tiem nepalika dzīvs, jo tie tika Tā Kunga un Viņa karapulka salauzti. Un Jūda ieguva
ļoti lielu kara laupījumu, 13 un viņi iznīcināja visas pilsētas visapkārt Gerārai, jo tās bija pārņēmušas
bailes Tā Kunga priekšā; viņi izlaupīja arī visas pilsētas, jo tanīs atradās daudz laupījuma.
14
Viņi ielauzās arī lopu turētāju teltīs un aizveda lielu skaitu sīklopu un kamieļu kā laupījumu, un
tad viņi atgriezās atpakaļ Jeruzālemē.
15. nodaļa
Tad Dieva Gars nāca pār Azarju, Odeda dēlu.
2
Un viņš izgāja Asam pretī, sastapa to un sacīja: «Uzklausiet mani, Asa, un viss Israēls un
Benjamīns! – Tas Kungs ir ar jums, kamēr jūs esat ar Viņu, un, ja vien jūs Viņu meklēsit, jūs Viņu arī
atradīsit, bet, ja jūs Viņu atmetīsit, tad Viņš jūs arī atmetīs.
3
Un ilgu laiku Israēlam nebūs nedz patiesa Dieva, nedz priesteru, kas varētu pamācīt, nedz
bauslības.
4
Taču, kad tam klāsies grūti un tas atgriezīsies pie Tā Kunga, Israēla Dieva, un Viņu meklēs, tad
Viņš būs tiem atrodams.
5
Un tanīs laikos nebūs miera nedz tam, kas izies, nedz tam, kas pārnāks, jo lielas bailes pārņems
visu zemju iedzīvotājus, 6 tā ka tauta celsies pret tautu un pilsēta sagraus pilsētu, jo Dievs viņus
iztrūcinās ar visādām bēdām.
7
Bet jūs esiet stipri, neļaujiet pagurt savām rokām, jo jūsu pūliņiem būs sava alga!»
8
Kad Asa dzirdēja šos vārdus un pravieša Azarjas, Odeda dēla, pravietojumus, tad viņš atguva
drosmi un iznīcināja riebekļus visās Jūdas un Benjamīna zemēs un visās pilsētās, kuras viņš bija
iekarojis Efraima kalnājā; un viņš no jauna uzcēla Tā Kunga altāri, kas atradās Tā Kunga nama
priekštelpas priekšā.
9
Un viņš sapulcināja visu Jūdu un Benjamīnu un tos svešiniekus, kas pie viņiem piemājoja un kas
bija no Efraima un Manases, un no Simeona; arī no Israēla viņam daudzi pievienojās, kad tie redzēja, ka
Tas Kungs, viņu Dievs, bija ar viņu.
10
Un viņi sapulcējās Jeruzālemē trešajā mēnesī ķēniņa Asas valdīšanas piecpadsmitajā gadā.
11
Un viņi upurēja šinī dienā Tam Kungam no laupījuma, ko viņi bija pārveduši, septiņus simtus
vēršu un septiņus tūkstošus sīklopu.
12
Un viņi atjaunoja derību ar solījumu meklēt To Kungu, savu tēvu Dievu, ar visu savu sirdi un ar
visu savu dvēseli.
13
Bet visi, kas nemeklē To Kungu, Israēla Dievu, lai būtu sodāmi ar nāvi, no mazā līdz lielam, kā
vīri, tā sievas.
14
Un viņi zvērēja Tam Kungam skaļā balsī un ar gavilēšanu – ar taurēm un bazūnēm.
15
Un viss Jūda priecājās zvēresta dēļ, jo viņi bija zvērējuši no visas sirds; un, tāpēc ka viņi
meklēja To Kungu ar visu savu pielūgsmi, pārliecību un gribu, tad arī Viņš bija viņiem atrodams, un Tas
Kungs deva viņiem visapkārt mieru.
16
Un ķēniņš lika atteikties savai mātei Maāhai no ķēniņienes goda, tāpēc ka viņa bija likusi
izveidot riebīgu elka tēlu Ašērai; Asa lika nocirst šo elka tēlu, to sasmalcināja un sadedzināja Kidronas
ielejā.
17
Bet netika izskausti Israēla augstieņu altāri, tikai Asas sirds bija skaidra visu viņa mūža dienu.
18
Un viņš lika ienest Dieva namā visas sava tēva veltītās dāvanas un arī to, ko viņš pats bija
veltījis – kā sudrabu, tā zeltu un arī traukus.
19
Un kara nebija līdz Asas trīsdesmit piektajam valdīšanas gadam.
1

16. nodaļa
Bet Asas valdīšanas trīsdesmit sestajā gadā Israēla ķēniņš Baeša cēlās pret Jūdu un nocietināja
Rāmu, lai neļautu nevienam nedz iziet, nedz ienākt pie Asas, Jūdas ķēniņa.
2
Tad Asa ņēma sudrabu un zeltu no Tā Kunga nama un no ķēniņa pils dārgumu krātuvēm,
nosūtīja to ar vēstnešiem Aramas ķēniņam Ben-Hadadam, kas dzīvoja Damaskā, un lika viņam sacīt:
3
«Derība pastāv starp mani un tevi un starp manu tēvu un tavu tēvu; redzi, es tev sūtu sudrabu un
zeltu. Ej un lauz savu derību ar Israēla ķēniņu Baešu, lai viņš iet projām no manas zemes!»
1
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Un Ben-Hadads paklausīja ķēniņam Asam un nosūtīja savus karapulku virsniekus, kas viņam
bija, pret Israēla pilsētām, un tie iekaroja Ijonu, Danu un Ābel-Majimu un visas Naftaļa cilts noliktavu
pilsētas.
5
Un notika, tiklīdz Baeša to dzirdēja, viņš pārtrauca Rāmas nocietināšanu un meta savam darbam
mieru.
6
Bet ķēniņš Asa sapulcināja visu Jūdu, un viņi aizveda Rāmas akmeņus un tai pievestos kokus, ko
Baeša bija izlietojis celšanai, un viņš no tiem uzcēla Gebu un Micpu.
7
Un šinī laikā atnāca redzētājs Hananija pie Jūdas ķēniņa Asas un sacīja viņam: «Tāpēc ka tu esi
paļāvies uz Aramas ķēniņu, bet neesi paļāvies uz To Kungu, savu Dievu, Aramas ķēniņa karapulks ir
izslīdējis no tavas rokas.
8
Vai arī kušītiem un lībiešiem nebija varens karapulks ar ļoti daudz kara ratiem un jātniekiem?
Bet, tādēļ ka tu paļāvies uz To Kungu, Viņš tos nodeva tavā rokā, 9 jo Tā Kunga acis pārskata visu zemi,
lai Viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie Viņa turas. Še tu esi aplam rīkojies, jo no šī laika tev
nemitīgi būs jāpiedzīvo kari.»
10
Tad Asa sadusmojās uz redzētāju un ielika viņu cietumā, jo viņš saskaitās pret viņu par šādu
valodu. Tai pašā laikā Asa izturējās varmācīgi arī pret citiem paša tautas locekļiem.
11
Un redzi, stāsti par Asu, kā pirmie, tā pēdējie, ir uzrakstīti Jūdas un Israēla ķēniņu grāmatā.
12
Un savā trīsdesmit devītajā valdīšanas gadā Asam palika slimas kājas, un viņa slimība augtin
pieauga spēkā; taču arī savā slimībā viņš nemeklēja To Kungu, bet meklēja padomu pie ārstiem.
13
Un tā Asa gūlās pie saviem tēviem, un viņš nomira savā četrdesmit pirmajā valdīšanas gadā.
14
Un viņu apglabāja viņa paša kapā, ko tas bija licis sev izcirst Dāvida pilsētā. Un viņu guldīja
dusas vietā, kas bija pildīta ar dārgām zālēm un ar dažādām kvēpināmām vielām, kas bija sajauktas, kā
to zāļu pratēju amats prasa, un viņam par godu sarīkoja viņa miesas sadedzināšanu.
4

17. nodaļa
Un viņa dēls Jošafāts kļuva ķēniņš viņa vietā un kļuva varens pret Israēlu.
2
Viņš novietoja karapulkus visās pilsētās, kurās bija nocietinājumi, un novietoja aizsardzības
spēkus Jūdas zemē un Efraima pilsētās, ko viņa tēvs Asa bija iekarojis.
3
Un Tas Kungs bija ar Jošafātu, jo viņš staigāja sava ciltstēva Dāvida agrākos ceļos un nepielūdza
baalus, 4 jo viņš meklēja savu tēvu Dievu un sekoja Viņa pavēlēm, un nedarīja kā Israēls.
5
Un tāpēc Tas Kungs nostiprināja viņa rokā ķēniņa valsts varu, un visa Jūdas zeme nesa
Jošafātam dāvanas, un viņam bija bagātības un godības papilnam.
6
Un viņa sirds bija pacilāta Tā Kunga ceļos, un viņš vēlreiz nopostīja augstieņu svētnīcas un elku
kokus Jūdā.
7
Un savas valdīšanas trešajā gadā viņš sūtīja savus augstos pārvaldniekus Ben-Haīlu, Obadju,
Zaharju, Netaneēlu un Mihaju, lai viņi dotu norādījumus Jūdas pilsētām.
8
Un kopā ar viņiem bija levīti Šemaja, Netanja, Zebadja, Asahēls, Šemiramots, Jonatāns, Adonja,
Tobija un Tob-Adonja, šie bija levīti, un kopā ar viņiem bija priesteri Ēlišāms un Jorāms.
9
Un tie mācīja Jūdā, un tiem līdzi bija Tā Kunga bauslības grāmata, un tie gāja apkārt pa visām
Jūdas pilsētām un mācīja tautu.
10
Un visu ķēniņu valstu zemēs, kas bija apkārt ap Jūdu, radās tādas bailes no Tā Kunga, ka viņi
nesāka karu pret Jošafātu.
11
Un pat no filistiešu vidus nāca sūtņi, kas atnesa Jošafātam gan dāvanas, gan meslu sudrabu; arī
arābi atveda viņam sīklopus – aunu vien septiņus tūkstošus un septiņus tūkstošus septiņi simti āžu.
12
Un notika, ka Jošafāts arvien vairāk un vairāk pieauga savā varenībā; viņš uzcēla Jūdā pilis un
noliktavu pilsētas.
13
Viņam bija arī lieli mantu krājumi Jūdas pilsētās un karotāji, varonīgi vīri Jeruzālemē.
14
Un šis ir viņu iekārtojums pēc tēvu namiem: no Jūdas bija virsnieki pār tūkstošiem, starp
viņiem virsnieks Adna, kuram bija trīs simti tūkstoši varonīgu karavīru; 15 līdzās viņam bija virsnieks
Johanaāns, kuram bija divi simti astoņdesmit tūkstoši vīru; 16 bet nākamais bija Amasja, Sihrija dēls, kas
bija brīvprātīgi stājies Tā Kunga kalpībā, un viņam bija divi simti tūkstoši varonīgu karavīru.
17
Un no Benjamīna bija Ēljada, varonīgs karavīrs, viņam bija divi simti tūkstoši vīru, kas bija
bruņoti ar loku un ar vairogu; 18 bet nākamais bija Jozabāds, un viņam bija simts astoņdesmit tūkstoši
karam sagatavotu vīru.
19
Šie bija tie, kuri kalpoja ķēniņam, neskaitot tos, kurus ķēniņš bija ielicis stipri nocietinātās
pilsētās visā Jūdas zemē.
1
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18. nodaļa
Un Jošafātam bija daudz bagātības un goda, viņš saradojās ar Ahabu.
2
Un pēc kādiem gadiem viņš nogāja pie Ahaba uz Samariju. Un Ahabs viņam un tiem ļaudīm,
kas viņam bija līdzi, nokāva daudz sīklopu un vēršu un vilināja viņu doties augšup un piedalīties kara
gājienā pret Ramotu Gileādā.
3
Un Ahabs, Israēla ķēniņš, sacīja Jošafātam, Jūdas ķēniņam: «Vai tu gribi ar mani doties pret
Ramotu Gileādā?» Un viņš tam atbildēja: «Es esmu tāds pats, kāds tu esi, un, kāda tava tauta, tāda ir
mana tauta: būsim tad arī abi vienoti karā!»
4
Vēl Jošafāts sacīja Israēla ķēniņam: «Bet vispirms vaicā, kāds ir Tā Kunga vārds šajā lietā!»
5
Tad Israēla ķēniņš sapulcināja praviešus, četri simti vīru, un viņiem sacīja: «Vai mums būs
doties uzbrukumā pret Ramotu Gileādā, jeb vai man nebūs iet?» Un viņi atbildēja: «Ej, jo Dievs viņus
nodos ķēniņa rokā!»
6
Bet tad Jošafāts jautāja: «Vai šeit nav vēl kāds no Tā Kunga praviešiem, kam mēs varētu
pavaicāt pēc padoma?»
7
Un Israēla ķēniņš sacīja Jošafātam: «Tur ir vēl viens vīrs, caur kuru mēs varētu vaicāt To Kungu,
bet es viņu ienīstu, jo viņš man nekad nesludina labas lietas, bet ļaunas vien; tas ir Miha, Jimlas dēls.»
Bet Jošafāts sacīja: «Tā neklājas runāt ķēniņam!»
8
Tad Israēla ķēniņš pasauca kādu galminieku un sacīja: «Steidzies un atved Mihu, Jimlas dēlu!»
9
Un Israēla ķēniņš un Jošafāts, Jūdas ķēniņš, ikviens bija atsēdušies savā tronī un apvilkuši goda
tērpu, un viņi sēdēja laukumā pie Samarijas vārtiem, bet visi pravieši pravietoja viņu priekšā.
10
Bet Cedekija, Kenaānas dēls, sev bija darinājis dzelzs ragus un teica: «Tā saka Tas Kungs: ar
šiem tev būs Aramu badīt, kamēr tu būsi viņus izdeldējis!»
11
Un visi šie pravieši sludināja, sacīdami: «Celies un dodies uzbrukumā pret Ramotu Gileādā, tev
būs laba laime, jo Tas Kungs to nodos ķēniņa rokā!»
12
Bet tas vēstnesis, kas bija gājis aicināt Mihu, viņam stāstīja, sacīdams: «Redzi, pravieši sludina
vienā mutē labu ķēniņam, un es lūdzu, lai tavi vārdi būtu līdzīgi, un sludini arī tu labu!»
13
Bet Miha atbildēja: «Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo! Tikai to, ko mans Dievs man sacīs, es
runāšu!»
14
Un, kad viņš nonāca ķēniņa priekšā, tad ķēniņš viņam jautāja: «Miha, vai mums būs doties karā
pret Ramotu Gileādā, jeb vai man nebūs iet?» Un viņš atbildēja: «Celieties, jums veiksies, jo viņi tiks
nodoti jūsu rokā!»
15
Bet ķēniņš viņam piedraudēja: «Cikkārt man nāksies tevi nozvērināt, lai tu man nesludinātu
neko citu kā vienīgi patiesību Tā Kunga Vārdā?»
16
Tad Miha sacīja: «Es redzēju visu Israēlu izklīdinātu pa kalniem kā avis, kurām nav gana. Un
Tas Kungs sacīja: šiem nav sava kunga, tāpēc lai ikviens atgriežas ar mieru savā namā.»
17
Tad Israēla ķēniņš sacīja Jošafātam: «Vai es tev neteicu, ka viņš man nekad nevēstī neko labu,
bet vienīgi ļaunu vien?»
18
Bet Miha vēl turpināja: «Tādēļ uzklausiet Tā Kunga vārdu! Es redzēju debess Kungu sēžam
Savā tronī, un visi debess pulki bija nostājušies pie Viņa labās un pie Viņa kreisās rokas.
19
Un Tas Kungs sacīja: kas pierunās Ahabu, Israēla ķēniņu, lai viņš ceļas un dodas un krīt pie
Ramotas Gileādā? Un viens runāja šā, un cits teica tā, un vēl kāds teica ko citu.
20
Un tad iznāca kāds gars un nostājās Tā Kunga priekšā, un sacīja: es viņu pierunāšu! Bet Tas
Kungs viņam jautāja: bet kādā veidā?
21
Tad viņš atbildēja: es iziešu un būšu melu gars visu viņa praviešu mutē. Tad sacīja Tas Kungs:
tu viņu tiešām pierunāsi, un tev tas arī izdosies, ej un dari tā!
22
Un nu, redzi! Tas Kungs ir ielicis melu garu šo tavu praviešu mutē, jo Tas Kungs tev ir paudis
ļaunu vēsti.»
23
Tad Cedekija, Kenaānas dēls, piegāja un iesita Miham pa vaigu un sacīja: «Kādā ceļā Tā Kunga
Gars ir no manis atstājies, lai runātu ar tavu muti?»
24
Un Miha sacīja: «Lūk, to tu sapratīsi tanī dienā, kad tu skraidīsi no vienas istabas otrā, lai
paslēptos!»
25
Un Israēla ķēniņš sacīja: «Ņemiet Mihu un vediet viņu atpakaļ pie Amona, pilsētas priekšnieka,
un pie Joasa, ķēniņa dēla, 26 un sakiet: tā ir pavēlējis ķēniņš: lieciet viņu cietumā un uzturiet viņu pie
dzīvības ar bada maizi un bada ūdeni, kamēr es vesels atkal pārnākšu!»
27
Un Miha sacīja: «Ja tu patiešām vesels un neskarts atgrieztos, tad Tas Kungs nav runājis ar
manu muti!» Un viņš vēl piebilda: «Uzklausait jel to, jūs, visas tautas!»
28
Tā Israēla ķēniņš un Jošafāts, Jūdas ķēniņš, cēlās un devās uzbrukumā pret Ramotu Gileādā.
1
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Un Israēla ķēniņš sacīja Jošafātam: «Es iešu pārģērbies kaujā, bet tu tērpies savās parastajās
drēbēs.» Un tā Israēla ķēniņš pārģērbās, un tie devās kaujā.
30
Bet Aramas ķēniņš bija saviem kara ratu virsniekiem devis rīkojumu un teicis: «Necīnieties
nedz ar mazu, nedz ar lielu, bet vienīgi pret Israēla ķēniņu!»
31
Un notika, kad ratu virsnieki ieraudzīja Jošafātu, tad viņi domāja: patiesi, tas ir Israēla ķēniņš!
Un viņi to aplenca un lauzās uz viņu. Bet tad Jošafāts sauca palīgā, un Tas Kungs viņam palīdzēja –
Dievs tos aizvilināja projām no viņa.
32
Un, kad ratu virsnieki tiešām ieraudzīja, ka viņš nebija Israēla ķēniņš, tad tie nogriezās un
viņam vairs nesekoja.
33
Bet kāds karavīrs uzvilka loku un nejauši trāpīja Israēla ķēniņam starp bruņu važiņām. Tad
ķēniņš sacīja savam ratu vadītājam: «Griezies apkārt un izved mani no kaujas lauka, jo es esmu
ievainots!»
34
Bet kauja tanī dienā pieauga sīvumā, un Israēla ķēniņš noturējās savos ratos pret Aramu līdz pat
vakaram; viņš nomira tai stundā, kad norietēja saule.
29

19. nodaļa
Bet Jūdas ķēniņš Jošafāts atgriezās vesels savā namā Jeruzālemē.
2
Un redzētājs Jehus, Hananija dēls, iznāca viņam pretī un sacīja Jošafātam, Jūdas ķēniņam: «Vai
tev vajadzēja palīdzēt tam bezdievim, un vai tev tiem, kas To Kungu ienīst, jāparāda mīlestība? Tādēļ Tā
Kunga dusmas nāks pār tevi.
3
Taču tevī ir vēl atrodami arī labi darbi, jo tu esi iznīdējis no zemes ašēras un esi savā sirdī
apņēmies Dievu meklēt.»
4
Pēc tam kad Jošafāts bija kādu laiku Jeruzālemē nodzīvojis, viņš no jauna apstaigāja savu tautu
no Bēršebas līdz Efraima kalniem un atgrieza to atkal pie Tā Kunga, viņu tēvu Dieva.
5
Un viņš zemē iecēla soģus visās stiprajās Jūdas pilsētās, ikkatrai pilsētai savu.
6
Un viņš piekodināja soģiem: «Pieraugiet, ko jūs darāt! Jūs taču nespriežat taisnību cilvēkiem, bet
Tam Kungam, un Viņš ir ar jums, kad jūs spriežat tiesu.
7
Tad nu lai Tā Kunga bijāšana ir dzīva jūsos! Turiet svētu to un dariet savu darbu, jo pie Tā
Kunga, mūsu Dieva, nav nekādas netaisnības, nedz Viņš uzlūko kāda cilvēka vaigu, nedz arī saņem
kādas dāvanas.»
8
Arī Jeruzālemē Jošafāts iecēla kādus no levītiem un priesteriem un no Israēla tēvu namu
galvenajiem nest Tā Kunga tiesu un izšķirt strīdus lietas. Tiem bija arī jādzīvo Jeruzālemē.
9
Un viņš tiem pavēlēja, sacīdams: «Tā jums jārīkojas Tā Kunga bijībā un patiesībā un ar skaidru
sirdi!
10
Un ikvienā strīdus lietā, kas pie jums nonāk, jūsu pašu brāļu starpā, kas dzīvo jūsu pašu pilsētās,
– starp asinīm un asinīm un starp bauslību un pavēli, likumiem un tiesām, brīdiniet tos, lai viņi
nenoziedzas Tā Kunga priekšā un lai dusmība nenāk pār jums un pār jūsu brāļiem; dariet tā – un jūs
negrēkosit.
11
Un redzi, virspriesteris Amarja lai ir tas augstākais pār jums ikvienā Tā Kunga lietā, bet
Zebadja, Ismaēla dēls, Jūdas nama vadonis, lai ir katrā ķēniņa lietā, bet jums par uzraugiem lai ir levīti.
Ņemieties drošu prātu un dariet darbu! Un Tas Kungs būs ar to, kas ir labs!»
1

20. nodaļa
Un pēc tam notika, ka Moāba bērni un Amona bērni un kopā ar viņiem kāda daļa no
mehuniešiem nāca, lai karotu pret Jošafātu.
2
Kad vēstneši nāca pie Jošafāta un viņam ziņoja: «Pret tevi nāk liels pulks no viņpus jūras, no
Sīrijas, un redzi, viņi ir jau nonākuši Hacecon-Tamārā, tas ir, En-Gedijā,» – 3 tad Jošafāts izbijās, un viņš
apņēmās meklēt un sastapt To Kungu, un viņš izsludināja gavēni pa visu Jūdu.
4
Kad Jūdas ļaudis bija kopā sapulcējušies, lai meklētu palīgu no Tā Kunga, un viņi sanāca no
visām Jūdas pilsētām, lai izlūgtos no Tā Kunga palīdzību, 5 tad Jošafāts nostājās Jūdas un Jeruzālemes
draudzes vidū Tā Kunga nama priekšā jaunajā pagalmā 6 un lūdza: «Kungs, Tu mūsu tēvu Dievs! Vai Tu
neesi tas pats Dievs, kas valdi debesīs un kas esi valdnieks visās svešu tautu ķēniņu valstīs? Jā, Tavā
rokā ir spēks un vara, un nav neviena, kas pret Tevi varētu stāties.
7
Vai Tu, mūsu Dievs, neesi izdzinis šīs zemes iedzīvotājus, Savai tautai Israēlam tuvojoties, un
neesi to nodevis Ābrahāma, Tava drauga, pēcnācējiem uz mūžīgiem laikiem?
8
Un šie pēdējie tanī zemē ir dzīvojuši un ir uzcēluši tur svētnīcu Tavam Vārdam, sacīdami: 9 ja
pār mums nāktu kāda nelaime, kara zobens vai sodība, vai mēris, vai bads, tad mēs varēsim nostāties
1
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gan šī nama priekšā, gan Tava vaiga priekšā, tāpēc ka šinī namā mīt Tavs Vārds. Un, kad mēs Tevi
piesauksim mūsu ciešanās, tad Tu mūs uzklausīsi un mūs izglābsi.
10
Un nu, redzi, Amona bērni un Moābs, un Seīra kalnu iedzīvotāji, kuru zemei Tu neļāvi Israēlam
cauri iet, kad viņi nāca no Ēģiptes, un viņi tad arī turējās no tiem tālu nost un tos neiznīcināja, 11 redzi,
tie nu mums to atmaksā, nākdami mūs izdzīt no Tava īpašuma, kuru Tu mums esi nodevis par
mantojumu.
12
Ak, mūsu Dievs! Vai Tu negribi viņu vidū tiesu spriest? Jo mums nav spēka pret šo tik lielo
pulku, kas nāk pret mums, un mēs nezinām, ko lai darām, bet uz Tevi mēs paceļam savas acis.»
13
Un tā viss Jūda bija nostājies Tā Kunga priekšā, arī viņu mazie bērni, viņu sievas un viņu dēli.
14
Tad Tā Kunga Gars nāca draudzes vidū pār Jahaziēlu, Zaharjas dēlu, tas bija Benajas dēls, tas
Jehēla dēls, tas levīta Matanjas dēls no Asafa pēcnācējiem, 15 un viņš sacīja: «Uzmanaities, viss Jūda un
visi Jeruzālemes iedzīvotāji, un tu, ķēniņ Jošafāt! Tā saka Tas Kungs uz jums: nebīstieties un
neļaujieties samulsināties šī lielā pulka priekšā, jo šī kauja nav jūsu kauja, bet tas ir Dieva karš!
16
Izejiet rīt tiem pretī, jo, redzi, tie nāks augšā uz Cīcas augstieni, un jūs viņus sastapsit ielejas
galā šaipus Jeruēlas tuksneša.
17
Un šinī kaujā jums pašiem nebūs jākaujas: esiet tikai klāt, ieņemiet vietas un vērojiet, kā Tas
Kungs jūs, Jūda, un tevi, Jeruzāleme, izglābs! Nebīstieties un neesiet apmulsuši, dodieties rītdien viņiem
uzbrukumā pretī, jo Tas Kungs būs ar jums!»
18
Tad Jošafāts metās uz sava vaiga pie zemes, un visi Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotāji krita pie
zemes Tā Kunga priekšā, lai pielūgtu To Kungu.
19
Un tad levīti no Kehata dēliem un no Koraha dēliem piecēlās, lai skaļā balsī dziedātu Tam
Kungam, Israēla Dievam, slavas dziesmas.
20
Kad nākamajā rītā jo agri viņi devās virzienā uz Tekojas līdzenumu, Jošafāts nostājās viņu
priekšā un sacīja: «Klausiet mani, Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotāji! Ticiet Tam Kungam, savam
Dievam, – un jūs būsit nodrošināti! Ticiet Viņa praviešiem, tad jūs uzvarēsit!»
21
Un viņš deva rīkojumus karapulkiem un sakārtoja dziedātājus Tam Kungam, lai viņi svētā
glītumā teiktu To Kungu slavas dziesmās, iedami karavīriem pa priekšu un dziedādami: «Pateicieties
Tam Kungam, jo Viņa žēlastība paliek mūžīgi!»
22
Un tanī brīdī, kad viņi sāka dziedāt ar gavilēm un ar slavas daudzināšanu, tad Tas Kungs sūtīja
no aizsega kādas ļaunas varas pret Amona, Moāba un Seīra kalnāju bērniem, kas bija devušies pret Jūdu,
un viņi tika sakauti.
23
Jo Amona bērni un Moābs cēlās pret Seīras kalnu iedzīvotājiem, nodevuši iepriekš savstarpēju
zvērestu viņus pilnīgi iznīcināt; un, kad viņi Seīra kalnu iedzīvotājus bija iznīcinājuši, tad viņi sāka
iznīcināt viens otru.
24
Kad Jūda nonāca kalnu augstienē, no kurienes varēja pārredzēt tuksnesi, un viņi pagriezās pret
lielo pulku, tad redzi, tur bija tikai miroņi, kas zemē gulēja, un neviens nebija izglābies.
25
Tad nāca Jošafāts un viņa karapulki, lai tos aplaupītu, un atrada pie viņiem ļoti daudz mantu un
lopu, drēbes un dārgas lietas, un viņi sev salaupīja tik daudz, ka pietrūka ļaužu, kas nes; tā viņi pavadīja
kādas trīs dienas, savākdami laupījumu, jo tas bija ļoti liels.
26
Bet ceturtajā dienā viņi sapulcējās kopā Berahas ielejā,34 kur viņi slavēja To Kungu, un tādēļ
viņi šīs vietas vārdu nosauca par Berahas ieleju, un tā līdz pat šai dienai.
27
Pēc tam visi vīri no Jūdas un Jeruzālemes griezās atpakaļ, un Jošafāts viņu priekšgalā, un gāja
uz Jeruzālemi ar prieku, jo Tas Kungs bija viņiem devis prieku par viņu ienaidniekiem.
28
Un viņi ienāca Jeruzālemē ar arfām, cītarām un taurēm un devās uz Tā Kunga namu.
29
Un bailes no Dieva pārņēma visu zemju ķēniņu valstis, dzirdot, ka Tas Kungs bija karojis pret
Israēla ienaidniekiem.
30
Un Jošafāta ķēniņa valsti neviens neaizskāra, un viņa Dievs tam deva mieru no visiem
visapkārt.
31
Un Jošafāts valdīja pār Jūdu; viņš bija trīsdesmit piecus gadus vecs, kad viņš kļuva par ķēniņu,
un valdīja divdesmit piecus gadus Jeruzālemē; un viņa mātes vārds bija Ašuba, Šilhija meita.
32
Un viņš staigāja sava tēva Asas ceļus un nenovērsās no tiem, darīdams to, kas ir taisnīgs Tā
Kunga acīs.
33
Taču augstieņu svētnīcas netika nopostītas, un tauta vēl nebija pilnīgi savu sirdi novēlējusi
savam tēvu Dievam.

34

Slavēšanas ielejā.
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Un, kas vēl par Jošafātu stāstāms, no sākuma līdz beigām, redzi, tas ir uzrakstīts Jehus,
Hananija dēla, aprakstos, ko tas ir pievienojis Israēla ķēniņu grāmatai.
35
Un pēc tam Jošafāts, Jūdas ķēniņš, sabiedrojās ar Ahasju, Israēla ķēniņu; tas bija ļauns savos
darbos.
36
Un viņš ar to vienojās taisīt kuģus, ar kuriem braukt uz Taršišu; un viņi būvēja kuģus EcionGeberā.
37
Bet Ēliēzers, Dodava dēls, no Marešas, pravietoja pret Jošafātu, sacīdams: «Tādēļ ka tu esi
sabiedrojies ar Ahasju, Tas Kungs sašķels tavu darbu!» Un kuģi pārlūza un nevarēja doties uz Taršišu.
34

21. nodaļa
Un Jošafāts gūlās pie saviem tēviem un tika apglabāts pie saviem tēviem Dāvida pilsētā, un viņa
dēls Jorāms kļuva ķēniņš viņa vietā.
2
Un Jorāmam bija brāļi, Jošafāta dēli, Azarja, Jehiēls, Zaharja, Azarja, Mihaēls un Šefatja; šie
visi bija Jošafāta, Jūdas ķēniņa, dēli.
3
Un viņu tēvs tiem atstāja lielu mantību, sudrabu un zeltu, un dārgas dāvanas līdz ar stipri
nocietinātām pilsētām Jūdā, bet ķēniņa valsti viņš deva Jorāmam, tāpēc ka tas bija viņa pirmdzimtais
dēls.
4
Kad Jorāms bija sava tēva ķēniņa valstī kļuvis par valdnieku un savu varu nostiprinājis, tad viņš
lika nokaut ar zobenu visus savus brāļus un arī kādus no visaugstākajiem Jūdas vīriem.
5
Jorāms bija trīsdesmit divus gadus vecs, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja Jeruzālemē
astoņus gadus.
6
Un viņš staigāja Israēla ķēniņu ceļus, kā to Ahaba nams bija darījis, jo viņam bija Ahaba meita
par sievu, un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs.
7
Bet Tas Kungs negribēja iznīcināt Dāvida namu tās derības dēļ, ko Viņš bija noslēdzis ar
Dāvidu, un arī tādēļ, ka Viņš bija apsolījis viņam un viņa dēliem dot gaismu uz mūžīgiem laikiem.
8
Un viņa laikā edomieši atkrita no Jūdas virsvadības, un viņi iecēla paši sev ķēniņu.
9
Tādēļ Jorāms devās turp pāri ar saviem virsniekiem un ar visiem saviem kara ratiem; un notika,
ka viņš piecēlās naktī un sakāva edomiešus, kas bija apmetušies viņam visapkārt un ielenkuši viņu un
viņa pavēlniekus pār kara ratiem.
10
Tomēr edomieši atkrita no Jūdas virsvadības līdz pat šai dienai. Tai pašā laikā sacēlās arī Libna
pret viņa virsvadību, jo viņš bija atmetis To Kungu, savu tēvu Dievu.
11
Viņš uzcēla arī augstieņu svētnīcas Jūdas kalnos, pavedināja Jeruzālemes iedzīvotājus piekopt
elku kalpību un noveda Jūdu neceļos.
12
Tad viņa rokās nonāca pravieša Ēlijas vēstule, kurā bija rakstīts: «Tā saka Tas Kungs, tava tēva
Dāvida Dievs: tāpēc ka tu nestaigā sava tēva Jošafāta un Asas, Jūdas ķēniņa, ceļus, 13 bet esi sācis staigāt
Israēla ķēniņu ceļus un esi darījis, ka Jūda un Jeruzālemes iedzīvotāji ir nodevušies elku kalpībai, kāda
bija Ahaba nama elku kalpība, un tu esi arī nokāvis savus brāļus, visu savu dzimtu – viņus, kuri bija
labāki nekā tu, esi tu nokāvis, – 14 tad redzi, Tas Kungs tevi sitīs ar smagām sērgām, kas skars tavu tautu,
tavus dēlus, nāks pār tavām sievām un skars arī visu tavu namu.
15
Un tev pašam uzies moku pilna slimība, ka tev sasirgs tavas iekšas un, dienu no dienas
pamazām nīkstot, iznāks laukā.»
16
Un Tas Kungs modināja naidu pret Jorāmu filistiešos un arābos, kuri mīt kaimiņos kušītiem.
17
Un viņi devās pret Jūdu sirojumā, ielauzās zemē un aizveda līdzi visu mantu, ko vien varēja
atrast ķēniņa namā, un aizveda gūstā arī viņa dēlus un viņa sievas, tā ka viņam neatlika neviena dēla kā
vienīgi Joahass (Ahasja), jaunākais no viņa dēliem.
18
Un pēc visa tā Tas Kungs viņu piemeklēja ar slimību viņa iekšās, kura nebija dziedināma.
19
Tā vilkās nepārtraukti, diendienā pieņemdamās, un, kad pienāca otra gada beigas, tad notika, ka
slimības dēļ viņa iekšas iznāca laukā, un viņš lielās mokās nomira. Bet viņa tauta nesarīkoja viņam tādu
viņa miesas sadedzināšanu, kādu viņi bija rīkojuši viņa tēviem.
20
Viņam bija trīsdesmit divi gadi, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja astoņus gadus
Jeruzālemē; tā viņš aizgāja, un nevienam nebija viņa žēl, un to gan apglabāja Dāvida pilsētā, bet ne
ķēniņu kapos.
1

