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Psaltaren har i ca tre tusen år varit en källa till båtnad och inspiration för det
hebreiska folket och de hedningar som blivit frälsta och är en del av Kristi Kropp.
De flesta psalmerna skrevs av kung David, men det finns inga dateringar, så vi
vet inte hur många han skrev som herde i sin ungdom eller som stridsman innan
han blev kung.
Mycket få kristna har tittat på David som människa.
Han föraktades av sina bröder när han var pojke.
När han slog Goliat och räddade Israel från att besegras av filisteerna, så
anställdes han av kung Saul och stod högt i kurs, men med tiden blev Saul hans
fiende som han försökte döda vid många tillfällen.
En kort tid gick han över till filisteerna och blev en kringflackande marodör som
levde på att plundra och döda en del människor.
Senare blev han kung över Juda, och när den tiden kom, kung över hela Israel.
Som kung vandrade han med Gud mesta tiden, men begick äktenskapsbrott och
mord när han tog Bat-Seba från Uria.
David blev tvungen att fly för sin egen son när Absalom försökte mörda honom
och ta över riket.
Svärdet lämnade aldrig Davids hus, och det förekom ständiga mord och incest
bland hans ättlingar. Vid slutet av hans liv försäkrade sig Bat-Seba om att
Salomo skulle bli kung efter honom.
Hur kan en man med ett så förvridet liv producera psalmer inspirerade av den
Helige Ande? På något sätt lyckades han klara alla hinder och avsluta sitt liv
starkare än någonsin.

DAVID ÄR GUDS UTVALDE OCH SMORDE
David hade som yngling ingen förväntan på att bli kung av Israel men Gud var
den som utvalde honom. 1 Samuel 16:1, 6-13

GOLIATS DÖD
Davids sju bröder var inte nöjda med att bli förbigångna av Gud och föraktade
David för att han, så ung, redan skulle bli kung. 1 Samuel 17:22-28
David blev inte bitter och han vägrade ta anstöt. vers 29
Istället fokuserade han på Goliat, inte Israels armé, och insisterade ivrigt på att
han kunde fälla denne jätte. vers 32-37
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David var inte en utbildad soldat utan en duktig ung fåraherde som måste fyllas
med den Helige Ande. Det var inte äregirighet som drev honom mot Goliat, bara
en förvissning om att denne jätte snart skulle vara död. vers 38-51
Vi kan förstå David bättre om vi läser Psalm 2. Vi vet inte hur många år som gått
efter Goliats död, men vi vet att David hade tro och litade på Gud under dessa
ungdomsårens omständigheter. Psalm 2:1-12

DEN AVUNDSJUKE KUNG SAUL
Kung Saul ville att David skulle bli befälhavare över hans armé eftersom han var
en Guds smorde. 1 Samuel 18:1-2, 5
Men Saul greps av avundsjuka och avskydde när kvinnor i Israel upphöjde David
till något högre än han själv. vers 6-8
En ond ande fick tillträde till Sauls kropp och själ, och Saul försökte döda David.
vers 9-11
Saul visste inte vad han skulle göra med David. vers 12-16
Saul planlade det ena efter det andra, men istället drabbade dessa ting honom
själv och därför såg han David som sin fiende. vers 17-29
Istället för att bli bitter och sårad var David ren i Guds ögon. Kan det möjligen
vara så att Psalm 23 var Davids svar till HERREN under dessa tider?

DAVIDS CHANS ATT DÖDA SAUL
När väl kung Saul hade jagat bort David från palatset och staden Jerusalem, blev
han besatt av att finna och döda David, som jagades som ett djur av Saul och
hans armé. 1 Samuel 26:1-3
David hade haft en verklig möjlighet att döda kung Saul, men det fanns ingen
bitterhet eller avundsjuka i David. Han förstod att om han dödade Saul den
kvällen så hade han övertagit riket via svärdet, och det ville han inte. vers 4-12
Davids verkliga karaktär uppenbarades när han utmanade Abner och kungen.
vers 13-25
Davids själ avslöjas i Psalm 18 där han förkunnar att HERREN Gud är hans
klippa och frälsning och att han ej hade något att berömma sig för. Psalm 18:1-6
David tillskrev sin frihet från Sauls grepp till det faktum att han inte hade gjort
kungen något ont. vers 17-29
David förstod att det är Gud som rättfärdiggör oss. vers 30-36
Bara Gud kan ta oss ur fiendens grepp. vers 46-50

SAMMANFATTNING
David besegrade ont med gott. Gud skaffade undan Saul och satte David på
tronen.
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Jesus höjde ribban när han kom till Jorden, så om ribban var hög för David, är
den ännu högre för en nutida troende. Luk. 6:27-36
Gud är full av nåd och vill att hans barn också skall vara det!
När du är full av nåd, kan du inte vara bitter.
När du är full av nåd, kan du inte ta åt dig en förolämpning.
När du är full av nåd, kan ingen skada din själ.
När du är full av nåd, kan du inte hata, utan ger ut av kärlek (agape).

Hur är det med dig?
Kom ihåg att det är viktigt hur du börjar ditt kristna liv, men det är ännu
viktigare hur du avslutar det!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?
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