
1-2 Samuel



Bibelens “historiske” bøker
❖ “Historie” er et nyere gresk ord. Bibelsk historieskriving 

er ikke moderne historieskriving.!

❖ Hendelsene presenteres som at de faktisk skjedde, men 
fortellingene i GT er “mer enn historie”. !

❖ Tolkningene er like viktige som selve hendelsene. 
Teologi er viktigere enn kronologi.!

❖ De er “forkynnende historie”. 1-2 Samuel ønsker å 
legitimere kongedømmet under David.



Forfatter & datering

❖ 1 Kr 29:29 - “ Det som er å fortelle om David, fra først til 
sist, er skrevet opp i seeren Samuels krønike, i profeten 
Natans krønike og i seeren Gads krønike.”!

❖ 1 Sam 27:6 - “Derfor har Siklag tilhørt Juda-kongene helt 
til denne dag.” (Også 1 Sam 14:18, 17:52, 18:16, 2 Sam 
2:9). Tidligst etter Rehoboam (915 f.Kr.).!

❖ Dom 18:30 - “… helt til den dagen da folket ble bortført 
fra landet.” - Etter 722 f. Kr. hvis samme forfatter.



Tel Dan-stelen (“Davids hus-inskripsjonen”)

❖ Funnet i 1993, datert til 841 f.Kr.!
❖ “…ram, sønn av …, konge av 

Israel, og … drepte …ja sønn av 
… av Davids hus…”!

❖ J(eh)oram og Ahasja ble begge 
drept av Jehu i 841 f.Kr.!

❖ “Davids hus” er trolig også 
nevnt i Mesha-stelen (840 f.Kr.) 
og “Davids høyland” muligens 
i Sjisjaks relieff (925 f.Kr.)



To spørsmål som 1-2 Samuel ønsker å gi svar på

1. Hvordan bør Israels kongedømme fungere? !
2. Hvem bør kongen ligne på?



Struktur
1 Sam 1-8 !Israel under Samuel!

1 Sam 9-12 !Sauls vei til tronen

1 Sam 13-15 !Sauls regjeringstid

1 Sam 16 - 2 Sam 4 !Davids vei til tronen

2 Sam 5-20 !Davids regjeringstid

2 Sam 21-24 !Episoder fra Davids regjeringstid



Filisterne

❖ Trolig fra Kreta. !

❖ Var allerede i området på Isaks tid (1 Mos 26) og dukker 
opp i Dommerne. !

❖ På 1100-tallet f.Kr. kom det flere av dem, og de 
okkuperte kysten fra Gaza til dagens Tel Aviv.!

❖ Plassert der av Egypt som militære tropper da Egypt 
dominerte Kanaan, eller de tok området fra egypterne.



Israel under Samuel & Saul

1000-tallet f.Kr.



Kap 7: Folket omvender seg

❖ v. 2: De roper på Gud. Dommersyklusen gjelder fortsatt.!

❖ v. 3-6: Kvitter seg med avgudene (også i Dom 12:10) og 
innrømmer sin synd.!

❖ v. 10: Gud gir dem en stor seier mot filisterne (v. 13-14)!

❖ Konklusjon: De trengte absolutt ingen konge for å holde 
filisterne unna.



Kap 8: Folket ber om en konge

❖ Samuels sønner + ammonittkongen Nahasj (12:12) fikk 
dem til å ville ha en konge. !

❖ Samuel ga dem fred i mange år siden kap 7. Ingen god 
grunn til å be om en konge nå.!

❖ Moseloven: Vær annerledes enn de andre!



Kap 8: Folket ber om en konge

❖ Dommerne var Guds idé - monarkiet var folkets idé.!

❖ Det er ikke ideelt, men Gud tillater det.!

❖ Hvis kongen hadde fulgt loven, ville det ikke sett så 
veldig annerledes ut.