22. nodaļa
Un Jeruzālemes iedzīvotāji cēla par ķēniņu viņa vietā Ahasju, viņa jaunāko dēlu, jo visus
vecākos dēlus bija nogalinājuši sirotāji, kuri kopā ar arābiem bija ielauzušies nometnē; tā Ahasja, Jūdas
ķēniņa Jorāma dēls, kļuva ķēniņš Jūdā.
1
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Un Ahasjam bija divdesmit divi gadi, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja vienu gadu
Jeruzālemē; viņa mātes vārds bija Atalja, Omrija meita.
3
Arī viņš staigāja Ahaba nama ceļus, jo viņa māte bija viņa padoma devēja darīt ļaunu.
4
Un viņš darīja to, kas ir ļauns Tā Kunga acīs, kā Ahaba nams, jo tie bija viņa padoma devēji pēc
tam, kad viņa tēvs bija nomiris, – viņam par postu.
5
Un pēc viņu padoma viņš arī cēlās un sabiedrojās ar Israēla ķēniņu Jorāmu, Ahaba dēlu, un
devās karā pret Aramas ķēniņu Hazaēlu uz Ramotu Gileādā. Bet, kad aramieši ievainoja Jorāmu, 6 viņš
griezās atpakaļ, lai liktos dziedināties Jezreēlā no ievainojumiem, ko tie viņam bija Ramā situši, kad tas
karā cīnījās pret Hazaēlu, Aramas ķēniņu. Bet Ahasja, Jūdas ķēniņa Jorāma dēls, nogāja, lai apraudzītu
Jezreēlā Jorāmu, Ahaba dēlu, jo viņš tur gulēja slims.
7
Bet paša Dieva nolikta bija Ahasjas bojāeja, ka tas gāja pie Jorāma, un, kad viņš bija tur nonācis,
viņš izgāja kopā ar Jorāmu pret Jehu, Nimšija dēlu, kuru Tas Kungs bija svaidījis Ahaba namu izdeldēt.
8
Un tad notika, ka tanī laikā, kad Jehus rīkojās kā soģis pār Ahaba namu, viņš sastapa arī Jūdas
vadoņus un Ahasjas brāļa dēlus, kuri kalpoja Ahasjam, un viņš lika tos nokaut.
9
Tad viņš meklēja Ahasju un to arī sagūstīja, kad viņš bija paslēpies Samarijā; un to atveda pie
Jehus, un Jehus lika viņu nogalināt. Tomēr viņu apglabāja, jo sacīja: «Viņš ir Jošafāta mazdēls, un tas
bija, kas ar visu savu sirdi meklēja To Kungu.» Bet Ahasjas namam nebija neviena, kuram būtu pieticis
spēka, lai saglabātu ķēniņa valsts varu.
10
Bet, kad Atalja, Ahasjas māte, redzēja, ka viņas dēls bija miris, tad tā cēlās un nogalināja visus,
kas piederēja pie Jūdas ķēniņa nama.
11
Bet Jehošeba, ķēniņa Jorāma meita, ņēma Joasu, Ahasjas dēlu, un izzaga viņu no ķēniņa dēlu
vidus, kuri bija nogalināmi, un viņu ar visu aukli novietoja guļamistabā. Tā Jehošeba, ķēniņa Jorāma
meita, priestera Jojadas sieva, kas bija Ahasjas māsa, viņu paslēpa no Ataljas rokas, ka tā viņu nevarēja
nomaitāt.
12
Un viņš bija apslēpts kopā ar tiem Dieva namā sešus gadus, bet Atalja valdīja pār zemi.
2

23. nodaļa
Bet septītajā gadā Jojada ņēmās drošu prātu un saistījās savienībā ar virsniekiem pār simtiem,
Azarju, Jerohāma dēlu, Jišmaēlu, Johanāna dēlu, Azarju, Obeda dēlu, Maāseju, Adaja dēlu, un Ēlišafātu,
Sihrija dēlu.
2
Un tie gāja apkārt pa Jūdu un sapulcināja levītus no visām Jūdas pilsētām, kā arī Israēla tēvu
namu galvenos, un tie sanāca Jeruzālemē.
3
Un visi sapulcētie noslēdza Dieva namā derību ar jauno ķēniņu, un Jojada tiem sacīja: «Redziet,
te ir ķēniņa dēls, un viņš valdīs, kā Tas Kungs to ir vēstījis par Dāvida dēliem!
4
Tā nu jums būs rīkoties: trešdaļa no jums, kuriem iekrīt sabatā kārta, kā no priesteriem, tā no
levītiem, lai kalpo kā vārtu sargi pie sliekšņiem.
5
Un otra trešdaļa lai stāv ķēniņa namā, un pēdējā trešdaļa – pie Pamata vārtiem, bet viss
karaspēks lai atrodas Tā Kunga nama pagalmos.
6
Bet nevienam nebūs ieiet Tā Kunga namā kā vienīgi priesteriem un levītiem, kas kalpo; tie var
ieiet, jo viņi ir svēti, bet visa pārējā tauta lai ir nomodā – Tā Kunga sardzē.
7
Bet levīti lai veido apli apkārt ap ķēniņu, ikviens ar savu ieroci rokā, un, kas ielaužas namā, tas ir
jānogalina; un esiet ar ķēniņu, viņam ienākot un viņam izejot!»
8
Un levīti un visa Jūdas tauta darīja tā, kā priesteris Jojada bija pavēlējis, un tie ikviens ņēma
savus vīrus, kas vai nu nāca uz sabatu, vai arī atgriezās no sabata, jo priesteris Jojada neatļāva
iepriekšējai maiņai aiziet.
9
Un priesteris Jojada iedeva virsniekiem pār simtiem gan šķēpus, gan mazos vairogus un lielos
vairogus, kas bija bijuši ķēniņam Dāvidam un kas bija novietoti Dieva namā.
10
Un viņš nostatīja visu kara tautu, ikvienu ar savu ieroci rokā, no nama dienvidu spārna līdz
nama ziemeļu spārnam – gan altārim, gan namam un ķēniņam visapkārt.
11
Un viņi izveda ārā ķēniņa dēlu, uzlika viņam ķēniņa kroni, deva viņa rokā liecības grāmatu un
cēla viņu par ķēniņu; tad Jojada ar saviem dēliem to svaidīja un sacīja: «Lai dzīvo ķēniņš!»
12
Kad Atalja dzirdēja tautas saucienus, kas bija saskrējusi un slavināja ķēniņu, tad viņa devās pie
tautas Tā Kunga namā.
13
Un tā skatījās – un redzi, ķēniņš stāvēja uz sava paaugstinājuma pie ieejas, un vadoņi un
taurētāji bija pie ķēniņa, bet visi tās zemes ļaudis bija līksmi un pūta taures, un dziedātāji ar saviem
mūzikas instrumentiem pavadīja slavas dziesmas. Tad Atalja saplēsa savas drēbes un sauca:
«Sazvērestība, sazvērestība!»
1
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Bet priesteris Jojada lika iziet laukā virsniekiem pār simtiem, kas bija karapulku pavēlnieki, un
viņš tiem pavēlēja: «Izvediet viņu ārā no nama cauri rindām, un, kas viņai sekos, tam jātop nogalinātam
ar zobenu!» Jo priesteris bija piekodinājis: «Nenokaujiet viņu Tā Kunga namā!»
15
Un viņi deva tai ceļu, pašķirdamies uz abām pusēm, un, kad viņa, iedama pa Zirgu vārtiem,
ienāca ķēniņa namā, tad tie viņu tur nogalināja.
16
Un Jojada noslēdza derību starp To Kungu, no vienas, un sevi pašu un visu tautu un ķēniņu, no
otras puses, ka viņi centīsies būt īsta Tā Kunga tauta.
17
Tad visa tauta devās uz Baala svētnīcu un to nopostīja, tā altārus un tēlus viņi sadauzīja gabalos,
bet Matanu, Baala priesteri, viņi nokāva altāra priekšā.
18
Un Jojada sadalīja amatus Tā Kunga namā starp priesteriem un levītiem, kurus Dāvids bija
piesaistījis Tā Kunga namam nest Tam Kungam dedzināmos upurus, kā tas rakstīts Mozus bauslībā, nest
tos ar prieka saucieniem un dziedot dziesmas, kādas Dāvids norādījis un pats sacerējis.
19
Un viņš novietoja vārtu sargus pie Tā Kunga nama vārtiem, lai neviens tur neieietu, kas kaut
kādā veidā ir nešķīsts kļuvis.
20
Tad viņš ņēma virsniekus pār simtiem un lielkungus un tautas vadoņus, un visus tās zemes
ļaudis sev līdzi un izveda ķēniņu no Tā Kunga nama, un, kad viņi pa Augšējiem vārtiem bija iegājuši
ķēniņa pilī, tad viņi sēdināja ķēniņu ķēniņa valsts tronī.
21
Un visi tās zemes ļaudis priecājās, un pilsēta pēc tam norima, kopš Atalja bija nonāvēta ar
zobenu.
14

24. nodaļa
Joass bija septiņus gadus vecs, kad viņš kļuva par ķēniņu, un viņš valdīja Jeruzālemē četrdesmit
gadus; viņa mātes vārds bija Cibja, un viņa bija no Bēršebas.
2
Un Joass darīja to, kas bija taisns Tā Kunga acīs, kamēr dzīvoja priesteris Jojada.
3
Un Jojada viņam izraudzīja divas sievas, un viņš dzemdināja dēlus un meitas.
4
Pēc tam Joass apņēmās savā sirdī atjaunot Tā Kunga namu.
5
Un viņš sapulcināja priesterus un levītus un viņiem sacīja: «Izejiet Jūdas pilsētās un savāciet no
visa Israēla naudu, lai gadu no gada labotu Dieva namu, un pasteidzieties ar šo uzdevumu.» Bet levīti
nesteidzās.
6
Tad ķēniņš ataicināja augsto priesteri Jojadu un viņam sacīja: «Kāpēc tu neesi pamudinājis
levītus ievākt no Jūdas un Jeruzālemes meslus, ko Mozus, Tā Kunga kalps, un draudze nosprieda
Israēlam dot Liecības teltij? Ievēro taču, 7 ka Atalja, šī ļaunā sieva, un viņas dēli ir postījuši Dieva namu
un visus svētos Tā Kunga nama piederumus viņi ir izlietojuši baaliem.»
8
Tā pēc ķēniņa pavēles viņi uztaisīja šķirstu un novietoja to ārpusē pie Tā Kunga nama vārtiem.
9
Pēc tam ķēniņš pasludināja pavēli Jūdā un Jeruzālemē, lai ļaudis pienes Tam Kungam meslus,
ko Dieva kalps Mozus Israēlam tuksnesī bija uzlicis.
10
Tad visi vadoņi un visa tauta priecājās, un viņi labprāt atnesa savu daļu un iemeta šķirstā, kamēr
tas kļuva pilns.
11
Un katru reizi, kad levītiem vajadzēja aiznest šķirstu ķēniņa pārraugiem, proti, kad viņi redzēja,
ka ir daudz naudas šķirstā, tad ķēniņa rakstvedis un augstā priestera pilnvarotais ieradās un iztukšoja
šķirstu, un to atkal nonesa, un novietoja savā vietā; tā viņi darīja ik dienas un savāca daudz naudas.
12
Un ķēniņš un Jojada to nodeva tiem, kas bija darba kārtotāji pie Tā Kunga nama; viņi savukārt
līga akmeņkaļus un namdarus, lai atjaunotu Tā Kunga namu, un arī vēl dzelzs un vara kalējus Tā Kunga
nama labošanai.
13
Darba kārtotāji bija rosīgi, un viņu vadībā darbi veicās labi, tā ka viņi Dieva namu atjaunoja
tādu kā iepriekš un nostiprināja to.
14
Un, kad viņi darbu bija pabeiguši, tad viņi nolika ķēniņa un Jojadas priekšā atlikušo naudu, un
par to viņi lika izgatavot Tā Kunga namam piederumus kalpošanas vajadzībām un dedzināmiem
upuriem, bļodas un citus zelta un sudraba traukus; un visu Jojadas dzīves laiku pastāvīgi nesa
dedzināmos upurus Tā Kunga namā.
15
Un Jojada kļuva vecs un bija savu mūžu nodzīvojis, un viņš nomira; viņš bija simts trīsdesmit
gadu vecs, kad viņš nomira.
16
Un viņu apglabāja Dāvida pilsētā pie ķēniņiem, jo viņš bija labu darījis gan Israēlam, gan
Dievam, gan Viņa namam.
17
Bet pēc Jojadas nāves nāca Jūdas vadoņi un pagodināja viņu, un ķēniņš viņus uzklausīja.
18
Un viņi atstāja Tā Kunga, savu tēvu Dieva, namu un kalpoja ašērām un elku tēliem. Tad nāca
Dieva dusmas šo viņu pārkāpumu dēļ pār Jūdu un Jeruzālemi.
1
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Un Tas Kungs sūtīja viņu vidū praviešus, lai viņus atkal atgrieztu pie Tā Kunga, un tie griezās
pie viņu sirdsapziņas, bet viņi neklausījās.
20
Tad Dieva Gars nāca pār Zaharju, priestera Jojadas dēlu, un viņš nostājās kādā paaugstinājumā
tautas priekšā un sacīja: «Tā saka Dievs: kāpēc jūs pārkāpjat Tā Kunga baušļus? Tas nebūs jums par
labu! Ar to jūs esat To Kungu atmetuši, un Viņš atmetīs jūs!»
21
Bet viņi cēlās, sazvērēdamies pret viņu, un, paklausīdami ķēniņa pavēlei, tie viņu nomētāja ar
akmeņiem Tā Kunga nama pagalmā.
22
Tā ķēniņš Joass nepieminēja to žēlsirdību, ko Zaharjas tēvs Jojada bija viņam parādījis, bet
nogalināja Jojadas dēlu. Un mirdams Zaharja sacīja: «Lai Tas Kungs redz un piemeklē!»
23
Un, kad gads bija pagājis, tad Aramas karaspēks cēlās un devās pret Joasu uzbrukumā. Un viņi
ienāca Jūdas zemē un Jeruzālemē un nogalināja itin visus tautas vadoņus, bet visu savu laupījumu viņi
nosūtīja Damaskas ķēniņam.
24
Un, kaut gan Aramas karaspēks ieradās skaitā neliels, tomēr Tas Kungs viņu rokās nodeva ļoti
lielu karaspēku, tāpēc ka Jūda bija atmetis To Kungu, savu tēvu Dievu; tā sīrieši kļuva Joasa tiesātāji.
25
Bet, kad sīrieši atkal bija no viņa aizgājuši – tie viņu bija atstājuši smagi sasirgušu –, tad viņa
kalpi sazvērējās pret viņu priestera Jojadas dēla izlieto asiņu dēļ un nokāva viņu viņa gultā. Tā viņš
dabūja savu galu, un viņu apglabāja Dāvida pilsētā, bet ne ķēniņu kapos.
26
Un šie ir, kas bija pret viņu sazvērējušies: Zabāds, amonietes Šimeatas dēls, un Jozabāds,
moābietes Šimritas dēls.
27
Bet par viņa dēliem un daudziem pravietojumiem pret viņu un Dieva nama atjaunošanu, redzi,
tas ir rakstīts ķēniņu grāmatas izskaidrojumā. Un viņa dēls Amacja kļuva ķēniņš viņa vietā.
19

25. nodaļa
Amacja bija divdesmit piecus gadus vecs, kad viņš kļuva par ķēniņu, un viņš valdīja Jeruzālemē
divdesmit deviņus gadus, un viņa mātes vārds bija Joadana, un viņa bija no Jeruzālemes.
2
Viņš gan darīja to, kas ir taisns Tā Kunga acīs, tomēr ne no visas sirds.
3
Kad ķēniņa valsts vara bija viņa rokās nostiprinājusies, tad viņš lika saviem kalpiem nogalināt
tos, kas bija nokāvuši ķēniņu, viņa tēvu.
4
Bet viņu dēlus viņš nelika nokaut, kā bauslībā, Mozus grāmatā, ir rakstīts, kur Tas Kungs ir
pavēlējis, sacīdams: «Tēviem nebūs tikt nonāvētiem dēlu dēļ, un dēliem nebūs tikt nonāvētiem tēvu dēļ,
bet ikviens lai mirst pats savu grēku dēļ.»
5
Un Amacja sapulcināja Jūdas iedzīvotājus un lika viņiem sakārtoties pēc viņu tēvu namiem
virsnieku pār tūkstošiem un virsnieku pār simtiem vadībā – visai Jūdas ciltij un Benjamīnam. Un, kad
viņš no tiem saskaitīja tos, kuri bija divdesmit gadu veci un vecāki, tad viņš atrada trīs simti tūkstošu
izlasītu vīru, kuri bija derīgi kara gaitām un bija spējīgi nest kā šķēpu, tā lielo vairogu.
6
Vēl klāt viņš salīga no Israēla simts tūkstošus varonīgu karavīru par simts talentiem sudraba.
7
Bet kāds Dieva vīrs nāca pie viņa un sacīja: «Ak, ķēniņ! Israēla karapulks lai nedodas kopā ar
tevi uzbrukumā, jo Tas Kungs nav ar Israēlu un ne ar vienu no šiem Efraima dēliem.
8
Bet ej un dari un rādi savu drosmi cīņā; citādi Dievs tev liks krist ienaidnieku priekšā, jo Dievam
ir spēks gan tev palīdzēt, gan tevi nogāzt.»
9
Kad Amacja jautāja Dieva vīram: «Bet kas lai notiek ar tiem simts talentiem, ko es esmu iedevis
Israēla karapulkiem?» – tad Dieva vīrs atbildēja: «Tas Kungs spēj tev vairāk iedot nekā tikai šo naudu!»
10
Tad Amacja lika atšķirt nost tos, kuri piederēja pie pulka, kas bija atnācis pie viņa no Efraima,
lai tie atgrieztos savās vietās. Bet tie ļoti saskaitās pret Jūdu un karstās dusmās atgriezās savās vietās.
11
Bet Amacja drosmes pilns izveda savus karapulkus cīņā un devās uz Sāls ieleju, kur viņš
nokāva desmit tūkstošus Seīra dēlu.
12
Bet citus desmit tūkstošus, kurus Jūdas dēli sagūstīja dzīvus, viņi uzveda klints virsotnē un
nogāza tos no klints virsotnes, tā ka tie visi tika sašķaidīti gabalos.
13
Bet tas karapulks, kuram Amacja bija licis griezties atpakaļ, lai tie neietu ar viņu kopā karā, –
tie iebruka Jūdas pilsētās, no Samarijas līdz pat Bet-Horonai, un nokāva no iedzīvotājiem trīs tūkstošus,
un savāca bagātu laupījumu.
14
Kad Amacja pārnāca no uzvaras pār edomiešiem, tad viņš atveda līdzi Seīra dēlu dievus, un
viņš tos nolika sev kā dievus un metās viņu priekšā uz sava vaiga, un upurēja tiem kvēpināmo upuri.
15
Tad Tā Kunga dusmas iedegās pret Amacju, un Viņš sūtīja pie tā pravieti, kas viņam sacīja:
«Kāpēc tu pats esi meklējis tās tautas dievus, kuri neizglāba savu tautu no tavas rokas?»
1
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Kad viņš uz to tā runāja, tad Amacja viņam sacīja: «Vai tu esi iecelts ķēniņam par padoma
devēju? Mitējies! Kāpēc tu gribi, lai tevi nokauj?» Un tad pravietis mitējās un piebilda: «Es gan nojaušu,
ka Dievam ir nodoms tevi iznīcināt, tāpēc ka tu esi tā darījis un neesi klausījis manu padomu!»
17
Un Jūdas ķēniņš Amacja apspriedās un sūtīja ziņnešus pie Israēla ķēniņa Joasa, Joahaza dēla,
Jehus dēladēla, un lika viņam sacīt: «Nāc un mērosimies spēkiem viens ar otru!»
18
Tad Israēla ķēniņš Joass sūtīja ziņnešus pie Jūdas ķēniņa Amacjas un lika viņam sacīt: «Kāds
ērkšķu krūms Libanonā sūtīja pie ciedra, kas arī atrodas Libanonā, sacīdams: dod savu meitu manam
dēlam par sievu! – Bet tad lauku zvēri, kuri bija Libanonā, gāja pāri un samina ērkšķu krūmu.
19
Redzi, tu domā – tu esi sakāvis Edomu, un tava dvēsele nesas uz lielīšanos un pēc vēl lielākas
slavas. Bet nu tagad – paliec vien mierīgi mājās; kāpēc tu gribi skriet nelaimē, lai tu kristu pats un Jūda
līdz ar tevi?»
20
Bet Amacja neklausīja, jo tas tā bija paša Dieva nolikts, lai Viņš tos nodotu pretinieku rokā,
tāpēc ka tie bija pievērsušies Edoma dieviem.
21
Un Israēla ķēniņš Joass cēlās un devās cīņā, un viņi grieza vaigu pret vaigu – viņš un Jūdas
ķēniņš Amacja pie Bet-Šemešas, kas atrodas Jūdā.
22
Un Jūda tika Israēla sakauts, un ikviens no tiem bēga uz savām mājām.
23
Un Israēla ķēniņš Joass sagūstīja Jūdas ķēniņu Amacju, Joasa dēlu, Joahaza dēladēlu, BetŠemešā, un viņš to noveda Jeruzālemē, un viņš izlauza daļu no Jeruzālemes mūra – no Efraima vārtiem
līdz Stūra vārtiem – četrsimt olektis.
24
Un viņš paņēma visu zeltu un sudrabu un itin visus svētos piederumus, kas atradās Dieva namā
pie Obed-Edoma, un ķēniņa pils bagātības līdz ar ķīlniekiem un atgriezās atpakaļ Samarijā.
25
Bet Jūdas ķēniņš Amacja, Joasa dēls, dzīvoja pēc tam, kad Israēla ķēniņš Joass, Joahaza dēls,
nomira, vēl piecpadsmit gadus.
26
Un, kas vēl par Amacju stāstāms, par viņa sākumu un par viņa galu, redzi, tas ir uzrakstīts Jūdas
un Israēla ķēniņu grāmatā.
27
Un kopš tā laika, kad Amacja bija atkāpies no Tā Kunga, pret viņu cēlās Jeruzālemē
sazvērestība. Un viņš bēga uz Lahišu, bet sazvērnieki nosūtīja gūstītājus viņam pakaļ uz Lahišu, un tie
viņu tur nokāva.
28
Viņi atveda viņu uz zirgiem un apglabāja viņu pie viņa tēviem Jūdas pilsētā.
16

26. nodaļa
Tad visa Jūdas tauta izraudzīja Usiju, lai gan viņam tolaik bija tikai sešpadsmit gadi, un viņi to
cēla par ķēniņu viņa tēva Amacjas vietā.
2
Viņš uzcēla Ēlatu jeb Ēlotu un pievienoja to atkal pie Jūdas pēc tam, kad ķēniņš bija gūlies pie
saviem tēviem.
3
Kļūstot par ķēniņu, Usijam bija sešpadsmit gadi, un viņš valdīja divdesmit piecus gadus
Jeruzālemē; viņa mātes vārds bija Jeholja, un viņa bija no Jeruzālemes.
4
Un viņš darīja to, kas bija taisns Tā Kunga acīs, gluži tāpat kā to viņa tēvs Amacja bija darījis.
5
Viņš turējās pie Dieva, kamēr dzīvs bija Zaharja, kas viņam skaidroja Dieva prātu, un, kamēr
viņš meklēja To Kungu, Dievs lika viņam zelt.
6
Un viņš devās uzbrukumā un karoja pret filistiešiem un nopostīja Gātas mūri un Jabnes mūri,
tāpat arī Ašdodas mūri. Un viņš uzcēla ap Ašdodu un filistiešu zemē stipras pilsētas.
7
Un Dievs viņam palīdzēja cīņā pret filistiešiem un pret arābiem, kuri dzīvoja Gur-Baalā, un pret
mehuniešiem.
8
Un arī amonieši deva Usijam meslus, un viņa slava izplatījās līdz Ēģiptes robežām, jo viņš bija
kļuvis ļoti varens.
9
Un Usija uzcēla Jeruzālemē torņus pie Stūra vārtiem, pie Ielejas vārtiem un mūru stūros un
nostiprināja tos.
10
Viņš uzcēla torņus arī līdzenumā un ierīkoja daudz ūdens tvertņu, jo viņam piederēja lieli
ganāmpulki kā ielejā, tā arī līdzenumā, un viņam bija arāji un vīna dārznieki dārzos un auglīgos laukos,
tāpēc ka viņš mīlēja zemes darbu.
11
Un Usijam bija apmācīts un karam sagatavots karaspēks, kas kaujā gāja pa nodaļām, kā tas bija
rakstveža Jehiēla un pārvaldnieka Maāseja iesaukts un apmācīts ķēniņa virspavēlnieka Hananjas vadībā.
12
Un viss tēvu namu galveno, varonīgo karotāju, skaits bija divi tūkstoši seši simti.
13
Un zem viņu pavēles atradās karaspēks ar trīs simti septiņi tūkstoši pieciem simtiem karotāju,
pilni izcila spēka, kaujām sagatavotu vīru, lai sniegtu ķēniņam palīdzību pret ienaidniekiem.
1
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Un Usija lika sagādāt visam karaspēkam vairogus, šķēpus, bruņucepures, bruņukreklus, lokus
un metamos lingu akmeņus.
15
Viņš uzstatīja Jeruzālemē arī gudru lietpratēju izdomātas šaujamās ierīces, kuras varēja novietot
uz torņiem un stūros, lai varētu šaut kā ar bultām, tā arī ar lieliem akmeņiem. Tā viņa slava izplatījās
visai tālu, jo viņam tika sniegta brīnišķa palīdzība, kamēr viņš kļuva varens.
16
Bet, kad viņš bija kļuvis varens, tad viņš sirdsprātā kļuva augstprātīgs, lai tiktu iznīcināts, jo
viņš sacēlās pret To Kungu, savu Dievu, ar to, ka viņš iegāja Tā Kunga namā, lai uz kvēpināmo upuru
altāra nestu kvēpināmo upuri.
17
Bet viņam sekoja priesteris Azarja, kuru pavadīja astoņdesmit Tā Kunga priesteri, kas visi bija
izcili vīri.
18
Un tie nostājās pret ķēniņu Usiju un sacīja viņam: «Tas tev, Usija, neklājas – nest Tam Kungam
kvēpināmo upuri, bet gan tikai priesteriem, Ārona dēliem, kas ir iesvētīti, – viņiem pienākas nest
kvēpināmo upuri. Atstāj svēto vietu, jo tu esi izdarījis pārkāpumu un ar to tu neesi sev ieguvis
pagodinājumu Dieva, Tā Kunga, priekšā!»
19
Tad Usija apskaitās, un kvēpināmais trauks bija viņa rokā, ar ko kvēpināt; bet, kad nu viņš
savas dusmas izgāza pret priesteriem, tad viņa pierē izsitās spitālība visu priesteru klātbūtnē Tā Kunga
namā, stāvot kvēpināmā altāra priekšā.
20
Kad augstais priesteris Azarja un visi priesteri pagriezās ar vaigu pret viņu un viņu uzlūkoja, tad
redzi, spitālība bija saskatāma viņa pierē, un tie viņu ar skubu izveda no turienes ārā. Arī viņš pats
steidzās iziet, jo Tas Kungs bija viņu sitis.
21
Tā ķēniņš Usija bija spitālīgs līdz savai nāves dienai, un, spitālīgs būdams, viņš dzīvoja atšķirtā
namā, jo viņš bija izslēgts no Tā Kunga nama. Un viņa dēls Jotāms pārvaldīja ķēniņa namu un bija soģis
zemes iedzīvotājiem.
22
Un, kas vēl par Usiju ir stāstāms, no sākuma līdz beigām, to ir uzrakstījis pravietis Jesaja,
Amoca dēls.
23
Un, kad Usija gūlās pie saviem tēviem, tad viņu apglabāja pie viņa tēviem klajā laukā, pie
ķēniņa kapenēm, jo tie sacīja: «Viņš ir spitālīgs.» Un viņa dēls Jotāms kļuva ķēniņš viņa vietā.
14

27. nodaļa
Jotāmam, kad viņš kļuva ķēniņš, bija divdesmit pieci gadi, un viņš valdīja Jeruzālemē
sešpadsmit gadus; viņa mātes vārds bija Jeruša, un viņa bija Cadoka meita.
2
Un viņš darīja to, kas bija taisns Tā Kunga acīs, gluži tāpat kā to visu bija darījis viņa tēvs Usija;
tikai viņš necentās jaukties Tā Kunga svētnīcas lietās, bet tauta joprojām turpināja grēkot.
3
Viņš uzcēla Tā Kunga nama Augšējos vārtus, arī Ofēla mūrim viņš veltīja daudz darba.
4
Un viņš uzcēla arī Jūdas kalnājos pilsētas, un arī mežos viņš uzcēla nocietinātas pilis un sargu
torņus.
5
Un viņš karoja arī pret Amona bērnu ķēniņu un pieveica viņus, un Amona bērniem bija tanī gadā
viņam jādod simts talentu sudraba un desmit tūkstošus mēru – koru – kviešu un arī desmit tūkstošus
mēru miežu; to viņam Amona bērni nodeva arī vēl otrajā un trešajā gadā.
6
Un viņš kļuva arvien varenāks, tādēļ ka Jotāms darīja taisnu savu ceļu Tā Kunga, sava Dieva,
priekšā.
7
Bet, kas vēl ir par Jotāmu stāstāms, gan viņa kari, gan viņa ceļi, redzi, tie visi ir aprakstīti Israēla
un Jūdas ķēniņu grāmatā.
8
Divdesmit piecu gadu vecumā viņš kļuva ķēniņš un valdīja Jeruzālemē sešpadsmit gadus.
9
Un Jotāms gūlās pie saviem tēviem, un viņu apglabāja Dāvida pilsētā, un viņa dēls Ahass kļuva
ķēniņš viņa vietā.
1

28. nodaļa
Un Ahasam bija divdesmit gadu, kad viņš kļuva ķēniņš, un viņš valdīja Jeruzālemē sešpadsmit
gadus. Bet viņš nedarīja, kas bija taisns Tā Kunga, viņa Dieva, acīs, kā to darīja viņa ciltstēvs Dāvids.
2
Bet viņš staigāja Israēla ķēniņu ceļus un pat darināja baaliem tēlus.
3
Un viņš nesa Ben-Hinomas ielejā kvēpināmos upurus un sadedzināja savus dēlus ugunī, kas ir
negants paradums tām tautām, kuras Tas Kungs bija licis izdzīt, Israēla bērniem ienākot.
4
Viņš upurēja arī kaujamos upurus un kvēpināmos upurus kalnu augstienēs un pakalnos, un zem
katra zaļojoša koka.
5
Tādēļ Tas Kungs, viņa Dievs, to nodeva Aramas ķēniņa rokā, un aramieši viņu uzvarēja un
aizveda no viņa valsts lielu gūstekņu pulku uz Damasku. Arī viņš pats tika nodots Israēla ķēniņa rokā,
1
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un tas viņu bija sakāvis lielā kaujā, 6 jo Pekahs, Remaljas dēls, nogalināja Jūdā vienā dienā simts
divdesmit tūkstošus vīru, kuri visi bija spēcīgi karotāji, tāpēc vien, ka tie bija atmetuši To Kungu, savu
tēvu Dievu.
7
Bez tam vēl Sihrijs, drošsirdīgs Efraima karavīrs, nogalināja Maāseju, paša ķēniņa dēlu, un
ķēniņa pils pārzini Asrikāmu un Ēlkanu, otro vīru tūdaļ pēc ķēniņa.
8
Un no savu brāļu vidus Israēla bērni aizveda gūstā divi simti tūkstošus – sievas, dēlus un meitas
– un ieguva no viņiem jo lielu kara laupījumu; karā salaupīto viņi noveda Samarijā.
9
Bet tur dzīvoja Tā Kunga pravietis, vārdā Odeds, un viņš izgāja pretī karaspēkam, kas atgriezās
Samarijā, un sacīja: «Redzi, tikai tāpēc, ka Tas Kungs, jūsu tēvu Dievs, ir bijis iededzies dusmu
karstumā pār Jūdu, Viņš tos nodeva jūsu rokā, bet jūs viņus nogalinājāt tādā ienaidā, kas sniedzas līdz
debesīm!
10
Un tagad jūs domājat Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotājus pārvērst sev par vergiem un par
verdzenēm! Bet vai tas nebūs jums smags pārkāpums pret To Kungu, jūsu Dievu?
11
Un nu tagad – paklausiet mani, vediet atpakaļ tos gūstekņus, kurus jūs esat saviem brāļiem
nolaupījuši, jo Tā Kunga dusmu kvēle ir iedegusies pār jums!»
12
Un tad kādi vīri no Efraima dēlu galvenajiem izgāja tiem pretī, kas atgriezās no kara, – šie vīri
bija: Azarja, Johanana dēls, Berehja, Mešillemota dēls, Jehizkija, Šaluma dēls, un Amasa, Hadlaja dēls,
– 13 un tiem sacīja: «Nevediet šurp tos gūstekņus: ar to jūs tikai uzkrautu mums pārkāpumu pret To
Kungu. Ar tādu rīcību jūs mūsu grēkiem un pārkāpumiem pievienosit vēl tikai jaunus, jo mūsu
pārkāpumi jau tā ir lieli Tā Kunga priekšā, un Viņa dusmu karstums ir pār Israēlu!»
14
Tad apbruņotie vīri pameta gūstekņus un arī laupījumu šo virsnieku un visas sapulces priekšā.
15
Un vārdos nosauktie vīri cēlās, ņēma gūstekņus un apģērba no laupījuma visus kailos viņu vidū;
un viņi tos ar drēbēm apģērba, ar kurpēm apāva, viņi deva tiem ēst un dzert un tos svaidīja ar eļļu, un
cēla uz ēzeļiem visus, kas bija noguruši, un pavadīja tos līdz Jērikai, šai palmu pilsētai, tuvu klāt pie
viņu brāļiem, un atgriezās atpakaļ Samarijā.
16
Tanī laikā ķēniņš Ahass sūtīja sūtņus pie Asīrijas ķēniņa pēc palīdzības, 17 jo edomieši atkal
nāca un uzbruka Jūdam un aizveda gūstekņus.
18
Arī filistieši iebruka ielejas pilsētās un Jūdam piederošā Negebā un ieņēma Bet-Šemešu un
Ajalonu, un Gederotu un Šoho ar tās mazajām pilsētām, un Timnu ar tās mazajām pilsētām un Gimzu ar
tās mazajām pilsētām; un tur viņi apmetās uz dzīvi.
19
Jo Tas Kungs pazemoja Jūdu Ahasa, Jūdas ķēniņa, dēļ, tāpēc ka viņš bija bezdievīgi dzīvojis
Jūdā un smagi noziedzies pret To Kungu.
20
Tad pret viņu cēlās Tilgat-Pilmesers, Asīrijas ķēniņš, un tas viņu nomāca un nepalīdzēja viņam.
21
Kaut gan Ahass ņēma no Tā Kunga nama un ķēniņa pils, un no lielkungiem un deva Asīrijas
ķēniņam, bet tas viņam neko nelīdzēja.
22
Un pat tanī laikā, kad viņš bija stipri spaidīts, viņš, ķēniņš Ahass, vēl vairāk noziedzās pret To
23
Kungu,
jo viņš upurēja kaujamos upurus Damaskas dieviem, kuri bija viņu sakāvuši, un sacīja:
«Tāpēc ka Aramas ķēniņu dievi ir viņiem palīdzējuši, es gribu tiem nest kaujamos upurus, lai tie sniegtu
palīdzību arī man.» Bet tie kļuva viņam par krišanu un visam Israēlam.
24
Un Ahass savāca kopā Dieva nama svētos traukus, sasita tos un izkausēja no tiem zeltu. Viņš
aizslēdza Tā Kunga nama durvis un uzcēla pats sev altārus uz katra stūra Jeruzālemē.
25
Un viņš ierīkoja arī ikvienā Jūdas pilsētā augstieņu svētnīcas, lai varētu nest kvēpināmos upurus
svešiem dieviem, tā izaicinādams Tā Kunga, savu tēvu Dieva, dusmas.
26
Un, kas vēl par viņu ir stāstāms un viņa ceļi, kā pirmie, tā pēdējie, redzi, tie ir ierakstīti Jūdas un
Israēla ķēniņu grāmatā.
27
Kad Ahass gūlās pie saviem tēviem, tad viņu apglabāja šinī pilsētā Jeruzālemē, tomēr viņu
nenonesa Israēla ķēniņu kapos. Un viņa dēls Hiskija kļuva ķēniņš viņa vietā.
29. nodaļa
Hiskija kļuva ķēniņš divdesmit piecu gadu vecumā, un viņš valdīja Jeruzālemē divdesmit
deviņus gadus. Un viņa mātes vārds bija Abija, un viņa bija Zaharjas meita.
2
Un viņš darīja to, kas bija taisns Tā Kunga acīs, gluži tāpat kā to visu bija darījis viņa ciltstēvs
Dāvids.
3
Savas valdīšanas pirmā gada pirmajā mēnesī viņš atkal atvēra Tā Kunga nama durvis un saveda
tās kārtībā.
1
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Un viņš lika nākt priesteriem un levītiem, un viņš viņus sapulcināja brīvajā laukumā, kas bija
pret austrumiem, 5 un viņš tiem sacīja: «Uzklausiet mani, jūs, levīti! Tagad nu svētījieties paši un
svētījiet Tā Kunga, jūsu tēvu Dieva, namu un izmetiet ārā nešķīstību no šīs svētās vietas!
6
Tiešām, mūsu tēvi ir sacēlušies un darījuši ļaunu Tā Kunga, mūsu Dieva, acīs, tie Viņu ir
atmetuši un savu vaigu novērsuši no Tā Kunga mājokļa un tam pagriezuši muguru.
7
Viņi pat bija noslēguši priekštelpas durvis un izdzēsuši gaismu; viņi nebija upurējuši
kvēpināmos upurus, nedz arī nesuši dedzināmos upurus svētnīcā Israēla Dievam.
8
Tādēļ Tā Kunga bargās dusmas nāca pār Jūdu un Jeruzālemi, un Viņš tos ir padarījis par baiļu
rēgu, par biedēkli un par izsmieklu, kā jūs paši savām acīm redzat.
9
Jūs jau zināt – tādēļ mūsu tēvi ir krituši no zobena, bet mūsu dēli, mūsu meitas un mūsu sievas ir
aizvestas gūstā.
10
Bet tagad – tas ir manas sirds nodoms – mums jānoslēdz derība ar To Kungu, Israēla Dievu, lai
Viņa bargās dusmas novēršas no mums.
11
Tad nu, mani dēli, neesiet kūtri! Tas Kungs pats jūs ir izredzējis, ka jūs stāvētu Viņa priekšā un
Viņam kalpotu un ka jūs būtu Viņa kalpi un nestu kvēpināmos upurus.»
12
Tad cēlās levīti: Mahats, Amasaja dēls, un Joēls, Azarjas dēls, no Kehata dēliem; no Merārija
dēliem: Kīšs, Abdija dēls, un Azarja, Jehallelēla dēls; no Geršona dēliem: Joahs, Zimmas dēls, un
Ēdens, Joaha dēls; 13 no Ēlicafana dēliem: Šimrijs un Jehiēls; no Asafa dēliem: Zaharja un Matanja; 14 no
Heimana dēliem: Jehiēls un Šimejs; un no Jedutuna dēliem: Šemaja un Usiēls.
15
Viņi sapulcināja savus brāļus un svētījās, un atnāca, paklausīdami ķēniņa pavēlei, lai pēc Tā
Kunga norādījumiem šķīstītu Tā Kunga namu.
16
Tad priesteri iegāja Tā Kunga namā, lai to šķīstītu, un viņi izmeta ārā visu, kas bija nešķīsts, Tā
Kunga nama pagalmā, ko vien tie nešķīstu atrada Tā Kunga namā; tur levīti visu to saņēma, lai aiznestu
projām Kidronas ielejā.
17
Un viņi iesāka tīrīšanu pirmā mēneša pirmajā dienā un nonāca līdz Tā Kunga nama priekštelpai
pirmā mēneša astotajā dienā; viņi svētīja Tā Kunga namu nākamajās astoņās dienās un pabeidza pirmā
mēneša sešpadsmitajā dienā.
18
Pēc tam viņi devās pie ķēniņa Hiskijas viņa pils iekštelpās un sacīja: «Mēs esam šķīstījuši visu
Tā Kunga namu, arī dedzināmo upuru altāri un visus tā priekšmetus, arī skatāmo maižu galdu ar visiem
tā rīkiem, 19 tāpat arī visus tos priekšmetus, ko vien ķēniņš Ahass savā valdīšanas laikā bija padarījis
nešķīstus ar savu atkrišanu, mēs tos esam atkal saveduši kārtībā un esam iesvētījuši, un redzi, tie atrodas
Tā Kunga altāra priekšā!»
20
Tad ķēniņš Hiskija cēlās agri no rīta un sapulcināja pilsētas vecākos, un devās augšup Tā Kunga
namā.
21
Un viņi atveda septiņus vēršus, septiņus aunus, septiņas avis un septiņus āžus par grēku
izpirkšanas upuri gan ķēniņa valsts varai, gan svētnīcai un visai Jūdas zemei, un ķēniņš pavēlēja Ārona
pēcnācējiem priesteriem upurēt tos kā dedzināmo upuri uz Tā Kunga altāra.
22
Un viņi nokāva vēršus, un priesteri saņēma to asinis un apslacīja altāri; tad viņi nokāva aunus
un slacīja asinis uz altāra; pēc tam viņi nokāva avis un slacīja asinis uz altāra.
23
Pēc tam viņi atveda grēka izpirkšanas upura āžus ķēniņa un visas sapulces priekšā, un viņi
uzlika savas rokas uz tiem.
24
Tad priesteri tos nokāva, un, grēka izpirkšanas upuri nesdami, viņi ar to asinīm apslacīja altāri,
lai visu Israēlu salīdzinātu, jo ķēniņš bija noteicis nest dedzināmo un grēku salīdzināšanas upuri visa
Israēla labā.
25
Un viņš novietoja levītus Tā Kunga namā ar cimbālēm, arfām un cītarām pēc Dāvida un Gada,
ķēniņa redzētāja, un pravieša Nātāna pavēles, jo tāda bija Tā Kunga pavēle, izteikta caur Viņa
praviešiem.
26
Un tā nu levīti nostājās ar Dāvida mūzikas instrumentiem un priesteri ar taurēm.
27
Un Hiskija pavēlēja nest dedzināmo upuri uz altāra; un, līdzko iesākās dedzināmais upuris, tanī
pašā brīdī atskanēja dziesmas Tam Kungam un taures Israēla ķēniņa Dāvida mūzikas instrumentu
pavadībā.
28
Un visa sapulce pielūdza, un dziedātāji dziedāja, un tauru pūtēji pūta; tas viss norisinājās, līdz
kamēr dedzināmais upuris bija pabeigts.
29
Kad dedzināmais upuris bija pabeigts, tad ķēniņš un visi, kas atradās ar viņu, nometās ceļos un
pielūdza.
30
Un ķēniņš Hiskija un vadoņi uzaicināja levītus izteikt Tam Kungam slavu ar Dāvida un
redzētāja Asafa vārdiem, un viņi ar prieku dziedāja slavas dziesmas un metās ceļos un pielūdza.
4
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Tad runāja Hiskija un sacīja: «Tagad jūs esat sevi veltījuši Tam Kungam; nāciet šurp un nesiet
kaujamos un pateicības upurus Tā Kunga namā!» Un sapulcētie nesa kaujamos upurus un pateicības
upurus, un ikviens, kas jutās uz to pamudināts, arī dedzināmos upurus.
32
Un dedzināmo upuru skaits, ko sapulcētie ziedoja, bija septiņdesmit vērši, simts auni, divi simti
avju: tie visi bija Tam Kungam dedzināmais upuris.
33
Un glābšanas upurim tika veltīti seši simti vēršu un trīs tūkstoši sīklopu.
34
Bet priesteru bija maz, un viņi nespēja visus dedzināmos upurus nodīrāt; tāpēc viņiem palīdzēja
levīti, viņu brāļi, tiekāms darbs tika pabeigts un priesteri bija paspējuši atkal sevi svētīt, – levīti bija
bijuši dedzīgāki savā sirdī un čaklāki svētīties nekā priesteri.
35
Arī dedzināmo upuru tur bija liels skaits līdz ar brīvprātīgo pateicības upuru taukiem un līdz ar
slakāmiem upuriem klāt pie dedzināmiem upuriem. Tā viņi pabeidza savu darbu, un līdz ar to bija
atjaunota kalpošana Tā Kunga namā.
36
Bet Hiskija un visa tauta priecājās par to, ko Dievs bija tautas labā darījis, jo šī lieta bija
notikusi ātri.
31

