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Nuori Daavid oli pakomatkalla. Kuningas Saul halusi
tappaa hänet. Daavid asui erämaassa, suuressa
luolassa 400 seuraajansa kanssa.
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Joskus kuningas Saulin sotilaat olivat hyvin lähellä.
Mutta Daavid jatkoi matkaansa.
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Saulin palvelija, Doeg, kertoi kuninkaalle, että
papit olivat auttaneet Daavidia pakenemaan. Saul
määräsi heidät surmattavaksi. Mutta ainoastaan
Doeg suostui siihen! Julmasti hän miekalla tappoi 85
pappia ja heidän perheensä.
Se oli hyvin paha teko.

Eräänä päivänä
Saul oli etsimässä
Daavidia ja käveli
suoraan luolaan,
jossa Daavid
oli miehineen
piilossa! Saul
oli yksin!
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Kun Saul lähti
pois, Daavid
huusi hänen
peräänsä.

Luolassa Daavid
olisi helposti
voinut
surmata
Saulin.

Sen sijaan hän hiipi Saulin
lähelle ja leikkasi palasen hänen
viitastaan terävällä veitsellä.
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“Koska leikkasin liepeen viitastasi
mutta en tappanut sinua, täytyy
sinunkin ymmärtää, etten
tahdo sinulle pahaa enkä
kapinoi sinua vastaan.”
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“Jumala on antanut
vihollisesi sinun
käsiisi tänään,”
Abishai kuiskasi.
“Anna minun nyt
keihästää hänet
maahan yhdellä
iskulla, niin toista
ei enää tarvita.”

Saul sanoi olevansa pahoillaan siitä, että oli
yrittänyt tuoda harmia Daavidille. Mutta pian
hänen vanha vihansa palasi ja hän kokosi 3000
miehen armeijan tappamaan Daavidin. Eräänä yönä
kun sotaväki nukkui, Daavid ja Abishai –niminen
sotilas hiipivät kuninkaan leiriin missä myös Saul
nukkui.
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Daavid ei siihen
suostunut. Hän otti
Saulin keihään ja
vesipullon ja lähti leiristä.
Toisen kukkulan laelta
Daavid huusi kunnes Saul
kuuli. Jälleen Saul näki
että Daavid olisi voinut
surmata hänet mutta ei
tehnyt niin.

Taas Saul katui sitä,
että oli hankkinut
harmia Daavidille.
Mutta Daavid tiesi,
ettei Saulin sanaan
voinut luottaa.
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Samuel oli tällä välin kuollut.
Hän oli profeetta, jota
Jumala oli ensin käskenyt
voitelemaan Saulin, ja sitten
Daavidin Israelin kuninkaaksi.
Kun filistealaiset hyökkäsivät
Israeliin, Saul rikkoi pahasti
Jumalaa vastaan.

Hän käski erästä naista kutsumaan esiin Samuelin
kuolleitten joukosta. Sinä yönä Saul sai viestin.
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Filistealaiset taistelivat Israelia
vastaan ja israelilaiset pakenivat.
Filistealaiset surmasivat
Saulin pojat,
myös Daavidin
hyvän ystävän
Jonatanin.

“..Herra on jättänyt sinut ja tullut
viholliseksesi… hän on repäissyt
kuninkuuden sinun kädestäsi ja
antanut sen toiselle miehelle, Daavidille.
Huomenna sekä sinä että poikasi olette
minun luonani. Ja Israelin sotaväenkin
Herra antaa filistealaisten käsiin.”
Kun Saul tämän kuuli, hän kaatui
kauhistuneena maahan.
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Kun filistealaiset
löysivät Saulin ja hänen
poikiensa ruumiit, he
ripustivat ne vallatun
israelilaiskaupungin
muurille. Jotkut
rohkeat israelilaiset
hakivat ruumiit, toivat
ne kotiin ja polttivat
ne ja hautasivat ne
Israeliin.

Jousimiehet
haavoittivat Saulia
vakavasti. Hän sanoi
aseenkantajalleen,
“Tartu miekkaasi ja
lävistä minut, muuten
nämä pahat ihmiset
tulevat ja lävistävät
minut ja häpäisevät
minut.” Mutta aseenkantaja
ei suostunut siihen, sillä hän
oli peloissaan. Niinpä Saul
otti miekkansa ja
kaatui siihen.
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Kun Daavid kuuli
tämän kauhean
uutisen, hän suri
ja itki ja paastosi
iltaan asti Saulin,
hänen poikansa
Jonatanin ja
Herran kansan
tähden, koska he
olivat kaatuneet
miekkaan.
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Vaikka Saul oli yrittänyt tappaa
Daavidin, Daavid kunnioitti Saulia
Jumalan voideltuna loppuun asti.
Nyt Jumala osoitti kunniaa
Daavidille ja teki hänestä
kuninkaan Saulin sijaan.
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Kuningas Daavid (1. osa)
Tämä kertomus löytyy Raamatusta,
1 Sam.24-31, 2 Sam. 1-2

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”
Ps.119:130

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.
Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.
Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