Hvorfor kaller Gud det et “frafall"? (8:8)

❖ De avsetter Gud som konge. Dommersystemet krevde 
tro til Gud, at de ikke trengte et stående militært forsvar.!

❖ De at de stoler mer på verdslig sikkerhet enn på Gud.!

❖ Problemet var uansett ikke systemet, men deres egen 
synd. Det var pga den at Gud lot fiendene angripe.



Vil vi være litt for mye som alle andre?

A. Det er ofte lettere å stole på 
det vi kan se enn på Gud.!

B. Meng deg med de rette folka.!

C. Vi må ikke miste 
”skarpheten” vår fordi vi vil 
være normale, “som alle 
andre” eller ikke 
påtrengende.





Saul - den første messias
❖ Akkurat den folket vil ha.!

❖ I kap 9 nevnes bare utseendet, 
ingenting om karakteren.!

❖ Fra Benjamin (settes i et dårlig lys 
på slutten av Dommerne?)!

❖ Ikke riktig stamme i følge 1 Mos 
49:10.!

❖ Navnet betyr “bedt om” (8:10).!

❖ Gud ga dem Saul som svar på 
deres forventninger for å vise at 
det er andre ting som er viktigere.



Kap 12: Samuel slutter som dommer
❖ Dommerne blir offisielt “frikjent” ved 

Samuel.!

❖ v. 13: Saul er kongen de selv har valgt.!

❖ v. 14-15: Moseloven gjelder fortsatt!

❖ v. 17: “En stor synd” å kreve en konge.!

❖ v. 19: Folket blir redde og skjønner at de har 
syndet. !

❖ v. 20-25: Tjen Gud av hele hjertet så går det 
bra. Samuel skal fungere som en profet etter 
dette (v. 23).!

❖ Gud er nådig og forpliktet på sitt folk. Hans 
kjærlighet til dem tillater monarkiet. !

❖ De må være trofaste mot Gud og ham først, 
så kongen.



13:1 - Sauls alder og regjeringstid

Alder Regjerte

NO11/ERV 30 2

NB88/KJ97 1 1

NIV/NAS 30 42

KJV 1 2

ESV ? ?

“Saul var sønn 
av (ett) år da han 

ble konge, og 
han regjerte to år 

over Israel.”



13:1 - sauls alder og regjeringstid
❖ Alder: !

❖ Starter regjeringstiden i kap 10 eller kap 13?!

❖ To greske manuskripter har 30.!

❖ Regjeringstid: !

❖ Slutter den i kap 15 eller kap 31?!

❖ Apg 13:21: “Gud ga dem Saul … i 40 år.”!

❖ Josefus har både 20 og 40 år.



Det forente riket

Kitchen! Merrill Provan, Long 
& Longman

Saul!      1042-1010 1051-1011 1030-1010

David 1010-970 1011-971 1010-970

Salomo 970-931 971-931 970-930



–Walter Brueggemann

“‘You have not kept the commandment of the Lord 
your God!’ (v. 13) This is a remarkable statement 
because Samuel cites no commandment that has 

been broken, nor can we construe one. The 
commandment that seems to have been broken is, 

‘Thou shalt not violate Samuel’s authority.’”