30. nodaļa
Un Hiskija sūtīja sūtņus pie visa Israēla un Jūdas un rakstīja arī vēstules Efraimam un Manasem,
lai nāk Tā Kunga namā uz Jeruzālemi sarīkot Pashā svētkus Tam Kungam, Israēla Dievam, 2 jo ķēniņš ar
saviem vadoņiem un ar visu sapulci Jeruzālemē bija nolēmuši svētīt Pashā svētkus otrajā mēnesī.
3
Proti, tie nebija paspējuši svētīt Pashā svētkus īstajā laikā, tāpēc ka priesteri vēl nebija svētījušies
pietiekamā skaitā, un arī tauta nebija Jeruzālemē sapulcējusies.
4
Un šī doma likās esam pareiza ķēniņa un visas sapulces acīs.
5
Un viņi nosprieda likt ziņai izplatīties pa visu Israēlu no Bēršebas līdz Danam, lai sanāk un svētī
Tam Kungam, Israēla Dievam, Pashā svētkus Jeruzālemē, jo ilgu laiku tie nebija lielā pulkā svētīti, kā
tas bija rakstīts.
6
Tā nu skrējēji ar vēstulēm no ķēniņa un viņa vadoņu rokas devās pa visu Israēlu un Jūdu
visapkārt, aicinādami pēc ķēniņa pavēles: «Ak, Israēla tauta! Atgriezies pie Tā Kunga, Ābrahāma, Īzāka
un Israēla Dieva, tad arī Viņš atgriezīsies pie jums, kas vēl pāri palikuši un izglābušies no Asīrijas
ķēniņa rokas.
7
Un lai ar jums vairs nenotiek tā, kā notika ar jūsu tēviem un jūsu brāļiem, kas stūrgalvīgi sacēlās
pret To Kungu, savu tēvu Dievu, kādēļ Viņš tos nodeva postam, kā jūs paši to redzat.
8
Nu tad neesiet tagad stūrgalvīgi kā jūsu tēvi, bet sniedziet Tam Kungam savu roku un nāciet
Viņa svētā vietā, ko Viņš ir licis svētīt mūžīgi, un kalpojiet Tam Kungam, savam Dievam, lai Viņa
bargo dusmu kvēle no jums novērstos!
9
Un, kad jūs atgriezīsities atpakaļ pie Tā Kunga, tad jūsu brāļi un jūsu dēli atradīs žēlsirdību tajos,
kas tos aizveduši gūstā, un viņi atkal varēs atgriezties šinī zemē, jo Tas Kungs, jūsu Dievs, ir pilns
žēlastības un žēlsirdīgs, un Viņš Savu vaigu nenovērsīs no jums, ja tikai jūs atgriezīsities pie Viņa!»
10
Tā šie skrējēji devās no pilsētas uz pilsētu Efraima un Manases zemē līdz Zebulonam, bet viņi
tika izsmieti un izzoboti.
11
Tikai daži vīri no Ašera un no Manases, un no Zebulona paklausīja un nāca uz Jeruzālemi.
12
Arī pār Jūdu bija Dieva roka, kas lika viņiem vienprātīgi izpildīt ķēniņa un viņa vadoņu pavēli,
kā Tas Kungs pats to bija norādījis.
13
Un daudz ļaužu sapulcējās Jeruzālemē, lai otrajā mēnesī svētītu Neraudzētās maizes svētkus,
varen liels ļaužu pulks.
14
Un viņi cēlās un noārdīja altārus, kas atradās Jeruzālemē; tāpat arī viņi iznīcināja visas
kvēpināmās vietas un iemeta tās Kidronas ielejā.
15
Un tad viņi nokāva Pashā jēru otrā mēneša četrpadsmitajā dienā, un priesteri un levīti jutās
apkaunoti, un viņi šķīstījās un nesa dedzināmos upurus Tā Kunga namā.
16
Un viņi ieņēma savas vietas pēc noteiktas kārtības, pēc Dieva vīra Mozus bauslības, un priesteri
slacīja asinis, tās ņemdami no levītu rokas.
17
Jo sapulcē bija daudzi, kuri nebija svētījušies; tādēļ levīti nokāva daudz Pashā jēru visu to labā,
kas nebija šķīsti, lai tos svētītu Tam Kungam, 18 jo liels ļaužu pulks, liela daļa no Efraima un Manases,
Isašara un Zebulona nebija šķīstījušies, un tomēr viņi baudīja Pashā mielastu, kaut arī ne tā, kā ir
rakstīts. Bet Hiskija aizlūdza par viņiem, sacīdams: «Tas Kungs, kas ir labs, lai katram to piedod, it īpaši
19
visiem tiem, kas savā sirdsprātā stipri ir apņēmušies meklēt Dievu To Kungu, savu tēvu Dievu, kaut
arī ne pēc svētā šķīstīšanās nolikuma!»
20
Un Tas Kungs paklausīja Hiskiju, Viņš dziedināja tautu.
1
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Tā Israēla bērni, kas bija ieradušies Jeruzālemē, noturēja Neraudzētās maizes svētkus septiņas
dienas lielā priekā, un levīti un priesteri pauda Tā Kunga slavu dienu no dienas ar spēku mūzikas
instrumentu pavadībā.
22
Un Hiskija uzrunāja ar laipniem vārdiem visus tos levītus, kas parādīja labu izpratni kalpošanā
Tam Kungam; un viņi baudīja svētku mielastu septiņas dienas, arvien nesa pateicības kaujamos upurus
un allaž pateicās Tam Kungam, savam tēvu Dievam.
23
Un visa sapulce nosprieda svētīt vēl otras septiņas dienas, un viņi ar prieku svētīja svētkus vēl
septiņas dienas, 24 jo Jūdas ķēniņš Hiskija ziedoja sapulcētajiem tūkstoš vēršu un desmit tūkstošus
sīklopu, un priesteri svētījās lielā skaitā.
25
Un visi sapulcētie no Jūdas priecājās līdz ar priesteriem un levītiem un arī visi sapulcētie, kas
bija nākuši šurp no Israēla, kā arī svešinieki, kas bija nākuši no Israēla zemes, un tie, kas bija apmetušies
Jūdā.
26
Un tā Jeruzālemē valdīja liels prieks, jo no Israēla ķēniņa Salamana, Dāvida dēla, laikiem, tāda
nebija bijis Jeruzālemē.
27
Un priesteri un levīti cēlās un svētīja tautu, un Viņš paklausīja viņu balsis, un viņu lūgšana
nonāca Viņa svētajā mājoklī – Debesīs.
21

31. nodaļa
Kad tas viss bija pabeigts, tad viss Israēls, kas bija ieradies, devās Jūdas pilsētās un nolauza elku
stabus, un nocirta elku kokus, un izpostīja augstieņu svētnīcas un altārus pa visu Jūdu un Benjamīnu, kā
arī Efraimu un Manasi, kamēr tādu vairs nebija. Un tad visi Israēla bērni atgriezās atpakaļ, ikviens savā
īpašumā, savās pilsētās.
2
Un Hiskija noteica priesteru iedalījumu un levītu iedalījumu, ikvienam pēc savas kalpošanas, kā
priesteriem, tā levītiem, pie dedzināmiem upuriem un pie pateicības upuriem, lai viņi kalpotu, teiktu un
slavētu Tā Kunga nometnes vārtos.
3
Un viņš noteica arī ķēniņa daļu pats no sava īpašuma dedzināmiem upuriem rītos un vakaros, kā
arī dedzināmiem upuriem gan sabatā, gan jauno mēnešu, gan svētku reizēs – kā tas ir rakstīts Tā Kunga
bauslībā.
4
Un viņš sacīja tautai, tiem, kas dzīvoja Jeruzālemē, dot noteiktu daļu priesteriem un levītiem, ka
lai viņi stingri turētos pie Tā Kunga bauslības.
5
Kad šī pavēle kļuva zināma, tad Israēla bērni sanesa bagātīgi gan pirmos augļus no labības un no
jaunā vīna, gan no eļļas un medus, un no visiem tīruma augļiem – no visa viņi atnesa desmito tiesu lielā
vairumā.
6
Un arī tie Israēla un Jūdas bērni, kas dzīvoja Jūdas pilsētās, piegādāja desmito tiesu no
liellopiem un no sīklopiem, arī desmito tiesu no tā, ko viņi bija atzinuši par svētu un veltījuši Tam
Kungam, savam Dievam, viņi atnesa un sakrāva kaudžu kaudzēm.
7
Trešajā mēnesī viņi iesāka kaudzes kraut un septītajā mēnesī viņi pabeidza.
8
Kad nu Hiskija un vadoņi atnāca un tās kaudzes ieraudzīja, tad viņi teica To Kungu un Viņa
tautu Israēlu.
9
Un Hiskija apjautājās pie priesteriem un levītiem par tām kaudzēm.
10
Un augstais priesteris Azarja, no Cadoka nama, atbildēja viņam, sacīdams: «Kopš tie ir sākuši
nest šo cilājamo upuri Tā Kunga namā, mēs esam ēduši un paēduši, un daudz vēl ir palicis pāri, jo Tas
Kungs ir Savu tautu tā svētījis, ka šis lielais krājums patiesībā ir pārpalikums.»
11
Tad Hiskija pavēlēja iekārtot pie Tā Kunga nama pieliekamās telpas, un viņi tās iekārtoja.
12
Un viņi tur rūpīgi novietoja gan cilājamo upuri, gan desmito tiesu, gan svētības dāvanas. Un
levīts Hananja kļuva tām par pārzini, un viņa brālis Šimejs bija otrs pārzinis.
13
Bet Jehiēls, Azazja, Nahats, Asahēls, Jerimots, Jozabāds, Ēliēls, Jišmahja, Mahats un Benaja
bija Hananjam un viņa brālim Šimejam padoti uzraugi pēc paša ķēniņa Hiskijas un Dieva nama pārrauga
Azarjas rīkojuma.
14
Un levīts Korus, Jimnas dēls, vārtu sargs pie Austrumu vārtiem, bija iecelts par pārraugu tām
dāvanām, ko Dievam deva no laba prāta, lai tiktu nodoti Tam Kungam noliktie cilājamie upuri un
vissvētākās svētības dāvanas.
15
Un viņa rīcībā bija Ēdens, Minjamīns, Ješua, Šemaja, Amarja un Šehanja priesteru pilsētās;
tiem bija jānodod saviem amata brāļiem pēc viņu iedalījuma viņu tiesa, kā lieliem, tā maziem.
16
Un arī ciltsrakstos ierakstītiem, vīriešu kārtas, kas triju gadu veci un vecāki, visiem tiem, kas
nāca Tā Kunga namā ik dienas kalpošanā, pēc saviem amatiem, pēc saviem iedalījumiem.
1
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Un priesteriem, kas ierakstīti pēc viņu tēvu namiem, un levītiem, kas divdesmit gadus veci un
vecāki, pēc viņu amatiem un iedalījumiem.
18
Un tiem, kas ierakstīti līdz ar viņu mazajiem bērniem, viņu sievām, viņu dēliem un viņu meitām
visā draudzē, jo viņi uzticībā bija svētījušies svētai kalpošanai.
19
Arī Ārona pēcnācējiem, priesteriem, lauku apkaimēs visu viņu pilsētu apgabalos bija iecelti vīri,
nosaukti pēc vārdiem, kuriem pienācās kārtot daļu piešķiršanu visiem priesteriem, kas vīriešu kārtas, un
visiem levītiem, kas bija ierakstīti sarakstos.
20
Un šādi Hiskija rīkojās visā Jūdā, un viņš darīja to, kas bija labs, taisnīgs un patiesīgs Tā
Kunga, viņa Dieva, priekšā.
21
Un katru darbu, ko vien viņš pasāka, kalpodams Dieva namā un turēdamies pie bauslības un
pavēlēm, lai meklētu savu Dievu, to viņš pildīja ar visu savu sirdi, un viņam veicās labi.
17

32. nodaļa
Pēc šiem notikumiem un šī uzticības apliecinājuma Asīrijas ķēniņš Sanheribs cēlās un ielauzās
Jūdā. Viņš apmetās telšu nometnēs ap visām stipri nocietinātām pilsētām, un viņš bija nospriedis tās
atšķelt un pievienot sev.
2
Kad Hiskija redzēja, ka Sanheribs bija atnācis un taisījās uzbrukt Jeruzālemei, 3 tad viņš
apspriedās ar saviem augstākiem ierēdņiem un karavadoņiem, un viņi atzina par lietderīgu aizbērt ūdens
avotus, kuri atradās ārpus pilsētas, un tie viņam palīdzēja.
4
Viņi sapulcināja daudz ļaužu, kas aizbēra visus avotus un arī upi, kas tecēja caur zemes vidieni,
jo viņi sacīja: «Kāpēc lai Asīrijas ķēniņi, nākdami šurp, atrod daudz ūdens?»
5
Viņš ar drosmi stājās pie darba un uzcēla visu noplēsto mūri un paaugstināja nocietinājumu
torņus. No ārpuses viņš uzcēla vēl otru mūri, un viņš nostiprināja un nocietināja Millu Dāvida pilsētā un
lika darināt daudz ieroču un lielo vairogu.
6
Un viņš iecēla karapulkiem drosmīgus karavadoņus, sapulcināja viņus pie sevis klajumā aiz
pilsētas vārtiem un viņiem piekodināja, sacīdams:
7
«Esiet drosmīgi un stipri! Nebīstieties un neesiet izbijušies nedz Asīrijas ķēniņa, nedz visu to
lielo karapulku priekšā, kas nāk līdz ar viņu! Kopā ar mums ir kāds stiprāks, kāda nav pie viņa.
8
Ar viņu ir miesas elkonis, bet ar mums ir Tas Kungs, mūsu Dievs, kam nodoms ir mums palīdzēt
un izcīnīt mūsu karus!» Un tauta paļāvās uz Jūdas ķēniņa Hiskijas vārdiem.
9
Un pēc šī notikuma Sanheribs, Asīrijas ķēniņš, sūtīja dažus savus kalpus uz Jeruzālemi, kamēr
viņš pats un viss viņa ķēniņa valsts karaspēks bija kopā ar viņu pie Lahišas, pie Hiskijas, Jūdas ķēniņa,
un arī pie visiem Jūdas iedzīvotājiem, kuri atradās Jeruzālemē, sacīdams:
10
«Tā saka Sanheribs, Asīrijas ķēniņš: uz ko jūs paļaujaties, būdami ielenkti Jeruzālemē?
11
Vai Hiskija nerīkojas ar jums vieglprātīgi, ļaudams jums mirt badā un slāpēs, sacīdams: Tas
Kungs, mūsu Dievs, mūs izglābs no Asīrijas ķēniņa rokas!
12
Vai šis nav tas pats Hiskija, kas jums atņēma augstieņu svētnīcas un jūsu altārus un kas kā uz
Jūdas, tā arī uz Jeruzālemes iedzīvotājiem ir runājis, sacīdams: viena vienīga altāra priekšā jums būs
mesties uz sava vaiga pie zemes un lūgties, un tikai uz tā jūs drīkstat upurēt kvēpināmos upurus?
13
Vai jūs nezināt, ko es un mani tēvi esam nodarījuši visām pasaules tautām? Vai visas pasaules
tautu dievi ar visiem saviem spēkiem ir spējuši izglābt no manas rokas savas zemes?
14
Un kurš starp visiem dieviem visās tais tautās, kuras mani tēvi ir pametuši iznīcībai, ir bijis tāds,
kas būtu spējis izglābt savu tautu no manas rokas? Kā tad jūsu Dievs iespēs jūs izglābt no manas rokas?
15
Tādēļ neļaujiet Hiskijam jūs piekrāpt un jūs tādā veidā maldināt – neticiet viņam! Ja jau
nevienas citas tautas un valsts dievs nav varējis izglābt savu tautu no manas rokas un no manu tēvu
rokas, tad jūsu Dievs jau ne tik jūs neizglābs no manas rokas!»
16
Un viņa sūtņi vēl vairāk runāja pret Dievu, To Kungu, un pret Viņa kalpu Hiskiju.
17
Viņš rakstīja arī vēstuli ar nolūku, lai nopeltu un nonicinātu To Kungu, Israēla Dievu, sacīdams:
«Tāpat kā pasaules tautu dievi nav spējuši izglābt savas tautas no manas rokas, tā arī Hiskijas Dievs
neizglābs Savu tautu no manas rokas!»
18
Un viņi sauca stiprā balsī jūdiski, izaicinādami Jeruzālemes ļaudis, kas bija uz mūra, lai tos
izbiedētu un iztrūcinātu, ka varētu ātrāk ieņemt pilsētu.
19
Un viņi nonicināja Jeruzālemes Dievu, tāpat kā viņi bija nonicinājuši pasaules tautu dievus, kas
ir tikai cilvēku roku darbs.
20
Bet gan ķēniņš Hiskija, gan pravietis Jesaja, Amoca dēls, lūdza Dievu par šo notikumu un vērsa
pret debesīm savus saucienus.
1
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Un Tas Kungs sūtīja eņģeli, kas nomaitāja visus varonīgos karavīrus, gan vadoņus, gan
karapulku virsniekus, Asīrijas ķēniņa nometnē, tā ka tas ar kaunu pagrieza savu vaigu uz savu paša
zemi; un, kad viņš iegāja sava dieva namā, tad tie, kuri bija cēlušies no viņa klēpja, – tie paši viņam lika
mirt, uzbrūkot viņam ar zobenu.
22
Tā Tas Kungs izglāba Hiskiju un Jeruzālemes iedzīvotājus no Sanheriba, Asīrijas ķēniņa, rokas
un no ikviena ienaidnieka rokas un sagādāja mieru no visām pusēm.
23
Un daudzi atnesa dāvanu upurus Tam Kungam uz Jeruzālemi un dārgas vērtslietas Jūdas
ķēniņam Hiskijam, tā ka viņš pēc visa tā bija paaugstināts visu tautu priekšā.
24
Un šinī laikā Hiskija saslima uz miršanu, un viņš lūdza To Kungu, un Tas Kungs viņu
uzklausīja un sūtīja viņam brīnumainu parādību.
25
Bet Hiskija nemācēja pateikties par to, kas viņam bija labi darīts, jo viņa sirdsprāts kļuva
augstprātīgs; tādēļ arī nāca bargas dusmas gan pār viņu, gan pār Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotājiem.
26
Bet vēl Hiskija pazemojās savā garā – viņš un visi Jeruzālemes iedzīvotāji, un tāpēc pār viņiem
nenāca Tā Kunga bardzība, kamēr Hiskija dzīvoja.
27
Un Hiskijam bija ļoti daudz bagātības un varas, un viņš sev cēla glabātavas sudrabam, zeltam
un dārgakmeņiem, dārgām kvēpināmām zālēm un tāpat lieliem vairogiem, un it visiem vērtīgiem
priekšmetiem, 28 arī noliktavas lauku augļiem, labībai, vīnam un arī eļļai, tāpat kūtis visādiem lopiem un
laidarus ganāmiem pulkiem.
29
Viņš sev uzcēla arī pilsētas, un sīklopu un liellopu ganāmpulku viņam bija milzums, jo Dievs
viņam bija piešķīris sevišķi lielu bagātību.
30
Un šis pats Hiskija aizbēra Gihonas augšējo ūdens izteku un to iztaisnoja, novadot lejā pret
rietumiem uz Dāvida pilsētu; un Hiskijam veicās visos viņa darbos.
31
Pie Bābeles valdnieku sūtņiem, kas bija atsūtīti pie viņa, lai izjautātu par to brīnumaino
parādību, kas tad zemē bija notikusi, Dievs viņu atstāja vienu, lai viņu pārbaudītu un tādējādi izzinātu,
kas viņa sirdsprātā.
32
Bet, kas vēl stāstāms par Hiskiju, par viņa žēlsirdības darbiem, redzi, tas viss ir rakstīts pravieša
Jesajas, Amoca dēla, pravietiskos paredzējumos un Jūdas un Israēla ķēniņu grāmatās.
33
Un Hiskija gūlās pie saviem tēviem, un viņu apglabāja Dāvida pēcnācēju kapu kalnā, un visa
Jūda un Jeruzālemes iedzīvotāji pavadīja viņu godam. Un viņa dēls Manase kļuva ķēniņš viņa vietā.
21

33. nodaļa
Manasem, kļūstot par ķēniņu, bija divpadsmit gadu, un viņš valdīja Jeruzālemē piecdesmit
piecus gadus.
2
Un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, sekodams to tautu negantībām, ko Tas Kungs
bija izdzinis, Israēla bērniem ienākot.
3
Viņš atkal lika uzcelt kalnu augstieņu svētnīcas, ko viņa tēvs Hiskija bija nopostījis, un viņš
uzcēla altārus baaliem un izveidoja ašēras, un pielūdza visu debess zvaigžņu pulku, un tiem kalpoja.
4
Un viņš arī uzcēla altārus Tā Kunga namā, par kuru Tas Kungs bija noteicis: «Jeruzālemē lai mīt
Mans Vārds uz mūžīgiem laikiem!»
5
Un viņš uzcēla altārus debess zvaigžņu pulkiem Tā Kunga nama abos pagalmos.
6
Un viņš lika saviem dēliem iet nāvē kā uguns upuriem Ben-Hinomas ielejā, viņš nodarbojās ar
zīlēšanu, vārdošanu, izsauca mirušo garus un turēja zintniekus; viņš darīja daudz tāda, kas Tam Kungam
nepatika, Viņu ar to izaicinādams.
7
Un viņš novietoja arī elka tēlu, ko viņš bija izveidojis, Dieva namā, par kuru Dievs bija Dāvidam
un viņa dēlam Salamanam noteicis: «Šinī namā un Jeruzālemē, ko Es esmu Sev izraudzījis visu Israēla
cilšu starpā, Es likšu Savam Vārdam dzīvot mūžīgi!
8
Un turpmāk Es nelikšu Israēla kājai atrauties no tās zemes, ko Es esmu nolicis jūsu tēviem, ja
vien viņi turēs un darīs visu, ko Es esmu viņiem pavēlējis, pēc bauslības, likumiem un tiesām caur
Mozu.»
9
Tā Manase pavedināja Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotājus, ka viņi rīkojās vēl ļaunāk nekā tās
tautas, ko Tas Kungs bija licis iznīdēt Israēla bērnu acu priekšā.
10
Tas Kungs gan brīdināja Manasi un viņa tautu, bet viņi to neņēma vērā.
11
Tāpēc Tas Kungs lika doties pret viņiem uzbrukumā Asīrijas ķēniņa karavadoņiem; tie sagūstīja
Manasi ar īpašiem kāšiem, turēja viņu apcietinājumā iekaltu vara važās un pēc tam aizveda viņu uz
Bābeli.
12
Tad viņš savā postā lūdza žēlastību no Tā Kunga, sava Dieva, un viņš ļoti zemojās savu tēvu
Dieva priekšā 13 un nemitīgi Viņu lūdza. Tad Tas Kungs ļāvās pielūgties un uzklausīja viņa pazemīgo
1
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lūgšanu, un pārveda to atkal Jeruzālemē viņa ķēniņa varas godā. Tad Manase atzina, ka Tas Kungs
patiesi ir Dievs.
14
Pēc tam viņš cēla Dāvida pilsētai ārējo mūri uz Gihonas pusi pret vakariem ielejā līdz tai vietai,
kur ir ieeja pa Zivju vārtiem, visapkārt Ofēla kalnam, un viņš to uzcēla ļoti augstu. Viņš arī iecēla
karavadoņus visās nocietinātās pilsētās Jūdā.
15
Un viņš aizvāca projām svešos dievus un elku tēlu no Tā Kunga nama ar visiem altāriem, kurus
viņš bija uzcēlis Tā Kunga nama kalnā un Jeruzālemē, un izmeta tos ārā no pilsētas.
16
Un viņš atjaunoja Tā Kunga altāri un upurēja uz tā kaujamos pateicības upurus un labprātīgos
slavas upurus, un viņš pavēlēja Jūdas iedzīvotājiem kalpot Tam Kungam, Israēla Dievam.
17
Taču tauta joprojām nesa kaujamos upurus kalnu augstienēs, bet tikai Tam Kungam, savam
Dievam.
18
Un, kas vēl par Manasi stāstāms – tiklab viņa lūgšana Dievam, kā arī redzētāju vēstījumi, ko tie
Tā Kunga, Israēla Dieva, Vārdā viņam bija pasludinājuši, – redzi, tie ir pievienoti Israēla ķēniņu
aprakstiem.
19
Bet viņa pazemīgā lūgšana un kā viņš tika uzklausīts, un arī visi viņa grēku darbi, viņa
sacelšanās un tās vietas, kurās viņš bija uzcēlis augstieņu svētnīcas un kur viņš bija novietojis elku
kokus un elku tēlus, iekāms viņš pats tika pazemots, – redzi, tas ir aprakstīts redzētāju stāstos.
20
Un Manase gūlās pie saviem tēviem, un to apglabāja viņa namā, un viņa dēls Amons kļuva
ķēniņš viņa vietā.
21
Un Amonam, kad viņš kļuva ķēniņš, bija divdesmit divi gadi, un viņš valdīja Jeruzālemē divus
gadus.
22
Un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga acīs, gluži tāpat kā bija darījis viņa tēvs Manase;
Amons upurēja kaujamos upurus visiem tiem elku tēliem, ko viņa tēvs Manase bija darinājis, un godāja
tos.
23
Bet viņš nepazemojās Tā Kunga priekšā, kā viņa tēvs Manase bija pazemojies, un viņš, šis pats
Amons, uzkrāva sev aizvien vairāk pārkāpumu.
24
Un viņa kalpi pret viņu sazvērējās un nogalināja viņu viņa paša pilī.
25
Bet tās zemes ļaudis nosita visus sazvērniekus, kuri bija sacēlušies pret ķēniņu Amonu, un viņi
cēla par ķēniņu viņa dēlu Josiju.

