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1. DAVID, MELECH ISRAEL
San. Talmud (Rosh Hashana 25a), https://en.wikipedia.org/wiki/David_Melech_Yisrael

, מֶ לְֶך־יִ ש ָּראֵ ל,דָּ וִ ד
!חַ י וקַ יָּם
!בֶ ן־יִ שַ י חַ י וקַ יָּם
, מלך ישראל,דוד
!חי וקיים
!בן ישי חי וקיים
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David, melech Israel,
chai vekajam!
[Ben Ishai chai vekajam!]

Daavid, Israelin kuningas,
elää ja voi hyvin ("nousee ylös")!
[Iisain poika elää ja voi hyvin ("nousee ylös")!]

2. RAAMATUNKOHTA TANACHISTA (Ps. 89:20–21)

3. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA
Ruut 4:14–22 (H1 335A)
13 Niin Boas otti Ruutin, ja tämä tuli hänen vaimokseen. Ja hän yhtyi
häneen; ja Herra antoi hänen tulla raskaaksi, ja hän synnytti pojan.
14 Silloin vaimot sanoivat Noomille: "Kiitetty olkoon Herra, joka tänä
päivänä salli sinun saada sukulunastajan. Hänen nimensä tulee kuuluisaksi
Israelissa.
15 Hän on virvoittava sinua, ja hänestä on tuleva sinun vanhuutesi tuki,
sillä miniäsi, joka rakastaa sinua, on hänet synnyttänyt, hän, joka on sinulle
parempi kuin seitsemän poikaa."
16 Niin Noomi otti lapsen, pani sen helmaansa ja rupesi sen hoitajaksi.
17 Ja naapurivaimot antoivat lapselle nimen, sanoen: "Noomille on
syntynyt poika." Ja he panivat hänen nimekseen Obed. Hänestä tuli Iisain,
Daavidin isän, isä.
18 Tämä on Peresin sukuluettelo: Peresille syntyi Hesron.
19 Hesronille syntyi Ram, ja Ramille syntyi Amminadab.
20 Amminadabille syntyi Nahson, ja Nahsonille syntyi Salma.
21 Salmalle syntyi Boas, ja Boasille syntyi Obed.
22 Obedille syntyi Iisai, ja Iisaille syntyi Daavid.
1. Sam. 16:1–7 (H1 335B)
1 Ja Herra sanoi Samuelille: "Kuinka kauan sinä suret Saulia? Minähän
olen hyljännyt hänet, niin ettei hän enää saa olla Israelin kuninkaana. Täytä
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sarvesi öljyllä ja mene; minä lähetän sinut betlehemiläisen Iisain luo, sillä
hänen pojistansa minä olen katsonut itselleni kuninkaan."
2 Mutta Samuel sanoi: "Kuinka minä voisin mennä sinne? Jos Saul saa sen
kuulla, tappaa hän minut." Herra vastasi: "Ota mukaasi vasikka ja sano:
'Minä tulin uhraamaan Herralle'.
3 Kutsu sitten Iisai uhrille, niin minä ilmoitan sinulle, mitä sinun on
tehtävä; ja voitele minulle se, jonka minä sinulle osoitan."
4 Samuel teki, niin kuin Herra oli puhunut. Mutta kun hän tuli Betlehemiin,
tulivat kaupungin vanhimmat vavisten häntä vastaan ja kysyivät: "Tietääkö
tulosi rauhaa?"
5 Hän vastasi: "Rauhaa. Minä olen tullut uhraamaan Herralle.
Pyhittäytykää ja tulkaa minun kanssani uhrille." Ja hän pyhitti Iisain ja
hänen poikansa ja kutsui heidät uhrille.
6 Kun he sitten tulivat ja hän näki Eliabin, ajatteli hän: "Varmaan on nyt
tässä Herran edessä hänen voideltunsa".
7 Mutta Herra sanoi Samuelille: "Älä katso hänen näköänsä äläkä kookasta
vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole, niin kuin ihminen
näkee: ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen."
1. Sam. 16:8–13 (H1 335C)
8 Niin Iisai kutsui Abinadabin ja toi hänet Samuelin eteen. Mutta hän
sanoi: "Ei ole Herra tätäkään valinnut".
9 Silloin Iisai toi Samman esille. Mutta hän sanoi: "Ei ole Herra tätäkään
valinnut".
10 Niin toi Iisai seitsemän poikaansa Samuelin eteen. Mutta Samuel sanoi
Iisaille: "Herra ei ole valinnut ketään näistä".
11 Ja Samuel kysyi Iisailta: "Siinäkö olivat kaikki nuorukaiset?" Hän
vastasi: "Vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita". Niin
Samuel sanoi Iisaille: "Lähetä noutamaan hänet, sillä me emme istu ruualle,
ennen kuin hän tulee tänne".
12 Silloin tämä noudatti hänet; ja hän oli verevä, kaunissilmäinen ja sorea
nähdä. Ja Herra sanoi: "Nouse ja voitele tämä, sillä hän se on".
13 Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljiensä keskellä. Ja
Herran henki tuli Daavidiin, siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel
nousi ja meni Ramaan.
1. Sam. 16:14–18 (H1 335D)
14 Mutta Herran henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki
vaivasi häntä.
15 Niin Saulin palvelijat sanoivat hänelle: "Katso, Jumalan lähettämä paha