13:1 - Saul var tretti år gammel da han ble konge, og han var konge over Israel i 
to år.  2 Saul valgte seg ut tre tusen mann av Israel. To tusen av dem var sammen 
med ham ved Mikmas og i fjelltraktene ved Betel, og ett tusen var sammen med 
Jonatan ved Gibea i Benjamins landområde. Saul sendte resten av folket hjem, 
hver til sitt.  3 Jonatan slo filisternes vaktstyrke i Gibea, og det hørte filisterne. 
Saul lot hornet gjalle over hele landet, for han sa: «Dette skal hebreerne få høre.» 
 4 Hele Israel fikk høre at Saul hadde slått filisternes vaktstyrke, og at filisterne 
hadde lagt israelittene for hat. Da ble folket kalt ut for å følge Saul til Gilgal. 
 5 Filisterne samlet seg til kamp mot Israel med tre tusen vogner og seks tusen 
ryttere og med fotfolk så mange som sanden på havets strand. De dro opp og slo 
leir ved Mikmas, øst for Bet-Aven.  6 Israelittene ble hardt presset, og da de så 
hvor farlig det ble, gjemte noen seg i huler og tornebusker, i fjellkløfter, 
underjordiske ganger og brønner,  7 mens noen av hebreerne flyktet over Jordan 
til Gads og Gileads landområde. Saul var fremdeles i Gilgal, og hele folket fulgte 
ham, skjelvende av redsel.  8 Han ventet i sju dager, til den tiden Samuel hadde 
fastsatt. Men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket tok til å spre seg og gå fra Saul.



10:1 - Samuel tok en oljekrukke og helte oljen over Sauls hode. Han kysset ham og sa: 
«Nå har Herren salvet deg til fyrste over sin eiendom.  2 Når du går fra meg i dag, 
skal du møte to menn ved Rakels grav i Selsah i Benjamin-landet. De skal si til deg: 
Eselhoppene som du dro ut for å lete etter, er kommet til rette. Din far tenker ikke 
lenger på dem, men han er redd for dere og sier: Hva skal jeg gjøre for sønnen min? 
 3 Når du går videre derfra og kommer til Tabor-eika, skal du møte tre menn som er 
på vei opp til Betel for å tilbe Gud. Den ene av dem bærer tre kje, den andre tre 
runde brød og den tredje en skinnsekk med vin.  4 De hilser på deg og gir deg to 
brød som du skal ta imot.  5 Så kommer du til Guds Gibea, der filisterne har 
vaktpostene sine. Når du kommer til byen, treffer du på en flokk profeter som 
kommer ned fra offerhaugen. Foran dem går det noen som slår på tromme og spiller 
på harpe, fløyte og lyre, og selv er de grepet av profetisk henrykkelse.  6 Da kommer 
Herrens ånd over deg så du kommer i profetisk henrykkelse sammen med dem og 
blir et annet menneske.  7 Når du ser disse tegnene, så gjør det du makter! For Gud 
er med deg.  8 Gå foran meg ned til Gilgal. Der vil jeg komme til deg og ofre 
brennoffer og fredsoffer. Sju dager må du vente før jeg kommer og sier deg hva du 
skal gjøre.» 



2: ! Møte to menn ved Rakels grav i Selsah i Benjamin-landet.!

3: ! Tabor-eika: Møte tre menn som er på vei opp til Betel for å tilbe !
Gud. !

5a: Kommer til Guds Gibea, der filisterne har vaktpostene sine. !

5b:!Når du kommer til byen, treffer du på en flokk profeter som ! !
kommer ned fra offerhaugen.!

6: ! Da kommer Herrens ånd over deg så du kommer i profetisk ! !
henrykkelse sammen med dem og blir et annet menneske. !

7: ! Når du ser disse tegnene, så gjør det du makter! For Gud er med !deg. !

8: ! Gå foran meg ned til Gilgal. Der vil jeg komme til deg og ofre !!
brennoffer og fredsoffer. Sju dager må du vente før jeg kommer ! og sier 
deg hva du skal gjøre.



13:8 - Hvilket bud?
❖ 10:7 og 10:8 ser ut til å trenge en tidsperiode mellom seg.!

❖ Samuel hinter om filisternes vaktposter i 10:5.!

❖ Samuel vet at dette angrepet (10:7) kommer til å starte en krig. Da skal 
Saul dra til Gilgal og vente på Samuel (10:8).!

❖ Første gang han drar til Gilgal er med Samuel (11:15).!

❖ Andre gang han drar til Gilgal er uten Samuel (13:4). Hvorfor akkurat 
dit, om det ikke er pga 10:8?!