1

34. nodaļa
Josijam, kad viņš kļuva ķēniņš, bija astoņi gadi, un viņš valdīja Jeruzālemē trīsdesmit vienu

gadu.
Un viņš darīja to, kas bija taisns Tā Kunga acīs, un staigāja Dāvida, sava ciltstēva, ceļus un
nenovērsās no tiem nedz pa labi, nedz pa kreisi.
3
Jau savas valdīšanas astotajā gadā, kad viņš vēl bija jauneklis, viņš sāka meklēt sava ciltstēva
Dāvida Dievu un divpadsmitajā valdīšanas gadā sāka šķīstīt Jūdu un Jeruzālemi no elku kalnu
augstienēm, ašērām un izgrieztiem un izlietiem elku tēliem.
4
Un viņa acu priekšā tika nolauzti altāri baaliem, bet tos saules stabus, kas uz tiem stāvēja, viņš
lika nocirst; viņš nopostīja elku kokus, izcirstos un izlietos elku tēlus viņš sacirta gabalos un sadauzīja
smalkos putekļos un lika tos izkaisīt pār to kapiem, kas bija tiem nesuši kaujamos upurus.
5
Bet elku priesteru kaulus viņš sadedzināja uz viņu altāriem, un tā viņš šķīstīja Jūdu un
Jeruzālemi.
6
Tāpat arī Manases un Efraima pilsētās un Simeona cilts novadā līdz pat Naftaļa robežām, un
visapkārt pa viņu posta vietām 7 viņš nopostīja altārus un elku kokus, un elku tēlus un sadauzīja tos
gabalos; viņš lika nocirst visus saules stabus pa visu Israēla zemi; tad viņš atgriezās atpakaļ Jeruzālemē.
8
Savas valdīšanas astoņpadsmitajā gadā, kad viņš bija šķīstījis gan zemi, gan svētnīcu, viņš sūtīja
Šafanu, Acaljas dēlu, un Maāseju, pilsētas priekšnieku, un Joahu, Joahaza dēlu, valsts padomnieku, lai
tie uzkoptu un savestu kārtībā Tā Kunga, sava Dieva, namu.
9
Kad viņi nāca pie augstā priestera Hilkijas, tad viņi nodeva viņam naudu, kas bija ienākusi Dieva
namā un ko bija savākuši levīti, sliekšņu sargi, – gan no Manases, gan no Efraima, gan no visa atlikušā
Israēla, gan no visas Jūdas un Benjamīna cilts, gan no Jeruzālemes iedzīvotājiem.
10
Un tie to atkal nodeva darba pārraugiem, kuri bija iecelti pār Tā Kunga namu; tie to nodeva
strādniekiem, kas bija nodarbināti pie Tā Kunga nama labošanas un atjaunošanas, 11 proti, amatniekiem
un namdariem, lai pirktu apcirstus akmeņus un kokus, ko varēja izlietot sijām un baļķiem tiem namiem,
ko Jūdas ķēniņi bija aizlaiduši postā.
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Un šie vīri darīja savu darbu uzticīgi un apzinīgi; viņu uzraugi bija Jahats un Obadja, levīti no
Merārija cilts, un Zaharja un Mešullāms no Kehata dēliem; tie uzraudzīja darbu, un itin visi levīti prata
spēlēt uz dziesmu pavadāmiem mūzikas instrumentiem, 13 un tie bija uzraugi pār nastu nesējiem un pār
visiem darba darītājiem, lai arī kāds tas būtu, un no levītu vidus bija rakstveži, ierēdņi un vārtu sargi.
14
Un, kad viņi to naudu izņēma, kas bija ienākusi Tā Kunga namā, tad priesteris Hilkija atrada Tā
Kunga bauslības grāmatu, kas bija dota caur Mozu.
15
Un Hilkija atbildēja un sacīja rakstvedim Šafanam: «Es esmu atradis bauslības grāmatu Tā
Kunga namā!» Un Hilkija iedeva šo grāmatu Šafanam.
16
Bet rakstvedis Šafans devās pie ķēniņa un nodeva ķēniņam ziņojumu, sacīdams: «Visu, ko vien
tu biji uzdevis savu kalpu rokām, to viņi ir veikuši.
17
Viņi ir izbēruši naudu, kas atradās Tā Kunga namā, un to devuši gan darba uzraugiem, gan
strādniekiem.»
18
Un rakstvedis Šafans ziņoja ķēniņam, sacīdams: «Priesteris Hilkija man ir iedevis grāmatu.» Un
Šafans no tās lasīja ķēniņam priekšā.
19
Un notika, kad ķēniņš bija dzirdējis bauslības vārdus, tad viņš saplēsa gabalos savas drēbes.
20
Un ķēniņš pavēlēja Hilkijam un Ahikāmam, Šafana dēlam, un Abdonam, Mihas dēlam, un
rakstvedim Šafanam, un Asajam, ķēniņa kalpam, sacīdams:
21
«Ejiet un vaicājiet To Kungu manis un visu labā, kas vēl ir atlikuši Israēlā un Jūdā, par šīs
grāmatas vārdiem, kas ir atrasta, jo Tā Kunga dusmu kvēlei, kas iedegusies pār mums, ir jābūt jo lielai,
tāpēc ka mūsu tēvi nav turējuši Tā Kunga vārdu, nedz darījuši, kā viss šinī grāmatā ir rakstīts!»
22
Tad Hilkija un tie vīri, kuri bija ķēniņa sūtīti, nogāja pie pravietes Huldas, drēbju noliktavas
sarga Šaluma sievas, kas pats bija Tokhata dēla Hasras dēls, bet viņa pati dzīvoja Jeruzālemes otrā daļā,
un viņi tai visu izstāstīja.
23
Un viņa tiem sacīja: «Tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs: sakiet tam vīram, kas jūs pie manis
24
sūtījis: tā saka Tas Kungs: redzi, Es sūtīšu nelaimi pār šo vietu un pār tās iedzīvotājiem – visus tos
lāstus, kuri ir rakstīti tanī grāmatā, ko viņi ir skaļi lasījuši Jūdas ķēniņam priekšā, 25 tāpēc ka viņi Mani ir
atstājuši un kvēpināmos upurus kvēpinājuši citiem dieviem, Manu taisnības dusmu kvēli izaicinādami ar
visiem saviem roku darbiem, tāpēc Mana dusmu kvēle degs pār šo vietu un Es to nedzēsīšu!
26
Bet Jūdas ķēniņam, kas jūs ir sūtījis, lai vaicātu To Kungu, viņam sakiet tā: tā saka Tas Kungs,
Israēla Dievs, par tiem vārdiem, kurus tu esi dzirdējis: 27 tāpēc ka tava sirds ir mīksta un tu esi
pazemojies Dieva priekšā, dzirdēdams šos Viņa draudus pret šo vietu un pret tās iedzīvotājiem, un tu
pats esi pazemojies Manā priekšā, esi saplēsis drēbes un esi raudājis Mana vaiga priekšā, – tāpēc Es
esmu tevi paklausījis. Tāds ir Tā Kunga lēmums.
28
Redzi, Es tevi piepulcināšu taviem tēviem, un tu arī pats tiksi pievienots mierā saviem
mirušajiem, un tavas acis neskatīs visu to postu, kādam Es likšu nākt pār šo vietu un pār tās
iedzīvotājiem.» Kad viņi nonesa šo vēsti ķēniņam, 29 tad ķēniņš izsūtīja ziņu un sapulcināja visus Jūdas
un Jeruzālemes vecajus.
30
Un ķēniņš devās augšup Tā Kunga namā, un kopā ar viņu gāja visi Jūdas vīri un Jeruzālemes
iedzīvotāji, tāpat arī priesteri, levīti un visa tauta, no liela līdz mazam, un viņš, visiem to dzirdot, lasīja
priekšā visus tās derības grāmatas vārdus, kas bija atrasta Tā Kunga namā.
31
Un ķēniņš stāvēja savā paaugstinājumā, un viņš slēdza derību Tā Kunga priekšā, solīdamies
sekot Tam Kungam un sargāt Viņa baušļus, Viņa liecības un Viņa likumus ar visu savu sirdsprātu un ar
visu savu dvēseli, lai piepildītu derības vārdus, kādi bija rakstīti šinī grāmatā.
32
Un viņš panāca, ka visi tie, kas atradās Jeruzālemē un Benjamīnā, to arī apņēmās; un
Jeruzālemes iedzīvotāji darīja tā, kā derība ar Dievu, viņu tēvu Dievu, noteica.
33
Un Josija izdeldēja visas elku kalpības negantības visās zemēs, kas piederēja Israēla bērniem,
un viņš panāca, ka itin visi tie, kas atradās Jeruzālemē, kalpoja Tam Kungam, savam Dievam. Un visu
viņa mūža dienu, kamēr Josija dzīvoja, tie nemitējās sekot Tam Kungam, savam tēvu Dievam.
12

35. nodaļa
Un Josija rīkoja Tam Kungam Pashā svētkus Jeruzālemē, un viņi nokāva Pashā jēru pirmā
mēneša četrpadsmitajā dienā.
2
Un viņš iecēla priesterus viņu amatos, un viņš iedrošināja viņus kalpot Tā Kunga namā.
3
Un viņš noteica tiem levītiem, kas mācīja visu Israēlu un kas bija svētījušies Tam Kungam:
«Nolieciet svēto šķirstu tanī namā, ko Salamans, Dāvida dēls, Israēla ķēniņš, ir uzcēlis; tas jums vairs
nav jānes uz jūsu kamiešiem! Tad nu tagad kalpojiet Tam Kungam, savam Dievam, un Viņa tautai,
1
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Israēlam, 4 un sataisieties pēc saviem tēvu namiem un pēc saviem iedalījumiem, kā to rakstos ir noteicis
Israēla ķēniņš Dāvids un kā to rakstos ir noteicis arī viņa dēls Salamans.
5
Un stāviet svētajā vietā, pēc saviem tēvu namiem, par saviem brāļiem, tiem ļaužu bērniem, un
pēc levītu tēvu nama iedalījumiem.
6
Tad nokaujiet Pashā jēru un svētījiet paši sevi, un sagatavojiet to saviem brāļiem, bet viss lai
tiktu tā darīts, kā tas ar Tā Kunga vārdu caur Mozu ir noteikts!»
7
Un Josija labprātīgi novēlēja tiem ļaudīm sīklopus, kā avis, tā kazlēnus Pashā upuriem, – visiem
tiem, kas tur atradās, skaitā trīsdesmit tūkstošus, turklāt vēl trīs tūkstošus vēršu; tas viss bija no ķēniņa
īpašumiem.
8
Arī viņa vadoņi deva labprātīgus upurus kā tautai, tā arī priesteriem un levītiem; Hilkija un
Zaharja, un Jehiēls, Dieva nama pārvaldnieki, nodeva priesteriem uz Pashā svētkiem divus tūkstošus seši
simti sīklopu un trīs simti vēršu.
9
Un Hananja, Šemaja un Netaneēls, kā arī viņu brāļi Hašabja, Jeihēls un Jozabāds, būdami levītu
priekšnieki, labprātīgi nodeva levītiem uz Pashā svētkiem pieci tūkstoši sīklopu un pieci simti vēršu.
10
Un pēc šīs sagatavošanās kalpošanai priesteri nostājās savos paaugstinājumos, bet levīti pēc
saviem iedalījumiem, kā to noteica ķēniņa pavēle.
11
Tad viņi kāva Pashā jēru, un priesteri, no viņu rokām saņemdami, slacīja asinis, bet levīti
nodīrāja lopiem ādas.
12
Un viņi ņēma dedzināmos upurus, tos gabalus, kurus vajadzēja sadedzināt, un nolika sāņus, lai
tos dotu tiem ļaudīm, pēc tēvu nama iedalījuma, lai tie tos nestu par upuri Tam Kungam, kā tas ir rakstīts
Mozus grāmatā; tāpat viņi arī darīja ar vēršiem.
13
Un tad viņi apcepa Pashā jēru ugunī, kā bija pavēlēts, bet svētītos gabalus tie sutināja podos,
katlos un pannās, un tad steigšus pienesa visiem ļaudīm.
14
Un pēc tam viņi sagatavoja paši sev un priesteriem, jo priesteri, Ārona pēcnācēji, bija aizņemti
līdz pašai naktij, upurējot dedzināmos upurus un taukus, tāpēc levīti sataisīja ēdienu sev un priesteriem,
Ārona dēliem.
15
Un arī dziedātāji, kas bija Asafa pēcnācēji, stāvēja savās vietās, kā to Dāvids bija pavēlējis un
kā pats Asafs un arī Heimans, un ķēniņa redzētājs Jedutuns bija noteikuši. Tāpat arī vārtu sargi stāvēja
pie ikkatriem vārtiem, un tiem nevajadzēja atstāties no sava darba, jo viņu brāļi, levīti, sagatavoja arī
viņiem.
16
Tā visa kalpošana Tam Kungam tanī dienā tika izpildīta, Pashā svētki tika noturēti, dedzināmie
upuri tika upurēti uz Tā Kunga altāra, kā ķēniņš Josija bija pavēlējis.
17
Un tā tie Israēla bērni, kuri tur atradās tai laikā, turēja Pashā svētkus un septiņas dienas
Neraudzētās maizes svētkus.
18
Un tādi Pashā svētki Israēlā nebija svinēti kopš pravieša Samuēla laikiem, un neviens no Israēla
ķēniņiem nebija turējis tādus Pashā svētkus, kādus svinēja Josija ar priesteriem un levītiem un arī ar visu
Jūdu un Israēlu, kas bija ieradušies, un ar Jeruzālemes iedzīvotājiem.
19
Šie Pashā svētki tika svinēti Josijas astoņpadsmitajā valdīšanas gadā.
20
Kad pēc visa tā Josija bija to namu atjaunojis, tad Ēģiptes ķēniņš Neho nāca augšā, lai pie
Karhemišas, tuvu Eifratas upei, uzsāktu karu. Un Josija izgāja viņam pretī.
21
Bet viņš sūtīja vēstnešus pie tā un lika viņam sacīt: «Kas man ar tevi, tu Jūdas ķēniņ? Es
neesmu šodien nācis karot pret tevi, bet pret kādu namu, kas ar mani karo, un Dievs ir sacījis, lai es
pasteidzos! Nepretojies Dievam, kas ir ar mani, ka Viņš tevi neiznīcina!»
22
Bet Josija tomēr nebija pierunājams atkāpties un nolēma cīnīties, neklausot Neho
brīdinājumam, kaut tas arī nāca no Dieva mutes. Un viņš devās cīņā pret Neho Megidas līdzenumā.
23
Te strēlnieki šāva ar bultām uz ķēniņu Josiju, līdz ķēniņš sacīja saviem kalpiem: «Vediet mani
projām, jo es esmu smagi ievainots!»
24
Tad viņa kalpi to nocēla no kara ratiem un nonesa viņu un nosēdināja otros ratos, kas tur bija
pie viņa, un noveda viņu soļiem uz Jeruzālemi. Un tur viņš nomira un tika apglabāts savu tēvu kapos.
Un viss Jūda un Jeruzāleme sēroja par Josiju.
25
Un Jeremija apraudāja Josiju raudu dziesmā, un visi dziesmu teicēji un visas dziesmu teicējas
piemin Josiju savās raudu dziesmās līdz pat šai dienai, un viņa pieminēšanu dziesmās padarīja par
paradumu Israēlā; redzi, tās ir uzņemtas Raudu dziesmu krājumā.
26
Un, kas vēl ir stāstāms par Josiju, par viņa žēlsirdības darbiem pēc Tā Kunga bauslības, 27 arī
viņa pirmie un pēdējie darbi, redzi, tie ir aprakstīti Israēla un Jūdas ķēniņu grāmatā.

VEcordia, izvilkums L-BIBLE2

227

Bībele. Vēstures Grāmatas

36. nodaļa
Un tās zemes ļaudis izraudzīja Joahazu, Josijas dēlu, un cēla viņu par ķēniņu viņa tēva vietā
Jeruzālemē.
2
Joahazam, kad viņš kļuva ķēniņš, bija divdesmit trīs gadi, un viņš valdīja Jeruzālemē trīs
mēnešus.
3
Bet Ēģiptes ķēniņš viņu atcēla no varas Jeruzālemē un uzlika zemei nodevas – simts talentu
sudraba un vienu talentu zelta.
4
Un Ēģiptes ķēniņš iecēla viņa brāli Ēljakīmu par ķēniņu Jūdā un Jeruzālemē un mainīja viņa
vārdu par Jojakimu, bet viņa brāli Joahazu Neho paņēma un aizveda uz Ēģipti.
5
Jojakims, kad viņš kļuva ķēniņš, bija divdesmit piecus gadus vecs, un viņš valdīja Jeruzālemē
vienpadsmit gadus, un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga, viņa Dieva, acīs.
6
Un Bābeles ķēniņš Nebukadnēcars devās pret viņu uzbrukumā, un viņš to lika saistīt ar divām
vara važām un novest uz Bābeli.
7
Un Nebukadnēcars aizveda arī dažus no Tā Kunga nama traukiem uz Bābeli un tos novietoja
sava dieva svētnīcā Bābelē.
8
Bet, kas vēl stāstāms par Jojakimu un viņa negantībām, un to, kas ļauns bija pie viņa atrodams,
tas viss ir aprakstīts Israēla un Jūdas ķēniņu grāmatā. Un viņa dēls Jojahīns kļuva ķēniņš viņa vietā.
9
Un Jojahīnam, kļūstot par ķēniņu, bija astoņpadsmit gadu, un viņš valdīja Jeruzālemē trīs
mēnešus un desmit dienas. Viņa darbi Tam Kungam nepatika.
10
Un gadu mijā ķēniņš Nebukadnēcars atsūtīja savus ļaudis un lika viņu kopā ar Tā Kunga nama
dārgiem traukiem aizvest uz Bābeli, un iecēla viņa brāli Cedekiju par ķēniņu Jūdā un Jeruzālemē.
11
Cedekija, kļūdams par ķēniņu, bija divdesmit vienu gadu vecs, un viņš valdīja Jeruzālemē
vienpadsmit gadus.
12
Un viņš darīja to, kas bija ļauns Tā Kunga, viņa Dieva, acīs; viņš nepazemojās pravieša
Jeremijas priekšā, kas pravietoja pēc Tā Kunga mutes.
13
Viņš sacēlās arī pret Nebukadnēcaru, kas bija viņam licis zvērēt pie Dieva, un palika
stūrgalvīgs, apcietināja savu sirdi un neatgriezās pie Tā Kunga, Israēla Dieva.
14
Tāpat arī visi augstākie no priesteriem un arī tauta vairoja savus grēkus, darīdami pēc citu tautu
negantībām, un tā padarīja nešķīstu Tā Kunga namu, ko Viņš bija svētu darījis Jeruzālemē.
15
Gan Tas Kungs, viņu tēvu Dievs, sūtīja nepārtraukti pie viņiem Savus vēstnešus, lai viņus
brīdinātu, jo Viņam bija žēl Savas tautas un Savas svētās mājvietas, 16 bet viņi apsmēja Dieva sūtītos
vēstnešus un nicināja Viņa vēstījumus, un zobojās par Viņa praviešiem, līdz Tā Kunga bardzība cēlās
pret Viņa tautu tik augstu, ka neko vairs nevarēja labot.
17
Tad Viņš lika pret viņiem doties uzbrukumā kaldeju ķēniņam, un tas ar zobenu nogalināja viņu
jaunekļus viņu svētajā namā, un viņš neapžēlojās nedz par jaunekļiem, nedz jaunavām, nedz par veciem,
nedz sirmgalvjiem; visus tos Dievs nodeva viņa rokā.
18
Un visus Dieva nama traukus, lielus un mazus, un Tā Kunga nama dārgumus, kā arī paša ķēniņa
un viņa lielkungu dārgumus – visu viņš aizveda uz Bābeli.
19
Un tie nodedzināja Dieva namu un sagrāva Jeruzālemes mūrus, kā arī visus tās pils
nocietinājumus viņi sadedzināja ugunī, tā ka viss tās dārgums un skaistums aizgāja bojā.
20
Un viņš aizveda gūstā uz Bābeli visus, kas bija paglābušies no zobena; tur tie kļuva viņam un
viņa dēliem par vergiem, līdz kamēr iesākās persiešu ķēniņa valsts vara, 21 lai piepildītos Tā Kunga
vārds, kas bija teikts ar Jeremijas muti: «Līdz kamēr šī zeme būs izdzīvojusi līdz galam savus sabata
gadus!» Visā tanī laikā, cik ilgi tā bija izpostīta, tā gulēja mierā, kamēr piepildījās septiņdesmit gadi.
22
Bet, lai piepildītos Tā Kunga vārds, kas bija vēstīts ar Jeremijas muti, tad Persijas ķēniņa Kīra
pirmajā gadā Tas Kungs pamudināja persiešu ķēniņa Kīra garu, ka viņš ar vēstījumu izziņoja pa visu
savu ķēniņa valsti, pat ar rakstu, pavēstīdams:
23
«Tā saka Persijas ķēniņš Kīrs: Tas Kungs, debesu Dievs, ir nodevis man visas pasaules ķēniņu
valstis, un Viņš ir devis rīkojumu uzcelt Viņam Jeruzālemē, kas atrodas Jūdā, svētnīcu. Kas vien jūsu
vidū ir cēlies no Viņa tautas, ar to lai ir Tas Kungs, viņa Dievs, un tas lai dodas kalnup!»
1
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24. Ezras Grāmata
(V.E.: Krievu Bībelē: «Книга Ездры» {R-BIBLE2})
1. nodaļa
Persijas ķēniņa Kīra valdīšanas pirmajā gadā, lai piepildītu ar Jeremijas muti teikto Tā Kunga
vārdu, Tas Kungs pamudināja Persijas ķēniņa Kīra garu, ka viņš lika izziņot visā savā valstī šādu
rīkojumu, ar īpašu rakstu noteikdams:
2
«Tā saka Persijas ķēniņš Kīrs: Tas Kungs, debesu Dievs, man ir devis visas zemes valstis, un
Viņš man ir pavēlējis celt namu Viņam Jeruzālemē, Jūdas zemē.
3
Ikvienam, kas starp jums ir no Viņa tautas, lai viņa Dievs ir ar viņu un lai viņš atgriežas uz
Jeruzālemi Jūdas zemē un ceļ Tā Kunga, Israēla Dieva, namu. Viņš ir tas Dievs, kas mīt Jeruzālemē, 4 un
ikvienu, kas palicis dzīvs, lai viņa dzīves vietā turienes ļaudis pabalsta ar sudrabu un zeltu, ar mantām un
lopiem līdz ar labprātīgām dāvanām Dieva namam Jeruzālemē.»
5
Tad cēlās Jūdas un Benjamīna tēvu namu galvenie, arī priesteri un levīti, ikviens, kura garu
Dievs bija modinājis, lai ietu un celtu Tā Kunga namu Jeruzālemē.
6
Un visi apkārtējie ļaudis stiprināja viņu rosību ar sudraba traukiem, ar zeltu, ar mantām, ar
lopiem un ar dārgām dāvanām, pie tam visu to viņi ziedoja labprātīgi.
7
Ķēniņš Kīrs atdeva arī Tā Kunga nama traukus, kurus Nebukadnēcars bija aizvedis no
Jeruzālemes un bija novietojis savu dievu namā.
8
Persijas ķēniņš Kīrs lika tos izsniegt mantziņa Mitredata uzraudzībā, kas tos pārskaitīja Jūdas
zemes pārvaldnieka Šešbacara priekšā.
9
Un šāds bija to skaits: trīsdesmit zelta bļodas, tūkstotis sudraba bļodu, divdesmit deviņi
kvēpināmie trauki, 10 trīsdesmit zelta kausi, četri simti desmit citi sudraba kausi, tūkstotis citādu trauku;
11
visu zelta un sudraba trauku kopā bija pieci tūkstoši un četri simti. Visus tos Šešbacars atveda, kad
trimdinieki atgriezās no Bābeles uz Jeruzālemi.
1

2. nodaļa
Un šie ir Jūdas apgabala ļaudis, kas atgriezās no gūsta, tos Bābeles ķēniņš Nebukadnēcars bija
aizvedis uz Bābeli; viņi atgriezās uz Jeruzālemi un Jūdu, katrs uz savu pilsētu.
2
Viņi atnāca kopā ar Zerubābelu, Ješuu, Nehemiju, Seraju, Reelaju, Mordohaju, Bilšanu,
Mišparu, Bigvaju, Rehumu, Baānu. Šis ir Israēla vīru skaits:
3
Paroša dēli, divi tūkstoši simts septiņdesmit divi;
4
Šefatjas dēli, trīs simti septiņdesmit divi;
5
Āraha dēli, septiņi simti septiņdesmit pieci;
6
Pahat-Moāba dēli, proti, Ješuas un Joāba dēli, divi tūkstoši astoņi simti divpadsmit;
7
Ēlāma dēli, tūkstotis divi simti piecdesmit četri;
8
Zatus dēli, deviņi simti četrdesmit pieci;
9
Zakaja dēli, septiņi simti sešdesmit;
10
Banija dēli, seši simti četrdesmit divi;
11
Bebaja dēli, seši simti divdesmit trīs;
12
Azgada dēli, tūkstotis divi simti divdesmit divi;
13
Adonikāma dēli, seši simti sešdesmit seši;
14
Bigvaja dēli, divi tūkstoši piecdesmit seši;
15
Adīna dēli, četri simti piecdesmit četri;
16
Atera dēli, proti, Hiskijas zars, deviņdesmit astoņi;
17
Becaja dēli, trīs simti divdesmit trīs;
18
Joraha dēli, simts divpadsmit;
19
Hašuma dēli, divi simti divdesmit trīs;
20
Gibeona dēli, deviņdesmit pieci;
21
Bētlemes ļaudis, simts divdesmit trīs;
1
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Netofas vīri, piecdesmit seši;
Anatotas vīri, simts divdesmit astoņi;
24
Asmaveta dēli, četrdesmit divi;
25
Kirjat-Arimas, Kefīras un Beerotas dēli, septiņi simti četrdesmit trīs;
26
Rāmas un Gebas dēli, seši simti divdesmit viens;
27
Mihmasas vīri, simts divdesmit divi;
28
Bēteles un Ajas vīri, divi simti divdesmit trīs;
29
Nebo dēli, piecdesmit divi;
30
Magbiša dēli, simts piecdesmit seši;
31
otra Ēlāma dēli, tūkstotis divi simti piecdesmit četri;
32
Harima dēli, trīs simti divdesmit;
33
Loda, Hadida un Ono dēli, septiņi simti divdesmit pieci;
34
Jērikas ļaudis, trīs simti četrdesmit pieci;
35
Senaas dēli, trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit.
36
Priesteri: Jedajas dēli no Ješuas nama, deviņi simti septiņdesmit trīs;
37
Imera dēli, simts piecdesmit divi;
38
Pašhura dēli, tūkstotis divi simti četrdesmit septiņi;
39
Harima dēli, tūkstotis septiņpadsmit.
40
Levīti: Ješuas un Kadmiēla dēli, kas bija no Hodavjas dēliem, septiņdesmit četri;
41
dziedātāji: Asafa dēli, simts divdesmit astoņi;
42
vārtu sargu dēli: Šaluma dēli, Atera dēli, Talmona dēli, Akuba dēli, Hatitas dēli un Šobaja dēli,
visi kopā simts trīsdesmit deviņi.
43
Tempļa kalpotāji: Cihas dēli, Hasufas dēli, Tabaota dēli; 44 Kerosa dēli, Sias dēli, Padona dēli;
45
Lebanas dēli, Hagabas dēli, Akuba dēli; 46 Hagaba dēli, Šalmaja dēli, Hanana dēli; 47 Gidela dēli,
Gahara dēli, Reajas dēli; 48 Recīna dēli, Nekodas dēli, Gasama dēli; 49 Usas dēli, Pašeaha dēli, Besaja
dēli; 50 Asnas dēli, Mehunītu dēli, Nefizītu dēli; 51 Bakbuka dēli, Hakufas dēli, Harhura dēli; 52 Baclita
dēli, Mehidas dēli, Haršas dēli; 53 Barkosa dēli, Siseras dēli, Temaha dēli; 54 Neciaha dēli, Hatifas dēli.
55
Salamana kalpu dēli: Sotaja dēli, Hasofereta dēli, Perudas dēli; 56 Jaālas dēli, Darkona dēli,
Gidela dēli; 57 Šefatjas dēli, Hatila dēli, Poheret-Hacebajima dēli, Amija dēli; 58 visi Tempļa kalpotāji un
Salamana kalpu dēli, kopā trīs simti deviņdesmit divi.
59
Un šie ir, kas nāca no Tel-Melahas, Tel-Haršas, Kerub-Adanas un Imeras, kaut arī viņi nevarēja
uzrādīt savu dzimtu un savu izcelsmi, vai viņi ir no Israēla: 60 Delajas dēli, Tobijas dēli, Nekodas dēli,
kopā seši simti piecdesmit divi; 61 arī no priesteru dēliem: Habajas dēli, Hakoca dēli, Barzillaja dēli, kas
bija ņēmis sievu no gileādieša Barzillaja meitām un tika nosaukts pēc viņa vārda.
62
Viņi gan meklēja savus ciltsrakstus, bet neatrada, un tāpēc viņus izslēdza no priesteru kārtas kā
nešķīstus.
63
Zemes pārvaldnieks sacīja viņiem, lai viņi neēd no vissvētākā, līdz kamēr kāds priesteris
neuzstāsies viņu labā ar urīmu un tumīmu.
64
Visā draudzē bija četrdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit dvēseles, 65 bez viņu kalpiem un
kalponēm, kuru bija septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi; turklāt vēl divi simti dziedātāju –vīru un
sievu; 66 viņu zirgu skaits bija septiņi simti trīsdesmit seši, viņu mūļu daudzums bija divi simti
četrdesmit pieci; 67 kamieļu viņiem bija četri simti trīsdesmit pieci, ēzeļu – seši tūkstoši septiņi simti
divdesmit.
68
Daži no tēvu namu galveniem, kad viņi nāca uz Tā Kunga namu Jeruzālemē, deva Dieva
namam labprātīgi, lai to uzceltu savā vietā.
69
Viņi deva pēc savām spējām šim darbam sešdesmit vienu tūkstoti zelta dareiku, pieci tūkstoši
sudraba minu un simts priesteru tērpu.
70
Priesteri, levīti un daži no ļaudīm, dziedātāji, vārtu sargi un Tempļa kalpotāji apmetās savās
pilsētās, un viss Israēls savās pilsētās.
22
23

3. nodaļa
Kad pienāca septītais mēnesis un Israēla bērni visi jau bija savās pilsētās, tad ļaudis sapulcējās
kā viens vīrs Jeruzālemē.
2
Tad cēlās Ješua, Jocadaka dēls, kopā ar saviem priesteru brāļiem un Zerubābels, Šealtiēla dēls,
ar saviem biedriem un uzcēla Israēla Dieva altāri, lai nestu uz tā dedzināmos upurus, kā rakstīts Dieva
vīra Mozus bauslībā.
1
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Viņi uzcēla altāri tā vecajā vietā, jo viņiem bija bailes no apkārtējām tautām, un viņi nesa Tam
Kungam uz tā dedzināmos upurus, dedzināmos upurus rītā un vakarā.
4
Un viņi svinēja Būdiņu svētkus, kā rakstīts, un upurēja katru dienu dedzināmos upurus noteiktā
skaitā, kā ik dienas pienācās; 5 un arī vēl kārtējos upurus jauna mēness dienā un visās Tā Kunga
noteiktās svinamās dienās un no ikviena, kas Tam Kungam nesa labprātīgu dāvanu.
6
No septītā mēneša pirmās dienas viņi sāka nest Tam Kungam dedzināmos upurus, bet Tā Kunga
Tempļa pamati vēl nebija likti.
7
Un viņi deva akmeņu lauzējiem un namdariem naudu, ēdienu, dzērienu un eļļu sidoniešiem un
tiriešiem, lai tie atvestu ciedru kokus no Libanona pa jūru uz Jafu saskaņā ar Persijas ķēniņa Kīra doto
atļauju.
8
Un otrajā viņu pārnākšanas gada otrajā mēnesī darbu pie Dieva nama Jeruzālemē iesāka
Zerubābels, Šealtiēla dēls, un Ješua, Jocadaka dēls, kopā ar pārējiem brāļiem, priesteriem un levītiem un
visiem, kas bija atnākuši no gūsta uz Jeruzālemi. Un viņi iecēla levītus, no divdesmit gadiem un
vecākus, lai tie uzraudzītu Tā Kunga nama celšanas darbus.
9
Un Ješua un viņa dēli un brāļi un Kadmiēls un viņa dēli, un Jūdas dēli, visi stāvēja kā viens vīrs,
uzraudzīdami tos, kas strādāja pie Dieva nama celšanas; arī Henadada dēli, viņu dēli un brāļi, levīti.
10
Un, kad cēlēji lika Tā Kunga Tempļa pamatus, tad priesteri savos tērpos nostājās ar taurēm un
levīti, Asafa dēli, ar cimbālēm, lai slavētu To Kungu, kā noteicis Israēla ķēniņš Dāvids.
11
Un viņi dziedāja, slavēdami un pateikdamies Tam Kungam: «Jo Viņš ir labs, un Viņa mīlestība
ir mūžīgi pār Israēlu.» Un visi ļaudis gavilēja lielās gavilēs, slavēdami To Kungu, tādēļ ka Tā Kunga
nama pamati bija likti.
12
Bet daudzi no priesteriem un levītiem un tēvu namu galveniem, veci vīri, kas bija redzējuši
pirmo namu, raudāja skaļā balsī, kad viņu acu priekšā notika šī nama pamatu likšana, kaut gan daudzi
pacēla balsi gavilēs un priekā, 13 tā ka ļaudis nevarēja izšķirt prieka gaviļu balsi no ļaužu raudāšanas, jo
ļaudis gavilēja lielās gavilēs, un balsis bija dzirdamas tālumā.
3

4. nodaļa
Kad Jūdas un Benjamīna pretinieki dzirdēja, ka trimdinieki ceļ Templi Tam Kungam, Israēla
Dievam, 2 tad tie nāca pie Zerubābela un pie tēvu namu galveniem un sacīja viņiem: «Mēs gribam celt
kopā ar jums, jo mēs godājam jūsu Dievu tāpat kā jūs, un mēs ziedojam Viņam kopš Esarhadona,
Asīrijas ķēniņa, dienām, kas mūs atveda šurp.»
3
Bet Zerubābels, Ješua un pārējie Israēla tēvu nama galvenie sacīja viņiem: «Nekādā ziņā
neklājas, ka jūs un mēs kopā celtu namu mūsu Dievam, bet mēs vieni paši celsim to Tam Kungam,
Israēla Dievam, kā Persijas ķēniņš Kīrs mums ir pavēlējis.»
4
Tad tās zemes iedzīvotāji mēģināja traucēt Jūdas tautas rokas to darbā un iebiedēt viņus, lai viņi
to neceļ.
5
Un viņi uzpirka padomdevējus, lai tie jauktu viņu nodomus visu laiku, kamēr Persijas ķēniņš
bija Kīrs un līdz pat Persijas ķēniņa Dārija valdīšanai.
6
Jau Ahasvera valdīšanas laikā, viņa valdīšanas sākumā, viņi uzrakstīja apsūdzības rakstu pret
Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotājiem.
7
Un Artakserksa laikā Bišlams, Mitredats, Tabeēls un pārējie viņu biedri rakstīja Persijas
ķēniņam Artakserksam; ziņojums bija sacerēts aramiešu valodā un rakstīts aramiešu rakstībā.
8
Zemes pārvaldnieks Rehums un viņa rakstvedis Šimšajs sūtīja ķēniņam Artakserksam pret
Jeruzālemi vērstu ziņojumu, kas skanēja tā:
9
«Zemes pārvaldnieks Rehums, valsts rakstvedis Šimšajs un pārējie viņu biedri, dinajieši,
tarpelajieši, afarsathajieši, arkevajieši, babilonieši, sūsieši, dehitieši, ēlāmieši 10 un visas tautas, ko lielais
un cildenais Osnapars bija atvedis un nometinājis Samarijas pilsētās un pārējos Aiz-Eifratas novados.»
11
Un šis ir vēstules noraksts, ko tie sūtīja viņam: «Ķēniņam Artakserksam tavi kalpi, Aiz-Eifratas
vīri, sūta sveicienu.
12
Un tagad – lai tas top ķēniņam zināms, ka jūdi, kas ir atnākuši no tevis pie mums, ir nonākuši
Jeruzālemē. Viņi ceļ šo dumpīgo un nikno pilsētu, viņi pabeidz mūrus un izlabo pamatus.
13
Tāpēc lai tas top ķēniņam zināms, ka, ja šo pilsētu atkal uzcels un mūrus atjaunos, viņi nedos
vairs meslus, nodevas, muitu, un ķēniņa ienākumi samazināsies.
14
Tā kā mēs ēdam no ķēniņa pils sāls un maizes, mums neklājas redzēt ķēniņa apkaunošanu; tādēļ
mēs sūtām šo savu ziņojumu ķēniņam, 15 lai meklē tavu tēvu Laiku grāmatā. Tu tad atradīsi Laiku
grāmatā un pārliecināsies, ka šī pilsēta arvien ir bijusi dumpīga, ķēniņam un zemēm kaitīga pilsēta, un
ka nemieri tur ir celti un notikuši kopš senseniem laikiem. Tādēļ šī pilsēta ir arī nopostīta.
1
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Mēs vēršam ķēniņa uzmanību uz to, ka, ja šo pilsētu atkal uzcels un tās mūrus atjaunos, tad
zemes Aiz-Eifratas novadā vairs nepaliks tavā īpašumā.»
17
Ķēniņš sūtīja atbildi: «Zemes pārvaldniekam Rehumam un rakstvedim Šimšajam, un citiem
viņu biedriem, kas dzīvo Samarijā un pārējā Aiz-Eifratas novadā: miers jums!
18
Un tagad, vēstule, ko jūs mums sūtījāt, ir saprotami man nolasīta priekšā.
19
Es devu rīkojumu, un meklēja un atrada, ka šī pilsēta no senseniem laikiem ir sacēlusies pret
ķēniņiem un ka tajā ir celti dumpji un notikuši nemieri.
20
Arī vareni ķēniņi ir bijuši Jeruzālemē, kas valdījuši pār visu Aiz-Eifratas novadu, kam deva
meslus, nodevas un maksāja muitu.
21
Tādēļ dodiet rīkojumu šiem vīriem pārtraukt pilsētas atjaunošanu un šo darbu neturpināt, līdz
kamēr no manis nāks pavēle ar atļauju.
22
Esiet uzmanīgi, lai nenotiktu kāda nolaidība šai lietā un lai sakarā ar to nerastos lieli zaudējumi
ķēniņa namam!»
23
Pēc tam kad ķēniņa Artakserksa vēstules noraksts tika nolasīts Rehumam un rakstvedim
Šimšajam, un viņu biedriem priekšā, viņi steigšus devās pie jūdiem uz Jeruzālemi un ar varu un spēku
lika viņiem pārtraukt darbu.
24
Toreiz tad arī Dieva nama celšanas darbs Jeruzālemē apstājās līdz Persijas ķēniņa Dārija
otrajam valdīšanas gadam.
16

