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Tilgangur:
Guð útvaldi Davíð og Hann útvelur okkur til að vinna sérstakt verk sem
eingöngu við getum unnið.



Ísraelsmenn vildu ekki vera áfram undir stjórn dómara. Þeir báðu Guð um nýjan
konung, sem hryggði Guð, hinn eina sanna konung þessa fólks, sem hann hafði
útvalið og leitt út í eyðimörkina.

Davíð er valinn af  Guði til að vera konungur

Fyrsti konungurinn hét Sál en hann var ekki trúr Guði. Síðan sendi Guð Samúel til að
finna annan konung til að taka við af  Sál. Þannig var Samúel leiddur af  Heilögum
Anda til þorps í Júdeu sem heitir Betlehem. Þetta er einmitt staðurinn þar sem Jesús
fæddist (Þegar Jesús fæddist fóru heilagur Jósef  og María mey til borgar fjölskyldu
sinnar, það er að segja borgar Davíðs konungs.)

Samúel kom til ættar Ísaí, sonarsonar Rutar, sem átti átta syni. Ísaí kynnti sjö elstu
synina fyrir Samúel en Guð valdi engan þeirra. Guð sagði við Samúel: „Guð velur ekki
eins og mennirnir sem dæma eftir ytra útliti, eftir styrk eða fegurð. Guð horfir inn í
hjartað”. Samúel bað því að fá að sjá Davíð litla sem gætti hjarðanna, eins og strákar
gerðu sem voru of  ungir til að vinna á ökrunum. Ísaí var mjög undrandi. Samt var
Davíð sá sem Guð útvaldi og Samúel vígði hann með helgri olíu til að veita honum
styrk Guðs. Mundu þetta, það er mikilvægt: styrkur okkar er sá sem kemur frá
Guði.

Davíð í þjónustu Sáls - Davíð sigrar Golíat

Sál hafði gaman af  því að hlusta á tóna hörpunnar, hljóðfæri sem fjárhirðar leika á
þegar þeir sitja yfir dýrum sínum. Það róaði hann því hann var mjög reiður. Davíð
varð tónlistarmaður hans. Þá skall á stríð við nágrannaþjóðina Filistea. Til þess að
forðast dauðsföll báðu þeir Hebrea að finna einn meðal sinna manna til að berjast við
Golíat, risastóran og mjög sterkan Filista. Sá sem vinnur myndi færa landi sínu sigur.







Hebrear voru áhyggjufullir, hver væri eiginlega nógu sterkur til að berjast við slíkan
mann? Davíð bauð sig fram. Sál sagði við hann: “Þú ert aðeins barn, Golíat mun rota
þig með einu höggi!” En Davíð hafði áður barist við ljón og birni til að vernda sauði
sína, hann var ekki hræddur. Þar sem enginn annar bauð sig fram í slíka orrustu var
Davíð látinn fara, án þess að nokkur trúði að hann gæti sigrað! Þeir lögðu á hann
herklæði en þau voru of  þung fyrir hann, hann vildi þau ekki. Davíð tók síðan staf
sinn og horfðist í augu við risann. Golíat var reiður yfir því að lítið barn var sent til að
berjast við hann: “Ég mun gefa fuglum og villidýrum hold þitt” Hann var ógnvekjandi
á að líta, en Davíð treysti á Guð. Í upphafi bardagans kastaði Davíð steini með
slöngvu sinni sem hæfði Golíat í ennið og hann féll niður dauður! Þá skildu Filistar að
Guð var með Ísrael og flúðu heim til sín.

Ímyndaðu þér sigur Davíðs! Því miður var Sál afar afbrýðisamur og þegar hann sá að
fólkið vildi frekar Davíð móðgaðist hann svo að hann hataði hann! Hann ákvað að
losa sig við hann. Hann lofaði Davíð að kvænast dóttur sinni ef  hann færi aftur í stríð
við Filista. Reyndar vildi hann senda Davíð í dauðann. En Davíð kom heim aftur,
sigursæll. Dag einn þegar Davíð var að spila á hörpu, sprakk Sál af  reiði og kastaði
spjóti sínu að honum. Davíð vék sér fimlega undan. Þar áttaði Davíð sig á því að hann
yrði að fara. Besti vinur Davíðs var sonur Sáls og hét Jónatan. Hann hjálpaði Davíð að
flýja.