❖ Budet Saul bryter i 13:8 er det Samuel sa i 10:8. Poenget er at Saul gjør 
ofringene selv og går utover sitt mandat som konge. Han bryter med 
kongedømmets natur.



Kap 15: Saul mister kongedømmet
❖ “Guds vredesdom over amalekittene” (1 Sam 28:18)!

❖ v. 15: Saul viser igjen at han ikke hadde helt grep om hvordan han skulle forholde 
seg til Gud, og om Guds karakter.!

❖ v. 20: Unnskylder seg.!

❖ v. 21: Han skylder på folket. Kaller Gud for “din Gud” (også i v. 30).!

❖ v. 22: Gud vil ha lydighet og ikke offer.!

❖ v. 23: Saul har forkastet Guds ord fordi han ikke tok det 100% seriøst. Derfor har 
Gud forkastet Saul som konge.!

❖ v. 24, 30 Saul innrømmer synd og at han fryktet folket mer enn Gud. Egner seg 
derfor ikke som konge.!

❖ v. 26: Mistet dynastiet i kap 13, nå blir tronen tatt fra ham.



Kan Gud angre eller ikke? (15:11, 29, 35)

❖ ’Naham’ brukes alle tre gangene. Sannsynligvis ikke en 
selvmotigelse i samme kontekst, heller en nyanse.!

❖ v. 11 og 35: Gud “var lei seg” for at han hadde gjort Saul til 
konge. !

❖ v. 29: Saul prøver å få gjort om dommen, men Gud 
“ombestemmer seg” ikke etter at han har tatt en avgjørelse.!

❖ Hadde Gud vært som et menneske, så kanskje Saul ville ha 
kunnet overtalt ham til å få en sjanse til.





- Typisk formkritiker

“Det må være forskjellige tradisjoner om Davids 
vei til tronen som er årsaken til at Saul ikke ser ut 
til å vite hvem David er i kap 17, når han kjenner 

ham i kap 16.” 



Kap 16-17: Forskjellige kilder?
A. Tydelig link mellom kapitlene i 17:15. Saul og David har møtt hverandre tidligere i kap 

17 også.!

B. 17:55 - Saul husker trolig ikke navnet til Isai fra tidligere. Dette spørsmålet kan også 
omhandle mer enn bare navnet ettersom David nå skal bli Sauls svigersønn.!

C. Saul vet fra 15:28 og 18:8 at han skal bli erstattet av en “som er bedre” enn ham. David 
har akkurat vist at han er landets modigste.!

D. Fortellerteknikk: David er en “nobody” som akkurat reddet hele nasjonen. Eller kalles 
han “unggutten” og “unge mann” for å understreke at han var ung?!

E. Saul kaller ofte David for “Isai-sønnen” senere.!

F. Nå har David Guds Ånd, og Saul kan ikke lenger sørge for seier mot filisterne. Seieren 
bekrefter Davids salvelse og fortsetter derfor fra kap 16 (jf. Saul i kap 11). !

G. Guds Ånd er en kraftkilde… og nå har vi alle Guds Ånd!



“En ond ånd fra Herren”
❖ Understrekes at denne ånden kom fra Gud. Fordi han er uansett 

den som er ansvarlig for det onde? (Jes 45:7, Am 3:6)!

❖ 16:14, 23: David kommer inn i Sauls hoff og blir Sauls våpenbærer.!

❖ 18:10 - Saul prøver å drepe David => David kommer seg 
mirakuløst unna fordi Gud er med ham => Saul blir redd for 
David og sender ham fra seg => David blir satt til høvding over 
1000 mann => militær suksess => populær blant hele folket.!

❖ 19:9 - Saul prøver å drepe David => David rømmer til slutt landet 
og blir fredløs i mange år. Trengte han å lære å stole på Gud og 
være tålmodig?!

❖ Kan dette være Guds måte å få neste skritt til å skje?





