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Bibelläsning

Första och andra Samuelsboken  
och Psaltaren



I sommar läser vi 1:a och 2:a Samuelsboken

Läsningen kommer att omfatta ungefär ett kapitel om dagen 
men de längsta kapitlen är uppdelade på två dagar. På sön

dagarna läser vi någon av de psalmer som David skrivit. Barbro 
Daelander har försökt hitta psalmer som anknyter till händel
serna i Samulsböckerna. Sista veckan i denna bibelläsningsplan, 
som slutar den 11 september, läser vi ytterligare några psalmer 
av David. 

Att läsa Gamla testamentet skiljer sig lite från att läsa Nya.  
Vi betraktar förstås även Gamla testamentet som Guds ord. Men 
det är viktigt att förstå att Gamla testamentet måste tolkas och 
förstås i ljuset av vem Jesus är och vad Gud gjort för oss genom 
Jesus. Guds nåd och kärlek beskrivs även i Gamla testamentets 
texter men Guds natur och kärlek blir helt uppenbarad först i 
Kristus. Se till exempel Kolosserbrevet 1:13–20, 2:9, Johannes
evangeliet 1:14, 18, 14:3–11, Första Johannesbrevet 4:9–10. 

Jesus talar också om Gamla testamentet (som var den Bibel som 
Jesus läste) på detta sätt. Vi ser det till exempel i Lukasevangeliet 
24:25–27. Den uppståndne Jesus ger där ett bibelstudium för två 
lärjungar. Han säger till dem att det djupaste syftet med Mose 
och alla profeterna (dvs. GT) är att förklara ”vad som står om 
honom (dvs Jesus) överallt i skrifterna”. 

Till fariséerna säger Jesus så här:  
”Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt 
liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för 
att få liv”, Johannesevangeliet 5:39–40. 

Allra tydligast är Jesus i Bergspredikan i Matteusevangeliet 5:17: 
”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeter
na. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla”. 
Uppfylla innebär att Gamla testamentets budskap och löften får 
sin fullbordan först i och med Kristus. Se även Andra Korintier
brevet 1:20.



Det här betyder att när vi läser Samuelsböckerna och kanske 
hamnar i texter som handlar om våld och svek och som kanske 
tillskriver Gud ansvaret för sådana handlingar, så får vi tänka på 
att den texten är skriven utifrån den Gudsbild och den situation 
som rådde där och då. Samtidigt kan vi vila i att Guds sanna  
natur har uppenbarats för oss i Jesus. 

Jag tänker att läsningen av Gamla testamentet framför allt ger 
oss djupa insikter om de stora tidlösa frågorna som människor  
i alla tider har brottats med. Samuelsböckerna kommer att ge 
oss många mustiga och dramatiska berättelser om människors 
kamp med Gud, livet, relationer, makt, synd, egoism, ondska, 
kärlek, glädje, längtan osv… Berättelser som vi kan spegla oss 
själva och vår tid i. 

Jag önskar dig en givande sommarläsning  
Samuels, Sauls och Davids fotspår!
KLAS ERIKSSON
Vikarierande pastor och föreståndare i Kyrkan vid Brommaplan

”Tro inte att jag har kommit för 
att upphäva lagen eller profeterna. 
Jag har inte kommit för att upp
häva utan för att uppfylla”.

JESUS I MATT 5:17



Introduktion till Samuelsböckerna 

Gamla testamentet brukar delas in i fyra delar. Moseböckerna 
(fem moseböcker), Israels historia (Josua bok – Esters bok), 

poesi och vishetslitteratur (Jobs bok – Höga visan) och profeter
na (Jesaja bok – Malaki bok). Om man vill se namnen på alla 
böckerna som ingår i Gamla testamentet kan man t ex se på  
Bibelns innehållsförteckning. I den här bibelläsningsplanen läser 
vi två av de historiska böckerna, Första och Andra Samuels
boken.  

