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Gjennom livet, gjennom et år eller en uke så skjer det mye forskjellig - på godt og vondt. 
I 1 Samuelsbok 13,13 står det at David var en mann etter Guds hjerte. Tenk å få det 
skrevet svart på hvitt. Men det vil ikke si at David var perfekt, at han aldri kom til å gjøre 
noe feil i sitt liv eller at han aldri kom til å føle på skam, skyld, frykt eller anger. Nei, han 
også var et menneske.  
  
I 1 Sam 16,11-13 blir David salvet av Samuel. For David var dette starten på en lang 
reise, hvor David ofte var forfulgt og ønsket drept av Saul, kongen i Israel på dette 
tidspunktet. Og etter mange mange år i Guds ledelse, og i Hans tjeneste, så går David 
feil. Han ser Batseba, Urias kone bade. Det resulterer i at David får Batsebas mann, 
Uria, drept i kamp for å forsøke å dekke over det han har gjort. Men i dette er altså 
Davids liv, det skjer både positive og negative hendelser.  
 
Og heldigvis så tenker vi ikke om David at hele hans liv var helt forkastelig fordi han 
gjorde noen feil. Han gjorde noen grove feil, men det visker ikke ut resten av livet hans. 
Men med oss selv så kan det kanskje noen ganger være sånn. At en feil veier så 
tungt. Og selv om vi også har gjort noe godt, så veier den feilen så mye mer i hjertet 
vårt. Det er nesten som at den veier mer. Det blir som en vektskål. Så forsøker vi da, å 
rette opp igjen ved å gjøre masse gode ting, eller si gode ord for å endre på vektskåla, 
men likevel føler vi at den siden av vektskålen med feilen er tyngre enn alle de gode 
tingene vi legger i den andre skålen. 
 
Men Jesus har jo sagt: «din tro har frelst deg» (Mark 10,52; 12,34; Luk 17,19)! Det er 
altså vår TRO, og det er den alene som kan frelse oss. Så uavhengig av hva vi gjør, så 
er vi frelst ved tro. Altså har vektskålen vippet over i vår favør, og uansett hvor mange 
feil vi har gjort, så vil den gode siden være tyngst i Guds øyne. 
 
Av nåde kan vi komme til Jesus i tro, og han vil gi oss hvile (Matt 11,28-30). Han vil gi 
oss det vi trenger. Uansett hvor mye godt eller vondt vi gjør, så lenge vi går til Gud, og 
har Ham i hjertet - så står det at det er vår tro som frelser oss. I Jesus er alt tilgitt og 
rent. Vi er ikke fulle av synd, skam eller skyld (Luk 7,40-50). 
 
Vi tenker ikke kun på Batseba når vi tenker på David. Vi tenker på salmene han skrev, 
på kongen han var, på slaget mot Goliat osv. Men gjør vi det i eget liv? I troen på Gud  
skal det finnes hvile for hjertet. Vektskålen er ment å stå i balanse, uansett hvordan vi 
forsøker å legge til eller trekke fra positive og negative sider. For i det store og hele så er 
det kun nåden som gjelder. Det er kun Guds nåde som gjør at vi kan tro på Ham og bli 
frelst i Ham (Ef 2,8). 
 
Kjersti avslutter med å lese Rom 3,21-31. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Hvordan vil du definere et fredullt hjerte? 
 

• Les Salme 51,10-12. På hvilken måte kan Gud skape i oss et «godt hjerte» etter 
at vi har gjort alvorlige feil og synder?  

 
• Hvordan kan selvbedrag gjøre oss til syndens slaver? 

 
• Hvorfor tror du vi noen ganger motsetter oss å se sannheten om oss selv? Hva 

skal til for at vi skal se sannheten - å se oss selv gjennom Guds øyne? 
 

• Les Rom 3,25. Hvordan stilte Gud Jesus fram for menneskene? Hvilken 
betydning har dette for oss og våre hjerter? 

 
 
 

 
	