- Robert P. Gordon: !

“David’s Rise and Saul’s Demise: Narrative Analogy in 1 Samuel 24-26”!

Vil David klare å komme seg til tronen uten å 
pådra seg blodskyld?



Kap 24-26: En blodskyld-sandwich
❖ Kap 25 har en funksjon mellom parallellhistoriene i kap 

24 og kap 26.!

❖ Alle tre gangene er det en teologisk grunn som gjør at 
David ikke tar liv.!

❖ Maon og Karmel (25:2) gir assosiasjoner til Saul 
(23:24-25, 15:12).!

❖ Kap 26 bygger på kap 24. Det er en grunn til likhetene, 
så vi kan se karakterutviklingen hos David.



Nabal = Saul

❖ Rike personer!

❖ Nekter å anerkjenne David!

❖ De er isolert fra sine nærmeste (22:8, 25:17, 19)!

❖ De kaller David “Isai-sønnen”!

❖ Saul sier han har vært “uklok” i 26:21 (ikke ‘nabal’)



Davids lærdom

Kap 24 Kap 25 Kap 26

Blir pushet til å drepe 
Saul, skjærer av en flik av 

kappen, angrer veldig 
etterpå.

David har tenkt å drepe 
Nabal men stoppes av 
Abigajil. David ser hva 
det hadde ført til og er 
glad. Gud tar livet av 

Nabal.

David vet på forhånd at 
han ikke vil drepe Saul.

Virker litt usikker på hva 
som er rett å gjøre.

Lærer hva som skjer hvis 
han overlater det til Gud

Sikker på at Gud vil ta seg 
av Saul.



Kap 28-30: Kronologi vs. teologi

❖ 28:4, 29:1 og 29:11 viser at kap 28 og 29 ikke er 
kronologiske. Hvorfor velger forfatteren å gjøre det?!

❖ Krigen begynner mens vi leser kap 30. Skjer ca. samtidig 
med kap 28.!

❖ Forfatteren vil få fram kontrasten mellom Saul og 
David.



Saul (kap 28) David (kap 30)

Krise Redd når han ser 
filisternes hær.

Sliten, fortvilet, truet 
med å bli steinet.

Løsning
Søkte råd hos Gud, 
deretter råd hos en 

spåkvinne.

Søker styrke hos Gud, 
kanskje før han søkte 

råd hos Gud.

Amalekittene! Samuel nevner at Saul 
mistet tronen pga dem.

David fullfører Guds 
dom over dem.

Relasjon med 
Gud?

Nei - og heller ikke i 
stand til å finne ut 
Guds vilje lenger.

Ja - og søker stadig 
råd hos Gud



Samuel fra de døde?
❖ Hun skriker til når hun ser Samuel. En uvanlig seanse. 

Juksemaker?!

❖ Ingenting som tyder på at dette ikke er Samuel selv. Han 
snakker akkurat slik Samuel gjorde, bruker navnet JHVH og 
kommer med en sann profeti om framtiden.!

❖ 1 Krøn 10:13-14:  “Slik døde Saul fordi han hadde vært troløs 
mot Herren og ikke holdt Herrens ord. Han hadde også 
rådspurt gjenferd, men ikke søkt råd hos Herren. Derfor lot 
Herren ham dø og lot kongedømmet gå over til David, Isais 
sønn.



En oppsummering av Saul
❖ Det er lett å synes synd på Saul som den tragiske personen han var. Men 

han var likevel ansvarlig for sine handlinger, og vi må stole på forfatteren.!

❖ Forstod aldri det israelittiske monarkiets natur og neglisjerte både Gud og 
Guds profet. Han aksepterte aldri at Gud var den virkelige kongen, så Gud 
aksepterte ikke Saul som konge heller. Kongen burde ikke være som Saul.!

