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Hvorfor utslettet 
ikke Gud Satan 
med en gang han 

gjorde opprør?
Bibelen forteller oss at synden oppstod da Satan, 
som var en av de fremste englene i himmelen, øn-
sket å opphøye seg selv til samme nivå som Gud (se 
Esek. 28, 12-17 og Jes. 14, 12-14). Siden den gang 
har det pågått en kamp mellom Gud og Satan, en 
kamp som godt kan betegnes som en kamp mellom 
godt og ondt. Bibelen forteller oss at etter syndefal-
let i Edens hage, ble vår jord den viktigste arena 
for utkjempelsen av denne kampen.

Del 3
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Hvorfor får han lov til å holde på?

 I Åpenbaringsboken finner vi en av de beste 
beskrivelsene av kampen mellom Gud og Satan:

”Og det brøt ut krig i himmelen. Mikael og eng-
lene hans kjempet mot dragen. Og dragen og 
englene hans kjempet, men de fikk ikke over-
taket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i 
himmelen lenger. Så ble den store dragen kastet 
ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen 
eller Satan, han som forfører hele verden. Han 
ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet 
ut sammen med ham. Så hørte jeg en høy røst 
i himmelen si: ”Frelsen og styrken og riket til-
hører fra nå av vår Gud, og makten tilhører 
Hans Kristus, for anklageren blant brødrene 
våre, han som anklaget dem fremfor Gud dag 
og natt, er kastet ned. Og de har seiret over 
ham i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt 
vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært, 
like til døden. Gled dere, derfor, dere himler, og 
dere som bor i dem! Ve over jordens og havets 
innbyggere! For djevelen har kommet ned til 
dere med stor vrede, for han vet at han har en 
kort tid.” (Åp. 12, 7-12)

 Vi fortelles at Satan, fremstilt som en drage, 
kjemper sammen med de englene som fulgte ham i opp-
røret mot Gud. Men de taper, hvilket gir grunn til glede i 
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himmelen. Samtidig blir det beskrevet hvilken ulykke det 
er for jorden, som på grunn av syndefallet var det eneste 
stedet hvor Satan fikk herredømme. Konsekvensen av 
synden og Satans opprør ser og erfarer vi daglig. Vi kan 
også gå bakover i tid så langt vi har historiske kilder, og se 
hvor mye elendighet det faktisk har ført med seg.
 Bibelen gir mange løfter om at synden med alle 
dens spor en gang vil bli utslettet. Også Satan og hans en-
gler vil bli utslettet. Enden på det hele vil altså bli god. 
Men likevel kan vi spørre: Hvorfor kunne ikke Gud bare 
ha utslettet Satan og de andre englene med en gang de 
gjorde opprør? – Slik at vi kunne vært spart for all den 
elendighet som skjer rundt oss og med oss?
 Det er denne problematikken vi nå skal se 
nærmere på. Hvorfor utslettet ikke Gud Satan med en 
gang? Hvorfor får han lov til å holde på? Hvorfor venter 
Gud så lenge før Han utsletter synden og dens opphavs-
mann?
 Noen forfattere har vist til at det var nødvendig 
at Gud lot Satan få utfolde seg, slik at resten av universet 
skulle forstå hva som var Satans sinnelag og hvilke alvor-
lige konsekvenser synden ville føre med seg. I boken Mot 
historiens klimaks uttrykker E.G. White dette på en svært 
god måte. Der står det om hvordan Gud forholdt seg til 
Satan da han gikk til kamp mot sin Skaper:

”Den allvise Gud lot ham fortsette inntil mis-
nøyen utviklet seg til åpent opprør. Planene 
hans måtte utfoldes helt og fullt så alle kunne se 
hva de gikk ut på og hva de førte til. Som salvet 
kjerub hadde Lucifer hatt en fremtredende po-
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sisjon. Englene aktet ham høyt, og han hadde 
stor innflytelse over dem.
...
Satan hadde en så høy status, og alt han gjorde, 
var så omgitt av mystikk at det var vanskelig for 
englene å bli klar over hva planene hans egent-
lig gikk ut på. Synden ville ikke bli fullstendig 
avslørt før den var fullt utviklet.
...
Det var nødvendig at alle ble klar over opprør-
erens virkelige karakter og målsetting. Han 
måtte få tid til å avsløre seg selv gjennom sine 
onde gjerninger.” (Fra Mot historiens klimaks, 
s. 382-383)