5. nodaļa
Un pravieši Hagajs un Zaharja, Ido dēls, pravietoja jūdiem, kas bija Jūdā un Jeruzālemē, Israēla
Dieva Vārdā, kas bija pār viņiem.
2
Tad cēlās Zerubābels, Šealtiēla dēls, un Ješua, Jocadaka dēls, un darīja visu, lai varētu no jauna
sākt celt Dieva namu Jeruzālemē; arī Dieva pravieši bija kopā ar viņiem un atbalstīja viņus.
3
Tajā laikā nāca pie viņiem Aiz-Eifratas novada pārvaldnieks Tatnajs un Šetar-Bosnajs, un viņu
biedri un sacīja viņiem tā: «Kas jums ir devis atļauju celt šo namu un atjaunot šos mūrus, 4 un kādi ir to
vīru vārdi, kas ceļ šo celtni?»
5
Bet viņu Dieva acs bija pār jūdu vecajiem, ka netika prasīta no viņiem darba pārtraukšana,
kamēr vēl ziņojums nebija nonācis pie Dārija un kamēr no Dārija nebija paguvis atnākt atpakaļ noteikts
rakstīts lēmums šai lietā.
6
Vēstules noraksts, ko Aiz-Eifratas pārvaldnieks Tatnajs un Šetar-Bosnajs un viņu biedri
pavaldoņi Aiz-Eifratas novadā, sūtīja ķēniņam Dārijam.
7
Viņi sūtīja viņam ziņojumu, kurā bija rakstīts: «Ķēniņam Dārijam – lai miers!
8
Lai ķēniņam top zināms, ka mēs esam devušies uz Jūdas apgabalu, lai skatītu lielā Dieva namu.
Viņi to ceļ no milzīgiem četrskaldņu akmeņiem un liek baļķus sienās; šis darbs tiek darīts rosīgi un
veicīgi sokas viņu rokās.
9
Tad mēs jautājām vecajiem un sacījām viņiem tā: kas jums ir devis rīkojumu celt šo namu un
atjaunot šo mūri?
10
Mēs prasījām viņiem arī viņu vārdus, lai tev tos paziņotu, tāpēc mēs pierakstījām to vīru vārdus,
kas ir viņu galvenie.
11
Un viņi mums deva atbildi, sacīdami: mēs esam debess un zemes Dieva kalpi, un mēs
atjaunojam to namu, kas šeit stāvēja priekš daudziem gadiem un ko bija cēlis un pabeidzis kāds liels
Israēla ķēniņš.
12
Bet, tāpēc ka mūsu tēvi bija apkaitinājuši debesu Dievu, Viņš nodeva tos Bābeles ķēniņa
kaldeja Nebukadnēcara rokās, kas izpostīja šo namu un aizveda ļaudis uz Bābeli gūstā.
13
Tomēr ķēniņa Kīra pirmajā valdīšanas gadā Bābelē ķēniņš Kīrs izdeva pavēli atjaunot šo Dieva
namu.
14
Arī zelta un sudraba Dieva nama piederumus un traukus, ko Nebukadnēcars bija paņēmis no
Jeruzālemes Tempļa un aizvedis uz Bābeles templi, ķēniņš Kīrs paņēma no Bābeles tempļa un nodeva
kādam vīram, kura vārds bija Šešbacars un ko viņš bija iecēlis par zemes pārvaldnieku, 15 un viņš sacīja
tam: «Ņem šos piederumus un traukus, ej un liec tos Jeruzālemes Templī, un lai Dieva nams top atkal
uzcelts savā vietā.»
16
Tad šis Šešbacars nāca un lika Jeruzālemes Dieva nama pamatus, un no tā laika līdz šim brīdim
to ceļ, bet tas vēl nav pabeigts.
17
Tādēļ, ja tas ķēniņam šķiet labi, lai meklē ķēniņa arhīvos, kas ir Bābelē, lai redzētu, vai ķēniņš
Kīrs ir izdevis pavēli atjaunot šo Dieva namu Jeruzālemē. Un lai tad ķēniņš sūta mums ziņu par savu
lēmumu šai lietā.»
1
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6. nodaļa
Tad ķēniņš Dārijs pavēlēja, un viņi meklēja Bābelē arhīva namā, kur rakstus uzglabāja.
2
Un Ekbatānā, pilī, kas ir Mēdijas apgabalā, atradās kāds rakstu tīstoklis, kurā bija ierakstīts tā:
3
«Ķēniņa Kīra pirmajā gadā ķēniņš Kīrs izdeva pavēli par Dieva namu Jeruzālemē: lai namu
atjauno par vietu, kur nes kaujamos upurus kopā ar uguns upuriem. Lai uzceļ tā pamatus. Tā augstums
lai ir sešdesmit olektis un platums arī sešdesmit olektis; 4 lai liek trīs kārtas četrskaldņu akmeņu un vienu
kārtu koka baļķu; izdevumi sedzami no ķēniņa līdzekļiem.
5
Un arī Dieva nama zelta un sudraba piederumus un traukus, ko Nebukadnēcars bija paņēmis no
Jeruzālemes Tempļa un aizvedis uz Bābeli, lai sūta atpakaļ un novieto Jeruzālemes Templī, katru savā
vietā; tev tos būs nogādāt Dieva namā.
6
Tad nu, Tatnaj, Aiz-Eifratas pārvaldniek, Šetar-Bosnaj un jūsu biedri pavaldoņi, kas jūs dzīvojat
Aiz-Eifratas novadā, turieties tālu no turienes!
7
Atļaujiet šī Dieva nama celšanas darbiem ritēt netraucēti, lai Jūdas pārvaldnieks un jūdu vecaji
uzceļ šo Dieva namu no jauna tā vecajā vietā.
8
Arī par izmaksām, kas jums jāpiešķir jūdu vecajiem Dieva nama celšanas darbiem, noteicu, ka
darbu izdevumi šiem vīriem pilnā apjomā un bez kavēšanās ir sedzami no ķēniņa nodevu ienākumiem
Aiz-Eifratas novadā.
9
Un kas vēl citādi ir vajadzīgs: jauni vērši, auni, jēri dedzināmam upurim debesu Dievam, kvieši,
sāls, vīns vai eļļa, lai to dod priesteriem Jeruzālemē katru dienu bez kāda atrāvuma, kā viņi to prasa, 10
lai viņi varētu nest patīkamas smaržas upurus debesu Dievam un lūgt par ķēniņa un viņa dēlu dzīvību.
11
Manis izdota ir arī pavēle, ka ikkatram, kas kaut kā sagrozītu šo rīkojumu, no viņa paša mājas ir
jāizlauž stabs un viņš pie tā jāpakar, bet viņa māja jāpadara par gruvešu kaudzi.
12
Un Dievs, kas Savam Vārdam tur joprojām liek dzīvot, lai nogāž katru ķēniņu un tautu, kas
savu roku izstiepj, lai sagrozītu šo rīkojumu, lai izpostītu šo Dieva namu Jeruzālemē! Es, Dārijs, esmu
izdevis šo pavēli; uz mata to tā lai izpilda!»
13
Tad Tatnajs, Aiz-Eifratas pārvaldnieks, un Šetar-Bosnajs un viņu biedri rīkojās uz mata tā, kā
ķēniņš Dārijs bija pavēlējis.
14
Un jūdu vecaji cēla, un viņiem veicās, pēc praviešu Hagaja un Zaharjas, Ido dēla,
pasludinājuma; tā viņi cēla un pabeidza, pēc Israēla Dieva pavēles un pēc persiešu ķēniņu – Kīra, Dārija
un Artakserksa pavēles; 15 un šis nams bija galā līdz ādāra mēneša trešajai dienai, proti, ķēniņa Dārija
sestajā valdīšanas gadā.
16
Un Israēla bērni, priesteri un levīti, un pārējie trimdinieki svinēja priecīgi šā Dieva nama
iesvēti.
17
Viņi ziedoja šī Dieva nama iesvētei simts vēršus, divi simti aunu, četri simti jēru un divpadsmit
āžus kā grēku upuri visa Israēla labā pēc Israēla cilšu skaita.
18
Un viņi iecēla priesterus viņu kārtās pēc viņu iedalījumiem un levītus pēc viņu sakārtojumiem,
lai tie kalpotu Dievam Jeruzālemē, kā tas ir rakstīts Mozus grāmatā.
19
Un trimdinieki svinēja Pashā svētkus pirmā mēneša četrpadsmitajā dienā, 20 jo priesteri un levīti
bija šķīstījušies kā viens vīrs; visi viņi bija šķīsti. Un viņi kāva Pashā jēru visu trimdinieku labā, savu
priesteru brāļu labā un paši sevis labā.
21
Un Israēla bērni, kas bija pārnākuši no trimdas, to ēda, un to ēda arī visi, kas bija atteikušies no
tās zemes ļaužu nešķīstības, lai meklētu un godinātu To Kungu, Israēla Dievu.
22
Tad viņi priekā svinēja Neraudzētās maizes svētkus septiņas dienas, jo Tas Kungs bija viņus
iepriecinājis un piegriezis Asīrijas ķēniņa sirdi viņiem, lai spēcīgi stiprinātu viņu rokas Israēla Dieva
nama darbam.
1

7. nodaļa
Un pēc šiem notikumiem Persijas ķēniņa Artakserksa valdīšanas laikā Ezra, Serajas dēls, kas
bija Asarjas dēls, tas Hilkijas dēls, 2 tas Šaluma dēls, tas Cadoka dēls, tas Ahituba dēls, 3 tas Amarjas
dēls, tas Asarjas dēls, tas Merajota dēls, 4 tas Zerahjas dēls, tas Usija dēls, tas Bukija dēls, 5 tas Abišuas
dēls, tas Pinehasa dēls, tas Ēleāzara dēls, tas augstā priestera Ārona dēls, – 6 šis Ezra devās prom no
Bābeles. Viņš bija izglītots rakstu mācītājs, mācīts Mozus bauslībā, ko Tas Kungs, Israēla Dievs, bija
devis, un, tā kā Tā Kunga, viņa Dieva, roka bija pār viņu, tad ķēniņš deva viņam visu, ko viņš lūdza.
7
Tā ķēniņa Artakserksa septītajā gadā uz Jeruzālemi kopā ar viņu devās arī kādi no Israēla
bērniem un kādi no priesteriem un levītiem, dziedātāji un vārtu sargi un Tempļa kalpotāji.
8
Un viņš nonāca Jeruzālemē piektajā mēnesī ķēniņa septītajā valdīšanas gadā.
1
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Tieši pirmā mēneša pirmajā dienā viņš bija nolicis aizceļošanu no Bābeles, un piektā mēneša
pirmajā dienā viņš nonāca Jeruzālemē, jo pār viņu valdīja Dieva labā un žēlīgā roka.
10
Ezra bija nodevis savu sirdi, lai meklētu Tā Kunga bauslību, lai izpildītu un lai mācītu Israēlā
to, kas ir likums un tiesa.
11
Un šis ir vēstules noraksts, ko ķēniņš Artakserkss deva priesterim Ezram, rakstu mācītājam, kas
bija izglītots Tā Kunga bauslības lietās un tās likumos Israēla labā:
12
«Artakserkss, ķēniņu ķēniņš, priesterim Ezram, rakstu mācītājam, kas ir debesu Dieva bauslības
pazinējs. Un tagad – 13 manis izdota ir pavēle, ka katrs no Israēla tautas, viņu priesteriem vai levītiem
manā valstī, kas labprātīgi grib iet uz Jeruzālemi, lai iet tev līdzi, 14 jo tu esi ķēniņa un viņa septiņu
padomnieku sūtīts, lai pārbaudītu Jūdas zemi un Jeruzālemi pēc tava Dieva bauslības, kas ir tavā rokā, 15
un arī lai aizvestu sudrabu un zeltu, ko ķēniņš un viņa padomnieki labprātīgi ir ziedojuši Israēla Dievam,
kura mājoklis ir Jeruzālemē, 16 tāpat arī visu sudrabu un zeltu, ko tu atradīsi visā Bābeles zemē līdz ar
tautas un priesteru labprātīgām dāvanām, kas labprātīgi veltītas viņu Dieva namam Jeruzālemē.
17
Par šo naudu tev visā centībā jāpērk vērši, auni un jēri, un viņu ēdamie upuri, un viņu dzeramie
upuri, un tas viss tev jāziedo uz jūsu Dieva nama altāra Jeruzālemē.
18
Un to, kas tev un taviem brāļiem šķiet labs, lai darītu ar pārējo sudrabu un zeltu, – to dariet pēc
jūsu Dieva gribas.
19
Un trauki, kas tev nodoti kalpošanai tava Dieva namā, tev jānogādā Dieva priekšā Jeruzālemē.
20
Un visu pārējo, kas vien vajadzīgs tava Dieva namam, visādus izdevumus, kas tev gadīsies, –
tos tu liec segt no ķēniņa mantu krātuves.
21
Un manis, ķēniņa Artakserksa, izdota ir pavēle visiem Aiz-Eifratas novada mantziņiem: visu,
ko vien priesteris Ezra, rakstu mācītājs, izglītots debesu Dieva bauslībā, prasa no jums, to jums tūlīt būs
nodot – 22 līdz pat simts talentiem sudraba un līdz simts korām kviešu, un līdz simts batiem vīna, un līdz
simts batiem eļļas, un sāli neierobežotā daudzumā.
23
Un viss, kas no debesu Dieva pavēlēts, ir rūpīgi jāpiešķir debesu Dieva namam, lai Dieva
dusmības tiesa neskar ķēniņa un viņa dēlu valsti.
24
Un jums lai ir zināms, ka nevienam nav tiesības uzlikt nodevas, nodokļus vai muitu nevienam
no priesteriem, levītiem, dziedātājiem, durvju sargiem, Tempļa kalpotājiem vai citiem šī Dieva nama
kalpiem.
25
Un tu, Ezra, pēc sava Dieva gudrības, kas tavā rokā, iecel soģus un tiesnešus, lai viņi spriestu
tiesu visiem ļaudīm Aiz-Eifratas novadā, proti, visiem tiem, kas zina tava Dieva likumus; un tos, kas
nezina, tos jums būs apmācīt.
26
Un katru, kas nepilda tava Dieva likumu un ķēniņa likumu, lai stingri soda vai nu ar nāvi, vai
izraidīšanu, vai mantas atņemšanu, vai cietumu.»
27
«Slavēts lai ir Tas Kungs, mūsu tēvu Dievs, kas ir licis ķēniņa sirdī tādu lietu kā šo, lai izdaiļotu
Tā Kunga namu Jeruzālemē, 28 un kas vērsa uz mani ķēniņa un viņa padomnieku, un visu ķēniņa vareno
labvēlību. Un es nostiprinājos, jo Tā Kunga, mana Dieva, roka bija pār mani; un es sapulcināju ap sevi
Israēla vecajus, lai viņi ietu kopā ar mani.»
9

8. nodaļa
Un šie ir viņu tēvu namu galvenie, kas, sakārtoti pēc viņu cilšu piederības, devās kopā ar mani
prom no Bābeles ķēniņa Artakserksa valdīšanas laikā: 2 no Pinehasa dēliem Geršoms; no Ītamāra dēliem
Daniēls; no Dāvida dēliem Hatušs, 3 no Šehanjas dēliem; no Paroša dēliem Zaharja, un ar viņu kopā bija
ierakstīti simts piecdesmit vīri;
4
no Pahat-Moāba dēliem Ēljoenajs, Zerahjas dēls, un ar viņu divi simti vīri;
5
no Zatus dēliem Šehanja, Jahaziēla dēls, un ar viņu trīs simti vīri;
6
no Adina dēliem Ebeds, Jonatāna dēls, un ar viņu septiņdesmit vīri;
7
no Ēlāma dēliem Jesaja, Ataljas dēls, un ar viņu septiņdesmit vīri;
8
no Šefatjas dēliem Zebadja, Mihaēla dēls, un ar viņu astoņdesmit vīri;
9
no Joāba dēliem Obadja, Jehiēla dēls, un ar viņu divi simti astoņpadsmit vīri;
10
no Banija dēliem Šelomits, Josifjas dēls, un ar viņu simts sešdesmit vīri;
11
no Bebaja dēliem Zaharja, Bebaja dēls, un ar viņu divdesmit astoņi vīri;
12
no Azgada dēliem Johanāns, Hakatana dēls, un ar viņu simts desmit vīri;
13
no Adonikāma dēliem tie, kas nāca vēlāk; šie ir viņu vārdi: Ēlīfelets, Jehiēls un Šemaja un ar
viņiem sešdesmit vīri;
14
no Bigvaja dēliem Utajs un Zabuds, un ar viņiem septiņdesmit vīri.
1
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Un es sapulcināju viņus pie upes, kas tek uz Ahavu, un mēs tur apmetāmies trīs dienas nometnē.
Kad es pārlūkoju ļaudis un priesterus, es neatradu tur nevienu no Levija dēliem.
16
Tad es sūtīju pēc Ēliēzera, Ariēla, Šemajas, Ēlnātāna, Jariba, Ēlnātāna, Nātāna, Zaharjas un
Mešullāma, kas visi bija vadoņi, kā arī pēc Jojariba un Ēlnātāna, kas abi bija sapratīgi vīri, 17 un es
pavēlēju viņiem doties pie Ido, kas bija Kasifjas novietnes priekšnieks, un es liku noteiktus vārdus viņu
mutē, ko lai viņi runā uz Ido un viņa brāļiem, Tempļa kalpotājiem Kasifjas apvidū, proti, lai sūta mums
kalpus mūsu Dieva namam.
18
Un viņi atveda mums, tādēļ ka Dieva žēlīgā roka bija pār mums, kādu sapratīgu vīru no
Mahlija, Levija dēla, Israēla dēla, dēliem, proti, Šerebju un viņa dēlus, un viņa brāļus, kopā
astoņpadsmit; 19 tālāk Hašabju un ar viņu Jesaju no Merārija dēliem, viņu brāļus un viņu dēlus, kopā
divdesmit; 20 un divi simti divdesmit Tempļa kalpotājus, ko Dāvids un viņa lielkungi bija piešķīruši
levītiem par apkalpotājiem. Viņi visi ir atzīmēti pēc vārdiem.
21
Un es izsludināju tur gavēni pie Ahavas upes, lai zemotos mūsu Dieva priekšā un izlūgtos no
Viņa līdzenu ceļu sev pašiem, mūsu mazajiem bērniem un visai mūsu mantai, 22 bet es kaunējos prasīt
no ķēniņa karaspēku un jātniekus, kas lai aizsargātu mūs ceļā no ienaidnieka, jo mēs bijām sacījuši
ķēniņam tā: «Mūsu Dieva roka valda par glābiņu pār visiem, kas meklē Viņu, bet Viņa vara un dusmas
ir pret visiem, kas Viņu atmet.»
23
Tā mēs gavējām un lūdzām no mūsu Dieva palīdzību šai lietā, un Viņš ļāvās pielūgties.
24
Tad es izraudzīju divpadsmit no priesteru galveniem: Šerebju, Hašabju un ar viņiem desmit no
viņu brāļiem, 25 un izsvēru viņiem sudrabu un zeltu, un traukus, kas bija ziedojums mūsu Dieva namam,
ko ķēniņš un viņa padomnieki, un viņa lielkungi un viss Israēls, kas tur atradās, bija ziedojuši.
26
Un es iesvēru viņu rokās seši simti piecdesmit sudraba talentus un sudraba traukus simts talentu
vērtībā un simts zelta talentu, 27 divdesmit zelta kausus tūkstoš dareiku vērtībā un divus traukus no tīra
spoža vara, krāšņu kā zelts.
28
Un es sacīju viņiem: «Jūs esat svēti Tam Kungam, un šie trauki ir svētums, un šis sudrabs un
zelts ir labprātīga dāvana Tam Kungam, jūsu tēvu Dievam.
29
Esiet modrīgi un sargājiet to, līdz jūs nosvērsit to priesteru galveno un levītu un Israēla tēvu
namu galveno priekšā Jeruzālemē, Dieva nama telpās.»
30
Tā priesteri un levīti pārņēma savā zināšanā nosvērto sudrabu un zeltu un traukus, lai aizvestu
uz Jeruzālemi, uz mūsu Dieva namu.
31
Tad mēs devāmies prom no Ahavas upes pirmā mēneša divpadsmitajā dienā, lai ietu uz
Jeruzālemi; mūsu Dieva roka bija pār mums, un Viņš mūs izglāba no ienaidnieka rokas un no tā, kas
uzglūn ceļa malā.
32
Mēs nonācām Jeruzālemē un palikām tur trīs dienas.
33
Ceturtajā dienā mēs iesvērām sudrabu un zeltu, un traukus mūsu Dieva namā priestera
Meremota, Ūrijas dēla, rokā, un pie viņa bija Ēleāzars, Pinehasa dēls, un ar viņiem bija levīti Jozabāds,
Ješuas dēls, un Noadja, Binnuja dēls, – 34 mēs pierakstījām visu pēc skaita un svara un arī visu kopējo
svaru.
35
Tad no trimdas pārnākušie trimdinieki nesa dedzināmos upurus Israēla Dievam: divpadsmit
vēršus par visu Israēlu, deviņdesmit sešus aunus, septiņdesmit septiņus jērus un divpadsmit āžus kā
grēku salīdzināšanas upuri; tas viss bija dedzināmais upuris Tam Kungam.
36
Un viņi arī nodeva ķēniņa rīkojumus ķēniņa vietvalžiem un Aiz-Eifratas pārvaldniekiem; pēc
tam tie atbalstīja tautu un Dieva namu.
15

9. nodaļa
Kad tas bija galā, vadoņi nāca pie manis, sacīdami: «Israēla tauta, pat priesteri un levīti, nav
nošķīrusies no tās zemes tautām ar viņu elku dievībām – no kānaāniešiem, hetiešiem, ferisiešiem,
jebusiešiem, amoniešiem, moābiešiem, ēģiptiešiem un amoriešiem, 2 jo viņi ir ņēmuši kādas no viņu
meitām sev un saviem dēliem par sievām, tā ka svētā sēkla ir sajaukusies ar tās zemes tautām. Un šai
neuzticībā vadoņi un priekšnieki ir bijuši pārkāpumā pirmie.»
3
Kad es šo lietu dzirdēju, es saplēsu savas drēbes un savu apmetni un plūcu matus no savas
galvas un bārdas, un sēdēju iztrūcies.
4
Tad pie manis sapulcējās visi, kas izvesto neuzticības dēļ trīcēja Israēla Dieva draudu vārdu
priekšā, kamēr es tur iztrūcies sēdēju līdz vakara ēdamam upurim.
5
Un ap vakara upuri es cēlos no savas pašpazemošanās savās saplēstajās drēbēs un savā saplēstajā
apmetnī, un es kritu uz saviem ceļiem, un es izplētu savas rokas pret To Kungu, manu Dievu, 6
1
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sacīdams: «Mans Dievs, es kaunos un bīstos pacelt savu vaigu uz Tevi, mans Dievs, jo mūsu noziegumi
ir auguši pāri mūsu galvām un mūsu vaina sniedzas līdz debesīm.
7
No mūsu tēvu dienām līdz pat šai dienai mēs apzināmies dziļi savu vainu Tavā priekšā par mūsu
noziegumiem, un mēs paši, mūsu ķēniņi, mūsu priesteri, visi esam nodoti svešu zemju ķēniņu rokās,
svešu zemju zobenam, gūstam, aplaupīšanai un mūsu apkaunošanai, kā tas ir šodien.
8
Tagad uz īsu brīdi mums ir piešķirta žēlastība no Tā Kunga, mūsu Dieva, lai saglabātu mums
atlikumu – tos, kas izglābušies, un lai dotu mums iespēju iedzīt kādu mītnes mietu savā svētajā vietā, lai
mūsu Dievs mūsu acis darītu gaiši redzīgas un lai ļautu mums drusku attapties mūsu verdzībā.
9
Un, kaut arī mēs esam vergi, tomēr mūsu Dievs mūs nav atstājis mūsu verdzībā, bet ir vērsis uz
mums Persijas ķēniņu labvēlību, lai viņi ļautu mums drusku atdzīvoties, lai celtu mūsu Dieva namu un
lai izlabotu tā drupas, lai dotu mums kādu mūri aizsardzībai Jūdas zemē un Jeruzālemē.
10
Un tagad, mūsu Dievs, ko lai mēs sakām pēc tā? Mēs esam atmetuši Tavas pavēles, 11 kuras
pildīt Tu caur Saviem kalpiem, praviešiem, esi uzlicis mums par pienākumu, sacīdams: zeme, kur jūs
ienāksit, lai to iemantotu, ir tās iedzīvotāju dēļ aptraipīta un viņu elku kalpības negantību dēļ padarīta
nešķīsta caurcaurēm no viena gala līdz otram.
12
Un tādēļ nedodiet savas meitas viņu dēliem, nedz ņemiet viņu meitas saviem dēliem par sievām
un nekad nerūpējieties par viņu mieru un viņu labklājību, lai jūs būtu stipri un ēstu zemes labumus un
atstātu to par mantojumu saviem dēliem uz mūžu mūžiem.
13
Un pēc visa tā, kas ir nācis pār mums par mūsu ļaunajiem darbiem un par mūsu lielo vainu, –
kaut Tu, mūsu Dievs, esi mūs saudzējis vairāk, kā mūsu noziegumi ir pelnījuši, un esi devis mums šo
ļaužu atlikumu, – 14 vai lai mēs atkal pārkāpjam Tavas pavēles un saprecamies ar ļaudīm, kas dara šīs
negantības? Vai tad Tev nebūs jādusmojas uz mums līdz galīgai mūsu izdeldēšanai, tā ka nebūs nedz
atlikuma, nedz kāda, kas būtu varējis glābties?
15
Ak, Kungs, Israēla Dievs, Tu esi taisnīgs, jo mēs vienīgie kā izglābtie esam pāri palikuši, kā tas
ir pašlaik. Lūk, mēs esam Tavā priekšā savas vainas apziņā, jo neviens nevar pastāvēt Tavā priekšā
šādas lietas dēļ.»
10. nodaļa
Un, kamēr Ezra tā lūdzās un izsūdzēja grēkus, raudādams un krizdams pie zemes Dieva nama
priekšā, ap viņu sapulcējās ļoti liels pulks no Israēla, vīri, sievas un bērni, jo tauta raudāja ļoti rūgti.
2
Un Šehanja, Jehiēla dēls no Ēlāma dēliem, sāka runāt un sacīja Ezram: «Mēs esam bijuši
neuzticīgi un grēkojuši pret mūsu Dievu un esam veduši mājās svešas sievas no tās zemes tautām, bet
vēl taču ir cerība Israēlam.
3
Mums visiem tagad tikai jāapsolās mūsu Dievam, ka mēs visas šīs sievas un tos, ko viņas
dzemdējušas, izraidīsim pēc mūsu Kunga padoma un to padoma, kas sajūt bailes mūsu Dieva pavēļu
priekšā, un to lai darām saskaņā ar likumu.
4
Celies, jo uz tevis guļ šī lieta, mēs būsim ar tevi; esi stiprs un rīkojies!»
5
Tad Ezra cēlās un lika zvērēt galveniem priesteriem, levītiem un visam Israēlam rīkoties pēc šī
vārda. Un viņi zvērēja.
6
Un Ezra cēlās no Dieva nama priekšas un gāja uz Johanana, Ēljašiba dēla, mītni; un aizgājis tur
naktī, viņš neēda maizi un nedzēra ūdeni, jo viņš sēroja par trimdinieku pārkāpumiem.
7
Tad viņi izziņoja ar uzsaukumu pa visu Jūdas zemi un Jeruzālemi, ka visiem trimdiniekiem
jāsapulcējas Jeruzālemē.
8
Un katrs, kas neieradīšoties triju dienu laikā pēc priekšnieku un vecaju lēmuma, zaudēšot visu
savu mantu, un viņu pašu izslēgšot no trimdinieku draudzes.
9
Tad visi Jūdas un Benjamīna vīri sapulcējās Jeruzālemē triju dienu laikā; tas bija devītais
mēnesis un divdesmitā mēneša diena. Un visi ļaudis sēdēja Dieva nama laukumā, drebēdami šīs lietas un
stiprā lietus dēļ.
10
Un priesteris Ezra piecēlās un sacīja viņiem: «Jūs esat lauzuši uzticību un apprecējuši svešas
sievas, lai palielinātu Israēla vainu.
11
Un tagad izsūdziet grēkus Tam Kungam, jūsu tēvu Dievam, un dariet Viņa gribu,
norobežojieties no tās zemes tautām un šķirieties no svešajām sievām.»
12
Tad visa sapulce atbildēja un sacīja skaļā balsī: «Tā tas ir; mums ir jārīkojas pēc tava vārda.
13
Bet ļaužu ir sanācis daudz, un ir lietus laiks, tā ka nevar ārā stāvēt. Un tas nav arī darbs vienai
dienai vai divām, jo mēs esam daudz noziegušies šai lietā.
1
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Lai tad nu mūsu priekšnieki aizstāj visu sapulci, un visi, kas mūsu pilsētās ir apprecējuši svešas
sievas, lai nāk noteiktos laikos – un kopā ar viņiem ikvienas pilsētas vecaji un tās tiesneši, kamēr mēs
novērsīsim no sevis mūsu Dieva dusmu svelmi par šo lietu.»
15
Tikai Jonatāns, Asahēla dēls, un Jahzeja, Tikvas dēls, bija pret to, un levīti Mešullāms un
Šabetajs atbalstīja viņus.
16
Bet pārējie trimdinieki piekrita priekšlikumam. Un viņi izraudzīja priesteri Ezru un kādus vīrus,
tēvu namu galvenos pēc viņu tēvu namiem, visus pēc viņu vārdiem pierakstītus; un tie sanāca desmitā
mēneša pirmajā dienā, lai šo lietu izmeklētu, 17 un līdz pirmā mēneša pirmajai dienai viņi bija galā ar
visiem vīriem, kas bija apprecējuši svešas sievas.
18
Un starp priesteru dēliem, kas bija apprecējuši svešas sievas, atradās: no Ješuas, Jocadaka dēla,
dēliem un viņa brāļiem: Maāseja, Ēliēzers, Jaribs un Gedalja.
19
Un viņi deva savu roku, ka viņi atlaidīs savas sievas, un samaksāja ar aunu no sīklopiem par
savu vainu.
20
No Immera dēliem: Hananijs un Zebadja;
21
no Harima dēliem: Maāseja, Elija, Šemaja, Jehiēls un Usija;
22
no Pašhura dēliem: Ēljoenajs, Maāseja, Ismaēls, Netaneēls, Jozabads un Ēlaza;
23
no levītiem: Jozabāds, Šimejs, Kelaja, tas ir, Kelita, Petahja, Jūda un Ēliēzers;
24
no dziedātājiem: Ēljašibs; no vārtu sargiem: Šalums, Telems un Ūrijs;
25
no pārējā Israēla: no Paroša dēliem: Ramja, Jisija, Malkija, Mijamīns, Ēleāzars, Malkija un
Benaja;
26
no Ēlāma dēliem: Matanja, Zaharja, Jehiēls, Abdijs, Jeremots, Ēlija;
27
no Zatus dēliem: Ēljoenajs, Ēljašibs, Matanja, Jeremots, Zabads un Azīza;
28
no Bebaja dēliem: Johanans, Hananja, Zabajs un Atlajs;
29
no Banija dēliem: Mešullāms, Malluhs, Adaja, Jašubs, Šeals un Jeremots;
30
no Pahat-Moāba dēliem: Adna, Kelals, Benaja, Maāseja, Matanja, Becaleēls, Binnujs un
Manase;
31
no Harima dēliem: Ēliēzers, Jisija, Malkija, Šomaja, Šimeons, 32 Benjamīns, Malluhs, Šemarja;
33
no Hašuma dēliem: Matenajs, Matata, Zabads, Ēlīfelets, Jeremajs, Manase, Šimejs;
34
no Banija dēliem: Maādajs, Amrāms un Uēls, 35 Benaja, Bedja, Keluhijs, 36 Vanja, Meremots,
Ēljašibs, 37 Matanja, Matenajs un Jaāsajs, 38 Banijs, Binnujs, Šimejs, 39 Šelemija, Nātāns, Adaja, 40
Mahnadbajs, Šašajs, Šarajs, 41 Azareēls, Šelemja, Šemarja, 42 Šalums, Amarja un Jāzeps;
43
no Nebo dēliem: Jehiēls, Matitja, Zabads, Zebīna, Jadajs, Joēls un Benaja.
44
Visi šie bija apprecējuši svešas sievas, un starp viņām bija kādas, kas bija dzemdējušas bērnus.
Un viņi aizsūtīja prom savas sievas un bērnus.
14
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25. Nehemijas Grāmata
(V.E.: Krievu Bībelē: «Книга Неемии» {R-BIBLE2})
1. nodaļa
Nehemijas, Hahaljas dēla, vārdi. Tas notika ķēniņa Artakserksa valdīšanas divdesmitā gada
kisleva mēnesī, kad es biju Sūsas pilī un 2 kad atnāca Hananijs, viens no maniem brāļiem, kopā ar
kādiem vīriem no Jūdas; es tad prasīju viņiem par jūdiem, kas bija atlikušies un atgriezušies no
izsūtījuma, un par Jeruzālemi.
3
Un viņi man sacīja: «Pāri palikušie, tie, kas atgriezušies no izsūtījuma tanī zemē, ir lielā nelaimē
un kaunā; Jeruzālemes mūri ir noplēsti, tās vārti ir sadedzināti ugunī.»
4
Kad es dzirdēju šos vārdus, es sēdēju un raudāju un sēroju vairākas dienas; es arī nemitējos
gavēt un griezties ar savām lūgšanām pie debesu Dieva.
5
Un es sacīju: «Ak, Kungs, debesu Dievs, lielais un bijājamais Dievs, kas sargā derību un parāda
žēlastību tiem, kuri mīl Tevi un pilda Tavas pavēles, 6 lai Tava auss kļūst uzmanīga un Tavas acis
atvērtas, lai dzirdētu Sava kalpa lūgšanu, ar kādu es tagad griežos pie Tevis dienu un nakti par Israēla
bērniem, Taviem kalpiem, izsūdzēdams Israēla bērnu grēkus, ko mēs esam grēkojuši pret Tevi. Arī es un
mana tēva dzimtas, mēs esam grēkojuši.
7
Mēs esam rīkojušies ļoti nekrietni pret Tevi, jo neesam turējuši Tavas pavēles, likumus un tiesas,
ko Tu esi pavēlējis Savam kalpam Mozum.
8
Atceries jel vārdu, ko Tu pavēlēji Savam kalpam Mozum, sacīdams: ja jūs kļūsit neuzticīgi, Es
jūs izkaisīšu starp tautām; 9 bet, ja jūs atgriezīsities pie Manis un turēsit Manas pavēles un izpildīsit tās,
tad, kaut arī no jūsu vidus izdzītie būtu debess galā, tomēr Es viņus sapulcināšu no turienes un atvedīšu
viņus uz to vietu, ko esmu izvēlējies, lai tur liktu dzīvot Savam Vārdam!
10
Tie taču ir Tavi kalpi un Tava tauta, kuru Tu esi atbrīvojis ar Savu lielo spēku un Savu stipro
roku!
11
Ak, Kungs, lai jel Tava auss kļūst uzmanīga uz Tava kalpa lūgšanu, kam ir prieks bīties Tava
Vārda, un dod jel panākumus Tavam kalpam šodien un piešķir viņam labvēlību tā vīra priekšā!» Es tad
biju dzērienu devējs ķēniņam.
1

2. nodaļa
Un nīsāna mēnesī divdesmitajā ķēniņa Artakserksa valdīšanas gadā, kad vīns bija viņa priekšā,
es pacēlu vīnu un devu ķēniņam. Es nekad vēl nebiju bijis noskumis viņa priekšā, 2 un ķēniņš sacīja
man: «Kādēļ tavs vaigs ir noskumis, un tomēr tu taču neesi slims? Tas nav nekas cits kā sirds skumjas!»
Tad es ļoti nobijos, 3 un es sacīju viņam: «Lai dzīvo ķēniņš mūžīgi! Kā gan lai mans vaigs nebūtu
noskumis, kad pilsēta, manu tēvu kapu vieta, ir izpostīta un tās vārti sadedzināti ugunī?»
4
Tad ķēniņš sacīja man: «Ko tad tu lūdz?» Bet es lūdzu debesu Dievu 5 un sacīju ķēniņam: «Ja tas
ķēniņam šķiet labi un tavs kalps ir patīkams tavā priekšā, tad es lūdzu, ka tu sūti mani uz Jūdu, uz manu
tēvu kapu pilsētu, lai es to atkal uzceļu.»
6
Un ķēniņš sacīja man, un ķēniņiene sēdēja viņam blakus: «Cik ilgi būs tavs ceļojums, un kad tu
atgriezīsies?» Un ķēniņam labpatika mani sūtīt, un es minēju viņam laiku 7 un sacīju ķēniņam: «Ja tas
ķēniņam labpatīk, lai viņš dod man līdzi vēstules Aiz-Eifratas pārvaldniekiem, ka viņi mani laiž cauri
līdz Jūdai, 8 bez tam vēl kādu vēstuli ķēniņa mežu kungam Asafam, lai viņš dotu man kokus baļķiem
Tempļa cietokšņa vārtiem un pilsētas mūriem, un mājai, kur es pats dzīvošu.» Un ķēniņš mani
uzklausīja, tādēļ ka mana Dieva žēlīgā roka bija pār mani.
9
Tad es ierados pie Aiz-Eifratas pārvaldniekiem un nodevu viņiem ķēniņa vēstules. Bet ķēniņš
bija man sūtījis līdzi arī kādus virsniekus un jātniekus.
10
Kad horonietis Sanballats un amoniešu ierēdnis Tobija to dzirdēja, tad viņi bija ļoti sadusmoti,
ka kāds ir atnācis, lai rūpētos par Israēla bērniem.
11
Tā es nonācu Jeruzālemē un sabiju tur trīs dienas.
1
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Tad es naktī piecēlos, es un daži vīri līdz ar mani, un es nestāstīju nevienam, ko mans Dievs ir
ielicis manā sirdī, lai darītu Jeruzālemes labā. Neviena cita lopa nebija pie manis, izņemot to, uz kura es
jāju.
13
Un es izgāju naktī pa Ielejas vārtiem virzienā uz Pūķa avotu līdz Mēslu vārtiem; es tad apskatīju
arī Jeruzālemes mūrus, kas bija noārdīti; tās vārti bija iznīcināti ar uguni.
14
Un es devos tālāk līdz Avota vārtiem un līdz Ķēniņa dīķim, bet tur nebija vietas, lai lops, uz
kura es jāju, izsprauktos cauri.
15
Un es kāpu augšā kājām pa gravu naktī un pārbaudīju mūri; tad es griezos atpakaļ un nokļuvu
atkal mājās pa Ielejas vārtiem.
16
Bet ļaužu priekšnieki nezināja, kurp es biju gājis un ko es biju darījis. Līdz tam es vēl neko
nebiju ziņojis jūdiem, viņu priesteriem, dižciltīgajiem, priekšniekiem un pārējiem, kam būtu jārūpējas
par celšanas darbiem.
17
Tagad nu es sacīju viņiem: «Jūs redzat nelaimi, kādā mēs esam, ka Jeruzāleme ir izpostīta un tās
vārti sadedzināti ugunī. Nāciet, un uzcelsim atkal Jeruzālemes mūrus, lai mēs vairs ilgāk nebūtu par
apsmieklu!»
18
Un es stāstīju viņiem par sava Dieva roku, kas labvēlīga bijusi pār mani, un arī par ķēniņa
vārdiem, ko viņš bija man teicis. Un viņi sacīja: «Celsimies un celsim!» Tā viņi stiprināja savas rokas
labajam darbam.
19
Bet, kad horonietis Sanballats un amoniešu ierēdnis Tobija, un arābs Gešems to dzirdēja, tad tie
izsmēja mūs un nonicināja mūs, un sacīja: «Kas tā ir par lietu, ko jūs darāt? Jūs laikam gan esat
nodomājuši celt dumpi pret ķēniņu un atkrist no viņa varas?»
20
Tad es atbildēju viņiem un sacīju: «Debesu Dievs, Viņš ir tas, kas dos sekmes mums, un mēs,
Viņa kalpi, celsimies un celsim, bet jums te nav nekādas daļas, nedz tiesības, nedz piemiņa Jeruzālemē!»
12

