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I disse kapitlene er David stadig på flukt fra Saul, fordi Saul ønsker å drepe ham. Men David 
unnslipper Saul hver gang Saul prøver å få tak i ham. Tre ganger i løpet av denne perioden hvor 
David og mennene hans gjemmer seg i ødemarken, blir David fristet til å synde. Første gangen 
har han mulighet til å drepe Saul inne i en hule (1 Sam 24), den andre gangen holder han på å 
drepe den onde mannen Nabal (kap. 25) og den tredje gangen har David igjen mulighet til å 
drepe Saul mens Saul sov (kap. 26). David motstår disse fristelsene hver gang. 
	 I kapittel 26 snek David og en av mennene hans seg inn i leiren til Saul mens alle sov. 
David kom helt bort til kong Saul, og soldaten til David var klar til å drepe Saul og mente at det 
måtte jo være en mulighet som var gitt ham av Gud. Men dette var ikke den rette måten å gjøre 
det på, mente David. Å drepe Saul på en slik måte, ville være som å røve til seg kongeriket. Men 
Gud hadde jo salvet David til konge, derfor måtte det skje på en god måte, uten at David var 
nødt til å synde for å oppnå Guds mål. Han kunne ikke ta noen snarveier til tronen. 
	 Jesus ble også fristet av djevelen tre ganger i ødemarken, men motstod dem (Luk 4). 
Det er altså ikke slik at kristne ikke vil møte prøvelser. Fristelser møter oss også, både i stort og 
smått. Noen ganger blir vi fristet til å gjøre onde ting, andre ganger blir vi fristet til å frastå fra å 
gjøre godt. Jesus ønsker å hjelpe oss til å motstå alle slike fristelser og, som David, søke Guds 
vilje i stedet. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Hvordan ser du på deg selv? Er du en som i prøvelser og fristelser vender deg til 
Jesus? 

• Trenger du å justere dine forventninger til det kristne livet på noen måte? 

• Når blir du fristet til å selv forsøke å se rettferdigheten skje fyllest, istedet for å la 
Gud sørge for rettferdighet? Hva kan du lære fra David om å la Gud være 
dommeren? 
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• På hvilke måter ville du likt å ta snarveier gjennom det du erfarer nå? Hvordan kan 
du la Jesus hjelpe deg slik at ikke snarveiene blir synder?