Moseböckerna slutar med att Mose dör och ledarskapet över
lämnas till Josua. Där tar de historiska böckerna vid med att 
Josua leder folkets intåg i Kanaans land. De flesta forskare tror 
att detta påbörjades på 1200 talet f.Kr. Efter Josua bok kommer 
Domarboken som beskriver en orolig tid då kampen för att eta
blera sig i det nya landet fortsätter. Domartiden sträcker sig från 
Josuas död till Samuels födelse (1220–1050 f Kr). Vår läsning 
i Första Samuelsboken inleds med den gripande berättelsen om 
Hanna (Samuels mor) och Samuels födelse. Samuel blir folkets 
ledare och profet i övergången till Kungatiden.

Samuelsböckerna kan delas in på följande sätt
• 1 Sam 1–8. Här berättas om Samuels födelse och uppväxt och 

hur han kommer in i sitt ledarskap. Kap 4–7 beskriver strid
igheter med Filistéerna och om hur förbundsarken (en liten 
trälåda där man bl.a. förvarande Mose stentavlor) hamnar i 
fiendens läger. I kap 8 skildras hur folket förkastar Gud som 
ledare för att de vill ha en mänsklig kung. Samuel får där den 
otacksamma uppgiften att smörja Saul till folkets första kung 
trots att han vet att det är mot Guds vilja. 

• 1 Sam 9–15. Saul hade en löftesrik början som kung med 
segrar över fienden och gott rykte bland folket, men efterhand 
blev han alltmer olydig mot Gud och förkastas till slut. 

• 1 Sam 16–31. Samuels nästa stora uppgift blir att gå till  
Betlehem för att smörja en av Jishajs söner till kung. Det var ett 
oväntat val. Samuel smorde Jishajs yngste son David, en liten 



vallpojke, till folkets kung. Efter detta fortsatte Saul att formellt 
vara kung under en tid, trots att Gud valt David. David valde 
att ödmjukt böja sig under Saul och samarbeta med honom. 
Trots det kände Saul avund mot David som var skicklig och 
populär. Det resulterade bland annat i att David jagades och 
mordhotades av Saul. Sauls liv slutade i en tragedi. 

• 2 Sam. Hela Andra Samuelsboken handlar om Davids liv och 
leverne. Boken börjar med att David får veta att Saul har dött. 
Då utses David formellt till kung. Till en början är det bara 
Juda stam som erkänner David som kung. De andra stammar
na, (som kallas Israel), utser IshBoshet, en av Sauls söner till 
kung. Det leder till ett inbördeskrig som pågår i sju år. Under 
den tiden stärker David sin politiska makt och position. Han 
gör till exempel Jerusalem till huvudstad. Staden blir ett poli
tiskt och andligt centrum bland annat på grund av att Arken 
placeras i Jerusalem. I slutet av Davids liv blir det återigen 
maktkamp om tronen. Davids söner, framför allt Absalom, 
konkurrerar om att erövra tronen. Men Guds löfte gäller 
märkligt nog den unga Salomo som David fick tillsammans 
med Batseba (1 Kung 1–2). 

David kallas ibland, en man efter Guds hjärta. Det kan man för
stå när man ser Davids osjälviskhet, ödmjukhet och förmåga till 
ånger och omvändelse. Man kan också se det i Davids många 
psalmer som beskriver en hängiven och innerlig Gudstro.

Det är svårare att förstå det epitetet när man ser Davids  
blodiga våldshandlingar och fruktansvärda synd, till exempel 
i berättelsen om Batseba som inte bara är ett äktenskapsbrott 
utan även utstuderad ondska på flera andra sätt (2 Sam 11).  
På något märkligt sätt är ändå David en förebild för Messias/
Jesus. Jesus kom som en kung av Davids ätt. 

Läs mer om Samuelsböckerna och David:
www.alltombibeln.se/bibelfakta/forstasamuelsboken.htm 
www.alltombibeln.se/bibelfakta/andrasamuelsboken.htm 
www.bibelnsintegritet.com/david-en-forebild-till-kristus/ 



Daglig andakt
Att skapa rutiner är svårt för de flesta av oss så ha inte för hög 
ambitionsnivå. Den bästa andakten är den som blir av även om 
den bara är fem minuter. Gör det helst på morgonen. Mångas 
erfarenhet är att om man inte kopplar andaktsstunden till en 
morgonrutin så är risken stor att den inte blir av. Men självklart 
vet du själv bäst när det passar dig. Glöm inte att några minuter 
inför Gud är en livsförvandlande handling.

