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Jesus varnade oss för att i de yttersta dagarna ska människorna vara vilseledda,
man ska förråda varandra och människorna ska hata varandra. Matt. 24:10
Jag tvivlar inte ett dugg på att detta kommer att inträffa. Förolämpningar, hat och
förräderier har det alltid funnits, men Jesus talade om en intensifiering av dessa
ting i en skala som människan inte sett förut. Vi måste förbereda oss på att möta
dessa ting med den Helige Ande. 2 Kor. 10:3-6
Kung David råkade ut för den värsta tänkbara formen av förräderi genom sonen
Absalom. Om vi ser tillbaka på dessa händelser finns det tre ting som vi bör
lägga märke till:
1. David styrde inte sina barn rätt, och det fick Absalom att tappa respekten
för sin far vilket senare övergick i hat.
2. När David borde ha fostrat sina barn, lät han det gå som det ville och
öppnade därmed vägen för Satans attacker.
3. David tog inte sina fruar till hjälp med att uppfostra barnen; istället visar
Bibeln att David använde fruarna som sexobjekt, utan att ha någon som
helst respekt för dem eller kärlek till dem.

BEDRÄGERI
David omgav sig själv med släktingar och en av hans generaler var Joab som var
Davids systerson. Joab var inte en vanlig krigare utan också en klyftig politiker
som ville täcka in allt. Joab var ungefär lika gammal som kusinen Absalom, och
om David skulle dö var det ju lämpligt att hålla sig väl med den blivande kungen.
När Joab förstod att kung David längtade att få återse Absalom gjorde han upp
en plan. 2 Samuel 14:1-3, 19-23
Istället för att döma Absalom för mordet på sin bror förbjöd David att han skulle få
komma till palatset och träffa kungen. vers 24
Absalom visste att han var en ståtlig man och var mycket märkvärdig för det. Han
var omtyckt. vers 25-26
Som brukligt var skulle den äldste sonen överta kungarollen. Amnon var Davids
äldste son, men hade eliminerats av Absalom. Nästa son hette Kileab som blivit
kronprins och stod mellan Absalom och tronen.
Absalom ville bli återupprättad till prins igen efter två år och ville att hans kusin
Joab skull förhandla med David men fick nej. vers 28-29
Absalom tvingade Joab att komma och tala med honom och han övertalade Joab
att tala i hans sak. vers 30-33
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Istället för att tillrättavisa sin son och döma honom för brodermordet
godtog David honom.

FÖRLORAD RESPEKT
Absalom hade förlorat all respekt för sin far och började konspirera om hur han
skulle kunna störta och döda honom. 2 Samuel 15:1-6
Absalom var 40 år när han började tråna efter Israels tron genom att ljuga för sin
far och starta ett uppror mot honom. vers 7-11

ABSALOM UTROPAR SIG SJÄLV TILL KUNG AV ISRAEL
Absalom utropade sig till kung över Israel i staden Hebron och David flydde från
Jerusalem när han fick höra det. vers 12-14
David hade hade själv dragit denna olycka över sig när han inte brydde sig om
sin familj. Hans själ blev mycket sårad och det var vid flykten från Absalom som
han skrev Psalm 3:1-8.
Man grät mycket. 2 Samuel 15:30
En av Davids mest betrodda rådgivare hade förrått honom. vers 31
Absalom hade mord i sinnet och fast besluten att mörda sin far. 2 Samuel 17:1-4

STRIDEN
Även fast hans egen son hade förrått honom och tänkte mörda honom, ville inte
David sin sons död, för även om Absalom hade gjort många misstag, var David
villig att förlåta sin upproriske son. 2 Samuel 18:1-5
Absalom och hans män var ingen match för Davids trupper: 20 000 dödades och
resten flydde sin väg. vers 6-8
Absalom fastnade i sitt eget fina garn, håret. vers 9-10
När Joab hörde att Absalom hade snärjt in sig i ett träd, visade han ingen nåd
utan lät döda honom. vers 11-15
Absaloms kropp hanterades på samma sätt som ett dött djur, och kastades i en
grop. vers 16-17

SÖRJANDET
David gladde sig inte när han fick veta att hans son hade dödats och hans armé
var på flykt utan sörjde djupt, även om hans son hade dödat honom om han
vunnit striden. vers 28-33
Davids systerson och general Joab blev mycket arg eftersom han riskerat sitt liv
på Davids sida och det var ett skäl till missnöje. 2 Samuel 19:1-6
Joab hotade David med ett ultimatum: sluta sörj och gå ut och tacka folket som
stödde dig. vers 7
David hade inget annat val än att fortsätta med sina plikter som kung. vers 8
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SAMMANFATTNING
1. Kung David kunde ha stoppat hela upproret om han hade arresterat
Absalom och dömt honom för mordet på sin bror.
2. När han inte stoppade upproret orsakade han stor skada i sin egen själ,
och döden för tiotusentals israeliter.
3. Kung David visade sitt sinnelag när han grät över Absalom och förlät
honom även om han skulle ha dödat David utan tvekan.
4. Ytterligare en tragedi träffade Davids familj när Adonia revolterade och
försökte bli kung före Davids död. 1 Kungaboken 1:5-7
Salomo lät döda Adonia sedan han blivit kung i Israel. 1 Kungaboken 2:23-25

VAD KAN VI LÄRA AV DAVID OCH HANS FAMILJ?
Trots sina fel och allvarliga tillkortakommanden visste David att Gud var hans
enda tillflykt. Psalm 13:1-6
David visste att endast Gud kunde hela hans trasiga själ och till sist var det enda
som räknades att stå med Gud. Psalm 103:1-18
Gud måste säga om David: 1 Samuel 13:14; Apg. 13:22
Det går dig väl om du lyssnar till Jesus. Matt. 5:43-48
En kärleksfull och förlåtande kristen får inte så lätt skador i själen!
Kom ihåg att det är inte så viktigt hur du börjar livet efter frälsningen utan
hur du slutar!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?
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