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Karalių pirma knyga

1

3
14 Ir jei vaikščiosi mano keliais, laikydamasis

mano nuostatų ir įsakymų, kaip vaikščiojo tavo
tėvas Dovydas, tai *prailginsiu tavo dienas.

8
39 tuomet išklausyk danguje, savo gyvenamoje

vietoje, ir atleisk, ir veik, ir duok kiekvienam
pagal visus jo *kelius, kurio širdį tu pažįsti, nes
tu – tu vienas – pažįsti visų †žmonių palikuonių
širdis, 56 „Tebūna palaimintas VIEŠPATS, kuris
davė poilsį savo tautai Izraeliui pagal visa tai,
ką buvo pažadėjęs; nė vienas žodis ‡neliko
neįvykdytas iš viso jo gerojo pažado, kurį jis
kalbėjo per savo §tarną Mozę.

* 3:14 „prailginsiu tavo dienas“ – Plg. Iš 20:12; Įst 4:40,
25:15, 30:20; I Kar 3:14; Job 12:12; Ps 21:4; Pat 3:2,16; Ef
6:3. * 8:39 „kelius“ – hbr. idioma; gal „elgesius“, „elgsenos
principus“. † 8:39 „žmonių palikuonių“ – Arba „Adomo
palikuonių“. ‡ 8:56 „neliko neįvykdytas“ – T. „nenukrito
žemėn“; hbr. idioma; žr. Est 6:10 ir kt. (hbr). § 8:56 „tarną
Mozę“ – Hbr. „savo tarno Mozės ranką“ (hbr. idioma).



I Karalių 19:19 ii I Karalių 22:34

19
19 Taigi jis ėjo iš ten ir surado Šafato sūnų

*Eliziejų, ariantį su dvylika jungų jaučių pirma
jo, o jis pats buvo su dvyliktuoju. Ir Elijas,
praeidamas pro jį, užmetė ant jo savo †skraistę.

22
34 Ir kažkoks vyras įtempė lanką *specialiai

netaikydamas ir įšovė Izraelio karaliui tarp
pridurtinių šarvų ir krūtinšarvio; todėl jis tarė
savo vežimo važiuotojui: „†Suk atgal ir vežk
mane iš ‡mūšio, nes esu sužeistas.

* 19:19 „Eliziejų“ – Hbr. „Eliša“, bet plg. gr. vardą Lk 4:27,
Ἐλισσαῖος (Elissaios); liet. atitikmuo „Eliziejus“. † 19:19
„skraistė“ – Arba „apsiaustą“, „drabužį“, „mantiją“. * 22:34
„specialiai netaikydamas“ – hbr. „savo nekaltume“, „savo
vientisume“. † 22:34 „Suk atgal“ – t „Suk savo ranką“. ‡ 22:34
„mūšio“ – Arba „kariuomenės vietos“; plg. I Sam 28:1.
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