 Et viktig poeng her er hvordan ”den allvise Gud 
lot ham fortsette” slik at alle skulle få se hva planene hans 
gikk ut på og ville føre til. Satan ”måtte få tid til å avslø-
re seg selv gjennom sine onde gjerninger”. Det finnes én 
historie i Det gamle testamentet som kanskje mer enn 
noen annen kan lære oss noe om Guds visdom i forhold 
til Hans handlemåte overfor Satan, om hvorfor Gud valg-
te å gjøre det på denne måten, og hvorfor det var nødven-
dig at det ble gjort slik. 
 Den aktuelle historien er historien om David og 
Saul. Men før vi ser nærmere på den, vil jeg presisere hva 
jeg ikke har til hensikt å si. Jeg vil ikke si at denne histo-
rien er en parallell til eller et avbilde av kampen mellom 
Gud og Satan i himmelen. Jeg vil ikke si at David er et 
bilde på Gud og at Saul er et bilde på Satan. Det er to 
forskjellige hendelser, og det er mange ulike elementer 
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involvert i dem. Men det jeg ønsker, er å bruke historien 
om David og Saul som en illustrasjon, ettersom vi kan 
lære noe fra den om blant annet kampen mellom Gud og 
Satan, samt Guds handlemåte med Satan.

Gud velger Saul til konge

 Gud hadde ledet israelittene ut fra Egypt. Etter 
en del år får de omsider bosatt seg i Kanaan, det lovede 
land. En stund blir de styrt av dommere. Denne ordning-
en fungerer relativt bra, helt til folket en dag finner ut at 
de heller vil ha en konge over seg. De har sett at andre 
folkeslag har en menneskelig leder med krone og trone og 
alt som hører til. Nå vil de ha det samme. Det er ikke nok 
for dem at Gud er deres konge. De vil være som de andre. 
De vil ha en menneskelig konge, en som kan lede dem ut 
i krig og være deres synlige stolthet.
 Folket går da til Samuel, som er dommer på den 
tiden, og de krever å få en konge. Samuel tar det hele vel-
dig tungt, og han vender seg til Gud i bønn. Gud sier da 
til ham: 

”Hør på folkets røst i alt de sier til deg. For det 
er ikke deg de har forkastet, men det er Meg de 
har forkastet, for at jeg ikke skal være Konge 
over dem.” (1. Sam. 8, 7)

 Gud ber så Samuel om å advare folket om de 
praktiske konsekvensene ved å ha en konge (v. 11-18). 
Men de overser advarselen og fastholder sitt krav om en 
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konge. Gud gir dem det de ber om – og Han gir dem Saul.
 De som har litt kjennskap til historien om Israels 
konger, vet at det ikke akkurat er positive assosiasjoner 
som knyttes til Saul. Det kan derfor være nærliggende å 
tenke at: ”Ja, det var en dum ting folket spurte om. De 
forkastet Gud som sin øverste leder og ville heller ha en 
menneskelig konge. – Og som straff for det, gav Gud dem 
Saul” – Underforstått: Slik at de skulle forstå at de hadde 
gjort noe uklokt, og kanskje lære av sin feil...
 Denne tanken kan muligens virke rimelig, men 
jeg mener likevel den er feil. Jeg tror Saul var den beste 
kongen Gud kunne ha gitt sitt folk. Men Gud forsøkte 
også å vise dem at de hadde gjort et uklokt valg. I kapittel 
12 kan vi lese at Samuel forteller folket hva de egentlig 
har valgt og hva de har valgt bort. Deretter kommer det 
et utvær med regn og torden som blant annet går hardt 
ut over avlingen. Først da innser israelittene hva de fak-
tisk har gjort. De bekjenner sin synd og ber om tilgivelse, 
og Samuel understreker for dem hvor viktig det er at de 
følger Herren av hele sitt hjerte og tjener Ham (1. Sam. 
12, 20-25).
 Selve valget av Saul var imidlertid ikke et dårlig 
valg. Historien om hvordan Saul ble utvalgt og salvet til 
konge, er en ganske spesiell historie (1. Sam. 9). Den gir 
oss også et inntrykk av hvordan Saul var som person. Vi 
fortelles at Saul var ung, pen og høy (1. Sam. 9, 2). Fysisk 
sett var han med andre ord en perfekt konge. Men selv 
om han hadde et vakkert ytre, så mener jeg at han hadde 
et enda vakrere indre (karakter). 
 Mitt inntrykk er at Saul var en empatisk, ydmyk 
og gudfryktig mann. Han var lydig mot sin far og viste 
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omsorg for ham og for farens esler som var blitt borte (1. 
Sam. 9, 3-5). Han spurte gjerne Gud om råd (1. Sam. 9, 
6-10), og han var liten i egne øyne. Da Samuel første gang 
hintet til ham om at han skulle bli konge, svarte Saul:

