
Samuelsbøkene på 15 minutter 
Å trekke ut essensen av Samulesbøkene for femten minutters lesing er 

umulig, men om du leser disse følgende avsnittene, vil du få mye av 

helheten og sammenhengen i Første og Andre Samuelsbok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

på et drøyt kvarter, over streken fra Første Samuelsbok og under streken 

fra Andre Samuelsbok:  

• 3,1-4,11 

• 8,1-22 

• 10,1.27 

• 15,34-16-13 

• 19,1-8 

• 24,1-22 

--- 

• 2,1-11 

• 5,1-12 

• 7,-1-29 
 

Fakta om Samuelsbøkene 
De to samuelsbøkene utgjør sammen med de to kongebøkene et 

sammenhengende historieverk. De to krønikebøkene forteller i alle 

hovedsak den samme historien, med andre ord og annen vektlegging. 

Paktkisten, altså stedet lovens tavler ble oppbevart, er meget viktige i 

denne fortellingen. Guds nærvær følger kisten, med straff til dem som 

røver og velsignelse når den er på rett sted – og alltid hellighet. 

Paktkisten beskyttes, røves og hentes tilbake, før den til slutt finner et 

hjem i tempelet, som bygges av Salomo. Det er en gjenstående bit av 

dette som utgjør Klagemuren,   

 

Nøkkelord og stikkord i Samuelsbøkene 
Monarki. Samuel. Saul. David. Salomo. Løfte. Borgerkrig. Storhet. Fall. 

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
Hva ser Gud etter i menneskene?   

Hva ved David er etter Guds hjerte? 

I hvilken grad påvirker Gud aktivt og tydelig hendelsene i verden i 

historien om David?  

Eller hva med i dag? 

 

Samuelsbøkene i Det nye testamente 
Fortellingene i samuelsbøkene og konsekvensene etter dem er helt 

avgjørende for å forstå Det nye testamente.  

Knapt noe bibelavsnitt er viktigere for å forstå jødenes 

messiasforventningen og håp enn 2 Sam 7,1-17 og Guds løfte via 

profeten Natan, om Davids kongedømme til evig tid. Det er denne 

etterkommeren jødene ventet og venter på, og som kristne tror kom med 

Jesus fra Nasaret. 

Dessuten finnes i samuelsbøkene og kongebøkene mye av grunnlaget for 

hva jødedommen og dets geografiske områder er på Jesu tid, for eksempel 

forskjellen på Juda og områdene rundt, og hva det skyldes at 

samaritanerne regnes som urene. 

 

Ord å ta med  
«Da gikk kong David inn og satte seg foran Herrens ansikt. Han sa: Hvem 

er vel jeg, Herre Gud, og hva er mitt hus, siden du har ført meg så langt?»  
(2 Sam 7,18) 

 

Tips 
Til den som er fortrolig med å lese engelsk og kan bestille bøker via 

nettbokhandler: «A tale of three kings» av Gene Edwards er en nydelig, 

liten roman og karakterstudium, som sammenligner de tre kongene Saul, 

David og Absalom ut fra deres indre karakter og ydmykhet.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samuelsbøkene er tema for gudstjenestene 6. og 13. mars.  

Et samtaleopplegg  fra Randeund Fr ik irke 2022,  ved Unni Westl i  & Jostein  Ørum  

Det gamle testamente 5+6:22 

Samuelsbøkene 
Samuelsbøkene oppsummert 
I en lang periode med ustabilt og tilfeldig lederskap i Israel, som vi kaller 

dommertiden, ble gutten Samuel født og gitt som en gave til tempelet. 

Omkring dette religiøse samlingspunktet vokste han opp og fikk en 

stadig sterkere uformell lederposisjon blant israelittene, og han ble den 

siste dommeren i Israel. På sine gamle dager bønnfalt israelsfolket ham 

om å innsette en konge og et kongehus over dem, slik nabofolkene hadde 

det. Valget falt på den unge Saul, som ble en strålende konge – helt til 

han ikke var det lenger og stolte mer på egne vurderinger enn Guds. Som 

erstatter finner den gamle Samuel med Guds hjelp fram til gutten David i 

Betlehem. «Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte og kalt ham 

til fyrste over sitt folk.» (1 Sam 13,14). David blir, tross sine voldsomme 

brister, en suksess; både politisk, religiøst og militært. Dessuten for 

ettertiden. Han samlet riket og inntok fjellbyen Jerusalem og gjorde den 

til hovedstad. Han hadde liten kustus på sine egne mange sønner (med 

flere koner) og presset gjennom at Salomo blant dem skulle arve rikets 

makt, med store familiære omkostninger. Salomo fortsatte farens verk og 

ble en enda større suksess religiøst, økonomisk, militært og politisk. Han 

bygget det store tempelet, Guds bolig på jorden, og Israel har aldri vært 

så mektig, før eller etter, som under Salomo. På slutten av livet gikk han 

på kompromiss med troen, noe som kastet store skygger over ettermælet 

hans. Hans sønn skuslet så bort makten og riket, som da ble delt mellom 

nord og sør, og resten av Samuelsbøkene skildrer fire århundrer i disse to 

rikene parallelt, med oppturer og mest nedturer – helt til undergangen 

ved bortføringen til Babylon i år 587 f.Kr.  