3. nodaļa
Tad cēlās augstais priesteris Ēljašibs un viņa priesteru brāļi un uzcēla Avju vārtus. Viņi iesvētīja
tos un iecēla tiem durvis; viņi turpināja darbus līdz Hammeas tornim un tad tālāk līdz Hananeēla tornim.
2
Aiz viņiem strādāja Jērikas vīri, un aiz tiem strādāja Zakurs, Imrija dēls.
3
Un Senaas dēli cēla Zivju vārtus; viņi nostiprināja to baļķus, ielika to durvis, bultas un
aizšaujamos.
4
Aiz viņiem laboja Meremots, Hakoca dēla Ūrijas dēls, un blakus viņam laboja Mešullāms,
Mešezabeēla dēla Berehjas dēls. Tālāk aiz viņa laboja Cadoks, Baānas dēls.
5
Viņam līdzās labošanas darbus veica tekojieši, bet viņu dižciltīgie nelieca savus kaklus sava
Kunga darbā.
6
Un Jojāda, Pašeaha dēls, un Mešullāms, Besodjas dēls, izlaboja Vecos vārtus; viņi nostiprināja
to baļķus un ielika durvis, bultas un aizšaujamos.
7
Un aiz viņiem laboja gibeonietis Melatja un meronotietis Jadons, Gibeonas un Micpas vīri, kas
bija padoti Aiz-Eifratas pārvaldnieka sēdeklim.
8
Aiz viņiem laboja Usiēls, Harhajas dēls, un citi, kas bija zeltkaļi. Viņiem līdzās strādāja
Hananja, kāds no ziežu maisītājiem. Un viņi atjaunoja Jeruzālemi līdz Platajam mūrim.
9
Aiz viņiem tālāk laboja Refaja, Hūra dēls, kas bija Jeruzālemes pusapriņķa priekšnieks.
10
Un aiz viņa laboja Jedaja, Harumafa dēls, iepretim savai mājai, un aiz viņa Hatušs, Hašabnejas
dēls.
11
Malhija, Harima dēls, un Hašubs, Pahat-Moāba dēls, izlaboja kādu citu gabalu un Cepļu torni.
12
Aiz viņa laboja Šalums, Halloheša dēls, kas bija Jeruzālemes otra pusapriņķa priekšnieks, viņš
pats un viņa meitas.
13
Hanuns un Sanoas iedzīvotāji izlaboja Ielejas vārtus; viņi tos uzcēla un ielika durvis, pielika
bultas un aizšaujamos un izlaboja vēl tūkstoš olektis mūra līdz Mēslu vārtiem.
14
Malkija, Rehaba dēls, kas bija Bet-Keremas pusapriņķa priekšnieks, pats izlaboja Mēslu vārtus;
viņš tos uzcēla un ielika to durvis, bultas un aizšaujamos.
15
Un Šalums, Kol-Hoses dēls, Micpas pusapriņķa priekšnieks, izlaboja Avota vārtus; viņš tos
uzcēla un apjuma un ielika to durvis, bultas un aizšaujamos; un viņš cēla Šelaha dīķa mūri pie ķēniņa
dārza un līdz kāpnēm, kas ved lejup no Dāvida pilsētas.
16
Aiz viņa laboja Nehemija, Azbuka dēls, Bet-Cūras pusapriņķa priekšnieks, līdz tai vietai, kas
iepretim Dāvida kapiem un līdz mākslīgajam dīķim un līdz karavīru mītnei.
17
Aiz viņa laboja levīti: Rehums, Banija dēls, blakus viņam Hašabja, Kegilas pusapriņķa
priekšnieks, laboja sava apriņķa daļu.
1
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Blakus viņam laboja viņa brālis Bavajs, Henadada dēls, Kegilas pusapriņķa priekšnieks.
Un blakus viņam laboja kādu citu gabalu Ēzers, Ješuas dēls, Micpas priekšnieks, pretim uzejai
pie stūra ieroču noliktavas.
20
Aiz viņa uzcītīgi laboja kādu citu gabalu Bāruhs, Zabaja dēls, no stūra līdz augstā priestera
Ēljašiba nama durvīm.
21
Aiz viņa laboja Meremots, Hakoca dēla Ūrijas dēls, sākot no Ēljašiba nama durvīm līdz Ēljašiba
nama galam.
22
Aiz viņiem laboja priesteri, Jordānas ielejas vīri.
23
Aiz viņiem laboja Benjamīns un Hašubs pretī savai mājai. Aiz viņiem laboja Asarja, Ananjas
dēla, Maāsejas dēls, pie savas paša mājas.
24
Aiz viņa laboja otru gabalu Binnujs, Henadada dēls, no Asarjas mājas līdz stūrim un līdz
krustojumam.
25
Palals, Ūzajas dēls, laboja iepretim stūrim un tornim, kas paceļas no ķēniņa augšējā nama pie
sardzes pagalma. Viņam sekoja Pedaja, Paroša dēls.
26
Un Tempļa kalpotāji, kas dzīvoja Ofēlā, laboja līdz tai vietai, kas pretim Ūdens vārtiem uz
austrumiem, un līdz tornim, kas tur izvirzīts uz priekšu.
27
Aiz viņa laboja tekojieši otru gabalu, pretī Lielajam tornim, kas izvirzīts uz priekšu, un līdz
Ofēlas mūrim.
28
No Zirgu vārtiem uz augšu laboja priesteri, katrs pie savas mājas.
29
Aiz viņiem laboja Cadoks, Imera dēls, pretim savai mājai. Un aiz viņa laboja Šemaja, Šehanjas
dēls, Austrumu vārtu sargs.
30
Blakus viņam laboja otru gabalu Hananja, Šelemjas dēls, un Hanuns, Calafa sestais dēls. Aiz
viņa laboja Mešullāms, Berehjas dēls, pretim savai istabai.
31
Aiz viņa laboja Malhija, viens no zeltkaļiem, līdz Tempļa kalpotāju un tirgotāju namam pretim
Pārvaldes vārtiem un līdz stūra augšistabai.
32
Un zeltkaļi un tirgotāji laboja starp stūra augšistabu un Avju vārtiem.
18
19

4. nodaļa
Kad Sanballats dzirdēja, ka mēs ceļam mūri, tad viņš kļuva dusmīgs un ļoti saskaitās, un zobojās
par jūdiem.
2
Un viņš runāja savu brāļu un Samarijas karaspēka priekšā un sacīja: «Ko grib šie nožēlojamie
jūdi? Vai viņiem to tā atļaus? Vai viņi tiešām kādreiz nesīs atkal savus pateicības upurus? Vai viņi reiz
būs ar saviem darbiem galā? Vai viņi grib lasīt ārā no pelnu kaudzēm un no jauna likt lietā akmeņus, kas
jau sen sadedzināti?»
3
Bet amonietis Tobija, kas stāvēja viņam līdzās, sacīja: «Lai viņi ceļ ko celdami, ja lapsa uzkāps
uz tā, tā sagraus viņu akmeņu mūri!»
4
Dzirdi, mūsu Dievs, kā mēs esam kļuvuši par apsmieklu! Liec nākt izsmieklam uz viņu pašu
galvām, dod, lai viņi tiek izlaupīti zemē, kur viņus tur gūstā!
5
Un neapsedz viņu noziegumus un neizdzēs viņu grēkus Savu acu priekšā, jo ar savām darbu
darītāju nievām viņi Tevi ir kaitinājuši!
6
Bet mēs cītīgi turpinājām darbu, un, kad viss mūris līdz pusaugstumam bija veikts, tad tautai
radās jauna darba drosme un rosme.
7
Bet, kad Sanballats un Tobija, kā arī arābi un amonieši, un ašdodieši dzirdēja, ka Jeruzālemes
mūru labošana un atjaunošana sokas, ka plaisas sāk aizvērties, tad viņi kļuva ļoti dusmīgi 8 un visi kopā
sazvērējās, ka viņi došoties, lai uzbruktu Jeruzālemei un celtu tajā sajukumu.
9
Tad mēs lūdzām savu Dievu un izlikām sargus pret viņiem dienu un nakti.
10
Bet Jūdas ļaudis sacīja: «Nastu nesēju spēks zūd, un drupu ir daudz, un mēs nespējam vairs
strādāt gar mūri!»
11
Savukārt mūsu pretinieki teica: «Viņiem nekas nav jāredz, līdz mēs būsim nonākuši viņu vidū
un kausim viņus, un izbeigsim celšanas darbus!»
12
Kad atnāca jūdi, kas dzīvoja viņiem kaimiņos, tad viņi stāstīja mums desmitiem reižu: «No
visām pusēm, kur vien viņi dzīvo, viņi taisās brukt mums virsū.»
13
Tad es novietoju aiz mūra zemākajās vietās ļaudis pēc ciltīm ar zobeniem, šķēpiem un stopiem.
14
Kādas apskates laikā es uzstājos ar runu un sacīju dižciltīgajiem un priekšniekiem, un pārējai
tautai: «Nebīstieties no viņiem! Atcerieties To Kungu, kas ir liels un bijājams, un cīnieties par saviem
brāļiem, saviem dēliem, savām meitām, savām sievām un savām mājām!»
1
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Kad mūsu ienaidnieki dzirdēja, ka lieta mums kļuvusi zināma un ka Dievs viņu nodomu ir
izjaucis, tad mēs visi atgriezāmies pie mūra, katrs pie sava darba.
16
No tās dienas puse manu kalpu strādāja pie celšanas darbiem un otra puse turēja šķēpus,
vairogus, stopus un bruņas, un virsnieki bija aiz visa Jūdas nama, 17 kas strādāja gar mūri. Un nastu
nesēji strādāja, ar vienu roku kraudami, kamēr otra turēja metamo šķēpu.
18
Un cēlēji, kamēr cēla, bija apjozti ar savu zobenu ap gurniem. Un līdzās man stāvēja taurētāji.
19
Tad es sacīju dižciltīgajiem, priekšniekiem un pārējai tautai: «Darbs ir liels un plašs, un mēs uz
mūra esam tālu cits no cita atšķirti.
20
Tanī vietā, kur jūs dzirdēsit taures skaņu, tur sapulcējieties pie mums. Mūsu Dievs cīnīsies par
mums!»
21
Tā mēs veicām mūra darbu: puse no mums turēja gatavībā šķēpus no rīta ausmas sākuma, līdz
kamēr vakarā parādījās zvaigznes.
22
Tajā laikā es arī pavēlēju tautai: «Ikviens vīrs un viņa kalps lai pavada nakti Jeruzālemē, lai viņi
būtu mums nakti sardzei un dienu darbam.»
23
Tā nedz es, nedz mani brāļi, nedz mani kalpi, nedz sardzes vīri, kas bija aiz manis, – neviens no
mums gandrīz nekad nenovilka savas drēbes. Ikviens turēja ieroci savā rokā.
15

5. nodaļa
Bija izcēlusies liela ļaužu un viņu sievu brēkšana pret saviem brāļiem, jūdiem, 2 jo bija, kas
sacīja: «Mēs kopā ar saviem dēliem un meitām esam daudz. Gādājiet, ka mēs saņemam labību, lai mēs
paēstu un dzīvotu!»
3
Bija arī tādi, kas sacīja: «Mums jāieķīlā savi tīrumi un savi vīna dārzi, un savas mājas, lai bada
laikā dabūtu labību!»
4
Un vēl citi sacīja: «Mēs esam aizņēmušies naudu uz saviem tīrumiem un vīna dārziem ķēniņa
nodokļiem.
5
Bet mūsu miesas ir tādas pašas kā mūsu brāļu miesas, mūsu bērni ir tādi paši kā viņu bērni; un
redzi, mēs piespiežam savus dēlus un savas meitas kļūt par vergiem, un dažas no mūsu meitām ir jau
paverdzinātas, un mūsu rokām nav spēka, jo mūsu tīrumi un mūsu vīna dārzi pieder citiem!»
6
Un es kļuvu ļoti dusmīgs, kad es dzirdēju viņu brēkšanu un šos vārdus.
7
Mana sirds pārdomāja tos sevī, un es bāros ar dižciltīgajiem un priekšniekiem un sacīju viņiem:
«Jūs taču visi nododaties augļošanai cits ar citu!» Un es sasaucu lielu tautas sapulci pret viņiem 8 un
sacīju viņiem: «Mēs esam centušies un izpirkuši savus brāļus, jūdus, cik vien mēs spējām, kas bija
pārdoti svešām tautām; bet jūs tagad pārdodat savus brāļus, lai mēs viņus pēc tam būtu spiesti atkal
izpirkt!» Viņi klusēja un neatrada atbildi.
9
Tad es sacīju: «Jūsu rīcība ir necienīga un nav laba. Vai jums nevajadzēja staigāt mūsu Dieva
bijībā, lai izvairītos no citu tautu, mūsu pretinieku, izsmiekla?
10
Bet arī es pats, mani brāļi un mani kalpi ir aizdevuši nabadzīgākiem naudu un labību.
Atlaidīsim jel viņiem šos aizdevumus!
11
Atdodiet viņiem vēl šodien pat viņu tīrumus, vīna dārzus, viņu olīvu dārzus un viņu mājas;
atlaidiet viņiem tās pagaidas no naudas un labības, vīnogu sulas un eļļas, ko jūs esat no viņiem ņēmuši
kā augļus un kas jums no viņiem vēl prasāmas.»
12
Tad viņi sacīja: «Mēs to visu atdosim un neprasīsim no viņiem vairs neko. Mēs tā darīsim, kā tu
saki!» Un es sasaucu priesterus un viņu klātbūtnē liku aizdevumu devējiem zvērēt, ka viņi darīs pēc šī
vārda.
13
Es arī izkratīju savu azoti un sacīju: «Tā Dievs lai izkrata katru no viņa mājas un viņa darba
augļiem, kas neturēs solījumu. Tā lai viņš top izkratīts un iztukšots!» Un visa sapulce sacīja: «Āmen!»
Un viņi slavēja To Kungu, un ļaudis darīja pēc šī vārda.
14
Un vēl, no tās dienas, kad ķēniņš pavēlēja man kļūt par pārvaldnieku jūdu zemē, no ķēniņa
Artakserksa valdīšanas divdesmitā gada līdz trīsdesmit otrajam gadam, divpadsmit gadus, es un mani
brāļi, mēs neesam neko prasījuši no tās atlīdzības, kas man pienācās kā pārvaldniekam.
15
Turpretī iepriekšējie pārvaldnieki, mani priekšteči, bija bijuši tautai par lielu slogu, jo savam
uzturam un vīnam viņi saņēma no ļaudīm ik dienas četrdesmit sudraba seķeļus. Pat viņu kalpi
uzkundzējās pār ļaudīm un rīkojās ar viņiem patvaļīgi. Bet es tā nedarīju, tāpēc ka bijos Dieva.
16
Arī pie mūra darba esmu pielicis savu roku, kaut gan nevienu zemes gabalu mēs nopirkuši
neesam. Un visi mani kalpi arī ir bijuši iesaistīti mūru celšanas darbos.
17
Bez tam pie mana galda ēda daudz jūdu, gan viņu priekšnieki, simts piecdesmit vīri, gan arī tie,
kas pie mums nāca no apkārtējām tautām.
1
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Un, kas ik dienas tika likts galdā, proti, viens vērsis, seši izmeklēti sīklopi, kā arī putni, tas tika
iegādāts par manis paša līdzekļiem, un bez tam vēl katras desmit dienas lielā daudzumā dažādi vīni. Un
tomēr es neizmantoju šīm nepieciešamībām savus pārvaldnieka ienākumus, tāpēc ka kalpošana jau tā
smagi gūlās pār tautu.
19
Piemini man, mans Dievs, par labu visu, ko es esmu darījis šīs tautas dēļ!
18

6. nodaļa
Kad Sanballats un Tobija, un arābs Gešems, un pārējie mūsu ienaidnieki dabūja zināt, ka es
esmu uzcēlis mūri un ka nav palikušas tajā vairs plaisas, kaut gan līdz tam laikam vārtos durvis vēl
nebija ieceltas, 2 tad Sanballats un Gešems sūtīja man ziņu, sacīdami: «Nāc, satiksimies Ha-Kafirima
ciemā Ono līdzenumā!» Bet viņi domāja man darīt ļaunu.
3
Tad arī es sūtīju sūtņus pie viņiem un liku teikt: «Es daru lielu darbu un nevaru iet. Darbs tūliņ
apstātos pavisam, ja es to pārtrauktu un dotos pie jums lejup.»
4
Tā viņi sūtīja pie manis četras reizes, un es devu viņiem vienu un to pašu atbildi.
5
Tad piekto reizi Sanballats sūtīja pie manis savu kalpu ar atklātu vēstuli rokā, 6 un tajā bija
rakstīts: «Ļaudīs ir dzirdams un arī Gešems saka, ka tu un jūdi domājot sacelties; tādēļ tu ceļot mūri, un,
pēc viņu vārdiem, tu tīkojot kļūt viņiem par ķēniņu.
7
Tu esot arī jau licis pulcēties praviešiem, lai viņi izsauktu tevi Jeruzālemē par ķēniņu. Tagad tas
kļūs zināms arī ķēniņam. Tādēļ nāc un apspriedīsimies!»
8
Uz to es atbildēju viņam ar šādu savu atzinumu: «Nekas nav noticis no tā, ko tu apgalvo: tu pats
savā prātā to esi izgudrojis!»
9
Patiesībā viņi visi centās mūs tikai iebiedēt, sacīdami: «Gan jau viņi atstāsies no darba, un tas
paliks nepaveikts!» Bet tagad stiprini manas rokas!
10
Reiz es iegāju Šemaja, Delajas dēla, Mehetabeēla dēladēla, mājā. Viņš bija ieslēdzies un sacīja:
«Satiksimies Dieva namā, Tempļa iekštelpās, un aizslēgsim Tempļa durvis, jo viņi taisās nākt tevi
nogalināt, proti, naktī viņi taisās nākt, lai tevi nokautu.»
11
Bet es sacīju: «Vai tāds vīrs kā es lai bēgtu? Un vai tāds kā es lai ietu Templī un glābtu savu
dzīvību? Nē! Es neiešu tajā!»
12
Es biju sapratis, ka, lūk, Dievs nebija viņu sūtījis, bet viņš izteica šo pravietojumu pret mani,
tādēļ ka Tobija un Sanballats bija viņu uzpirkuši.
13
Proti, tādēļ, lai es baidītos, darītu tā, grēkotu un lai man celtos neslava un apsmiekls.
14
Piemini, mans Dievs, Tobiju un Sanballatu pēc šiem viņu darbiem un arī pravieti Noadju un
pārējos praviešus, kas gribēja mani iebiedēt!
15
Un mūri pabeidza elūla mēneša divdesmit piektajā dienā – piecdesmit divās dienās.
16
Un, kad visi mūsu ienaidnieki to dzirdēja, tad visas tautas, kas bija mums apkārt, izbijās, viņiem
zuda drosme, un viņi stipri kritās paši savās acīs; viņi arī atzina, ka tas darbs ir padarīts ar mūsu Dieva
palīdzību.
17
Tajās dienās arī Jūdas dižciltīgie sūtīja daudz vēstuļu Tobijam, un no Tobijas vēstules nāca pie
viņiem, 18 jo daudzi Jūdā bija saistīti ar zvērestu pie viņa, jo viņš bija Šehanjas, Araha dēla, znots, un
viņa dēls Johanans bija apņēmis Mešullāma, Berehjas dēla, meitu.
19
Viņi runāja pat manā klātbūtnē par viņa labajiem darbiem, un manus vārdus viņi atstāstīja
viņam; arī man Tobija sūtīja vēstules, lai mani iebiedētu.
1

7. nodaļa
Kad mūris bija uzcelts un es biju pavēlējis ielikt vārtos durvis, un bija izkārtoti vārtu sargi,
dziedātāji un levīti, 2 tad es iecēlu savu brāli Hananiju un Hananju, kādu pils virsnieku, par
virspavēlniekiem pār Jeruzālemi, jo Hananja bija ļoti uzticīgs vīrs un bijās Dieva vairāk nekā daudzi citi.
3
Un es sacīju viņiem: «Lai Jeruzālemes vārti netop atvērti, iekāms nesāk spīdēt karsta saule, un,
kamēr vēl sargi stāv, lai viņi aizslēdz un aizbultē durvis, bet sargus lai ieceļ no Jeruzālemes
iedzīvotājiem katru savā vietā un katru iepretim savai mājai.»
4
Pilsēta bija gan plaša un liela, bet ļaužu tajā bija maz, un jaunuzceltu māju nepavisam nebija.
5
Tad mans Dievs iedvesa man sirdī domu, un es sapulcināju dižciltīgos un priekšniekus, un tautu,
lai izveidotu viņu cilšu un dzimtu sarakstu. Un es atradu kādu cilšu sarakstu par tiem, kas bija pirmie
atnākuši, un es atradu tajā rakstītu tā:
6
šie ir Jūdas apgabala ļaudis, kas ir atnākuši atpakaļ no trimdā izsūtītajiem, kurus Bābeles ķēniņš
Nebukadnēcars bija izvedis; viņi atgriezās uz Jeruzālemi un Jūdu, katrs uz savu pilsētu, 7 nākdami kopā
1
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ar Zerubābelu, Ješuu, Nehemiju, Asarju, Raamju, Nahamaniju, Mordohaju, Bilšanu, Misperetu, Bigvaju,
Nehumu, Baānu. Israēla tautas vīru skaits bija šāds:
8
Paroša dēli, divi tūkstoši viens simts septiņdesmit divi;
9
Šefatjas dēli, trīs simti septiņdesmit divi;
10
Āraha dēli, seši simti piecdesmit divi;
11
Pahat-Moāba dēli, proti, Ješuas un Joāba dēli, divi tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit;
12
Ēlāma dēli, tūkstoš divi simti piecdesmit četri;
13
Zatus dēli, astoņi simti četrdesmit pieci;
14
Zakaja dēli, septiņi simti sešdesmit;
15
Binnuja dēli, seši simti četrdesmit astoņi;
16
Bebaja dēli, seši simti divdesmit astoņi;
17
Azgada dēli, divi tūkstoši trīs simti divdesmit divi;
18
Adonikāma dēli, seši simti sešdesmit septiņi;
19
Bigvaja dēli, divi tūkstoši sešdesmit septiņi;
20
Adīna dēli, seši simti piecdesmit pieci;
21
Hiskijas Atera dēli, deviņdesmit astoņi;
22
Hašuma dēli, trīs simti divdesmit astoņi;
23
Becaja dēli, trīs simti divdesmit četri;
24
Harifa dēli, simts divpadsmit;
25
Gibeona dēli, deviņdesmit pieci;
26
Bētlemes un Netofas vīri, simts astoņdesmit astoņi;
27
Anatotas vīri, simts divdesmit astoņi;
28
Bet-Asmavetas vīri, četrdesmit divi;
29
Kirjat-Jeārimas, Kefīras un Beerotas vīri, septiņi simti četrdesmit trīs;
30
Rāmas un Gebas vīri, seši simti divdesmit viens;
31
Mihmasas vīri, simts divdesmit divi;
32
Bēteles un Ajas vīri, simts divdesmit trīs;
33
otra Nebo vīri, piecdesmit divi;
34
otra Ēlāma dēli, tūkstoš divi simti piecdesmit četri;
35
Harima dēli, trīs simti divdesmit;
36
Jērikas vīri, trīs simti četrdesmit pieci;
37
Loda, Hadida un Ono ļaudis, septiņi simti divdesmit viens;
38
Senaas dēli, trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit.
39
Priesteri: Jedajas dēli no Ješuas nama, deviņi simti septiņdesmit trīs;
40
Immera dēli, tūkstoš piecdesmit divi;
41
Pašhura dēli, tūkstoš divi simti četrdesmit septiņi;
42
Harima dēli, tūkstoš septiņpadsmit.
43
Levīti: Ješuas dēli no Kadmiēla un no Hodavjas dēlu dzimtām, septiņdesmit četri.
44
Dziedātāji: Asafa dēli, simts četrdesmit astoņi.
45
Vārtu sargi: Šalluma dēli, Atera dēli, Talmona dēli, Akuba dēli, Hatitas dēli, Šobaja dēli, simts
trīsdesmit astoņi.
46
Tempļa kalpotāji: Cihas dēli, Hasufas dēli, Tabaota dēli, 47 Kerosa dēli, Sias dēli, Padona dēli, 48
Lebanas dēli, Hagabas dēli, Šalmaja dēli, 49 Hanana dēli, Gidela dēli, Gahara dēli, 50 Reajas dēli, Recīna
dēli, Nekodas dēli, 51 Gasāma dēli, Usas dēli, Pašeaha dēli, 52 Besaja dēli, Mehunītu dēli, Nefizītu dēli, 53
Bakbuka dēli, Hakufas dēli, Harhuras dēli, 54 Bacluta dēli, Mehidas dēli, Haršas dēli, 55 Barkosa dēli,
Siseras dēli, Temaha dēli, 56 Neciaha dēli, Hatifas dēli.
57
Salamana kalpu dēli: Sotaja dēli, Sofereta dēli, Peridas dēli, 58 Jaālas dēli, Darkona dēli, Gidela
59
dēli, Šefatjas dēli, Hatila dēli, Poheret-Hacebajima dēli, Amona dēli.
60
Visu Tempļa kalpotāju un Salamana kalpu dēlu kopā bija trīs simti deviņdesmit divi.
61
Un šie ir, kas nāca no Tel-Melahas, Tel-Haršas, Kerubas, Adonas un Immeras, bet viņi nevarēja
uzrādīt savas dzimtas un savu izcelsmi, vai viņi ir no Israēla: 62 Delajas dēli, Tobijas dēli, Nekodas dēli,
seši simti četrdesmit divi.
63
Arī no priesteru dēliem: Habajas dēli, Hakoca dēli un Barzillaja dēli, kas bija ņēmis sievu no
gileādieša Barzillaja meitām un tika nosaukts pēc viņa vārda.
64
Viņi gan meklēja savu sarakstu starp tiem, kas bija ierakstīti cilšu sarakstos, bet to neatrada, un
viņus izslēdza no priesteru kārtas kā nešķīstus.
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Zemes pārvaldnieks sacīja viņiem, lai viņi neēd no vissvētākā, līdz kamēr kāds priesteris
neuzstāsies viņu labā ar urīmu un tumīmu.
66
Visā draudzē bija četrdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit dvēseļu, 67 bez viņu kalpiem un
kalponēm, kuru bija septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi; viņiem bija divi simti četrdesmit pieci
dziedātāji un dziedātājas.
68
Viņu zirgu skaits bija septiņi simti trīsdesmit seši, viņu mūļu – divi simti četrdesmit pieci; 69
viņu kamieļu bija četri simti trīsdesmit pieci un viņu ēzeļu – seši tūkstoši septiņi simti divdesmit.
70
Kādi no tēvu namu galveniem deva līdzekļus darbam: zemes pārvaldnieks nodeva dārgumu
krātuvē tūkstoti zelta dareiku, piecdesmit slakāmos kausus, pieci simti trīsdesmit priesteru tērpu.
71
Un citi no tēvu namu galveniem darbam deva divdesmit tūkstošus zelta dareiku un divi
tūkstošus divi simti sudraba minu.
72
Bet pārējie ļaudis deva divdesmit tūkstošus zelta dareiku, divi tūkstošus sudraba minu un
sešdesmit septiņus priesteru tērpus.
73
Tā priesteri, levīti, vārtu sargi, dziedātāji, daži no ļaudīm un no Tempļa kalpotājiem un viss
Israēls apmetās savās pilsētās. Kad septītais mēnesis bija pienācis, Israēla bērni visi bija savās pilsētās.
65

8. nodaļa
Un tad visi ļaudis kā viens vīrs sapulcējās laukumā, kas bija Ūdens vārtu priekšā, un viņi sacīja
Ezram, rakstu mācītājam, lai atnes Mozus bauslības grāmatu, ko Tas Kungs bija pavēlējis ievērot
Israēlam.
2
Un septītā mēneša pirmajā dienā priesteris Ezra atnesa bauslību draudzes priekšā, vīru un sievu
un visu priekšā, kas varēja to klausīdamies saprast.
3
Un viņš lasīja no tās laukumā, kas bija Ūdens vārtu priekšā, no gaismas līdz pusdienai vīriem un
sievām un visiem tiem klātesot, kas to varēja saprast; un visas tautas ausis bija vērstas uz bauslības
grāmatu.
4
Pats rakstu mācītājs Ezra stāvēja uz koka paaugstinājuma, ko viņi bija uzcēluši šim nolūkam, un
blakus viņam pa labi stāvēja Matitja, Šema, Anaja, Ūrija, Hilkija un Maāseja, bet pa kreisi viņam bija
Pedaja, Mišaēls, Malkija, Hašums, Hašbadana, Zaharja un Mešullāms.
5
Un Ezra atvēra grāmatu visas tautas acu priekšā, jo viņš stāvēja augstāk kā visa tauta, un, kad
viņš to atvēra, tad visa tauta piecēlās kājās.
6
Ezra slavēja To Kungu, lielo Dievu, un visa tauta atbildēja: «Āmen! Āmen!» – paceldama uz
augšu savas rokas; tad viņi noliecās uz sava vaiga līdz zemei un pielūdza To Kungu.
7
Arī Ješua, Banijs, Šerebja, Jamīns, Akubs, Šabetajs, Hodija, Maāseja, Kelita, Asarja, Jozabāds,
Hanans, Pelaja un levīti izskaidroja tautai bauslību, un tikmēr ļaudis palika savās vietās.
8
Un viņi lasīja no Dieva bauslības grāmatas, izskaidrojot un pārliecinot, un lasītais tika saprasts.
9
Un Nehemija, zemes pārvaldnieks, un priesteris Ezra, rakstu mācītājs, un levīti, kas apmācīja
tautu, sacīja uz visu tautu: «Šī diena ir svēta Tam Kungam, jūsu Dievam; nesērojiet un neraudiet!» – jo
visa tauta raudāja, kad viņi dzirdēja bauslības vārdus.
10
Tad viņš sacīja viņiem: «Ejiet, ēdiet treknu un dzeriet saldu, un sūtiet ēdienus tam, kam nav
nekas sagatavots, jo šī diena ir svēta mūsu Kungam! Un nebēdājieties, jo Tā Kunga prieks ir jūsu stiprais
patvērums!»
11
Tā levīti nomierināja visu tautu, sacīdami: «Esiet klusi, jo šī diena ir svēta, un nebēdājieties!»
12
Un visa tauta aizgāja ēst un dzert, un sūtīt ēdienus, un sarīkot lielus priekus, jo viņi bija
sapratuši tos vārdus, ko viņi tiem bija mācījuši.
13
Otrajā dienā tēvu namu galvenie no visas tautas, priesteri un levīti sapulcējās pie Ezras, lai
iedziļinātos bauslības vārdos.
14
Un viņi atrada bauslībā rakstītu, ka Tas Kungs caur Mozu pavēlējis Israēla bērniem septītā
mēneša svētkos dzīvot būdiņās 15 un ka viņiem jāsludina un jāvēstī visās viņu pilsētās un Jeruzālemē tā:
«Izejiet kalnā un atnesiet olīvkoku un meža eļļas koku zarus, arī mirtes zarus, palmu zarus un citu lapu
koku zarus, lai taisītu būdiņas, kā ir rakstīts!»
16
Tad ļaudis izgāja un atnesa tos, un taisīja sev būdiņas, katrs uz sava jumta un savos pagalmos,
un Dieva nama pagalmos, arī laukumā pie Ūdens vārtiem un laukumā pie Efraima vārtiem.
17
Un visa draudze, kas bija atgriezusies no izsūtījuma, taisīja būdiņas un arī dzīvoja būdiņās, jo
kopš Ješuas, Nūna dēla, dienām līdz tai dienai Israēla bērni šos svētkus tā nebija svinējuši. Un prieks
bija varen liels.
18
Un katru dienu, no pirmās līdz pēdējai dienai, Ezra lasīja ļaudīm priekšā no Dieva bauslības
grāmatas. Un viņi svinēja svētkus septiņas dienas, un astotajā dienā bija svētku sapulce, kā bija noteikts.
1
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9. nodaļa
Bet šā mēneša divdesmit ceturtajā dienā Israēla bērni sapulcējās, gavēdami un maisu drānās
tērpti, un ar zemi uz galvas.
2
Un Israēla dzimums nošķīrās no visiem svešiniekiem, viņi novirzījās savrup un izsūdzēja savus
grēkus un savu tēvu pārkāpumus.
3
Tad viņi piecēlās savās vietās un lasīja no Tā Kunga, sava Dieva, bauslības grāmatas dienas
ceturto daļu; otru dienas ceturto daļu viņi sūdzēja grēkus un zemojās Tā Kunga, sava Dieva, priekšā.
4
Uz levītu paaugstinājuma stāvēja Ješua, Banijs, Kadmiēls, Šebanja, Bunnijs, Šerebja, Banijs un
Kenanijs, un viņi raidīja skaļus saucienus pie Tā Kunga, sava Dieva.
5
Pēc tam levīti Ješua, Kadmiēls, Banijs, Hašabneja, Šerebja, Hodija, Šebanja un Petahja teica
šādu uzrunu: «Teiciet un slavējiet To Kungu, savu Dievu, no mūžības uz mūžību! Lai ļaudis slavē Tavas
godības Vārdu, kas paceļas pāri visai slavai un teikšanai!
6
Tu esi Tas Kungs, tiešām, Tu vienīgais! Tu esi radījis debesis – debesu debesis un visus debesu
pulkus; zemi un visu, kas ir uz tās, jūras un visu, kas ir tajās, un Tu uzturi visus tos pie dzīvības, un
debesu pulks Tevi pielūdz!
7
Tu esi Kungs, tas Dievs, kas izvēlējies Ābrāmu, un Tu izvedi viņu no kaldeju Ūras un devi
viņam vārdu Ābrahāms; 8 un Tu atradi viņa sirdi uzticīgu pret Tevi, un Tu slēdzi ar viņu derību, lai dotu
viņa pēcnācējiem kānaāniešu, hetiešu, amoriešu, ferisiešu, jebusiešu un girgasiešu zemi, un Tu turēji
Savu solījumu, jo Tu esi taisnīgs!
9
Un, kad Tu redzēji mūsu tēvu bēdas Ēģiptē un dzirdēji viņu brēkšanu pie Niedru jūras, 10 tad Tu
rādīji pret faraonu, pret visiem viņa kalpiem un pret visu viņu tautu vērstas zīmes un brīnumus, jo Tu
zināji, ka viņi ir izturējušies augstprātīgi pret viņiem, un Tu darīji Sev Vārdu, ka tas ir dižens vēl līdz šai
dienai.
11
Tu pāršķēli jūru viņu priekšā, un viņi izgāja caur jūras vidu sausām kājām, bet viņu vajātājus Tu
iegrūdi dziļumos kā akmeni varenos ūdeņos.
12
Dienā Tu vadīji viņus ar mākoņu stabu un naktī ar uguns stabu, lai apgaismotu viņiem ceļu, pa
kuru viņiem jāiet.
13
Un Tu nokāpi uz Sinaja kalna un runāji ar viņiem no debesīm, un devi viņiem taisnas tiesas,
patiesu bauslību, labus likumus un pavēles.
14
Tu darīji viņiem zināmu Savu svēto sabatu, un Tu rakstīji viņiem priekšā pavēles, likumus un
bauslību caur Savu kalpu Mozu.
15
Un Tu devi viņiem bada brīdī maizi no debesīm un liki tecēt ūdenim no klints viņu slāpju
veldzēšanai, Tu pavēlēji viņiem iet, lai iemantotu zemi, ko Tu biji zvērējis viņiem dot.
16
Bet viņi, mūsu tēvi, kļuva augstprātīgi: viņi neklausīja Tavām pavēlēm.
17
Viņi liedzās paklausīt un nepieminēja Tavus brīnumus, ko Tu biji darījis viņu labā; viņi kļuva
nepakļāvīgi un savā stūrgalvībā iecēla sev vadoni, lai atgrieztos savā kalpībā Ēģiptē. Bet Tu esi
piedošanas Dievs, žēlīgs un žēlsirdīgs, lēns dusmās un liels mīlestībā, un Tu viņus nepameti 18 pat tad,
kad viņi darināja sev izlietu zelta teļu un sacīja: «Šis ir tavs dievs, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes!» Un,
kaut arī viņi Tevi smagi nicināja un paļāja, 19 tad tomēr Savā lielajā žēlastībā Tu nepameti viņus
tuksnesī; mākoņu stabs neatkāpās no viņiem, lai vadītu viņus pa ceļu dienā, nedz uguns stabs naktī, lai
apgaismotu ceļu, pa kuru viņiem jāiet.
20
Tu devi Savu labo Garu, lai viņus mācītu, un Savu mannu Tu neatrāvi no viņu mutes, un Tu
devi viņiem ūdeni viņu slāpēs.
21
Tu uzturēji viņus tuksnesī četrdesmit gadus, viņi necieta trūkumu; viņu drēbes nenoplīsa, un
viņu kājas nepietūka.
22
Un Tu devi viņiem ķēniņu valstis un tautas un iedalīji tās viņiem; tā viņi iemantoja Hešbonas
ķēniņa Sihona zemi un Basanas ķēniņa Ogas zemi.
23
Un Tu vairoji viņu bērnus kā debesu zvaigznes un ievedi viņus zemē, kuru Tu biji apsolījis viņu
tēviem un par kuru Tu biji teicis, lai viņu pēcnācēji ietu un to iemantotu.
24
Tā viņu pēcnācēji iegāja un iemantoja to zemi, un Tu nomāci, viņiem ienākot, šīs zemes
iedzīvotājus kānaāniešus un nodevi tos viņu rokā, gan ķēniņus, gan arī pārējos zemes ļaudis, lai viņi
rīkotos ar tiem pēc savas patikas.
25
Un viņi ieņēma nocietinātas pilsētas un auglīgu zemi un iemantoja mājas, kas bija pilnas visādu
labumu, izcirstas akas, vīna dārzus un olīvu birzis, un augļu kokus lielā vairumā; tā viņi ēda un bija
paēduši un kļuva trekni, un līksmojās Tavā lielā labsirdībā.
1
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Bet viņi kļuva nepaklausīgi un sadumpojās pret Tevi; viņi pagrieza muguru Tavai bauslībai;
viņi nokāva Tavus praviešus, kas brīdināja viņus, lai atgrieztu viņus pie Tevis; viņi Tevi smagi nicināja
un paļāja.
27
Tādēļ Tu viņus nodevi viņu pretinieku rokā, kas lika viņiem ciest; un savās ciešanās viņi raidīja
pie Tevis savus vaidu saucienus, un Tu viņus paklausīji no debesīm un Savā lielajā žēlastībā un
žēlsirdībā Tu devi viņiem glābējus, kas izglāba viņus no viņu pretinieku rokas.
28
Bet, tiklīdz viņiem bija miers, viņi darīja atkal ļaunu Tavā priekšā, un Tu pameti viņus viņu
ienaidnieku rokā, tā ka tie valdīja pār viņiem; tomēr, kad viņi atkal raidīja savus saucienus pēc Tevis, Tu
paklausīji no debesīm, un daudzas reizes Tu viņus izglābi Savā lielajā žēlastībā.
29
Un, kaut gan Tu nopietni brīdināji viņus, lai atgrieztu viņus pie Savas bauslības, tomēr viņi
rīkojās stūrgalvīgi un neklausīja Tavām pavēlēm un grēkoja pret Tavām tiesām, kuras ievērojot vienīgi
cilvēks dzīvo; joprojām viņi nepiekāpīgi grieza Tev muguru, viņu stūrgalvība pieauga vēl vairāk, un viņi
neklausīja Tev.
30
Daudzus gadus Tu biji iecietīgs pret viņiem un brīdināji viņus ar Savu Garu, ar Saviem
praviešiem to viņiem darot zināmu, bet viņi nepiegrieza nekādu vērību tam. Tādēļ Tu nodevi viņus citu
zemju tautu rokā.
31
Tomēr Savā lielajā žēlastībā Tu neiznīcināji un nepameti viņus, jo Tu esi žēlīgs un žēlsirdīgs
Dievs.
32
Tādēļ tagad, mūsu Dievs, lielais, varenais un bijājamais Dievs, Tu, kas turi derību un žēlastību,
lai Tavā priekšā nav niecīgas visas tās grūtības, kas pār mums nākušas, pār mūsu ķēniņiem, mūsu
lielkungiem un mūsu priesteriem, pār mūsu praviešiem, mūsu tēviem un pār visu Tavu tautu no Asīrijas
ķēniņu dienām līdz šai dienai.
33
Tomēr Tu esi taisns visā, kas ir nācis pār mums, jo Tu esi parādījis mums uzticību, bet mēs
esam rīkojušies bezdievīgi.
34
Arī mūsu ķēniņi, mūsu dižciltīgie, mūsu priesteri nav pildījuši Tavu bauslību un nav ievērojuši
Tavas pavēles un liecības, kuras Tu esi devis viņiem.
35
Tā kā viņi savā valstī un Tava labuma pilnībā, ko Tu devi viņiem, un plašajā un auglīgajā zemē,
ko Tu noliki viņu priekšā, tomēr nav kalpojuši Tev un nav atgriezušies no saviem ļaunajiem darbiem, 36
tad, lūk, tieši tāpēc mēs esam vergi šodien šai zemē, ko Tu devi mūsu tēviem, lai viņi ēstu tās augļus un
baudītu tās labumu, – lūk, tajā mēs tagad esam vergi!
37
Un tās bagātīgā raža paliek ķēniņiem, ko Tu esi iecēlis pār mums mūsu grēku dēļ. Arī pār mūsu
miesu un mūsu lopiem viņi valda pēc savas patikas, un mēs esam lielās bēdās!»
26