”Er ikke jeg en benjaminitt, fra den minste av 
stammene i Israel? Og min slekt er den ringeste 
av alle slektene i Benjamins stammer. Hvorfor 
taler du da til meg på denne måten?” (1. Sam. 
9, 21)

 Da Saul senere skulle bli innsatt som konge, for-
telles vi at han hadde gjemt seg. Folket kunne ikke finne 
ham, og det var Gud som til slutt måtte avsløre hvor han 
var (1. Sam. 10, 21-22). 
 Det var noen israelitter som ikke ønsket å ha 
Saul som konge. De kunne ikke forstå hvordan han skulle 
kunne redde dem. De foraktet Saul og ville ikke gi ham 
noen form for anerkjennelse da han ble innsatt. Saul på 
sin side bare tidde, hvilket kan ha vært et uttrykk for hans 
ydmykhet (1. Sam. 10, 27).
 Noe senere ledet Saul israelittene i et slag mot 
ammonittene, som hadde angrepet en israelittisk by. Am-
monittene kom med svært ufine trusler. Blant annet ville 
de stikke ut det ene øyet på byens innbyggere for på den 
måte å føre vanære over Israel. Vi fortelles at da Saul fikk 
høre om dette, kom Guds Ånd over ham, og han mønst-
ret hæren. Israelittene beseiret ammonittene, og det var 
en overlegen seier. Noen av israelittene ble da arge på de 
mennene som hadde foraktet Saul og ment at han ikke 
burde være konge over dem, og de ønsket å ta livet av 
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dem (1. Sam. 11, 12). Men til dette svarte Saul:

”Ingen mann skal drepes på denne dagen, for i 
dag har Herren gitt frelse i Israel.” (1. Sam. 11, 
13)

 Dette eksempelet viser at Saul var ydmyk og 
villig til å tilgi. Hos ham var der ingenting som tydet på 
såret stolthet eller hevnlyst. I tillegg gav han Gud æren 
for den seieren som Israel hadde fått. Jeg vil derfor si at 
Saul, mannen som ble valgt til Israels første konge, var en 
mann med en beundringsverdig karakter. Jeg tror han var 
den perfekte konge for Guds folk, i hvert fall tilsynelat-
ende.

Saul faller fra

 Tiden går, og etter to år begynner ting å skje med 
Saul. Det første synlige uttrykk for at noe er i ferd med 
å forandres i Saul, finner vi i beretningen om kampen 
mellom israelittene og filisterne. Israelittene har gått til 
angrep på filisterne, som så mobiliserer sine hærstyrker. 
Filisterne er velorganiserte og mektige, og israelittene blir 
redde. Mange flykter eller gjemmer seg i klipper og huler. 
Men Saul og noen krigere blir værende. En hel uke venter 
de på at Samuel skal komme, men han uteblir. Saul blir 
da svært engstelig. Han ser at hæren hans er i ferd med å 
oppløses, så han bestemmer seg for å ta saken i egne hen-
der. Han ofrer til Gud på egenhånd, hvilket er imot det 
Gud hadde sagt. Ikke lenge etter at ofringen er utført, 
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kommer Samuel. Han sier til Saul:

”Du har handlet som en dåre. Du har ikke 
holdt budet fra Herren din Gud, det som Han 
har befalt deg. For hadde du gjort det, hadde 
Herren stadfestet ditt kongedømme over Israel 
til evig tid. Men nå skal ikke ditt kongedømme 
bli stående. Herren har utsett seg en mann et-
ter sitt hjerte, og Herren har befalt ham å være 
fyrste over sitt folk. For du har ikke holdt det 
Herren har befalt deg.” (1. Sam. 13, 13-14)

 Gud forkaster altså den kongen han selv har 
utvalgt. Årsaken er at Saul har vært ulydig mot Gud. Mot 
bedre vitende har han gjort imot det Gud har sagt. 
 Hva var det Saul hadde gjort? Han hadde ofret 
et dyr til Gud, et brennoffer. Retningslinjene for hvordan 
denne ofringen skulle foregå, står beskrevet i 3. Mosebok 
(kap. 1). Offerdyret skulle symolisere den kommende 
Frelseren, og ofringen var knyttet til prestetjenesten. Saul 
skulle derfor ha ventet på Samuel, slik han tidligere var 
blitt fortalt (1. Sam. 10, 8). Det mest alvorlige, som også 
blir nøye understreket, var at Saul visste hva Gud hadde 
sagt. Likevel valgte han å gjøre imot Guds påbud. Han 
valgte altså å være ulydig mot Gud.
 Saul får da den alvorlige beskjeden om at Gud 
har forkastet ham som konge etter bare to år, og at Han 
allerede har utvalgt en annen til å være konge i stedet. 
Likevel fortsetter Saul å være israelittenes konge. Leser vi 
videre, kan vi se at han både leder hæren i krig, overvin-
ner fiender og befester sitt kongedømme. Var Samuels 
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utsagn bare tomme ord, en innholdsløs trussel eller en 
symbolsk tale?