Stilla ner dig
Lägg undan mobiltelefon och annat som kan distrahera.  
Sätt dig bekvämt, andas djupt några gånger.
Tänk dig att Gud/Jesus ser på dig med sina varma kärleksfulla 
ögon. Gud som älskar dig villkorslöst vill möta dig nu. 

Bed en överlåtelsebön
Bed att Gud ska öppna ditt hjärta och leda din bön och bibel
läsning. Om du vill kan du använda en redan formulerad bön  
t ex, Vår fader eller Sinnesrobönen eller någon av de föreslagna 
bönerna i slutet av häftet.

Läs texten
Läs texten sakta och uppmärksamt, gärna två gånger.  
Vad berör dig? Vilka tankar och känslor väcks hos dig?  
Vad kallas du att göra? Hur känner du igen dig i berättelsen?

Skriv
Om du vill kan du skriva ner dina tankar i det här häftet eller i en 
anteckningsbok. Styrkan med att skriva är att tilltalet oftast blir 
ännu mer konkret och verkligt. Då finns det också en möjlighet 
att gå tillbaka och se vad Gud har sagt under en längre tid.

Bed
Bli helt stilla i tystnad någon minut utan att be om något.  
Lita på att Gud verkar på djupet i dig.
Tacka för det goda du har och får. Lägg fram din dag, din oro,  
dina tankar och den situation du står i.



v 25 Bibeltext Handling 

Månd 20 juni 
Första Samuelsboken 1:1–20 Samuels födelse

Tisd 21 juni 
Första Samuelsboken 1:21–2:10 Samuel i templet och 
 Hannas lovsång

Onsd 22 juni  
Första Samuelsboken 2:11–36 Eli och hans söner

Torsd 23 juni  
Första Samuelsboken 3 Herren uppenbarar sig  
 för Samuel

Fred 24 juni (Midsommarafton) 
Första Samuelsboken 4 Filistéerna tar Herrens ark

Lörd 25 juni (Midsommardagen) 
Första Samuelsboken 5 Arken hos filistéerna 

Sönd 26 juni (Johannes Döparens dag) 
Psaltaren 1 De lyckliga och de gudlösa



v 26 Bibeltext Handling 

Månd 27 juni  
Första Samuelsboken 6 Arken åter till Israel

Tisd 28 juni  
Första Samuelsboken 7 Samuel domare över Israel

Onsd 29 juni  
Första Samuelsboken 8 Folket begär en kung

Torsd 30 juni  
Första Samuelsboken 9:1–26a Samuel möter Saul

Fred 1 juli  
Första Samuelsboken 9:26b–10:16 Saul blir smord till furste  
 över Israel

