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Kauan sitten, Israelin kuningas Saulin aikana,
Daavid-niminen poika auttoi seitsemää veljeään
paimentamaan isänsä lampaita.

Vaikka hän olikin nuorin, Daavid oli vahva ja rohkea
ja rakasti luottavaisesti Jumalaa. Hän asui
Betlehemissä.
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Kerran leijona hyökkäsi ja sai
saaliikseen pienen lampaan.
Nuori Daavid kävi leijonan
kimppuun. Hän sai lampaan
pelastetuksi, ja tarttui
karjuvaa leijonaa parrasta
ja tappoi sen. Daavid tiesi,
että Jumala auttoi häntä.

Jumalan profeetta Samuel
oli vielä murheissaan siitä,
että Saul oli rikkonut pahoin
Jumalaa vastaan. “Kuinka
kauan sinä aiot surra Saulia?”
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Jumala nuhteli Samuelia.
“Minä lähetän sinut Iisain
luo… sillä hänen poikiensa
joukosta olen valinnut mieleni
mukaisen kuninkaan.” Iisai oli
Daavidin isä.

Vaikka Samuel tiesi,
että kuningas Saul voisi
tappaa hänet, koska hän
etsi uutta kuningasta,
hän silti totteli
Jumalaa.
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Kun Samuel tuli perille,
Iisai toi seitsemän
poikaansa Samuelin eteen.
Ja Samuel sanoi Iisaille,
“Herra ei ole valinnut
ketään näistä.” Vain
nuorimmainen Daavid
oli jäljellä. Hän oli
paimentamassa lampaita.
Daavid haettiin paikalle.
Herra sanoi, “Tämä se
on, voitele hänet.”

Saulin hovissa Herran Henki oli
lähtenyt Saulista joka ahdistui suuresti. Hänen
palvelijansa ajattelivat,
että hyvä musiikki voisi
rauhoittaa Saulin
mieltä. Joku tiesi,
että eräs nuori
mies osasi soittaa
hyvin harppua.
Arvaatko kuka
tuo nuori mies
oli? Tietysti
Daavid.

7

8

Kun Daavid oli palannut kotiinsa, Saul kävi suuren
taistelun filistealaisia vastaan. Daavidin veljet
taistelivat Saulin armeijassa. Iisai lähetti Daavidin
rintamalle viemään veljilleen ruokaa ja katsomaan,
miten he voivat.

Daavidin musiikki rauhoitti Saulia
ja selkeytti hänen ajatuksiaan.
Saul kysyi Iisailta, saisiko Daavid
jäädä kuninkaan palvelukseen.
Kun Saul oli masentunut tai
peloissaan, Daavid soitti
hänelle harppua. Se auttoi.
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“Valitkaa joukostanne yksi, joka tulee tänne
minua vastaan!” Goljat huusi. Jos hän voittaa minut
taistelussa ja tappaa minut, meistä tulee
teidän orjianne, mutta jos minä voitan ja
tapan hänet, teistä tulee meidän orjiamme
ja te joudutte
palvelemaan
meitä.”

Goljat, jättiläisenkokoinen filistealainen,
oli säikäyttänyt kaikki Israelin sotilaat.
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Sitten Daavid sanoi Saulille, “Älköön kukaan
menettäkö rohkeuttaan hänen vuokseen; minä,
sinun palvelijasi, menen taistelemaan filistealaisen
kanssa.” Saul halusi Daavidin pukevan ylleen
haarniskan ja kantavan miekkaa. Sen sijaan Daavid
otti linkonsa ja keräsi viisi sileää kiveä joesta.

Kun Israelin miehet näkivät tuon jättiläisen, he
pakenivat ja pelkäsivät suuresti.
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Goljat nauroi kun hän näki nuoren Daavidin jolla ei
ollut edes sota-asua. “Minä syötän sinun lihasi
taivaan linnuille ja villipedoille!”
hän karjui. “Minä tulen sinua
vastaan Herran nimessä!”
Daavid vastasi. “Tänä
päivänä Herra jättää
sinut minun käsiini…
sota on Herran
vallassa!”

Sitten Daavid juoksi Goljatia kohti. Juostessaan
hän linkosi yhden kiven suoraan Goljatin otsaan.
Goljat kaatui!
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Kuningas Saul ei muistanut, että tämä oli sama
Daavid joka oli rauhoittanut häntä harpun soitolla.
Hän asetti Daavidin armeijansa
johtoon – ja oli kateellinen kun
ihmiset osoittivat kunniaa
Daavidin voitoille.

Daavid veti nopeasti esiin Goljatin suuren miekan
ja iski häneltä pään poikki. Kun filistealaiset
näkivät, että Goljat oli kuollut, he juoksivat
henkensä edestä.
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“Kuninkuus häneltä
enää puuttuu,” Saul
ajatteli. Siitä
päivästä lähtien
Saul katseli
karsaasti Daavidia.
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Kuningas Saulin mieli oli taas ahdistunut. Daavid
soitti musiikkia ja yritti rauhoitella häntä. Kolme
kertaa Saul heitti keihäänsä Daavidia kohti. Mutta
joka kerran Daavid
vältti sen.
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Saul pelkäsi Daavidia koska hän tiesi, että Herra oli
hänen kanssaan, mutta oli lähtenyt Saulista.

Saulin poika Jonatan rakasti Daavidia kuin
veljeä. “Isäni Saul aikoo surmata sinut,”
hän varoitti Daavidia. Daavid pakeni.
Hänen vaimonsa pani vuoteeseen
Daavidin paikalle täytteitä ja laski
Daavidin itsensä ikkunasta yöllä
pakoon. Kun Saulin miehet tulivat
aamulla, Daavid oli poissa.
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Daavid lähti etsimään paikkaa, missä hän voisi asua
rauhassa pelkäämättä, että Saulin sotilaat
löytäisivät hänet.

Daavidin piti paeta Saulia kauas pois. Sitä ennen
hän teki Jonatanin kanssa liiton. He lupasivat aina
auttaa toisiaan. Ystävykset sanoivat murheissaan
toisilleen hyvästit.
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Paimenpoika Daavid
Tämä kertomus löytyy Raamatusta,
1 Samuel 16-20

“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!