Gud angrer 

 I kapittel 15 fortelles vi at Gud, gjennom Samuel, 
ber Saul gå til krig mot amalekittene og utrydde dem. Saul 
gjør som han får beskjed om, og israelittene slår dem full-
stendig. Men de tar vare på kongen og de beste av dyrene 
– i stedet for å drepe dem, slik Gud hadde sagt. Gud sier 
da til Samuel:

”Jeg angrer på at jeg har satt Saul til å herske 
som konge, for han har vendt seg bort fra å 
følge meg, og han har ikke latt Mine ord stå 
fast.” (1. Sam. 15, 11)

 Gud angrer sitt valg av Saul. Vi får oppgitt to 
grunner til dette:

1) ”for han har vendt seg bort fra å følge Meg...”

2) ”og han har ikke latt Mine ord stå fast...”

 Den Saul som Gud utvalgte til å bli konge, var en 
mann som fulgte Gud og var lydig. Nå hadde Saul vendt 
seg bort fra Gud og begynt å gå på andre veier. Han var 
ikke lenger lydig mot Gud og det Gud sa.
 Samuel drar for å møte Saul. Han får da vite at 
Saul hadde dratt til Karmel. Her hadde han reist et min-
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nesmerke for seg selv, før han dro videre (1. Sam. 15, 12). 
Denne handlingen viser tydelig hvilken forandring som 
hadde funnet sted hos Saul. Han var en ydmyk mann da 
han ble valgt og innsatt som konge, og også den første 
tiden. Han hadde ingen høye tanker om seg selv, og han 
gav Gud ære for israelittenes seier i krig. Men nå hadde 
han reist et minnesmerke for seg selv, ikke for Gud. 
 Når Samuel omsider møter Saul, konfronterer 
han ham med dette:

”Da du var liten i egne øyne, var du ikke da 
overhode for Israels stammer? Og salvet ikke 
Herren deg til konge over Israel?” (1. Sam. 15, 
17)

 En viktig del av årsaken til Sauls ulydighet og 
frafall, var at han ikke lenger var liten i egne øyne. Han 
hadde begynt å opphøye seg selv. Han gav seg selv den 
ære Gud skulle hatt.
 Samuel tar så opp med Saul at han nok en gang 
har vært ulydig mot Guds påbud ettersom han sparte 
amalekittenes konge og de fineste dyrene. Saul begynner 
da å unnskylde seg, noe som viser at han er i ferd med å 
fjerne seg lenger og lenger bort fra Gud. Vi kan sammen-
likne det med hvordan Adam og Eva forsøkte å unnskylde 
sin synd etter syndefallet. De hadde valgt å være ulydige 
mot Guds påbud, men de ønsket ikke å innrømme det. 
Adam skyldte på Eva og på Gud som hadde skapt henne, 
mens Eva på sin side skyldte på slangen, som også var 
blitt skapt av Gud (1. Mos. 3, 12-13). 
 På tilsvarende vis forsøker Saul å unnskylde seg 
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med at han har vært ganske lydig (1. Sam. 15, 20). Det 
eneste unntaket er kongen og dyrene som er blitt spart. 
Men grunnen til at dyrene ble spart, var at de skulle ofres 
til Gud. Tanken var altså at dersom de bare gav dem til 
Gud eller gjorde det for Gud, så var alt i orden. Men i 
Guds øyne fungerer det ikke på denne måten. Samuel sier 
så til Saul:

”Har Herren like stort velbehag i brennoffer og 
slaktoffer som i lydighet mot Herrens røst? Se, 
lydighet er bedre enn slaktoffer, og lydhørhet er 
bedre enn fett av værer.” (1. Sam. 15, 22)

 Saul kunne gi all verdens rikdommer i gave til 
Gud eller utføre hundrevis av religiøse handlinger sam-
tidig som han proklamerte at det skjedde til Guds ære. 
Men hvis han virkelig hadde elsket Gud, ville denne kjær-
ligheten først og fremst komme til uttrykk i lydighet – i 
lydighet mot Guds ord. Samuel fortsetter:

”For gjenstridighet er som spådomssynd, og 
trass er som overtredelse og avgudsdyrkelse. 
Siden du har forkastet Herrens ord, har Han 
også forkastet deg, så du ikke skal være konge.” 
(1. Sam. 15, 23)