Lörd 2 juli  
Första Samuelsboken 10:17–27 Saul väljs till kung

Sönd 3 juli  
Psaltaren 4 Lugnande sång till  
 stränginstrument 



v 27 Bibeltext Handling 

Månd 4 juli  
Första Samuelsboken 11 Seger över ammoniterna 

Tisd 5 juli  
Första Samuelsboken 12 Samuels avskedstal

Onsd 6 juli  
Första Samuelsboken 13 Sauls offer

Torsd 7 juli  
Första Samuelsboken 14:1–23 Jonatan besegrar filistéerna 

Fred 8 juli  
Första Samuelsboken 14:24–46 Sauls förbannelse

Lörd 9 juli  
Första Samuelsboken 14:47–-15:12 Krig med grannfolken

Sönd 10 juli  
Psaltaren 19 Sång om Guds härlighet 



v 28 Bibeltext Handling 

Månd 11 juli  
Första Samuelsboken 15:13–34 Samuel förebrår Saul 

Tisd 12 juli  
Första Samuelsboken 16 David blir smord till kung

Onsd 13 juli  
Första Samuelsboken 17:1–30 Goljat skymfar Israel 

Torsd 14 juli  
Första Samuelsboken 17:31–58 David strider mot Goljat

Fred 15 juli  
Första Samuelsboken 18 David och Saul

Lörd 16 juli  
Första Samuelsboken 19 David räddas undan Saul

Sönd 17 juli  
Psaltaren 34 Herren räddar undan fiender



v 29 Bibeltext Handling 

Månd 18 juli  
Första Samuelsboken 20:1–17 Jonatan och David

Tisd 19 juli  
Första Samuelsboken 20:18–43  Jonatan räddar David

Onsd 20 juli  
Första Samuelsboken 21 David på flykt

Torsd 21 juli  
Första Samuelsboken 22 Saul dödar prästerna

Fred 22 juli  
Första Samuelsboken 23 David räddar staden

Lörd 23 juli  
Första Samuelsboken 24 David skonar Saul i grottan

Sönd 24 juli  
Psaltaren 52 Herren bevarar David under flykten



v 30 Bibeltext Handling 

Månd 25 juli  
Första Samuelsboken 25:1–22 David och Naval 

Tisd 26 juli  
Första Samuelsboken 25:23–44 David och Avigajil 

Onsd 27 juli  
Första Samuelsboken 26 David skonar Saul i lägret

Torsd 28 juli  
Första Samuelsboken 27:1–28:2 David får staden Siklag

Fred 29 juli  
Första Samuelsboken 28:3–25 David hos andeskåderskan

Lörd 30 juli  
Första Samuelsboken 29 Filistéerna misstror David

Sönd 31 juli  
Psaltaren 59 Herren bevarar David undan Saul



v 31 Bibeltext Handling 

Månd 1 augusti  
Första Samuelsboken 30 Amalekiternas härjningståg

Tisd 2 augusti  
Första Samuelsboken 31  Sauls död

Onsd 3 augusti  
Andra Samuelsboken 1 David får bud om Sauls död

Torsd 4 augusti  
Andra Samuelsboken 2:1–3:5 David blir kung över Juda

Fred 5 augusti 
Andra Samuelsboken 3:6–30 Avner och David

Lörd 6 augusti  
Andra Samuelsboken 3:31–4:12 David sörjer Avner

Sönd 7 augusti  
Psaltaren 18 Herren räddade David från Saul 



v 32 Bibeltext Handling 

Måndag 8 augusti  
Andra Samuelsboken 5 David blir kung över hela Israel

Tisdag 9 augusti  
Andra Samuelsboken 6 Arken förs till Jerusalem

Onsdag 10 augusti  
Andra Samuelsboken 7 Guds löften till David

Torsdag 11 augusti  
Andra Samuelsboken 8 Davids krig och förvaltning

Fredag 12 augusti  
Andra Samuelsboken 9 David och Mefovishet

Lördag 13 augusti  
Andra Samuelsboken 10 Seger över ammoniter och arameer

Söndag 14 augusti  
Psaltaren 60 Sång om räddning i strid 



v 33 Bibeltext Handling 

Månd 15 augusti  
Andra Samuelsboken 11 David och Batseba

Tisd 16 augusti  
Andra Samuelsboken 12 Profeten Natan

Onsd 17 augusti  
Andra Samuelsboken 13:1–22 Amnon och Tamar

Torsd 18 augusti  
Andra Samuelsboken 13:23–37 Absaloms hämnd

Fredg 19 augusti  
Andra Samuelsboken 13:38–14:27 Kvinnan från Tekoa

Lörd 20 augusti  
Andra Samuelsboken 14:28–15:12 David och Absalom

Sönd 21 augusti  
Psaltaren 51 En syndares psalm 