Davíð verður konungur Ísraels

Þá tók við langt tímabil, þar sem Davíð var á flótta undan reiði Sáls sem reyndi að
drepa hann. Davíð gætti þess að skaða ekki Sál vegna þess að hann var konungur og
hann táknaði vald Guðs yfir fólkinu. Þegar hann frétti af  dauða Sáls og Jónatans vinar
síns var hann fjarri því að vera glaður yfir því að hafa losað sig við grimman óvin
heldur grét Davíð og fastaði. Hann orti líka sálm þeim til heiðurs. Hjarta Davíðs var
auðmjúkt og án íþyngjandi tilfinninga. Hann var með hjarta konungs.
Davíð varð konungur Ísraels og valdi borgina Jerúsalem sem höfuðborg sína. Þar sem
hann var guðrækinn leiddi hann sáttmálsörkina inn í borgina í mikilli göngu
þrjátíuþúsund manna. Örkin var það allra dýrmætasta sem til var í Ísrael. Davíð vildi
byggja musteri en Guð sagði honum að það yrði eftirmaður hans sem myndi byggja
það. Davíð var með barnslega sál og bað oft til Guðs.



Synd Davíðs

Davíð gerði mistök, rétt eins og aðrir menn. Alvarlegustu mistök hans voru þau að
vilja eiga konu þjóns síns, Úría. Hún var mjög falleg og hét Batseba. Hann syndgaði
ekki aðeins með henni heldur kom hann því til leiðar að Úría dó í bardaga.
Spámaðurinn Natan kom þá til Davíðs og sagði honum þessa sögu: „Tveir menn voru
í sömu borg, annar ríkur og hinn fátækur. Sá fátæki átti aðeins eitt lamb og gætti þess
vel. Gestur kom að húsi ríka mannsins. Í stað þess að taka sauð úr sinni eigin
kindahjörð drap hann sauð fátæka mannsins til að gera veislu.” Davíð vildi refsa
hinum seka og en Natan sagði þá við hann: “Þú ert alveg eins og sökudólgurinn þegar
þú tókst konu Úría.”
Í stað þess að reiðast Natani fyrir að dirfast að segja þetta skildi Davíð alvarleika glæps
síns og hann gerði mikla iðrun.

Uppreisn Absalons

Ríki Davíðs stóð lengi og var sigursælt gegn óvinum sínum. Ísrael var orðið voldugasta
ríkið á jörðinni. En Davíð var að verða gamall. Eitt af  börnum hans, Absalon, vildi
taka við ríki hans. Absalon tókst að safna saman herliði og réðst á móti föður sínum.
Davíð flúði frá Jerúsalem eftir vegi sem síðar varð leiðin sem Jesús gekk til Golgata.
Sumir hæddust að honum, en rétt eins og Jesús seinna meir, svaraði hann ekki háðinu.
Þessum átökum lauk með bardaga á milli stuðningsmanna Absalons og hermanna sem
voru hliðhollir konungi. Davíð bað þá um að þyrma lífi Absalons. En Guð refsaði
honum fyrir glæpinn. Absalon reið á múlasna. Þá gerðist sá atburður að múlasninn
hljóp á eikartré og Absalon þurfti að grípa í trjágreinarnar til þess að falla ekki á
jörðina. Hann hélt sér í greinarnar eins og hengdur maður. Þá kom maður auga á hann
og drap hann. Davíð harmaði dauða Absalons mikið, hann elskaði son sinn þrátt fyrir
að hann hafi verið óvinur hans.
Þá skipaði Davíð son sinn Salómon, sem hann hafði eignast með Batsebu. til að vera
konungur Ísraels eftir sinn dag. Davíð ráðlagði honum að vera trúr lögmáli Guðs. Eftir
fjörutíu ár á konungsstól dó Davíð og allt fólkið syrgði hann.
Davíð er mestur Ísraelskonunga.
Við verðum að líkja eftir honum í gæsku hans, guðrækni og iðrun hans yfir göllum
í eigin fari.




