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Absalom ønsket ikke å vente på at hans far kong David skulle dø på naturlig vis, og forsøkte seg 
derfor på et statskupp. Absalom var en kjekk mann med langt hår, men hans vakre hår ble til 
slutt hans bane. Han ble hengende fast i et tre og Joab kastet tre spyd mot Absalom og drepte 
ham. Kong David sørget over Absalom, som påvirket folkets holdning til seieren de hadde 
vunnet over Absaloms opprør: «Slik ble seieren den dagen vendt til sorg for hele folket» (2 Sam 
19,2). Joab, hærens øverstekommanderende, irettesatte David for at han åpenlyst sørget 
høylytt og synlig over sin sønns død og ba ham om å gå til folket for å «tale vennlig til dem». 
(19,5-7). 
	 Det å ha sønner er en utfordring og en velsignelse. Hva lærer vi? David er et bilde på 
Kristus, men han er også lik oss også. Vi er opptatt av barna våre, og vi skjønner at David elsket 
sønnen sin. Kanskje han burde ha elsket sønnen sin mer mens han fortsatt var i live. David 
hadde vist Absalom en kald skulder. Det er bedre med en åpen favn. Har man tenkt å gjøre noe 
godt, så gjør det før en person dør. 
	 Bibelen snakker om forholdet mellom foreldre og barn. Kristne bruker uttrykket 
«bønnebarn». Vi ber for barna våre, og spesielt de som ikke har tatt imot Jesus som frelser. Det 
er for at vi skal slippe å være i den situasjonen som David var i. På korset ordnet Jesus opp i 
det smertefulle skriket som kommer fra Davids hjerte. På korset ropte Jesus: «Min Gud, min 
Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matt 27,46). Sønnen roper til Far. Jesus opplever avstanden 
fra Gud. Paulus sier at han smakte døden for oss alle, og at han ble gjort til synd for oss. Min og 
din synd ble båret av Jesus. Men Jesu frelsesverk på korset slutter ikke med dette, men det 
slutter med Jesu siste ord: «Det er fullbrakt» (Joh 19,30). Etter dette kom lyset ned i verden og 
Han som er lysets Herre stod opp fra graven. Da slipper vi dette såre ropet som Jesus ropte for 
oss på korset. 
	 Vi kan uroe oss over hvordan det vil gå med barna våre. Hvis forholdet med Jesus ikke 
er i orden, så kanskje man bebreider seg selv for sin egen innsats i oppdragelsen. Når du 
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opplever det, så må du gå til Bibelen og finne din trøst der. Du finner ikke trøst ved å søke ditt 
eget hjerte. Du kunne ikke frelse deg selv, og du kan ikke frelse dine barn. Derfor må du legge 
dem fram for Jesus og be om at Han skal gripe inn i deres liv. «Be, så skal du få» (Matt 7,7). Og 
vi kan være sikker på at Gud vil at alle skal bli frelst.	  
	 Fil 2,13: «For det er Gud som virker i dere, både å ville og å virke for Hans gode vilje.» 
Om du fortsetter å banke på himmelporten for barna dine, så skal du ikke ende som David som 
sørget over Absalom. Du skal få svar på dine bønner. Bønn er for bønnesvar. 
	  

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Har du noen bønnebarn, eller noen du ber regelmessig for at skal bli frelst? 

• Hva kan du gjøre for å ikke bli fylt av usunn angst for dine barns frelse? 

• Hva tror du at David kunne gjort annerledes for å unngå situasjonen hvor Absalom 
forsøkte å ta over makten og endte med å bli drept?