10. nodaļa
Visa tā dēļ mēs slēdzam un rakstām stipru derību un uz apzīmogotā raksta stāv mūsu lielkungu,
mūsu levītu, mūsu priesteru vārdi.
2
Un uz apzīmogotā raksta stāv vārdi: Nehemija, zemes pārvaldnieks, Hahaljas dēls, un Cedekija,
3
Seraja, Asarja, Jeremija, 4 Pašhurs, Amarja, Malkija, 5 Hatušs, Šehaņja, Malluhs, 6 Harims, Meremots,
Obadja, 7 Daniēls, Ginnetons, Bāruhs, 8 Mešullāms, Abija, Mijamīns, 9 Maāsja, Bilgajs, Šemaja; tie ir
priesteri.
10
Un levīti: Ješua, Asanjas dēls, Binnujs no Henadada dzimtas, Kadmiēls 11 un viņu brāļi:
Šebanja, Hodavja, Kelita, Pelaja, Hanans, 12 Miha, Rehobs, Hašaoja, 13 Zakurs, Šerebja, Šebanja, 14
Hodija, Banijs, Benīnus.
15
Tautas vadoņi: Parošs, Pahat-Moābs, Ēlāms, Zatus, Banijs, 16 Bunnijs, Azgads, Bebajs, 17
Adonija, Bigvajs, Adīns, 18 Aters, Hiskija, Asurs, 19 Hodija, Hašums, Becajs, 20 Harifs, Anatots, Nobajs,
21
Magpiašs, Mešullāms, Hezīrs, 22 Mešezabeēls, Cadoks, Jadua, 23 Pelatja, Hanans, Anaja, 24 Hošea,
Hananja, Hašubs, 25 Hallohešs, Pilha, Šobeks, 26 Rehums, Hašabna, Maāseja, 27 Ahija, Hanans, Anans, 28
Malluhs, Harims un Baāna.
29
Bet pārējā tauta, priesteri, levīti, vārtu sargi, dziedātāji, Tempļa kalpotāji un visi, kas
nošķīrušies no tās zemes tautām un turas pie Dieva bauslības, viņu sievas, viņu dēli, viņu meitas, visi,
kam bija atziņa un saprašana, 30 pievienojās ar šo saviem brāļiem, saviem varenajiem, un svēti apsolījās
ar neatsaucamu zvērestu dzīvot Dieva bauslībā, kas ir dota caur Dieva kalpu Mozu, turēt un pildīt visus
Tā Kunga, mūsu Dieva, pavēles, Viņa tiesas un likumus.
31
Mēs tātad nedosim savas meitas nedz tās zemes tautām par sievām, nedz arī ņemsim viņu
meitas par sievām saviem dēliem.
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Un, ja tās tautas ievedīs preces vai kādu labību sabata dienā, lai pārdotu, tad mēs neko
nepirksim no viņiem sabatā vai svētajā dienā. Bet septītajā gadā mēs joprojām atstāsim zemi atmatā un
atteiksimies no katra parāda piedzīšanas.
33
Mēs uzliekam arī katrs sev par neatceļamu pienākumu dot vienu trešdaļu seķeļa gadā mūsu
Dieva nama svētajai kalpošanai, proti, 34 skatāmai maizei, ik dienas ēdamam upurim, ik dienas
dedzināmam upurim, upuriem sabatos, jaunos mēnešos, svētku laikos, svētajām lietām un grēku
upuriem, lai salīdzinātu Israēlu, un visam mūsu Dieva nama darbam.
35
Un mēs, priesteri, levīti un tauta, metām meslus par malkas piegādi, lai to pievestu mūsu Dieva
namam īpašā mūsu dzimtu secībā katru gadu noteiktos laikos, lai būtu ko dedzināt uz Tā Kunga, mūsu
Dieva, altāra, kā ir rakstīts bauslībā.
36
Un mēs apņēmāmies nest uz Tā Kunga namu mūsu zemes pirmo devumu un visu augļu pirmos
no ikviena koka gadu no gada, 37 tāpat arī nest uz mūsu Dieva namu priesteriem, kas kalpo mūsu Dieva
namā, mūsu pirmdzimtos dēlus, kā tas ir rakstīts bauslībā, un tāpat arī mūsu liellopu un sīklopu
pirmdzimušos.
38
Un mēs gribam nest priesteriem pirmo mūsu miltu malumu un mūsu lauku augļu nodevas,
ikviena koka augļus, vīnogu sulu, eļļu, nodot visu to mūsu Dieva nama telpās, bet desmito tiesu no mūsu
aramzemes – levītiem, jo levīti ir tie, kas ņem desmito tiesu visās vietās, kur nodarbojamies ar
zemkopību.
39
Bet priesterim, Ārona pēcnācējam, ir jābūt klāt, kad levīti saņem desmito tiesu, un levītiem
jānogādā viena desmitā daļa no savas desmitās tiesas mūsu Dieva nama dārgumu krātuvēs.
40
Tādējādi Israēla bērniem, tāpat kā Levija dēliem, jānes labības, vīna sulas un eļļas nodevas
īpašās Tempļa telpās, jo tur ir arī svētnīcas trauki, tur uzturas priesteri, kas pašreiz kalpo, kā arī vārtu
sargi un dziedātāji. Mēs negribam, lai mūsu Dieva namam kā trūktu.
32

11. nodaļa
Un tautas vadoņi dzīvoja Jeruzālemē, bet pārējie ļaudis meta meslus, lai viens no katriem desmit
dzīvotu Jeruzālemē, svētajā pilsētā, bet pārējie deviņi citās pilsētās.
2
Tomēr tauta no sirds apsveica visus vīrus, kas labprātīgi piedāvājās dzīvot Jeruzālemē.
3
Un šie ir apgabala priekšnieki, kas dzīvoja Jeruzālemē un arī Jūdas apdzīvotajās vietās, un pie
tam ikviens savā īpašumā katrā apdzīvotajā vietā: israēlieši, priesteri, levīti, Tempļa kalpotāji un
Salamana kalpu dēli.
4
Jeruzālemē bija apmetušies tiklab kādi no Jūdas, kā arī no Benjamīna dēliem. No Jūdas dēliem:
Ataja, Usijas dēls, tas Zaharjas dēls, tas Amarjas dēls, tas Šefatjas dēls, tas Mahalaleēla dēls no Pereca
dēliem; 5 un Maāseja, Bāruha dēls, tas Kol-Hoza dēls, tas Hazajas dēls, tas Adajas dēls, tas Jojariba dēls,
tas Zaharjas dēls no šilonītiem.
6
Visu Pereca dēlu, kas dzīvoja Jeruzālemē, bija četri simti sešdesmit astoņi drošsirdīgi vīri.
7
Un šie ir Benjamīna dēli: Sallus, Mešullāma dēls, tas Joeda dēls, tas Pedajas dēls, tas Kolajas
dēls, tas Maāsejas dēls, tas Itiēla dēls, tas Jesajas dēls, 8 un pēc viņa Gabajs un Sallajs, kopā deviņi simti
divdesmit astoņi.
9
Joēls, Sihrija dēls, bija viņu uzraugs un pārstāvis, un Jūda, Hasenuas dēls, bija otrs pārzinis pār
pilsētu.
10
No priesteriem: Jedaja, Jojariba dēls, Jahīns, 11 Šeraja, Hilkija dēls, tas Mešullāma dēls, tas
Cadoka dēls, tas Merajota dēls, tas Ahibuba dēls, Dieva nama virspārzinis, 12 un viņu brāļi, kas veica
svēto darbu Dieva namā, astoņi simti divdesmit divi; arī Adaja, Jerohāma dēls, tas Pelaljas dēls, tas
Amcija dēls, tas Zaharjas dēls, tas Pašhura dēls, tas Malhijas dēls, 13 un viņu brāļi, tēvu namu galvenie,
divi simti četrdesmit divi; tālāk Amasajs Azareēla dēls, tas Ahzaja dēls, tas Mešillemota dēls, tas
Immera dēls, 14 un viņu brāļi, drošsirdīgi vīri, simts divdesmit astoņi; viņu priekšnieks bija Zabdiēls,
Hagedolima dēls.
15
Un no levītiem: Šemaja, Hašuba dēls, tas Asrikāma dēls, tas Hašabjas dēls, tas Bunnija dēls; 16
tālāk Šabetajs un Jozabāds no levītu priekšniekiem, kas pārzināja Dieva nama ārlietu darbu; 17 un
Matanja, Mihas dēls, tas Zabdija dēls, tas Asafa dēls, priekšnieks, kas iesāka slavas dziesmu lūgšanā, un
Bakbukja, otrs pēc pakāpes no viņa biedriem, un Abda, Šamuas dēls, tas Galala dēls, tas Jedutuna dēls.
18
Svētajā pilsētā visu levītu kopā bija divi simti astoņdesmit četri.
19
Vārtu sargi: Akubs, Talmons un viņu biedri, kas stāvēja sardzē pie vārtiem, kopā simts
septiņdesmit divi.
20
Un pārējais Israēls, priesteri un levīti, bija visās jūdu pilsētās, katrs savā īpašumā.
21
Bet Tempļa kalpotāji dzīvoja Ofēlā, un Ciha un Gišpa bija uzraugi pār Tempļa kalpotājiem.
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Levītu uzraugs Jeruzālemē bija Usijs, Banija dēls, tas Hašabjas dēls, tas Matanjas dēls, tas
Mihas dēls, no Asafa bērniem, kas Dieva namā kalpoja kā dziedātāji; 23 par viņiem pastāvēja īpaša
ķēniņa pavēle, un dziedātājiem bija noteikti pienākumi, kā katra diena to prasīja.
24
Un Petahja, Mešezabeēla dēls no Zeraha dēliem, tas Jūdas dēls, bija ķēniņa ierēdnis visās lietās,
kam bija tiešs sakars ar tautu 25 un ciemiem, un to laukiem. Daži no Jūdas dēliem dzīvoja Kirjat-Arbā un
tās mazajās pilsētās, arī Dibonā un tās mazajās pilsētās, tāpat Jēkabceēlā un tās ciemos, 26 un Ješuā,
Moladā, Bet-Peletā, 27 Hacar-Šualā, Bēršebā un tās mazajās pilsētās, 28 Ciklagā, Mehonā un tās mazajās
pilsētās, 29 En-Rimmonā, Corā un Jarmutā, 30 Sanoā, Adullāmā un to ciemos, Lahišā un tās laukos,
Asekā un tās mazajās pilsētās. Tā viņi apmetās uz dzīvi no Bēršebas līdz Hinnoma ielejai.
31
Un Benjamīna bērni dzīvoja, sākot no Gebas, Mihmasā, Ajā, Bētelē un tās mazajās pilsētās, 32
Anatotā, Nobā, Ananjā, 33 Hacorā, Rāmā, Hitaimā, 34 Hadidā, Ceboimā, Neballatā, 35 Lodā, Ono un
amatnieku ielejā.
36
Arī dažas levītu nodaļas Jūdā piederēja pie Benjamīna.
22

12. nodaļa
Šie ir priesteri un levīti, kas bija devušies augšup uz Jeruzālemi kopā ar Zerubābelu, Šealtiēla
dēlu, un Ješuu, proti: Seraja, Jeremija, Ezra, 2 Amarja, Malluhs, Hatušs, 3 Šehanja, Harims, Meremots, 4
Ido, Ginnetojs, Abija, 5 Mijamīns, Maādja, Bilga, 6 Šemaja, Jojaribs, Jedaja, 7 Sallus, Amoks, Hilkija,
Jedaja. Šie bija priesteru un viņu brāļu vadoņi Ješuas laikā.
8
Levīti bija: Ješua, Binnujs, Kadmiēls, Šerebja, Jūda, Matanja; viņš un viņa brāļi bija slavas
dziesmu vadītāji, 9 un Bakbukja un Unnijs, viņu brāļi, ar nodaļām stāvēja viņiem tieši pretī.
10
Un Ješua bija Jojakima tēvs, Jojakims bija Ēljašiba tēvs, Ēljašibs bija Jojadas tēvs, 11 Jojada bija
Johanana tēvs, un Johanans bija Jaduas tēvs.
12
Un Jojakima dienās bija šādi priesteri – tēvu namu galvenie: no Serajas tēvu nama Meraja; no
Jeremijas Hananja; 13 no Ezras Mešullāms; no Amarjas Johanans; 14 no Malluha Jonatāns; no Šebanjas
Jāzeps; 15 no Harima Adna; no Merajota Helkajs; 16 no Ido Zaharja; no Ginnetona Mešullāms; 17 no
Abijas Sihrijs; no Minjamīna, no Moadjas Piltajs; 18 no Bilgas Šamua; no Šemajas Jonatāns; 19 no
Jojariba Matenajs; no Jedajas Usijs; 20 no Sallus Kallajs; no Amoka Ebers; 21 no Hilkijas Hašabja; no
Jedajas Netaneēls.
22
No levītiem Ēljašiba, Jojadas, Johanana un Jaduas dienās tika pierakstīti tēvu namu galvenie; arī
priesteri līdz persieša Dārija valdīšanai.
23
Levija dēli, tēvu namu galvenie, tika pierakstīti Laiku grāmatā, un proti, līdz Johanana, Ēljašiba
dēla, dienām.
24
Un levītu galvenie bija Hašabja, Šerebja un Ješua, Kadmiēla dēls, un viņu brāļi, kas stāvēja
viņiem pretim, lai slavētu un pateiktos pēc Dāvida, Dieva vīra, pavēles, nodaļa pretim nodaļai.
25
Matanja, Bakbukja, Obaja, Mešullāms, Talmons, Akubs bija vārtu sargi un stāvēja sardzē pie
vārtu noliktavām.
26
Un šie bija laikabiedri Jojakimam, Ješuas dēla, Jocadaka dēladēlam, un zemes pārvaldniekam
Nehemijam un priesterim un rakstu mācītājam Ezram.
27
Un Jeruzālemes mūru iesvētīšanai sameklēja levītus no visām viņu vietām, lai atvestu viņus uz
Jeruzālemi svinēt iesvētīšanu ar prieku un ar slavas dziesmām, ar dziedāšanu, ar cimbālēm, arfām un
lirām.
28
Un dziedātājiem piederīgie sapulcējās no visas Jeruzālemes apkārtnes, kā arī no Netofas
ciemiem, 29 tāpat no Bēt-Gilgalas un no Gebas laukiem un Asmavetas; jo dziedātāji sev bija uzcēluši
ciemus visapkārt Jeruzālemei.
30
Un priesteri un levīti šķīstījās, un viņi šķīstīja arī tautu un vārtus, un mūri.
31
Tad es liku uzkāpt Jūdas lielkungiem augšā uz mūra, un es sakārtoju divus lielus slavas dziesmu
korus un sarīkoju svētku gājienus. Viens no tiem devās pa labi no mūra virzienā uz Mēslu vārtiem, 32 un
aiz viņiem gāja Hošaja un puse no Jūdas lielkungiem, proti: 33 Asarja, Ezra, Mešullāms, 34 Jūda,
Benjamīns, Šemaja, Jeremija, 35 un daži no priesteru dēliem ar trompetēm, proti: Zaharja, Jonatāna dēls,
tas Šemajas dēls, tas Matanjas dēls, tas Mihas dēls, tas Zakura dēls, tas Asafa dēls, 36 un viņu brāļi:
Šemaja, Azareēls, Milalajs, Gilalajs, Maājs, Netaneēls un Jūda, Hananijs ar Dāvida, Dieva vīra, mūzikas
instrumentiem; pats rakstu mācītājs Ezra gāja viņiem pa priekšu.
37
Tālāk viņi devās virzienā uz Avota vārtiem un tur kāpa taisni uz priekšu un augšup pa Dāvida
pilsētas kāpnēm līdz uzejai augšā uz mūri un tad augšpus ķēniņa Dāvida pilij līdz Ūdens vārtiem
austrumos.
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Un otrs slavas dziesmu koris devās uz pretējo pusi, un es pats aiz viņiem līdzi ar pusi no ļaudīm
augšā pa mūri, garām Cepļu tornim, līdz Platajam mūrim, 39 tad garām Efraima vārtiem un Vecajiem
vārtiem, un Zivju vārtiem, garām Hananeēla tornim un Meas tornim līdz Avju vārtiem; pie Sardzes
vārtiem viņi apstājās.
40
Tā abi svētku kori nostājās pie Dieva nama, arī es un puse no priekšniekiem kopā ar mani.
41
Tad priesteri Ēljakīms, Maāseja, Minjamīns, Miha, Zaharja un Hananja pūta trompetes, 42 bet
Maāseja, Šemaja, Ēleāzars, Usija, Johanans, Malkija, Ēlāms un Ēzers, dziedātāji, nodziedāja dažas
dziesmas Jisrahjas vadībā.
43
Tajā dienā viņi nesa lielus kaujamos upurus un priecājās, jo Dievs Tas Kungs bija iepriecinājis
viņus ar lielu prieku; arī sievas un bērni priecājās, un Jeruzālemes gaviles bija tālu dzirdamas.
44
Tajā pašā dienā tika iecelti arī vīri pār mantu noliktavām, kuras bija paredzētas pirmo augļu un
desmitās tiesas novietošanai, lai savāktu tur no pilsētu tīrumiem likumīgās daļas priesteriem un levītiem;
jo Jūda priecājās par priesteriem un levītiem, kas bija kalpošanas darbā; 45 un tie pildīja savus
pienākumus pret Dievu un veica šķīstīšanu; tāpat veica savu darbu arī dziedātāji un vārtu sargi pēc
Dāvida un viņa dēla Salamana pavēlēm, 46 jo jau kopš seniem laikiem, Dāvida un Asaja dienās, bija
bijuši dziedātāju vadītāji un bija dziedātas Dievam slavas dziesmas un pateicības dziesmas.
47
Un Zerubābela dienās un Nehemijas dienās viss Israēls katru dienu deva dziedātājiem un vārtu
sargiem nodevas, ikdienas devu, un nodeva svēto tiesu levītiem, un levīti nodeva svēto tiesu Ārona
dēliem.
38

13. nodaļa
Tajā pašā dienā tika nolasīta Mozus grāmata skaļā balsī, un tur stāvēja rakstīts, ka neviens
amonietis, nedz moābietis nedrīkst tikt uzņemts Dieva draudzē nemūžam, 2 jo viņi nebija nākuši pretim
Israēla bērniem ar maizi un ūdeni un bija salīguši Bileāmu pret viņiem, lai viņus lādētu, bet mūsu Dievs
pārvērta lāstu par svētību.
3
Un, kad viņi dzirdēja bauslību, viņi nošķīra visus tos no Israēla, kas bija svešas vai jauktas
izcelsmes.
4
Bet jau pirms tam priesteris Ēljašibs, kas bija iecelts par pārzini Dieva nama telpām, kāds
Tobijas tuvinieks, 5 bija iekārtojis viņam lielu telpu, kur agrāk novietoja ēdamos upurus, vīraku, traukus
un desmito tiesu no labības un vīnogu sulas, un eļļas, to, kas bija paredzēts levītiem, dziedātājiem un
vārtu sargiem, un nodevas priesteriem.
6
Bet, kamēr tas bija noticis, es nebiju Jeruzālemē, jo Bābeles ķēniņa Artakserksa valdīšanas
trīsdesmit otrajā gadā es biju devies pie ķēniņa viņa pilī un galmā. Un pēc kāda laika es lūdzu
atvaļinājumu no ķēniņa 7 un atkal nonācu Jeruzālemē; tad es atklāju to nelietību, ko Ēljašibs bija darījis
Tobijas labā, iekārtojot viņam telpu Dieva nama pagalmos.
8
Tas radīja manī tādu nepatiku un riebumu, ka es liku izsviest visas Tobijas mantas ārā no tās
telpas 9 un pavēlēju, lai telpas iztīra, un es noliku tur atpakaļ Dieva nama piederumus, mantas ēdamam
upurim un vīraku.
10
Es arī uzzināju, ka levītiem nodevas nav nodotas, tā ka levīti un dziedātāji, kas darīja darbu, bija
izklīduši katrs uz savu tīrumu.
11
Tad es bāros ar priekšniekiem un sacīju: «Kādēļ Dieva nams ir tā pamests?» Un es sapulcināju
visus izklīdušos un iecēlu viņus atkal katru savā vietā.
12
Kad pēc tam viss Jūda atveda noliktavās desmito tiesu no labības, no vīnogu sulas un eļļas, 13
tad es iecēlu kā mantziņus pār noliktavām priesteri Šelemju, rakstvedi Cadoku un no levītiem Pedaju un
kā viņu palīgu Hananu, Zakura dēlu, kas bija Matanjas dēls, jo viņus uzskatīja par uzticīgiem, un viņu
pienākums tagad bija kārtot sadali saviem brāļiem.
14
Piemini mani par to, mans Dievs, un neizdeldē no ļaužu piemiņas manus labos darbus, kurus
esmu darījis sava Dieva nama un tā uzturēšanas labā!
15
Tajās dienās es redzēju Jūdā dažus, kas mina vīna spiedes sabatā un ieveda labību un krāva uz
ēzeļiem; arī vīnu, vīnogas, vīģes un visādas nastas viņi veda uz Jeruzālemi sabata dienā; es tad brīdināju
viņus tai dienā, kad viņi pārdeva preces.
16
Arī tirieši, kas dzīvoja tur, ieveda zivis un visāda veida preces un pārdeva sabatā Jūdas ļaudīm
un Jeruzālemē.
17
Tad es bāros ar Jūdas dižciltīgiem un sacīju viņiem: «Kas tā ir par ļaunu lietu, ko jūs darāt un tā
apgānāt sabata dienu?
18
Vai jūsu tēvi tāpat nav darījuši, tā ka mūsu Dievs lika nākt pār mums un visu šo pilsētu visai šai
nelaimei? Tomēr jūs vēl pavairojat dusmas uz Israēlu, nonievādami sabatu!»
1
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Un, kad sabata priekšvakarā Jeruzālemes vārtos metās krēsla, es sacīju, lai aizslēdz vārtus, un
noteicu, lai tos neatver līdz sabata beigām. Un es iecēlu kādus no saviem kalpiem par vārtu uzraugiem,
lai neviena preču nasta neienāktu sabata dienā.
20
Tad tirgotājiem un dažādu preču pārdevējiem nācās pārnakšņot ārpus Jeruzālemes vienu vai
divas reizes.
21
Bet es brīdināju viņus un sacīju viņiem: «Kādēļ jūs pārnakšņojat mūra priekšā? Ja jūs vēl tā
darīsit, es likšu jūs apcietināt!» Sākot no šī brīža, viņi vairs nenāca sabatā.
22
Tad es sacīju levītiem, lai viņi šķīstās un nāk vārtus sargāt, lai turētu svētu sabata dienu. Piemini
arī to manā labā, mans Dievs, un parādi man žēlastību pēc Savas lielās žēlsirdības!
23
Tajās dienās es redzēju arī jūdus, kas bija apprecējuši ašdodiešu, amoniešu un moābiešu sievas.
24
Viņu bērni runāja pa pusei ašdodiski, un viņi neprata runāt jūdiski, bet prata tikai citu tautu
valodas.
25
Tad es izteicu šiem ļaudīm smagus pārmetumus, lādēju viņus, pat situ dažus no viņiem un plēsu
viņu matus, un es liku viņiem zvērēt pie Dieva: «Jūs nedrīkstat dot savas meitas viņu dēliem par sievām,
nedz ņemt viņu meitas saviem dēliem vai sev pašiem par sievām!
26
Vai Salamans, Israēla ķēniņš, nekrita grēkā tieši šādu sievu dēļ? Tiešām, starp daudzām tautām
nebija tautas ar tādu ķēniņu kā viņš, un viņš bija sava Dieva iemīļots, un Dievs iecēla viņu par ķēniņu
visā Israēlā, un tomēr svešinieku sievas pat viņu ievilināja grēkā.
27
Un tagad mums jādzird par jums, ka jūs atļaujaties sev to pašu netaisnību un, precēdami svešas
sievas, kļūstat neuzticīgi mūsu Dievam.»
28
Un viens no augstā priestera Jojadas, Ēljašiba dēla, dēliem bija horonieša Sanballata znots; tādēļ
es viņu aizraidīju prom no savas tuvākās apkārtnes.
29
Piemini viņiem, mans Dievs, to, ka viņi visvairāk ir aptraipījuši priesteru kārtas godu un lauzuši
derību, ko Tu esi noslēdzis ar priesteriem un levītiem.
30
Tā es šķīstīju viņus no visa svešā, un es noteicu priesteriem un levītiem no jauna viņu
pienākumus katram savā darbā, 31 un es nokārtoju par jaunu malkas piegādi noteiktos laikos un pirmo
augļu pienešanas kārtību. – Piemini to, mans Dievs, man par labu!
19
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26. Esteres Grāmata
(V.E.: Krievu Bībelē: «Книга Есфири» {R-BIBLE2})
1. nodaļa
Un notika Ahasvera laikā, kad viņš bija ķēniņš no Indijas līdz Etiopijai pār simts divdesmit
septiņām zemēm, 2 ka tajās dienās, kad ķēniņš Ahasvers sēdēja savas valsts tronī, kas bija Sūsas pilī, 3
viņš sarīkoja savas valdīšanas trešajā gadā dzīres visiem saviem lielkungiem un saviem kalpotājiem,
Persijas un Mēdijas karaspēka vadoņiem, dižciltīgajiem un zemju pārvaldniekiem.
4
Kad viņš bija ļāvis skatīt savas bagātības ķēnišķīgo godību un savas varenības spožumu un
greznību daudzas – pavisam simts astoņdesmit – dienas 5 un kad šīs dienas izbeidzās, tad ķēniņš sarīkoja
dzīres septiņas dienas ķēniņa pils dārza pagalmā visiem ļaudīm, kas atradās Sūsas pilī, no lielākā līdz
mazākam.
6
Balti un purpurzili kokvilnas aizkari bija tur piestiprināti ar sudraba gredzeniem pie marmora
stabiem ar vissmalkākām baltām un purpursārti krāsotām resnām kokvilnas auklām; zelta un sudraba
caurausti mīksti sēdekļi stāvēja uz grīdas, kas bija no zaļa un balta marmora, kā arī no pērļakmens un
melnā marmora.
7
Dzērienus pasniedza zelta traukos, kas bija dažādi savā veidojumā, un ķēnišķīgais vīns plūda
bagātīgā daudzumā, liecinādams par valdnieka īsti ķēnišķīgo devību.
8
Saskaņā ar priekšrakstu dzert nevienu nespieda, jo ķēniņš saviem galma darbiniekiem bija devis
norādījumu atļaut katram rīkoties pēc savas patikas.
9
Arī ķēniņiene Vašti sarīkoja ķēniņa Ahasvera pils iekšējās telpās īpašas dzīres sievietēm.
10
Septītajā dienā, kad ķēniņa sirds vīna ierosā bija jautri pacilāta, viņš pavēlēja Mehumanam,
Bizetam, Harbonam, Bigtam, kā arī Abagtam, Šetaram un Karkasam, septiņiem galminiekiem, kas
apkalpoja pašu ķēniņu, 11 atvest ķēniņieni Vašti ar ķēniņienes kroni galvā ķēniņa priekšā, lai parādītu
ļaudīm un dižciltīgajiem viņas daiļumu, jo viņa pēc izskata bija skaista.
12
Bet ķēniņiene Vašti atteicās ierasties pēc ķēniņa pavēles, kas viņai bija septiņu galminieku
paziņota. Tad ķēniņš ļoti noskaitās, un viņā kvēloja jo spēcīgas dusmas.
13
Un ķēniņš jautāja gudrajiem, kas bija laiku zinātāji, – jo visas ķēniņa lietas tika celtas priekšā
likumu un tiesību zinātājiem –, 14 un ķēniņam vistuvākie bija Karšna, Šetars, Admata, Taršišs, Meress,
Marsna, Memuhans – septiņi Persijas un Mēdijas lielkungi, kuriem katrā laikā bija atļauta pieeja pie
ķēniņa un kuri ieņēma valstī pirmo vietu:
15
«Kā pēc likuma būtu jārīkojas ar ķēniņieni Vašti, jo viņa nav paklausījusi ķēniņa Ahasvera
pavēlei, ko ķēniņš bija viņai caur galminiekiem darījis zināmu?»
16
Tad Memuhans sacīja ķēniņa un lielkungu priekšā: «Ne tikai pret ķēniņu vien ķēniņiene Vašti ir
noziegusies, bet arī pret visiem lielkungiem un pret visiem ļaudīm, kas mīt visās ķēniņa Ahasvera
zemēs.
17
Ziņa par ķēniņienes izturēšanos taču izplatīsies starp visām sievām, tā ka viņas nicinās savus
vīrus, jo viņas droši sacīs: ķēniņš Ahasvers pavēlēja atvest ķēniņieni sava vaiga priekšā, bet viņa nenāca.
18
Un šodien pat Persijas un Mēdijas kundzes, kas būs dzirdējušas par ķēniņienes izturēšanos,
stāstīs par to saviem vīriem, visiem ķēniņa lielkungiem, un nicināšanas un dusmu būs gana.
19
Ja tas ķēniņam šķiet labi, lai iznāk paša ķēniņa pavēle un lai tā top ierakstīta Persijas un Mēdijas
likumos, tā ka to nevar atsaukt, proti, ka Vašti vairs nebūs ierasties pie ķēniņa Ahasvera. Un ķēniņš lai
piešķir viņas ķēniņienes godu kādai citai, kas ir labāka par viņu.
20
Un, kad dzirdēs par ķēniņa pavēli, ko viņš ir izdevis visā savā valstī, lai cik plaša tā arī būtu, tad
visas sievas dos godu saviem vīriem, augstiem un zemiem.»
21
Un ķēniņam un viņa padomniekiem patika šis padoms, un ķēniņš rīkojās pēc Memuhana
padoma.
22
Viņš sūtīja rīkojumus uz visām ķēniņa zemēm, katrai zemei savā rakstā un katrai tautai savā
valodā, lai ikviens vīrs ir kungs savā mājā un rīkojas pēc savas tautas un pēc paša ieskatiem.
1

