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Lopulta kaksi omaa
sotilasta surmasi
kuningas Isbosetin.

Daavid oli eteläisessä
Palestiinassa sijaitsevan
Juudan kuningas. Muu
osa Israelia valitsi
Isbosetin, Saulin
pojan,
kuninkaakseen.
Maassa
vallitsi
sisällissota
seitsemän
vuoden ajan.
Mutta Daavidin
valta vahvistui.
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Ensimmäiseksi kuningas Daavid valloitti
Jerusalemin. Sitä alettiin kutsua Daavidin
kaupungiksi.

Silloin kaikki Israelin heimot tulivat Daavidin
luo ja voitelivat hänet koko Israelin kuninkaaksi.
Vihdoin Daavid oli koko kansan kuningas.
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Seuraavaksi
kuningas Daavid
toi Jumalan
liitonarkun
Jerusalemiin.
Liitonarkussa
oli jäljennökset
kymmenestä
käskystä ja
muista Jumalan
Moosekselle
antamista
laeista.

Hän rakensi siitä linnoituksen vihollisia vastaan.
Jerusalemista käsin Daavidin armeija voitti
filistealaiset ja muita Israelin vihollisia.
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Daavid kävi
monia taisteluja
hallituskautensa
alkuvuosina. Hän
oli viisas sotilas
ja nöyränä rukoili
Jumalalta
johdatusta.

Daavidia vaivasi
se, että hän asui
mukavassa talossa
mutta Jumalan
liitoarkku oli
teltassa. Daavid
päätti rakentaa
temppelin.
Jumalan
profeetta
Natan kehotti
häntä siihen.
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Sinä yönä
Jumala
lähetti
Daavidille
viestin:
“Palvelijani
Daavid, minä
rakennan
sinulle talon.
Kun päiväsi
ovat päättyneet ja sinä
lepäät isiesi luona, minä asetan sinun jälkeläisesi
kuninkaaksi. Poikasi rakentaa nimelleni
temppelin ja minä pidän hänen kuninkaallisen
valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti.”
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Daavid halusi auttaa Saulin
eloonjääneitä sukulaisia. Hän
löysi vain Jonatanin
pojan Mefibosetin,
joka oli rampa.
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Jumalan avulla Daavid
menestyi niin kauan
kuin hän vain luotti
Jumalaan ja oli
Hänelle kuuliainen.
Mutta eräänä päivänä
synkkä varjo lankesi
Daavidin elämän ylle.

“Hän saa syödä minun pöydässäni niin
kuin kuninkaan omat pojat,” Daavid
sanoi. Daavid oli Mefibosetille
ystävällinen, koska
Jonatan oli ollut
hänen paras
ystävänsä.
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Hän lähetti armeijansa
sotaan mutta jäi
itse Jerusalemiin.
Eräänä yönä häntä ei
nukut-tanut. Niinpä
hän meni katolle
kävelemään ja
katselemaan
öistä kaupunkia.
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Daavid näki kauniin
naisen peseytymässä.
Hänen nimensä oli
Batseba. Daavid teki
syntiä Batseban kanssa
vaikka hänen miehensä
Uria oli yksi Daavidin
rohkeista sotilaista.
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Kun Batseba
myöhemmin kertoi
Daavidille, että hän
oli raskaana, Daavid
tiesi, että hänen
syntinsä toisi
lisää ongelmia.

Sen sijaan että Daavid olisi tunnustanut
syntinsä Jumalalle, hän yritti peittää
sen. Se ei koskaan onnistu! Hän kutsu
Urian kotiin taistelukentältä ja toivoi,
15 että Uria uskoisi lapsen olevan hänen.

Mutta Uria ei halunnut olla
kodissaan kun hänen sotatoverinsa
olivat rintamalla. Uria nukkui
kuninkaan palatsin ovella.
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Silloin Daavid
teki jotakin vielä
pahempaa. Hän
lähetti Urian
mukana kirjeen
sotakentälle.
Kirjeessä hän
käski sotapäällikön
varmistaa sen, että
Uria kuolisi taistelussa.
Kun Uria kuoli, Daavid
otti Batseban
vaimokseen.
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Jumala lähetti palvelijansa Natanin osoittamaan
Daavidille tämän synnin. Natan kertoi Daavidille
tarinan rikkaasta miehestä ja köyhästä miehestä.
Rikkaalla miehellä oli
satoja lampaita.
Köyhällä oli vain
yksi pieni lammas,
joka oli hänelle
kuin tytär.
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Kerran rikkaan miehen luo tuli vieras, mutta rikas
mies ei tappanut yhtä omista lampaistaan hänelle
ruuaksi. Sen sijaan hän tappoi köyhän miehen
ainoan lampaan.
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“Sinä olet se mies!” Natan sanoi Daavidille
rohkeasti. Daavidin teko oli vielä pahempi kuin
kertomuksen rikkaan miehen.

Daavid suuttui rikkaan miehen itsekkyydestä. Hän
huusi, “Se mies, joka noin teki, on kuoleman oma.”
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Jumala näytti Daavidille
hänen pahuutensa. Ja
Daavid katui syntiään.
Hän sanoi Jumalalle:
“Olen tehnyt syntiä
sinua vastaan.” Ja
Jumala antoi Daavidin
synnin anteeksi. Mutta
Batseban vauva
oli hyvin sairas
ja kuoli pian
syntymänsä
jälkeen.
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Jumala antoi Daavidille
anteeksi hänen syntinsä.
Sitten Batseba sai toisen
lapsen, Salomo nimeltään,
ja hänestä tuli Daavidin
jälkeen suuri kuningas.
Mutta kuningas Daavidilla
oli muitakin lapsia, joista
jotkut toivat hänelle
suurta surua.
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Kuningas Daavid (2. osa)
Tämä kertomus löytyy Raamatusta,
2 Sam. 1-12

“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!