❖ 1 Krøn 10:13-14 oppsummerer Sauls liv som “troløs mot Herren og ikke 
holdt Herrens ord. Han hadde også rådspurt gjenferd, men ikke søkt råd 
hos Herren.”!

❖ Ta Guds ord 100% seriøst. Ta Bibelen 100% seriøst. La den forandre oss og 
overbevise oss og lære oss. Stol på forfatteren og ikke på moderne kildekritikk med 
et “lavt syn” på Bibelen.



Struktur
1 Sam 1-8 !Israel under Samuel!

1 Sam 9-12 !Sauls vei til tronen

1 Sam 13-15 !Sauls regjeringstid

1 Sam 16 - 2 Sam 4 !Davids vei til tronen

2 Sam 5-20 !Davids regjeringstid

2 Sam 21-24 !Episoder fra Davids regjeringstid



Struktur
1 Sam 1-8 !Israel under Samuel!
1 Sam 9-12 !Sauls vei til tronen

1 Sam 13-15 !Sauls regjeringstid

1 Sam 16-21 !David i Israel

1 Sam 22 - 2 Sam 1 David som fredløs i ørkenen

2 Sam 2-4 David som konge over Juda

2 Sam 5-10 David som konge over hele Israel

2 Sam 11-12 David og Batseba

2 Sam 13-18 Absaloms opprør / David i ørkenen

2 Sam 19-20 David tilbake i Jerusalem

2 Sam 21-24 !Episoder fra Davids regjeringstid



2 Sam 5:9 “David slo seg ned i borgen 
og kalte den Davidsbyen.”





5 Mos 12:9-11
❖ Ennå er dere ikke kommet fram til hvilen, til den eiendom som 

Herren din Gud vil gi deg. Nå skal dere gå over Jordan og bosette 
dere i det landet som Herren deres Gud vil gi dere til eiendom. Han 
skal la dere finne hvile og få fred for alle fiender omkring, slik at 
dere bor trygt. Da skal dere komme med alt det jeg pålegger dere, 
til det stedet som Herren deres Gud velger ut, og der han lar sitt 
navn bo: brennofrene og slaktofrene deres, tienden og gavene dere 
bærer fram, og alle de offer som dere selv har gitt Herren løfte om.!

❖ 2 Sam 7:1: “Herren hadde gitt ham fred for alle fiendene rundt 
omkring.”!



Kongen bodde nå i huset sitt, og Herren hadde gitt ham fred for alle fiendene rundt 
omkring.  2 En dag sa kongen til profeten Natan: «Se, her bor jeg i et hus av sedertre, mens 
Guds paktkiste står i et telt.»  3 Natan svarte kongen: «Gjør alt som ligger deg på hjertet, 
for Herren er med deg!» 4 Samme natt kom Herrens ord til Natan:  5 Gå og si til min tjener 
David: Så sier Herren: Skulle du bygge et hus for meg til å bo i?  6 Jeg har da ikke bodd i 
noe hus helt fra den tid jeg førte israelittene opp fra Egypt og fram til denne dag. Jeg har 
vandret omkring med et telt som bolig.  7 Jeg vandret omkring med israelittene og 
høvdingene over Israels stammer, som jeg satte til å vokte mitt folk Israel. Sa jeg noen gang 
til noen av dem: «Hvorfor har ikke dere bygd et hus av sedertre for meg?»  8 Nå skal du si 
til min tjener David: Så sier Herren over hærskarene: Jeg hentet deg fra beitemarken der du 
fulgte saueflokken, og satte deg til fyrste over mitt folk Israel.  9 Jeg var med deg overalt 
hvor du gikk, og utryddet alle dine fiender for deg. Jeg har gjort navnet ditt stort, som 
navnet til de største på jorden. 10 Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel og plante 
det der. De skal få bo der og aldri bli uroet mer. Ugjerningsmenn skal ikke lenger plage 
dem som i gamle dager, 11 som det var på den tiden jeg satte dommere over mitt folk Israel 
og ga deg fred for alle fiendene dine. Nå kunngjør Herren at han vil bygge et hus for deg. 
12 Når dine dager er til ende og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer, 
en av ditt eget kjøtt og blod, til å etterfølge deg. Jeg vil grunnfeste kongedømmet hans. 
13 Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. 14 Jeg 
vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. Når han gjør noe som er ondt, vil jeg 
straffe ham med stokk og slag fra mennesker. 15 Men min godhet vil jeg ikke ta fra ham, 
slik som jeg tok den fra Saul da jeg lot ham vike for deg. 16 Ditt hus og ditt kongedømme 
skal stå fast til evig tid for mitt ansikt, og din trone skal stå støtt til evig tid.