henki vaivaa sinua.
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16 Käskeköön vain herramme, niin palvelijasi, jotka ovat edessäsi, etsivät
miehen, joka taitaa soittaa kannelta, että hän, kun Jumalan lähettämä paha
henki tulee sinuun, soittaisi sitä, ja sinun olisi parempi olla."
17 Silloin Saul sanoi palvelijoillensa: "Katsokaa minulle mies, joka on
taitava soittaja, ja tuokaa hänet minun luokseni".
18 Niin eräs nuorista miehistä vastasi ja sanoi: "Katso, minä olen nähnyt
betlehemiläisellä Iisailla pojan, joka taitaa soittaa ja joka on kelpo mies ja
sotilas sekä ymmärtäväinen puheiltaan ja komea mies, ja Herra on hänen
kanssaan".
1. Sam. 16:19–23 (H1 335F)
19 Niin Saul lähetti sanansaattajat Iisain luo ja käski sanoa: "Lähetä minun
luokseni poikasi Daavid, joka kaitsee lampaita".
20 Ja Iisai otti aasin sekä leipää, viinileilin ja vohlan ja lähetti ne poikansa
Daavidin mukana Saulille.
21 Ja Daavid tuli Saulin luo ja rupesi palvelemaan häntä; ja hän tuli hänelle
hyvin rakkaaksi ja pääsi hänen aseenkantajakseen.
22 Ja Saul lähetti sanan Iisaille ja käski sanoa: "Anna Daavidin jäädä minua
palvelemaan, sillä hän on saanut armon minun silmieni edessä".
23 Niin usein kuin Jumalan lähettämä henki tuli Sauliin, otti Daavid
kanteleen ja soitti sitä; silloin Saulin oli helpompi ja parempi olla, ja paha
henki väistyi hänestä.
1. Sam. 17:1–10 (H1 335G)
1 Mutta filistealaiset kokosivat joukkonsa sotaan, ja he kokoontuivat
lähelle Sokoa, joka on Juudassa. Ja he leiriytyivät Sokon ja Asekan välille,
Efes-Dammimiin.
2 Saul ja Israelin miehet olivat myös kokoontuneet ja leiriytyneet
Tammilaaksoon; ja he asettuivat sotarintaan filistealaisia vastaan.
3 Filistealaiset olivat vuorella, joka oli toisella puolella, ja israelilaiset
olivat vuorella, joka oli toisella puolella, ja laakso oli heidän välillänsä.
4 Niin filistealaisten joukoista tuli kaksintaistelija nimeltä Goljat, kotoisin
Gatista. Hän oli kuuden kyynärän ja vaaksan pituinen.
5 Hänellä oli vaskikypärä päässänsä ja suomuspanssari yllänsä, ja
rintahaarniska, joka painoi viisituhatta sekeliä, oli vaskea.
6 Ja hänellä oli säärissään vaskivarukset ja selässään vaskikeihäs.
7 Hänen peitsensä varsi oli niin kuin kangastukki, ja hänen peitsensä kärki,
joka painoi kuusisataa sekeliä, oli rautaa. Ja kilvenkantaja kävi hänen
edellänsä.
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8 Hän astui esiin ja huusi Israelin taisteluriveille sanoen: "Miksi te lähditte
sotaan ja asetuitte sotarintaan? Minä olen filistealainen, ja te olette Saulin
palvelijoita; valitkaa joukostanne mies, joka tulee tänne minun luokseni.
9 Jos hän kykenee taistelemaan minua vastaan ja surmaa minut, niin me
olemme teidän palvelijanne; mutta jos minä voitan ja surmaan hänet, niin te
olette meidän palvelijamme ja palvelette meitä."
10 Ja filistealainen sanoi vielä: "Minä olen tänä päivänä häväissyt Israelin
taistelurivit. Antakaa tänne mies, niin me taistelemme keskenämme."
1. Sam. 17:11–18 (H1 335H)
11 Kun Saul ja koko Israel kuuli nämä filistealaisen puheet, valtasi heidät
kauhu, ja he pelkäsivät suuresti.
12 Mutta Daavid oli sen efratilaisen miehen poika Juudan Betlehemistä,
jonka nimi oli Iisai, ja tällä oli kahdeksan poikaa; hän oli Saulin aikana jo
vanha, iäkäs mies.
13 Ja Iisain kolme vanhinta poikaa oli seurannut Saulia sotaan; ja näiden
hänen kolmen sotaan lähteneen poikansa nimet olivat: esikoisen Eliab,
toisen Abinadab ja kolmannen Samma.
14 Daavid oli nuorin. Ja nuo kolme vanhinta olivat seuranneet Saulia.
15 Mutta Daavid lähti tuon tuostakin Saulin luota Betlehemiin kaitsemaan
isänsä lampaita.
16 Ja filistealainen astui esiin haastaen taisteluun joka aamu ja ilta,
neljänäkymmenenä päivänä.
17 Ja Iisai sanoi pojallensa Daavidille: "Ota veljillesi eefa-mitta näitä
paahdettuja jyviä ja nämä kymmenen leipää, ja vie ne kiireesti leiriin
veljillesi.
18 Ja vie nämä kymmenen juustoa tuhannenpäämiehelle. Tiedustele veljiesi
vointia ja hanki varmuus, että lähetys on heille saapunut.
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