 Samuel forsøker å sette tingene i perspektiv for 
Saul og vise ham at han er i ferd med å falle fra Gud. Saul 
på sin side unnskylder seg på en måte som kanskje mange 
andre ville være enig med ham i. De ytre handlingene 
Saul utførte, skulle knyttes til tilbedelse av Gud. Dette 
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er noe mennesker har gjort opp gjennom hele historien, 
ikke minst Den romersk-katolske kirke i middelalderen. 
Kirken har innført en rekke tradisjoner som ikke har noe 
med kristendom å gjøre, men som de bruker og knytter 
til tilbedelsen av Gud. Et godt eksempel er helligholdels-
en av søndagen, som blir sagt å være til Guds ære – selv 
om Gud selv sier at det er ukens syvende dag, sabbaten, 
som skal holdes hellig (2. Mos. 20, 8-11. Men historien 
om Saul viser at Gud ikke aksepterer det – selv om det blir 
sagt å være til Hans ære. Det er lydighet mot Hans påbud 
som gjelder.
 Saul får nå klar beskjed om at han er forkastet 
som konge. Samuel sier:

”I dag har Herren revet kongedømmet over Is-
rael fra deg, og Han har gitt det til en som er 
bedre enn du...” (1. Sam. 15, 28)

 Det blir videre understreket for Saul at avgjørels-
en er definitiv (v. 29). Deretter fortelles vi at Saul innrøm-
mer at han har syndet. Han sier til Samuel:

”Jeg har syndet. Men jeg ber deg, gi meg likevel 
ære foran de eldste i mitt folk og for Israel, og 
vend tilbake sammen med meg, så jeg kan tilbe 
Herren din Gud.” (1. Sam. 15, 30)

 Samuel blir med Saul tilbake, og de tilber Gud. 
Men dette var det siste Samuel hadde å gjøre med Saul.

”Samuel gikk ikke mer for å treffe Saul før den 
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dagen han døde. For Samuel sørget over Saul, 
og Herren angret at Han hadde gjort Saul til 
konge over Israel.” (1. Sam. 15, 35)

Likheter mellom historiene

 Det er etter hendelsen med ofringene at Gud 
sender Samuel til Betlehem for å salve David til Israels 
nye konge (1. Sam. 16). Gud har med andre ord utvalgt 
seg en ny konge, og David er blitt salvet. I prinsippet er 
han nå Israels nye konge. Likevel går det lang tid før han 
overtar tronen. Saul fortsetter å fungere som israelittenes 
konge – selv om han er blitt forkastet.
 Det er to viktige spørsmål vi kan stille i forhold 
til denne situasjonen. Det første er relatert til Sauls synds-
bekjennelse. Vi så i 1. Sam. 15, 30 at Saul innrømmet sin 
synd overfor Samuel. Hvorfor aksepterte da ikke Gud 
hans bekjennelse og trakk tilbake sin beslutning om å 
forkaste ham?
 Bibelen viser oss at Gud er kjærlighet og at Han 
er villig til å tilgi alle mennesker. Hendelsen med Saul kan 
derfor virke forvirrende. Var det slik at Gud av en eller 
annen grunn ikke ville eller kunne tilgi ham?
 Historien i 1. Sam. 15 er et godt eksempel på 
hvordan mennesker ofte angrer konsekvensene av synd, 
og ikke selve synden. I samtalen med Saul gav Samuel 
ham flere muligheter til å innse, bekjenne og angre sin 
synd, men Saul bare fornektet og forsvarte det han hadde 
gjort. Da det ble klart for Saul at han på grunn av sin uly-
dighet og motvilje mot å vende om, ikke lenger skulle få 
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være israelittenes øverste leder, ble dette et så stort tap for 
ham at han valgte å bekjenne sin synd. Men det var kon-
sekvensen han angret, ikke selve synden. Gud så dette. 
Han leser hjertene og kjenner alle indre motiver (jf. Sal. 
44, 22). Det var derfor Han forkastet Saul. 
 Men hvordan var det for resten av folket? Kunne 
de vite om Saul faktisk hadde angret eller ei? Nei, det var 
umulig for et menneske å vite. Hvis de trodde Saul virke-
lig hadde angret, hva ville de da tenke om at Gud likevel 
forkastet ham? Hvis de ikke så hvor alvorlig Sauls synd 
var – hvis de ikke så at Sauls ulydighet mot Gud hang 
sammen med at han hadde vendt seg bort fra Gud – 
hvordan ville de da reagere på at Gud forkastet ham, den 
mannen som Han selv en gang hadde utvalgt?
 Vi kommer nå inn på det andre spørsmålet som 
er viktig i vår sammenheng, nemlig: Hvorfor ventet Gud 
så lenge – etter at Saul var blitt forkastet – før Han lot 
David komme på tronen? Det var en hard og vanskelig tid 
for David etter at han var blitt utvalgt og salvet til konge. 
Også for mange andre skapte situasjonen kvaler og pro-
blemer.
 Det er her vi kan se paralleller, eller likheter mel-
lom historien om David og Saul og Guds handlemåte med 
Satan etter at han hadde gjort opprør mot Gud i himmel-
en. Igjen vil jeg understreke at jeg ikke sier at den ene 
historien er en illustrasjon av den andre. Men det finnes 
likheter som kan gjøre det lettere for oss å forstå, og det er 
noen av disse likhetene vi nå skal se på.
 Den første likheten handler om utgangspunktet. 
Saul så, som sagt, ut til å være den perfekte konge for isra-
elittene, både fysisk og i forhold til hans karakter og livs-
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prinsipper, og han ble utvalgt av Gud og salvet til denne 
begydningsfulle jobben, eller rollen.
 På samme måte hadde Gud innsatt Satan til en 
betydningsfull rolle i himmelen. Han var en salvet kje-
rub (en høytstående engel), og han hadde en viktig rolle i 
nærheten av Guds trone. I Esek. 28, 12-15 beskrives han 
slik:

”Du var seglet på det fullendte, full av visdom 
og fullkommen i skjønnhet. ... Du var en sal-
vet kjerub med dekkende vinger. Jeg [Gud] har 
innsatt deg. Du var på Guds hellige berg. Du 
vandret blant glødende steiner. Du var full-
kommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, 
helt til det ble funnet misgjerning i deg...”

 Både kjeruben Satan og kong Saul var utvalgt, 
salvet og innsatt av Gud selv til viktige posisjoner. De 
hadde både ytre og indre skjønnhet, eller fullkommenhet. 
Likevel falt de fra Gud. Også roten til deres frafall var av 
liknende karakter. Vi så at Saul gradvis beveget seg lenger 
og lenger bort fra Gud. Han var i begynnelsen en ydmyk 
mann. Men etter som tiden gikk, var han ikke lenger liten 
i egne øyne, men ønsket å opphøye seg selv. Vi så blant 
annet hvordan han sluttet å gi Gud ære for seier i krig og 
i stedet æret seg selv, blant annet ved å reise en minne-
støtte.
 Om roten til Satans frafall står det i Esek. 28, 17:

”Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din 
skjønnhet...”



69

 Vi får en noe mer detaljert beskrivelse i Jes. 14, 
12-13:

”Å, hvor du er falt ned fra himmelen, du, 
strålende stjerne [lat. Lucifer], morgenrødens 
sønn! Å, hvor du er hogd ned til jorden, du som 
underkuet folkeslagene! For det er du som har 
sagt i ditt hjerte: ”Til himlene vil jeg stige opp, 
høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. 
Jeg vil sitte på forsamlingens berg, på sidene 
lengst borte mot nord. Jeg vil stige opp over 
skyenes tinder, jeg vil bli lik Den høyeste.” 

 Hovmod – et ønske om å opphøye seg selv og gi 
seg selv den ære som egentlig tilhørte Gud – lå til grunn 
både for Satans opprør mot Gud og for Sauls ulydighet.
 En annen likhet finner vi i konsekvensen av 
deres frafall: Gud forkaster dem. Satan mister sin posi-
sjon i himmelen, og Saul får ikke lenger være konge over 
Israel.