v 34 Bibeltext Handling 

Månd 22 augusti  
Andra Samuelsboken 15:13–37 David lämnar Jerusalem

Tisd 23 augusti  
Andra Samuelsboken 16 David på flykt

Onsd 24 augusti  
Andra Samuelsboken 17 Absalom och Achitofel

Torsd 25 augusti  
Andra Samuelsboken 18:1–18 Absalom besegras och dör

Fred 26 augusti  
Andra Samuelsboken 18:19-–33 David får bud om Absaloms död

Lörd 27 augusti  
Andra Samuelsboken 19:1–23 David sörjer Absalom

Sönd 28 augusti  
Psaltaren 3 Psalm under flykt från Absalom



v 35 Bibeltext Handling 

Månd 29 augusti  
Andra Samuelsboken 19:24-–43 David återvänder till Jerusalem

Tisd 30 augusti  
Andra Samuelsboken 20 Sheva, Joav och Amasa

Onsd 31 augusti  
Andra Samuelsboken 21 Hämnd på Sauls släkt

Torsd 1 september 
Andra Samuelsboken 22:1–31 En lovsång av David

Fred 2 september  
Andra Samuelsboken 22:32–51 Herren skänker segern

Lörd 3 september  
Andra Samuelsboken 23 Davids sista ord

Sönd 4 september  
Psaltaren 63 En psalm om längtan



v 36 Bibeltext Handling 

Månd 5 september  
Andra Samuelsboken 24 Mönstring och pest

Tisd 6 september  
Psaltaren 5 Nödrop och förtröstan 

Onsd 7 september  
Psaltaren 6 Bön om räddning

Torsd 8 september  
Psaltaren 7 En klagosång  

Fred 9 september  
Psaltaren 8 Lovsång till skapelsen och skaparen 

Lörd 10 september  
Psaltaren 9–10 Tacksamhet till Herren

Söndag 11 september  
Psaltaren 11 Herren är en tillflykt



BÖNER
Gud. Inför din heliga närvaro  
öppnar jag mitt hjärta och böjer mig 
under din starka hand.
Låt Härlighetens Ande vila över mig,  
fylla mig och genomströmma mig.
Du som förvandlar motgångar och 
svårigheter och frigör mig så att jag  
i allt kan tjäna och förhärliga dig.
Amen

Bön från Magnus Malms bok 
”Kännetecken”

Helige Guds Ande,
Kom nu till denna min själ och kropp
och bli kvar där till aftonen.
Inspirera alla mina tankar.
Genomlys alla mina föreställningar.
Forma alla mina beslut.
Bo i min viljas innersta fäste
och bestäm över allt jag gör.

Var med mig i min tystnad  
och mitt tal, i min brådska  
och i min vila, i sällskap  
och i ensamhet, i morgonens friskhet 
och kvällens trötthet 
Ge mig nåd att alltid glädjas  
över din hemlighetsfulla närvaro.
Amen.
 Bön från Iona, 
 skriven av John Baillie 

Jesus Kristus
du som är det sanna ljuset, 
kom in i mitt liv.
Du som kommer för att rädda oss  
från mörkret, kom in i mitt mörker.
Du som är världens ljus,
kom in i min värld.
Amen
 Nr 954 Psalmer och Sånger

Jesus, du är vägen, sanningen  
och livet.
Jesus jag vill följa din Väg.
Jesus jag vill leva i Sanning.
Jesus jag vill dela Livet med dig.
Amen. 
 Fritt från 966 Psalmer o Sånger

Du som ville mitt liv och har  
skapat mig efter din vilja –
allt i mig känner du och omsluter  
med ömhet:
Det svaga likaväl som det starka  
det sjuka likaväl som det friska.

Därför överlämnar jag mig åt dig  
utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl lämnar jag  
mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda  
så att jag blir till välsignelse.

Jag prisar din vishet du som  
tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga 
lerkärl.
Amen
 Bön skriven av Margareta Melin 

Jag sträcker mina händer mot dig,
öppnar mig som törstig jord.
Låt mig var morgon möta  
din trofasthet,  
ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag ska gå,
jag sätter mitt hopp till dig.
Herre bevara mitt liv,
ditt namn till ära:
Amen. 
 Från Psaltaren 143
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