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DAVIDS SITUASJON  
«[…] Kongen bodde i huset sitt, etter at Herren hadde gitt ham ro for alle fiendene hans på alle 
kanter […]» (2 Sam 7,1).  Det tok ca. 15 år fra Davids mottok salvelsen til å bli Israels neste 
konge, fram til han satt på tronen. I flere av disse årene hadde han ingen sted å bo. Men nå 
opplevde han rikdom og han var takknemlig og ydmyk. Han var hele tiden bevisst på at Gud var 
han Herre og at han hadde fått alt fra Gud. Også vi må huske å gi Gud ære for alt vi har. 
	 Han hadde også fred omkring seg. Det hjelper lite med et hus, hvis man ikke har fred. 
Det var en gave fra Gud. Jesus sa til disiplene: «Fred etterlater Jeg dere, Min fred gir Jeg dere. 
Ikke som verden gir, gir Jeg dere. La ikke deres hjerte bli grepet av angst eller frykt!» (Joh 14,27). 
Kanskje mangler vi komfort i livene våre, men Jesus har gitt oss sin fred. 

DAVIDS ØNSKE 
«Kongen sa til profeten Natan: ‘Se, jeg bor i et hus av sedertre, men Guds ark står under en 
teltduk.’» (7,2). David bodde i et luksuriøst hus. David ønsket at Gud skulle ha et fint hus å bo i 
som var finere enn et telt. Profeten sa at David kunne gjøre hva enn han ville (7,3). David hadde 
et hjerte som elsket Gud, og det ser vi i hans ønske om at Gud skulle ha det beste. 
	 Det var et legitimt ønske, men det var ikke Guds planer. Selv om vi ønsker å foreta oss 
noe som i utgangspunktet er en god ting, så er det likevel ikke alltid sånn at det er Guds plan. 
David underordnet seg Guds ønske. Det er viktig å være ydmyk som David og ta imot Guds 
ledelse i livene våre. 
	 Det var Guds vilje, og Gud er suveren. Gud elsker å se et hjerte som ønsker å gjøre etter 
Hans vilje, og da vil Gud også bruke den personen. Enten ved å stenge alle de dørene som ikke 
er Guds veier, og åpne dørene som er Guds veier. Jesus sa: «Men når Han, sannhetens Ånd, 
kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten. For Han skal ikke tale ut fra seg selv, men det 
Han hører, skal Han tale. Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme» (Joh 16,13). 

GUDS PLAN OG LØFTER TIL DAVID 
Gud får velbehag i å høre om Davids ønske, men det var ikke det Gud ville for David. Gud ville 
nemlig bygge et «hus» for David: «Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast for ditt ansikt til 
evig tid. Din trone skal være grunnfestet til evig tid» (7,16). Løftet ble oppfylt i Jesus, og det står 
at engelen Gabriel sa til Maria: «[…] du skal bli med barn og føde en Sønn, og du skal gi Ham 
navnet Jesus. Han skal være stor, og Han skal kalles Den Høyestes Sønn. Herren Gud skal gi 
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Ham Hans far Davids trone» (Luk 1,32). Dette var Guds plan. Gud må først ta initiativet til å 
bygge noe i oss, før vi kan bygge noe som helst for Gud. Gud trenger egentlig ikke noe fra oss, 
men Han ønsker å bygge noe for deg. Og det kan hende at du likevel kan bidra til det Gud vil 
bygge. 

DAVIDS BØNN OG TILBEDELSE 
David ber til Gud og sier: «Herre Gud, det ordet Du nå har talt om Din tjener og om Hans hus, la 
det stå fast til evig tid, og gjør som Du har sagt!» (7,25). Noen har sagt at vi ikke trenger å be, 
fordi Gud allerede vet hva vi trenger. Men David blir minnet på mens han ber at det er Gud som 
skal gjøre det. Og han visste at når han ble salvet til å bli konge, så tok det 15 år, slik at når Gud 
sier at Han skal gi David et hus, så visste han at han kom til å trenge veiledning. Gjennom bønn 
viser Gud oss veien vi skal gå. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Har ditt hjerte blitt formet av Gud til å gi deg lyst til å gjøre gode ting for Ham? 

• Forsøker du bare å gjøre gode ting, eller forsøker du å samkjøre ditt ønske om å 
gjøre godt med Guds plan? 

• Er det vanskeligere for deg å lovprise Gud enn å be Ham om ting? Hvorfor er det 
slik? Og hvordan kan vi fremdyrke gode vaner og holdninger med tanke på 
lovprisning? 

• Hvilke løfter fra Gud til deg kan du som en kristen direkte ta med i dine bønner? 

• Hvordan kan hungeren etter Guds herlighet bli overført til en lyst til å nå ut med 
evangeliet til andre?