2 Sam 11: Det tragiske vendepunktet

❖ v. 1: Året etter, på den tiden kongene pleier å dra i krig, 
sendte David av sted Joab og mennene hans, hele Israels 
hær. De herjet blant ammonittene og beleiret Rabba. Selv 
satt David hjemme i Jerusalem. !

❖ Gjentatt ord i kap 11: “sendte”



Davids plan A

❖ v. 8-9: Så sa han til ham: «Gå nå hjem og vask føttene 
dine!» Og da Uria gikk ut fra kongeborgen, ble det 
sendt en gave fra kongen etter ham. Men Uria la seg i 
porten til kongeborgen sammen med alle kongens 
tjenere. Han gikk ikke hjem.



Davids plan B

❖ v. 13: David kalte ham til seg, spiste og drakk sammen 
med ham og skjenket ham full. Men om kvelden gikk 
Uria og la seg på plassen sin sammen med kongens 
tjenere. Hjem gikk han ikke.



Davids plan C

❖ v. 14-15: Neste morgen skrev David et brev til Joab og 
sendte det med Uria. I brevet skrev han: «Sett Uria 
lengst framme, der kampen er hardest. Dra dere så 
tilbake fra ham, så han faller og mister livet!»



11:25 11:27

Da sa David til budbæreren: 
«Si til Joab at han ikke skal 

ta seg nær av dette. For 
sverdet fortærer snart den 

ene og snart den andre. Han 
skal fortsette å kjempe mot 
byen og rive den ned. Be 
ham være ved godt mot.» !

Men det David hadde gjort, 
var ondt i Herrens øyne.



2 Sam 12
❖ v. 1: Nå er det Gud som “sender” til David.!

❖ v. 9-10: Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det 
som er ondt i hans øyne? Hetitten Uria har du drept med 
sverd. Du lot ammonittene drepe ham, og du tok hans 
kone og giftet deg med henne. Fra nå av skal sverdet aldri 
vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt hetitten 
Urias kone. !

❖ v. 13: Sal 51 viser Davids sanne omvendelse.!

❖ v. 25: Gud “sender” en siste gang.



2 Sam 11-12

❖ Hva har skjedd med David? !

❖ Han takler ikke å ha så mye makt. Han sender og tar og 
går utover den makten han hadde fått av Gud.!

❖ “Hvem kan tjene som konge i Israel?” !

❖ Ikke engang David kan oppføre seg som de andre 
kongene. Selv David står til ansvar for Gud, og Gud 
bruker profeter til å korrigere kongen.



2 Sam 11-12

❖ “Ikke engang David var immun mot en slik situasjon, så 
det er ikke vi heller. Dette bør holde oss på knærne 
foran Gud. En gnist av begjær kan forårsake mange år 
med smerte i familien. Men dette feiltrinnet var ikke 
slutten. Gud gjenopprettet ham og David ble kalt den 
største kongen i Israel.”!

❖ Batsebas sønn Salomo blir den neste stamfar til Jesus. 
Det endelige resultatet er frelse til alle mennesker.



Ikke utsett deg for fristelse

❖ Ikke vær på feil sted. Ikke gå til en pub hvis 
du har et drikkeproblem.!