VEcordia, izvilkums L-BIBLE2

251

Bībele. Vēstures Grāmatas

2. nodaļa
Pēc šiem notikumiem, kad ķēniņa Ahasvera dusmas bija rimušās, viņš atcerējās Vašti un to, ko
viņa bija darījusi un kas bija lemts pret viņu.
2
Tad galminieki, kas viņu apkalpoja, sacīja: «Ir jāsameklē ķēniņam jaunas meitenes, it īpaši daiļa
izskata jaunavas, 3 un lai ķēniņš ieceļ ierēdņus visās savas valsts zemēs, lai tie savestu daiļa izskata
meitenes, jaunavas, Sūsas pilī, sievu namā, ķēniņa galminieka Hegaja uzraudzībā, kas sargā sievas, un
lai dod viņām skaistuma kopšanai nepieciešamās ziedes, 4 un meitene, kas ķēniņam vislabāk patiks, lai
top par ķēniņieni Vašti vietā.» Tas ķēniņam patika, un viņš tā darīja.
5
Sūsas pilī bija kāds vīrs, jūds, un viņa vārds bija Mordohajs, Jāīra dēls, tas Šimija dēls un tas
Kīša dēls, kāds benjamīnietis, 6 kas bija aizvests no Jeruzālemes līdz ar izvestajiem, kurus izveda kopā ar
Jūdas ķēniņu Jehonju Bābeles ķēniņš Nebukadnēcars.
7
Un viņš bija uzaudzinājis Hadasu, tas ir, Esteri, sava tēvoča meitu, jo viņai nebija nedz tēva,
nedz mātes; meitene bija daiļa auguma un skaista izskata, un, kad viņas tēvs un māte bija miruši,
Mordohajs viņu pieņēma sev par meitu.
8
Kad ļaudis dabūja zināt ķēniņa pavēli un viņa lēmumu un kad daudzas meitenes tika savestas
Sūsas pilī Hegaja uzraudzībā, tad arī Esteri aizveda uz ķēniņa pili Hegaja zināšanā; viņš pārzināja
sievas.
9
Jaunā meitene patika viņam, ieguva viņa labvēlību, un viņš pasteidzās piešķirt viņai
visiedarbīgākos skaistuma kopšanas līdzekļus un piemērotu uzturu, nodeva viņas rīcībā septiņas pašas
labākās no visām ķēniņa pils kalponēm un novietoja viņu ar kalponēm sievu nama skaistākajā daļā.
10
Bet Estere neko nestāstīja par savu jūdisko izcelsmi un savām ģimenes lietām, jo Mordohajs
bija noliedzis viņai to izpaust.
11
Un katru dienu Mordohajs staigāja gar sētu sievu nama priekšā, lai uzzinātu par Esteres
labklājību un par visu, kas ar viņu notiek.
12
Kad ikvienai meitenei bija pienākusi kārta iet pie ķēniņa Ahasvera – pēc tam kad viņa
divpadsmit mēnešus bija nodzīvojusi saskaņā ar noteikumiem par sievām, jo tik daudz laika prasīja viņu
skaistuma pilnvērtīga izkopšana, proti, sešus mēnešus svaidīšana ar mirru eļļu un sešus mēnešus ar
balzamiem, ziedēm un citiem skaistināšanas līdzekļiem, – 13 un kad meitene gāja pie ķēniņa, tad viņai
deva visu, ko vien viņa vēlējās ņemt sev līdzi no sievu nama uz ķēniņa pili.
14
Vakarā viņa iegāja un no rīta atgriezās – bet uz otru sievu namu ķēniņa galminieka Šaašgaza
uzraudzībā, kas sargāja blakussievas; viņa tad vairs nedrīkstēja pie ķēniņa iet, izņemot gadījumu, ja
ķēniņš būtu atradis patikšanu pie viņas un viņa tad īpaši tiktu aicināta.
15
Kad pienāca Esteres, Abihaila, Mordohaja tēvoča meitas, ko Mordohajs bija sev par meitu
pieņēmis, kārta iet pie ķēniņa, viņa neprasīja neko, izņemot to, ko viņai ieteica ķēniņa galminieks
Hegajs, kas sargāja sievas; Estere bija atradusi labvēlību ikviena acīs, kas viņu redzēja.
16
Kad Estere tika ķēniņa Ahasvera viņa ķēnišķīgajā pilī viņa septītā valdīšanas gada desmitajā, tas
ir, tebas mēnesī pieņemta, 17 tad ķēniņš iemīlēja Esteri vairāk par visām sievām, un viņa ieguva viņa
laipnību un labvēlību vairāk par visām jaunavām, tā ka viņš lika ķēniņienes kroni viņai galvā un iecēla
viņu par ķēniņieni Vašti vietā.
18
Un ķēniņš sarīkoja lielas dzīres visiem saviem lielkungiem un saviem kalpotājiem Esterei par
godu, piešķīra zemēm nodevu atvieglinājumu un pavēlēja izsniegt ļaudīm papildu labības devu ar īsti
ķēnišķīgu devību.
19
Un, kad jaunavas tika sapulcinātas otru reizi, Mordohajs sēdēja pie ķēniņa vārtiem.
20
Estere vēl joprojām nebija neko stāstījusi par savu jūdisko izcelsmi un saviem tuviniekiem, kā
Mordohajs bija viņai pavēlējis, jo viņa darīja, kā Mordohajs teica, tāpat kā tad, kad viņa bija audzināšanā
pie viņa.
21
Un tajās dienās, kad Mordohajs sēdēja pie ķēniņa vārtiem, divi ķēniņa galminieki, Bigtans un
Terešs, no sliekšņa sargiem, iedegās pret ķēniņu tādās dusmās, ka mēģināja pacelt pret viņu roku.
22
Un šī lieta kļuva zināma Mordohajam, un viņš to izstāstīja ķēniņienei Esterei, un Estere stāstīja
to ķēniņam Mordohaja vārdā.
23
Izmeklēja šo lietu ķēniņa pilnvarotie un atrada to atbilstošu patiesībai, un viņus abus pakāra pie
koka. Un to ierakstīja dienu notikumu grāmatā ķēniņa zināšanai.
1

3. nodaļa
Pēc šiem notikumiem ķēniņš Ahasvers iecēla augstākā godā un visaugstākā amatā agagieti
Hamanu, Hammedatas dēlu, un lika viņa sēdekli augstāk par visiem lielkungiem savā galmā.
1
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Un visiem ķēniņa galma kalpotājiem bija jāliecas un jāzemojas Hamana priekšā, jo tā ķēniņš par
viņu bija pavēlējis. Bet Mordohajs neliecās un arī nekrita viņa priekšā pie zemes.
3
Tad ķēniņa kalpotāji, kas bija pie vārtiem, jautāja Mordohajam: «Kāpēc tu pārkāp ķēniņa
pavēli?»
4
Kad viņi jautāja tā viņam ik dienas un kad viņš tomēr neklausījās uz viņiem, viņi stāstīja to
Hamanam, lai redzētu, vai Mordohaja pašattaisnojums tiks atzīts, jo viņš bija stāstījis tiem, ka viņš ir
jūds.
5
Un, kad Hamans redzēja, ka Mordohajs tiešām neliecas un nezemojas viņa priekšā, viņš kļuva
dziļu dusmu pilns.
6
Taču viņš turēja zem sava goda pacelt roku vienīgi pret Mordohaju, jo viņam bija paziņots,
kādas tautas loceklis Mordohajs esot. Tādēļ viņam radās nodoms reizē ar Mordohaju iznīcināt visus
jūdus, kas mita visā Ahasvera valstī.
7
Pirmajā mēnesī, kas ir nīsāna mēnesis, ķēniņa Ahasvera divpadsmitajā valdīšanas gadā, meta
pūr, tas ir, meslus, Hamana priekšā no dienas dienā, un viņi meta tos no mēneša mēnesī līdz
divpadsmitajam mēnesim, kas ir ādāra mēnesis.
8
Tad Hamans sacīja ķēniņam Ahasveram: «Ir kāda tauta, kas ir izkaisīta un izklīdināta starp citām
visās tavas valsts zemēs; tās likumi atšķiras no ikvienas tautas likumiem, un ķēniņa likumus viņi
nepilda, tā ka ķēniņam neklājas tos neievērotus atstāt mierā.
9
Ja ķēniņam tas šķiet labi, lai uzraksta, ka viņi jāiznīcina, un es iesvēršu desmit tūkstošus sudraba
talentu ķēniņa ierēdņu rokās, lai tos nodotu ķēniņa mantu glabātavā.»
10
Tad ķēniņš novilka savu zīmoggredzenu no savas rokas un deva to agagietim Hamanam,
Hammedatas dēlam, jūdu ienaidniekam, 11 un ķēniņš sacīja Hamanam: «Nauda lai top nodota tavā
rīcībā, tāpat arī šī tauta, lai tu darītu ar viņu, kā tev patīk.»
12
Tad pirmā mēneša trīspadsmitajā dienā valdība sasauca ķēniņa rakstvežus, un viss tika rakstīts,
kā Hamans pavēlēja, ķēniņa zemes vietvalžiem un pārvaldniekiem, kas bija katrā zemē, un ikvienas
tautas lielkungiem, katrai zemei tās rakstā un katrai tautai viņas valodā; to rakstīja ķēniņa Ahasvera
vārdā un apzīmogoja ar ķēniņa zīmogu.
13
Vēstules izsūtīja ar skrējējiem uz visām ķēniņa zemēm, lai iznīcinātu, nokautu un izdeldētu
visus jūdus, no zēna līdz sirmgalvim, mazus bērnus un sievas, vienā dienā, proti, divpadsmitā mēneša
trīspadsmitajā dienā, kas ir ādāra mēnesis, un arī lai nolaupītu viņu mantu.
14
Norakstu no tā, kas bija rakstīts, kā pavēli vajadzēja nodot katrā zemē, darot to zināmu visām
tautām, lai tās būtu sagatavotas šai dienai.
15
Skrējēji naski devās prom ar ķēniņa pavēli. Šo pavēli izsludināja arī Sūsas pilī. Ķēniņš un
Hamans atsēdās, lai dzertu, bet Sūsas pilsēta bija satraukuma pilna.
2

4. nodaļa
Kad Mordohajs uzzināja visu, kas bija darīts, viņš saplēsa savas drēbes, apģērba maisu un kaisīja
pelnus uz savas galvas. Viņš izgāja pilsētas vidū un brēca skaļā un izmisuma pilnā balsī.
2
Viņš nonāca ķēniņa vārtu priekšā, bet tālāk viņš netika, jo neviens nedrīkstēja ieiet pa ķēniņa
vārtiem, ietērpies maisā.
3
Un ikvienā zemē, kur nonāca ķēniņa vārds un viņa pavēle, bija lielas bēdas jūdu starpā un
gavēšana, un raudāšana, un vaimanāšana; daudziem par guļasvietu bija tikai izklāts maiss un pelni.
4
Kad Esteres kalpones un viņas galma ļaudis nāca un stāstīja viņai par visu to, ķēniņiene ļoti
izbijās; viņa sūtīja drēbes, lai Mordohajs tās apģērbtu un novilktu no sevis maisu, bet viņš nepaklausīja.
5
Tad Estere sauca Hatahu, vienu no ķēniņa galminiekiem, ko viņš bija iecēlis, lai tas viņai
kalpotu, un lika viņam iet pie Mordohaja, lai uzzinātu, kas par lietu un kāpēc tas viss notiek.
6
Un Hatahs izgāja pie Mordohaja uz pilsētas laukuma, kas bija ķēniņa vārtu priekšā, 7 un
Mordohajs izstāstīja Hataham visu, kas bija noticis ar viņu, un arī par noteikto naudas summu, ko
Hamans bija apsolījis iemaksāt ķēniņa mantu glabātavā par jūdiem, tas ir, par atļauju viņus iznīcināt.
8
Viņš deva viņam arī kādu norakstu no Sūsās rakstītā rīkojuma par jūdu iznīcināšanu, lai parādītu
to Esterei un darītu viņai zināmu un lai liktu viņai iet pie ķēniņa lūgt viņa žēlastību un aizlūgt viņa
priekšā par savu tautu.
9
Kad Hatahs atnāca un darīja zināmus Esterei Mordohaja vārdus, 10 tad Estere runāja ar Hatahu
un sūtīja viņu atkal ar jaunu ziņu pie Mordohaja:
11
«Visi ķēniņa kalpi un ķēniņa zemju ļaudis zina, ka ikviens vīrs vai sieva, kas ienāk iekšējā
pagalmā pie ķēniņa bez aicinājuma, ir pakļauts vienam un tam pašam likumam, proti, tapt nogalinātam,
1
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izņemot vienīgi to, kam ķēniņš izstiepj pretī savu zelta scepteri, lai to atstātu dzīvu. Bet es neesmu
aicināta iet pie ķēniņa nu jau visas šīs trīsdesmit dienas.»
12
Un Hatahs paziņoja Mordohajam Esteres vārdus.
13
Tad Mordohajs sacīja, lai atbild Esterei: «Neiedomājies sevī, ka tu ķēniņa pilī izglābsies drošāk
nekā visi pārējie jūdi!
14
Jo, ja tu tiešām cietīsi klusu šajā laikā, tad atbrīvošana un glābšana jūdiem var rasties no kādas
citas puses, bet tu un tava dzimta aizies bojā. Un, kas zina, vai tu tieši šā laika dēļ neesi kļuvusi
ķēnišķīgā godā?»
15
Tad Estere pavēlēja atbildēt Mordohajam tā:
16
«Ej, sapulcini visus jūdus, kas atrodas Sūsās, un gavējiet manis dēļ: neēdiet un nedzeriet trīs
dienas un naktis; arī es ar savām kalponēm tāpat gavēšu. Un pēc tam es iešu pie ķēniņa, kas gan nav pēc
likuma, un, ja es aiziešu bojā, tad aiziešu bojā!»
17
Tad Mordohajs aizgāja un darīja visu, ko Estere viņam bija pavēlējusi.
5. nodaļa
Trešajā dienā Estere apģērba ķēniņienes tērpu un nostājās ķēniņa pils iekšējā pagalmā pretī
ķēniņa pilij. Ķēniņš sēdēja savas valsts tronī ķēniņa pilī pretī pils ieejai.
2
Kad ķēniņš redzēja ķēniņieni Esteri stāvam pils pagalmā, viņa atrada labvēlību viņa acīs, un
ķēniņš izstiepa zelta scepteri, kas bija viņa rokā, pretī Esterei, un Estere tuvojās un pieskārās sceptera
smailei.
3
Un ķēniņš sacīja viņai: «Kas tev ir, ķēniņiene Estere, un kāda ir tava vēlēšanās? Kaut arī tu lūgtu
pusi no valsts, lai tā top tev piešķirta!»
4
Un Estere sacīja: «Ja ķēniņam patīk, lai ķēniņš un Hamans nāk šodien uz dzīrēm, ko es viņam
sarīkoju!»
5
Tad ķēniņš pavēlēja: «Pasauciet tūliņ Hamanu, lai mēs varam darīt to, ko Estere vēlas!» Tā
ķēniņš un Hamans atnāca uz dzīrēm, ko Estere bija sarīkojusi.
6
Kad visi dzēra vīnu, ķēniņš prasīja Esterei: «Kāds ir tavs lūgums? Lai tas tev top izpildīts! Un
kāda ir tava vēlēšanās? Līdz pat pusei no valsts – lai tā top piepildīta!»
7
Bet Estere sacīja: «Mans lūgums un mana vēlēšanās būtu šāda: 8 ja es esmu atradusi labvēlību
ķēniņa acīs un ja ķēniņam patīk ievērot manu lūgumu un piepildīt manu vēlēšanos, tad lai ķēniņš un
Hamans nāk rīt atkal uz dzīrēm, ko es viņiem sarīkošu; un rīt tad es arī paklausīšu ķēniņa
uzaicinājumam.»
9
Un tajā dienā Hamans izgāja priecīgs un jautrs sirdī. Bet, kad Hamans ieraudzīja Mordohaju
ķēniņa vārtos, ka viņš atkal nedz piecēlās, nedz drebēja viņa priekšā, nedz vispār piegrieza viņam
vērību, tad Hamans kļuva dusmu pilns pret Mordohaju.
10
Taču Hamans savaldījās un iegāja savā namā; tad viņš sūtīja ziņu un lika ierasties saviem
draugiem un savai sievai Zerešai.
11
Un Hamans stāstīja viņiem par savas bagātības spožumu un par savu dēlu daudzumu, un it īpaši
par to, kā ķēniņš ir viņu lielu darījis un pacēlis viņu pāri visiem lielkungiem un visiem ķēniņa
kalpotājiem.
12
Tad viņš turpināja: «Pat ķēniņiene Estere nebija likusi nākt nevienam citam kopā ar ķēniņu uz
dzīrēm, ko viņa bija sarīkojusi, kā vienīgi man. Un arī rīt es esmu uzaicināts pie viņas kopā ar ķēniņu.
13
Tomēr tas viss neiepriecinās mani tikmēr, kamēr es redzu jūdu Mordohaju sēžam ķēniņa
vārtos!»
14
Tad viņa sieva Zereša un visi viņa draugi sacīja: «Lai saceļ karātavu koku, piecdesmit olektis
augstu, un no rīta saki ķēniņam, lai pakar pie tām Mordohaju; tad ej priecīgi kopā ar ķēniņu uz dzīrēm.»
Šis vārds patika Hamanam, un viņš lika uzcelt karātavas.
1

6. nodaļa
Tajā naktī ķēniņam nenāca miegs, un viņš pavēlēja, lai atnes laiku grāmatu, kurā bija atzīmēti
notikumi valsts dzīvē, un viņi lasīja tos ķēniņam priekšā.
2
Un tur bija rakstīts, ka Mordohajs ir uzrādījis Bigtanu un Terešu, divus ķēniņa galminiekus no
sliekšņu sargiem, kas bija taisījušies izstiept roku pret ķēniņu Ahasveru.
3
Un ķēniņš jautāja: «Kāds gods un paaugstinājums ir parādīts Mordohajam par to?» Tad ķēniņa
sulaiņi, kas viņu apkalpoja, atbildēja: «Viņam nekāda atzinība nav parādīta.»
4
Tad ķēniņš vēl jautāja: «Kas ir pagalmā?» Un Hamans bija tikko ienācis ķēniņa pils ārējā
pagalmā, lai sacītu ķēniņam, ka Mordohajs ir pakarams pie karātavām, kuras viņš bija licis viņam uzcelt.
1
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Tad ķēniņa apkalpotāji sacīja viņam: «Lūk, Hamans stāv pagalmā!» Un ķēniņš sacīja: «Lai viņš

ienāk!»
Kad Hamans ienāca, tad ķēniņš jautāja viņam: «Ko lai dara tam vīram, kuru ķēniņš grib
pagodināt?» Un Hamans domāja savā sirdī: kam gan citam kā man ķēniņš grib parādīt godu?
7
Un Hamans sacīja ķēniņam: «Tam vīram, kuru ķēniņš grib pagodināt, 8 lai atnes ķēniņa tērpu,
kas pašam ķēniņam bijis mugurā, un atved zirgu, uz kā ķēniņš ir jājis un kuram galvā uzlikts ķēniņa
kroņa atdarinājums, 9 un lai nodod drēbes un zirgu vienam no ķēniņa dižciltīgajiem lielkungiem rokās,
un lai tas apģērbj vīru, kuru ķēniņš grib pagodināt. Un lai viņš liek viņam jāt uz zirga pilsētas laukumā
un sauc viņa priekšā: tā top darīts vīram, kuru ķēniņš grib pagodināt!»
10
Tad ķēniņš sacīja Hamanam: «Steidzies, ņem drēbes un zirgu un pagodini ar šīm dāvanām, tā
kā tu nupat teici, jūdu Mordohaju, kas sēž ķēniņa vārtos! Neizlaid neko no tā, ko tu man sacīji!»
11
Tad Hamans ņēma drēbes un zirgu un apģērba Mordohaju, un lika viņam jāt uz pilsētas
laukumu; un viņš pats sauca viņa priekšā: «Tā top darīts vīram, ko ķēniņš nolēmis pagodināt!»
12
Tad Mordohajs atgriezās ķēniņa vārtos. Bet Hamans steidzās uz savu māju noskumis ar apsegtu
galvu.
13
Un Hamans stāstīja Zerešai, savai sievai, un visiem saviem draugiem visu, kas bija viņam
gadījies. Un viņa gudrie un viņa sieva Zereša sacīja viņam: «Ja Mordohajs, pret kuru tu esi sācis zaudēt,
ir no jūdu dzimuma, tad tu nespēsi neko pret viņu, bet tu krizdams kritīsi viņa priekšā!»
14
Kamēr viņi vēl runāja ar viņu, ieradās ķēniņa galminieki, lai steidzīgi vestu Hamanu uz dzīrēm,
ko Estere bija sarīkojusi.
6

7. nodaļa
Tā ķēniņš un Hamans atnāca uz dzīrēm pie ķēniņienes Esteres.
2
Un otrā dienā, kad dzēra vīnu, ķēniņš atkal sacīja Esterei: «Kāds ir tavs lūgums, ķēniņiene
Estere? Lai tas tev top izpildīts! Un kāda ir tava vēlēšanās? Ja tā sniedzas līdz pusei no manas valsts, lai
tā top izpildīta!»
3
Tad ķēniņiene Estere sāka runāt un sacīja: «Ja es esmu atradusi labvēlību tavās acīs, ķēniņ, un ja
ķēniņam tas patīk, tad lai man dāvina dzīvību – tas ir mans lūgums – un lai saudzē manu tautu – tā ir
mana vēlēšanās!
4
Jo mēs esam pārdoti, es un mana tauta, lai mūs iznīcinātu, lai nokautu un lai izdeldētu mūs. Ja
mēs būtu pārdoti par kalpiem un kalponēm, tad es būtu cietusi klusu, jo šāda pārestība mums būtu par
niecīgu, lai apgrūtinātu ķēniņu.»
5
Tad ķēniņš Ahasvers runāja un jautāja ķēniņienei Esterei: «Kurš tas ir un kur viņš ir, kas bija
ieņēmies savā prātā to darīt?»
6
Un Estere sacīja: «Ienaidnieks un pretinieks ir šis ļaunprātīgais Hamans!» Tad Hamans izbijies
sabruka ķēniņa un ķēniņienes priekšā.
7
Tad ķēniņš dusmās piecēlās no vīna dzeršanas un izgāja pils dārzā. Bet Hamans palika stāvot, lai
aizlūgtu ķēniņieni Esteri par savu dzīvību, jo viņš redzēja, ka kaut kas ļauns viņam ir nolemts no ķēniņa
puses.
8
Un, kad ķēniņš atgriezās no pils dārza namā, kur notika dzīres, Hamans bija nokritis lūgdamies
zemē pie sēdekļa, kur Estere sēdēja, un ķēniņš izsaucās: «Vai viņš pat pret ķēniņieni grib izlietot varu
mana paša namā?» Tikko šis vārds bija atskanējis no ķēniņa mutes, tā Hamanam aizsedza vaigu.
9
Tad Harbona, viens no galminiekiem, kas īpaši apkalpoja ķēniņu, sacīja: «Pat karātavas, kuras
Hamans lika uzsliet Mordohajam, ķēniņa labdarim, pie sava nama, ir jau kārtībā, piecdesmit olektis
augstas!» Un ķēniņš sacīja: «Pakariet viņu pie tām!»
10
Tā viņi pakāra Hamanu pie karātavām, ko viņš bija uzcēlis Mordohajam. Tad ķēniņa dusmas
rimās.
1

8. nodaļa
Tai pašā dienā ķēniņš Ahasvers atdāvināja ķēniņienei Esterei jūdu ienaidnieka Hamana namu.
Un Mordohajam tika atļauts stāties ķēniņa priekšā, jo Estere bija izstāstījusi, kas viņš viņai bija.
2
Un ķēniņš novilka savu zīmoggredzenu, ko viņš bija atņēmis Hamanam, un iedeva to
Mordohajam. Un Estere iecēla Mordohaju par Hamana nama pārvaldnieku.
3
Tad Estere atkal runāja ar ķēniņu, krita viņam pie kājām, raudāja un lūdza viņu, lai viņš novērš
agagieša Hamana ļaunprātību un viņa nodomu, ko viņš bija izdomājis pret jūdiem.
4
Un ķēniņš izstiepa zelta scepteri Esterei pretī, un Estere piecēlās un nostājās ķēniņa priekšā, 5 un
viņa sacīja: «Ja ķēniņam tas patīk un ja es esmu atradusi labvēlību viņa priekšā, un ja šī lieta šķiet
1
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ķēniņam taisna un es esmu patīkama viņa acīm, tad lai ar rakstītu rīkojumu tiktu atklāti pateikts, ka
agagieša Hamana, Hammedatas dēla, ļaunos nolūkos piesūtītie rīkojumi, ar kuriem bija pavēlēts
iznīcināt visā ķēniņa zemē dzīvojošos jūdus, tiek tūliņ atsaukti un atcelti.
6
Jo kā gan es varētu noraudzīties nelaimē, kas stāv priekšā manai tautai, un kā gan lai es spētu
noskatīties savu ciltsbrāļu bojāejā!»
7
Tad ķēniņš Ahasvers sacīja ķēniņienei Esterei un jūdam Mordohajam: «Lūk, Hamana namu es
esmu dāvinājis Esterei, un viņš pats ir pakārts, tādēļ ka viņš bija izstiepis savu roku pret jūdiem.
8
Un jūs drīkstat ķēniņa vārdā rakstīt par jūdiem, kā tas jums šķiet labāk, un drīkstat apzīmogot to
ar ķēniņa zīmoggredzenu, jo raksts, kas rakstīts ķēniņa vārdā un apzīmogots ar ķēniņa zīmoggredzenu,
nav atsaucams!»
9
Tad sapulcējās ķēniņa rakstveži trešajā mēnesī, kas ir sīvāna mēnesis, divdesmit trešajā dienā un
rakstīja saskaņā ar visu, ko pavēlēja Mordohajs par jūdiem, ķēniņa vietvalžiem, zemes pārvaldniekiem
un zemju lielkungiem no Indijas līdz Etiopijai, simts divdesmit septiņām zemēm, katrai zemei tās valodā
un katrai tautai tās valodā un arī jūdiem viņu rakstā un viņu valodā.
10
Un rakstīja ķēniņa Ahasvera vārdā un apzīmogoja ar ķēniņa zīmoggredzenu un vēstules izsūtīja
ar skrējējiem, kas jāja uz ātrākajiem kumeļiem no ķēniņa zirgu audzētavām.
11
Ar šīm vēstulēm ķēniņš atļāva jūdiem katrā atsevišķā pilsētā sapulcēties un aizstāvēt savu
dzīvību, iznīcinot, nokaujot un izdeldējot ikvienas tautas vai zemes bruņotu spēku, kas taisītos apdraudēt
viņus, viņu bērnus un sievas, kā arī izlaupīt šo ļaužu mantu, pie tam 12 vienā dienā visās ķēniņa Ahasvera
zemēs, proti, divpadsmitā mēneša, kas ir ādāra mēnesis, trīspadsmitajā dienā.
13
Noraksts no tā, kas rakstīts, bija jāizsludina kā pavēle katrā zemē, to darot zināmu visiem
ļaudīm, lai jūdi varētu būt sagatavoti uz šo dienu un varētu atriebties saviem ienaidniekiem.
14
Pēc īpaša ķēniņa pamudinājuma nekavēties, skrējēji tad arī naski devās ceļā, jādami uz ķēniņa
zirgiem, ar ķēniņa pavēli; arī Sūsas pilī tika izsludināta šī pavēle.
15
Un Mordohajs iznāca no ķēniņa pils purpurzilās baltās karaliskās drēbēs ar lielu zelta pieres
sprādzi un purpursārtā smalka audekla mētelī; tad Sūsas pilsēta gavilēja un priecājās, 16 jo jūdiem bija
pienākušas laimes, prieka, līksmības un goda pilnas dienas.
17
Un ikvienā zemē un ikvienā pilsētā, kur vien nonāca ķēniņa vārds un viņa pavēle, jūdiem bija
prieks un līksmība, dzīres un svētku dienas. Un daudzi no iezemiešiem uzdevās par jūdiem, jo viņiem
bija uznākušas bailes no jūdiem.
9. nodaļa
Un divpadsmitajā mēnesī, kas ir ādāra mēnesis, tā trīspadsmitajā dienā, kad ķēniņa vārdam un
viņa pavēlei bija jātiek izpildītai, – dienā, kad jūdu ienaidnieki cerēja viņus pievārēt, bet kas izveidojās
tā, ka jūdi paši pievārēja savus nīdējus, 2 jūdi sapulcējās savās pilsētās visās ķēniņa Ahasvera zemēs, lai
izstieptu roku pret tiem, kas bija nodomājuši viņiem ļaunu. Un neviens nestājās viņiem pretī, jo bailes no
viņiem bija pārņēmušas visas tautas.
3
Un visu zemju lielkungi, ķēniņa vietvalži, pārvaldnieki un ierēdņi palīdzēja jūdiem, jo bailes no
Mordohaja bija sagrābušas viņus savā varā.
4
Jo Mordohajs bija liels ķēniņa pilī, un viņa slava izgāja pa visām zemēm; cieņa pret Mordohaju
un viņa cēlums kļuva arvien lielāki.
5
Tā jūdi kāva visus savus ienaidniekus, cirzdami ar zobenu, slepkavodami un nomaitādami tos,
un viņi darīja saviem ienaidniekiem pēc savas patikas.
6
Arī Sūsas pilī jūdi nokāva un iznīcināja pieci simti vīru.
7
Un viņi nokāva arī Paršandatu, Dalfonu un Aspatu, 8 Poratu, Adalju un Aridatu, 9 Parmaštu,
Arisaju, Aridaju un Vajzatu, 10 desmit Hamana, Hammedata dēla, jūdu ienaidnieka, dēlus, bet viņi
neizstiepa savu roku pēc laupījuma.
11
Tajā pašā dienā Sūsas pilī nokauto skaits tika paziņots ķēniņam.
12
Un ķēniņš sacīja ķēniņienei Esterei: «Sūsas pilī vien jūdi ir nokāvuši un iznīcinājuši pieci simti
vīru un arī desmit Hamana dēlus. Ko gan viņi nav izdarījuši tad pārējās ķēniņa zemēs! Tomēr kāds ir
tavs lūgums? Lai lūgtais tev top piešķirts! Un kāda vēl ir tava vēlēšanās? Lai tā top izpildīta!»
13
Un Estere sacīja: «Ja tas ķēniņam patīk, lai jūdiem, kas ir Sūsās, top dota vaļa rīkoties pēc šīs
dienas pavēles arī vēl rīt, un Hamana desmit dēlus lai pakar pie karātavām!»
14
Tad ķēniņš sacīja, lai tas tā top darīts, un Sūsās izsludināja ķēniņa pavēli, un desmit Hamana
dēlus pakāra.
15
Jūdi, kas bija Sūsās, sapulcējās arī četrpadsmitajā ādāra mēneša dienā, un viņi nokāva Sūsās vēl
trīs simti vīrus, bet viņi neizstiepa savu roku pēc laupījuma.
1
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Un pārējie jūdi, kas bija ķēniņa zemēs, arī apvienojās un uzstājās par savu dzīvību un panāca
mieru no saviem ienaidniekiem; viņi nokāva septiņdesmit pieci tūkstošus no tiem, kas viņus nīda, bet
viņi neizstiepa savu roku pēc laupījuma.
17
Tas notika ādāra mēneša trīspadsmitajā dienā, un viņi atpūtās tā četrpadsmitajā dienā un
padarīja to par dzīru un prieka dienu.
18
Bet jūdi, kas bija Sūsās, sapulcējās mēneša trīspadsmitajā un četrpadsmitajā dienā un atpūtās tā
piecpadsmitajā dienā, un padarīja to par dzīru un prieka dienu.
19
Tādēļ jūdi, kas dzīvo ciemos un miestos, pārvērš ādāra mēneša četrpadsmito dienu par prieka,
dzīru un svētku dienu, kad sūta ēdienus cits citam.
20
Un Mordohajs uzrakstīja šos notikumus. Un viņš sūtīja vēstules visiem jūdiem, kas bija visās
ķēniņa Ahasvera zemēs, tuviem un tāliem, 21 lai uzliktu viņiem par pienākumu svinēt ādāra mēneša
četrpadsmito dienu, arī tā piecpadsmito dienu katru gadu – 22 kā dienas, kurās jūdi ir panākuši mieru no
saviem ienaidniekiem, un kā mēnesi, kurā bēdas viņiem ir pārvērtušās par prieku un sēras par svētku
dienu, padarot šīs dienas par dzīru un prieka dienām, kad sūta cits citam ēdienus un dāvanas trūcīgiem.
23
Tā jūdi pieņēma kā paražu to, ko viņi toreiz bija iesākuši darīt un ko Mordohajs viņiem bija
savās vēstulēs ieteicis, tāpēc 24 ka agagietis Hamans, Hammedatas dēls, visu jūdu ienaidnieks, bija gan
sataisījies pret jūdiem, lai viņus iznīcinātu, un bija metis pūr, tas ir, meslus, lai viņus izdeldētu un
iznīcinātu, 25 bet, kad Estere griezās ar lūgumu pie ķēniņa, ķēniņš bija pavēlējis ar rakstu, lai Hamana
ļaunais nodoms, ko tas bija iecerējis pret jūdiem, krīt atpakaļ uz viņa paša galvu un lai pakar viņu un
viņa dēlus pie karātavām.
26
Tādēļ šīs dienas sauc pūrīm, pēc vārda pūr. Un šīs vēstules satura dēļ un visa tā dēļ, ko viņi bija
redzējuši un piedzīvojuši, 27 jūdi apņēmās un uzlika par pienākumu saviem pēcnācējiem un visiem, kas
pieslējās viņiem, ka viņi nepalaidīs, bet svinēs šīs divas dienas, kā viņiem ir rakstīts priekšā, viņu pašu
stingri noteiktā laikā ik gadus; 28 ka šīs dienas tiktu pieminētas un svinētas katrā paaudzē, katrā dzimtā,
katrā zemē un katrā pilsētā; šīs pūrīm dienas nedrīkst iznīkt no jūdu vidus, un to piemiņa nedrīkst zust
starp viņu pēcnācējiem.
29
Tad ķēniņiene Estere, Abihaila meita, un jūds Mordohajs ar visu savu ietekmi rakstīja otru
vēstuli par pūrīm, lai tos apstiprinātu.
30
Un viņš izsūtīja visiem jūdiem Ahasvera valstī, uz simts divdesmit septiņām zemēm, vēstules,
kas bija pilnas ar miera un patiesības vārdiem, 31 lai apstiprinātu šīs pūrīm dienas noteiktā laikā, kā
viņiem jūds Mordohajs un ķēniņiene Estere bija noteikuši un kā viņi paši sev un saviem pēcnācējiem to
bija apstiprinājuši līdz ar priekšrakstiem par gavēšanu un vaimanāšanām.
32
Un Esteres pavēle apstiprināja šos noteikumus par pūrīm; un tas tika ierakstīts grāmatā.
16

10. nodaļa
Tad ķēniņš Ahasvers uzlika nodevas visai zemei un jūras salām.
2
Bet visi viņa varenie un stiprie darbi un Mordohaja diženums, līdz kuram viņu pacēla ķēniņš, ir
ierakstīti Persijas un Mēdijas ķēniņu Laiku grāmatā.
3
Un tiešām jūds Mordohajs bija otrs pēc ķēniņa Ahasvera, un viņš bija visai cienījams jūdu starpā
un patīkams vairākumam savu brāļu, jo viņš meklēja savas tautas labumu un gādāja par labklājību visam
savam dzimumam.
1

VEcordia ir Valda Egles elektroniska literāra dienasgrāmata, kurā viņš ir citējis arī daudzus citu autoru tekstus.
Vekordija dibināta 2006.gada 30.jūlijā un sākotnēji sastāvēja no lineāri numurētiem sējumiem, katrs apmēram 250 lappušu
apjomā A4 formātā, taču vēlāk par galveno izdevuma eksistences formu kļuva «izvilkumi». Vekordijas izvilkums ir fails, kurā
atkārtots viena vai vairāku Vekordijas iecirkņu teksts bez lineāras numerācijas un bez iepriekš uzdota apjoma. Izvilkums parasti
reproducē kādu Valda Egles vai cita autora grāmatu vai brošūru. Izvilkuma faila nosaukumā pirmais burts «L» nozīmē, ka
grāmatas pamatteksts ir dots latviski, burts «E», ka angliski, burts «R», ka krieviski, un burts «M», ka jaukts. Burts «S» nozīmē,
ka fails ir sagatave, kura vēl tiks stipri modificēta, bet burts «X» apzīmē faksimilus. Dienasgrāmatas VEcordia oriģinālos un
izvilkumu failus Jums ir tiesības kopēt, pārsūtīt pa e-pastu, ievietot WWW serveros, izdrukāt un nodot citām personām bez
maksas informatīvos, estētiskos vai diskusiju nolūkos. Bet, pamatojoties uz LR un starptautiskajām autortiesībām, ir aizliegta
šī faila jebkura veida komerciāla izmantošana bez Dienasgrāmatas autora rakstiskas atļaujas, un ir aizliegts šos failus jebkurā
veidā modificēt. Ja attiecībā uz šeit doto tekstu bez Dienasgrāmatas autora tiesībām darbojas vēl citas autortiesības, Jums
jārespektē arī tās.
Šī sējuma izdošanas brīdī (kurš titullapā apzīmēts ar vārdu «Versija:») Vekordijas galvenās pārstāvniecības Internetā
bija vietnes: http://vekordija.blogspot.com/ – latviešu grāmatām; http://vecordija.blogspot.com/ – krievu grāmatām.
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