Guds visdom

 Vi kommer nå tilbake til selve spørsmålet: Hvor-
for utslettet ikke Gud Satan med en gang? Hvorfor har 
han fått lov til å holde på så lenge? Fra historien om Saul 
og David får vi en god illustrasjon av den visdom som lig-
ger bak Guds handlemåte med Satan. 
 David var blitt salvet til konge. Likevel fortsatte 
Saul å fungere som Israels konge i lang tid. Imidlertid var 
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det ingen ukjent sak at Saul var forkastet. Vi har for ek-
sempel tekster som viser at Jonathan, som var Sauls sønn 
og den som egentlig skulle ha arvet tronen, både visste 
om det og aksepterte det (se f.eks. 1. Sam. 23, 17). Også 
Saul visste det, men han ville ikke akseptere det. I stedet 
forfulgte han David og forsøkte å drepe ham.
 Gud kunne uten vanskeligheter ha fjernet Saul 
fra tronen med det samme. Men hva ville da folket tenke 
om Gud – hvis de ikke kunne se alvoret i de handlingene 
som Saul gjorde da han trosset Guds påbud? Eller hvis de 
trodde at Gud ikke ville tilgi Saul da han angret et feilgrep 
som (menneskelig sett) kanskje ikke var så stort? Trolig 
ville Gud fremstå som skremmende, villkårlig, streng og 
ubarmhjertig.
 Historien om David og Saul, som vi kan lese i 2. 
Sam. 16-31, viser imidlertid at tiden gav Saul mulighet til 
å avsløre seg selv gjennom sine handlinger. Gud kunne 
hele tiden lese Sauls hjerte, og Han så at han hadde vendt 
seg bort fra Ham og at han egentlig ikke angret sin synd. 
Men den eneste måten menneskene kunne se dette på, 
var gjennom de fruktene som etter hvert ville komme til 
syne i Sauls liv.
 Vi kan lese om hvordan Saul gjentatte ganger 
forsøkte å drepe David, enda David ikke hadde gjort ham 
noe ondt. Han fikk flere raseriutbrudd og forfulgte Da-
vid fra det ene stedet til det andre. Det gikk til og med 
så langt at Saul henrettet 85 prester fordi Akimelek, som 
var prest i den byen de bodde, hadde gitt David brød og 
et sverd – uten at han selv visste at David var på flukt fra 
Saul (1. Sam. 21-22).
 Dette var frukter som viste at Saul virkelig hadde 
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vendt seg bort fra Gud. Han avslørte seg selv gjennom 
sine handlinger. Men det var nødvendig med tid for at 
fruktene skulle bli synlige for alle, slik at ingen skulle tvile 
på Guds rettferdighet, kjærlighet og dom når han for-
kastet Saul som Israels konge. Det var en vanskelig peri-
ode for David, og også for mange andre, men det var helt 
nødvendig at det skjedde på denne måten.
 Historien om David og Saul viser tydelig 
hvordan Sauls karakter forandrer seg etter hvert som han 
vender seg mer og mer bort fra Gud. Også dette er en 
viktig lærdom vi kan hente fra denne historien, altså hva 
som vil skje med karakteren hvis vi forkaster Gud. Histo-
rien viser oss dessuten at alle kan falle fra Gud, selv den 
beste. Det er derfor ikke noe som heter ”en gang frelst, 
alltid frelst”.
 Et annet forhold vi kan merke oss fra den aktu-
elle historien, er den store kontrasten mellom hvordan 
Saul behandler David og hvordan David behandler Saul. 
Også her kan vi finne likheter med den store kontrasten 
på hvordan Satan behandlet Jesus og hvordan Jesus be-
handlet Satan. Som eksempler kan nevnes møtet i øde-
marken (Matt. 4) eller striden om Moses’ legeme (Jud. 1, 
9). Dette viser tydelig kontrasten mellom Guds karakter 
og Satans karakter, kontrasten mellom Guds prinsipper 
og Satans prinsipper.

Hvorfor tillot Gud?

 Som en oppsummering, eller konklusjon kan vi 
si at dersom Gud hadde fjernet Saul fra tronen med det 
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samme, ville det være umulig for folket å forstå at Saul 
hadde vendt seg bort fra Gud i sitt hjerte. I det ytre både 
bekjente og tilbad han fortsatt Gud. Det ville være umulig 
for folket å forstå hvor alvorlig hans frafall egentlig var. 
Gud lot ham derfor få mer tid – slik at han kunne avsløre 
seg selv gjennom sine onde gjerninger.
 På samme måte er det med Satans opprør. Gud 
lar ham få tid – slik at alle skapninger skal forstå hvoredan 
han egentlig er og hvor alvorlig opprøret hans faktisk er. 
Som vi leste i sitatet fra Mot historiens klimaks:

”Han måtte få tid til å avsløre seg selv gjennom 
sine onde gjerninger.”

