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Jag har många gånger hänvisat till aposteln Paulus skrifter som talar om sådd
och skörd. Det är oerhört viktigt för alla kristna att förstå denna andliga lag som
är lika beständig och strikt som gravitationslagen. Gal. 6:7-9
Paulus sa även att vi skall lära av misstagen och synderna som Guds folk gjorde
på Gamla Testamentets tid. 1 Kor. 10:1-11
Gud uttalade en dom över kung David efter hans äktenskapsbrott med Bat-Seba
och mordet på hennes man som var Davids fel. 2 Samuel 12:9-12
David ångrade sina synder när han mötte profeten Natan och Gud förlät honom,
men han fick ta konsekvenserna av sitt handlande hela livet. vers 13-14
Davids ånger finns beskriven i Psalm 51
David hade inte förstått den förbannelse det innebär att ha många fruar; Gud har
alltid haft för avsikt att en man bara skall ha en fru 1 Mos. 2:20-25; Matt. 19:3-6

DU KAN SJÄLV SKADA DIN SJÄL
Kung David kunde ha undvikit mycket av sorgerna sitt liv, men valde att inte göra
det. Han kunde ha ändrat sin livsstil när han träffat Natan genom att ekonomiskt
försörja kvinnorna han gift sig med, men slutat att leva ihop med dem och ägna
sig åt att tjäna Herren och sitt ämbete som kung över Israel, men istället fortsatte
David som vanligt och det kostade honom mycket.
De barn han var far till med de många fruarna blev snart vuxna. De älskade inte
varandra och det fanns ständigt rivalitet. Varenda en av de sju fruarna hade en
egen bostad och David ute hos en av fruarna och deras barn en kväll i taget.
Därför fick barnen sin uppfostran genom modern eftersom David tillbringade
dagen i palatset där han också intog sina kungliga måltider.
Men David var inte nöjd med sina sju fruar när de blev till åren, och han lade till
tio konkubiner till sitt harem. 2 Samuel 20:3

INCEST
Kung David hade sex fruar som han gifte sig med efter sin första fru, Mikal, kung
Sauls dotter. 2 Samuel 3:1-5, 14-16
Alla sex fruarna födde söner. Två av dem hette Absalom och Amnon. Absalom
hade en syster som hette Tamar, som var Amnons halvsyster och han fick lust till
henne. 2 Samuel 13:1-2
Amnons kusin var listig och gjorde upp en plan så att Tamar skulle bli ensam
med Amnon, så att han kunde våldta henne. vers 3-5
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David var dåren som gjorde våldtäkten möjlig. vers 6-7
När Amnon hade våldtagit sin syster förvandlades hans åtrå till hat och han drev
bort henne. vers 8-17
Davids reaktion på detta var vrede, men han lät inte rättvisan segra, utan lät
Amnon gå! vers 21

MORD
Absalom var skadad till sin själ så hat och mord började växa till i hjärtat och han
började konspirera mot Amnon om hur han skulle döda honom. vers 22-23
David återtog rollen som dåre. vers 24-27
Amnon avrättades. vers 28-29

KUNG DAVID BLEV HELT FÖRSTÖRD
Man meddelade David att alla hans söner hade dött och han blev helt förstörd.
vers 30-31
Davids brorson kände till Absaloms komplott och sa att avrättningen kom till för
att Amnon hade våldtagit Tamar, men att ingen av de andra sönerna hade blivit
dödade. vers 32-33
Absalom flydde till sin sin farfar, Talmai, kung av Gesur. vers 37-38

SAMMANFATTNING
David var en mäktig krigare men han misslyckades i rollen som husbonde och
fader.
När David såg att hans familj höll på att brytas sönder gjorde han ingen åtgärd
utan lät familjen förfalla.
När man läser Bibelns redogörelse för Davids barn, står det klart för oss att de
inte vandrade med Herren, och David felade när han skulle föra sina barn till den
rätta, levande tron på Gud.
Folket i USA kan liknas vid Davids familj och har många hem som inte kunnat
hållas ihop, skilsmässotalen ligger på ca 60%, miljoner människor lever utanför
äktenskapet och barnen ledws inte rätt utan tänker bara på sex, droger och en
generellt syndig livsstil.

FINNS DET BOT?
Den boten finns redan och Bibeln visar oss:
1. Folk behöver bli födda på nytt. Joh. 3:1-8
2. Vi måste börja leda våra barn rätt. 5 Mos. 6:3-9
3. Vi behöver söka Herren som nation. 2 Krön. 7:12-15
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Är du en del av lösningen eller av problemet?
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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