❖ “Lediggang er roten til alt ondt.”!

❖ “Bedre føre var enn etter snar.” Vær forberedt 
på at det kan skje deg også.



Han så, han ga etter, han handlet.

❖ Matt 5:28 - Den som ser på en kvinne for å begjære 
henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i 
sitt hjerte. !

❖ Den som ser “lenge” eller “stadig”. !

❖ “For å”: Hensikten er å begjære.!

❖ Matt 5:29 - Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv 
det ut og kast det fra deg!



C.S. Lewis



Davids historiske salmer
Salme 1-2 Samuel

59 1 Sam 19:11
56 1 Sam 21:10
34 1 Sam 21:13
142 1 Sam 22:1
52 1 Sam 22:9
54 1 Sam 23:19
57 1 Sam 24:1
18 1 Sam 24:11-12
51 2 Sam 12:13-14
3 2 Sam 15:14-16
63 2 Sam 16:2



Kap 21-24

A. Guds vrede mot Israel (21:1-14)!

! ! B. Davids helter (21:15-22)!

! ! ! C. Davids lovsang (ch 22)!

! ! ! C’. Davids siste ord (23:1-7)!

! ! B’. Davids mektige menn (23:8-39)!

A’. Guds vrede mot Israel (24:1-25)



Hva kan vi lære av David?



David og Guds ledelse
❖ Saul - han stoler på at Gud tar seg av det problemet.!
❖ Spør Gud om han skal dra opp til Juda => bosetter seg i landsbyene 

rundt Hebron => folket i Juda kommer til ham.!
❖ Abner kommer til ham.!
❖ Viser at han var uskyldig i Abners død => hele Israel kommer til ham.!
❖ Hiram kommer og bygger et slott for ham. !
❖ 2 Sam 7: David tar initiativ men Gud sier nei.!
❖ Han gir Gud æren for alt (2 Sam 7:18).!
❖ 2 Sam 10: Sender folk for å trøste amonittkongen => krig => stor seier!
❖ Vendepunkt i 2 Sam 11, hvor han for første gang tar uten at Gud gir.!
❖ 2 Sam 15:26 - Han aksepterer at Gud kanskje har forkastet ham.!
❖ Er åpen for at Sjimi (2 Sam 16:10) taler for Gud, og at han selv er 

forbannet.!
❖ Ber Joab om ikke å drepe Absalom. (2 Sam 18:5)!
❖ 2 Sam 19:22 - Igjen sikker på at han skal være konge.



David og Guds ledelse

1. Be om å bli ledet!

2. Stille oss åpne for å bli ledet!

3. Avvent og se!

4. Gripe mulighetene når Gud gir oss dem



Davids forhold til Gud
❖ Ber ofte Gud om råd når han skal ta avgjørelser (1 Sam 22:10, 15, 23:2, 

23:4, 30:8, 2 Sam 2:1, 5:19, 23, 21:1)!

❖ Ber til Gud i vanskelige situasjoner (1 Sam 30:6, 2 Sam 12:16, 12:20, 
15:31, 24:10 + salmene)!

❖ Ber til Gud i takknemlighet (2 Sam 7:18-29, 2 Sam 22 + salmene)!

❖ Har større tiltro til Guds barmhjertighet enn til menneskers (2 Sam 
24:14)!

❖ Han anerkjente alltid Gud som den egentlige kongen.!

❖ Han hørte på profetene, så ikke på dem som konkurrenter slik Saul 
gjorde. Han satte deres ord høyt.



Hva kan vi lære av David?

1. Hvordan har Gud ledet deg? !

2. På hvilke områder kan vi forvente at Gud leder oss?!

3. Anerkjenner vi Gud som kongen i livene våre?!

4. Har vi noe å lære av Davids forhold til Gud?!

5. Hvor søker vi styrke når livet er vanskelig?