 Historien om David og Saul kan også lære oss 
noe om hvordan vi kan betrakte andre historiske be-
givenheter. Jeg tenker da særlig på slike begivenheter som 
gjør at mange spør: ”Hvorfor tillot Gud?”
 Et typisk eksempel er andre verdenskrig. Hvor-
for tillot Gud at Hitler kom til makten og fikk holde på slik 
som han gjorde? Det var riktignok ikke bare Hitler som 
gjorde forferdelige ting under andre verdenskrig, men 
han var en av krigens mest kjente ledere og kan derfor 
tjene som eksempel. Gud kjente Hitler hele veien, og Han 
visste hva som bodde i Hitlers hjerte. Bibelen forteller oss 
også at Herren kjenner enden fra begynnelsen. Hvorfor 
tillot Han da at Hitler fikk holde på? Hvorfor kunne Han 
ikke bare ha gitt ham et hjerteinfarkt, eller sendt inn en 
giftslange på soverommet hans? Hvor mange ville ikke da 
ha blitt spart for store lidelser?
 Svaret kan ha flere aspekter, men vi finner ett av 
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dem i historien om Saul. Hvis Gud hadde slått ned Hitler 
før noen hadde sett eller forstått hva han virkelig stod for 
og hva som bodde i ham, ville samtiden, og kanskje også 
ettertiden, tenke at det var en god mann som døde. Det 
hele ville virke meningsløst. Men i stedet fikk Hitler tid – 
tid til å avsløre seg selv gjennom sine onde gjerninger.
 Hvis Gud hadde slått ned alle onde mennesker 
før fruktene av deres karakter, eller sinnelag og planer, 
hadde fått mulighet til å vise seg, ville vi trolig betraktet 
Gud på den måten vi nå betrakter slike mennesker som 
Adolf Hitler. Vi ville sannsynligvis vært livredde – fordi 
det for oss ville se ut som om Gud plutselig slo ned uskyl-
dige mennesker. Vi ville aldri kunne føle oss trygge for 
om Han ville finne på å slå ned oss også.
 Alle lærdommene vi kan hente fra historien om 
David og Saul, kan være til hjelp når vi ser onde ting skje 
i verden, når mennesker behandler hverandre dårlig, og 
vi kanskje blir fristet til å stille spørsmålstegn ved Guds 
handlemåte, om hvorfor Han tillater at det skjer. ”Hvorfor 
får en diktator undertrykke landets innbyggere? ... Hvor-
for får en frafallen kirke forfølge, torturere og drepe an-
nerledes troende?”
 Historien er full av slike hendelser. Vi opplever 
dem stadig, og flere vil komme. Vi bør da huske på føl-
gende:

t Gud har gitt alle mennesker fri vilje, og 
Han verken kan eller vil styre dem som mario-
nettedukker.

t Det er en del av Guds visdom når Han 
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gir mennesker tid til å avsløre seg selv gjennom 
onde gjerninger.

t Også onde mennesker kan vende om (f.eks. 
kong Manasse av Israel, kong Nebukadnessar 
av Babylon og innbyggerne i den assyriske byen 
Ninive). Hvis Gud slo dem ned når de ble onde, 
ville de ikke ha noen mulighet til å omvende 
seg.

t Bibelen forteller oss at verden vil bli rystet. 
Dette vil avsløre hvem som virkelig er om-
vendt. Jesus fortalte en lignelse om en mann 
som plantet hvete i åkeren sin. Tjenerne opp-
daget etter en stund at der også vokste ugress, 
og de spurte eieren om de skulle ta det bort. 
Men eieren ba dem vente til høsten. Det måtte 
få tid til å vokse opp, slik at man kunne se hva 
som var hva: Hva som var sann hvete, og hva 
som viste seg å være ugress (Matt. 14, 24-43).

t Gud setter en grense for ondskapen. Saul 
mistet til slutt tronen. Middelalderkirken mis-
tet sin makt. Også Hitler fikk bare holde på en 
begrenset tid. Til slutt vil Gud også gjøre slutt 
på all synd, ondskap og dens opphavsmann.

 I beskrivelsen av kampen mellom Satan og Gud i 
Åpenbaringsboken, står det at Satan ble kastet ut av him-
melen. Deretter fortelles vi: 
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”Så hørte jeg en høy røst i himmelen si: ”Frel-
sen og styrken og riket tilhører fra nå av vår 
Gud, og makten tilhører Hans Kristus, for an-
klageren blant brødrene våre, han som anklaget 
dem fremfor Gud dag og natt, er kastet ned. Og 
de har seiret over ham i kraft av Lammets blod 
og i kraft av sitt vitnesbyrds ord, og de hadde 
ikke sitt liv kjært, like til døden. Gled dere, der-
for, dere himler, og dere som bor i dem! Ve over 
jordens og havets innbyggere! For djevelen har 
kommet ned til dere med stor vrede, for han vet 
at han har en kort tid.” (Åp. 12, 10-12)

 Da Saul fikk vite at han var forkastet, lot han all 
sin aggresjon gå ut over David og de som fulgte ham. På 
samme måte har Satan kommet ned til jorden med stor 
vrede – for han vet at han har en kort tid. Hans vrede går 
ut over alle mennesker, men kanskje spesielt dem som har 
valgt å stå på Guds side i kampen – slik som Job (jf. Del 1 
og Del 2). Men vi trenger ikke frykte for det. For, som det 
står: ”De har seiret over ham...” Guds fiende har fått tid og 
tillatelse til å avsløre sin sanne karakter. Men begge deler 
er begrenset. Han er allerede beseiret.
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