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Det finns olika hinder att klara av när du lämnar det förflutna bakom dig, och vart 
och ett av dessa hinder måste tas bort om du skall kunna komma in i ett segerrikt 
kristet liv. Det tredje hindret som vi skall behandla är andlig förvirring.  

KUNG SAULS FÖRVIRRING 
När Kung Saul hade fått veta av profeten Samuel att kungadömet hade tagits ur 
hans händer på grund av promisser, hade Saul förlorat alla visioner om en 
segerrik framtid och var deprimerad i väntan på att Gud skulle avlägsna honom 
från makten.  
Inte länge efter kriget med amalekiterna ställde filistéerna upp en ny armé och 
började se sig om efter Kung Saul och hans soldater. Efter att de hade mötts, 
höll den filisteiske jätten Goliat hebreerna i skräck i 40 dagar. 1 Sam. 17:1-11 
Men Gud hade en ung man med en vision om att Israels Gud var överlägsen alla 
demongudar i andra nationer. David och hans tre äldre bröder gick med i Sauls 
armé, men han själv var för ung och fick resa hem. vers 12-15 
Men efter en tid sände Jesse tillbaks David till slagfältet för att han skulle ta med 
sig mat till sina bröder. vers 16-21 
Efter 40 dagar i förnedring av Goliat, ville de inte träffa sin yngre broder. Ingen 
strid hade utbrutit därför att Saul och hans män hade förlorat sin vision om seger, 
och bröderna öste sitt dåliga humör över David. vers 22-24 
Soldaterna i Davids armé hade ingen tro, ingen vision om seger, och så var 
också fallet med Davids tre bröder. I förvirring samtalade de om att någon borde 
fälla Goliat, men de visste inte hur det skulle gå till att golva honom. vers 25-27 
Eliab blev mycket arg och for ut emot David. vers 28 
Det förekommer alltid demonaktivitet där det finns stridigheter och förvirring.  
Jak. 3:14-16 
David hade inte kompromissat, han hade ännu sin vision och det rådde ingen 
förvirring i hans sinne. vers 29 
Fler och fler soldater hörde vad David sade och man meddelade Saul att det 
fanns en man som var villig att kämpa mot Goliat. vers 30-31 
David var inte förvirrad, för i sin vision såg han redan Goliat död och han försökte 
bygga tro i Saul. vers 32 
Saul tog en titt på David och såg en tonåring som aldrig varit i strid och kämpat 
som soldat. vers 33 
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David lämnade referenser och påstod att han kunde göra jobbet. vers 34-36 
När Saul hörde att David litade på Gud tändes något i honom; en glimt av tro på 
att denne tonåring kunde göra det som ingen annan av de 210 000 soldaterna 
kunde åstadkomma. vers 37 
Saul föll tillbaka i sin gamla köttslighet och lät David pröva sin egen rustning.          
vers 38  
David var inte förvirrad, utan leddes av Gud, och han tänkte inte gå i strid klädd i 
en rustning som han inte behärskade. David förklarade lugnt att han tänkte 
använda de vapen som Gud hade välsignat och bara dem. vers 39-40 

David var listig nog att känna till att han inte skulle kunna besegra Goliat 
utan Guds hjälp. Hans styrka låg inte i slungan, utan i Herren!  vers 41-47 

 

Ingen förvirring råder när du har en stark vision av vad Gud vill använda dig till, 
och det skall inte heller finnas någon kompromiss i ditt liv. David dröjde inte, utan 
gick nära Goliat och dödade honom med ett skott. vers 48-49 
Bibeln säger oss inte om Goliat blev medvetslös men vi förstår att David inte var 
rädd och inte förvirrad. Detta envig pågick inför armeerna på varje sida och 
filistéerna kunde ha hämnats på David, men han var inte rädd, utan sprang rätt 
på Goliat, tog hans svärd och avslutade det hela genom att skära huvudet av 
honom. På den tiden gick det våldsamt till. vers 50-51 
DET BEHÖVS BARA EN MÄNNISKA MED TRO PÅ GUD, KOMPROMISSLÖS 
OCH MED EN STARK VISION FÖR ATT SAMLA MASSORNA, ANGRIPA 
FIENDEN OCH BESEGRA HONOM. vers 52-53 

SE UPP FÖR MÄNNISKOR I FÖRVIRRING  
Kung Saul hade just vunnit en stor seger tack vare David men han hade 
blandade känslor, därför att han blivit förödmjukad mitt framför sin armé när han 
inte kunnat leda dem själv i seger. Striden hade vunnits genom en tonårings 
heroiska bedrift.   
Saul ville profitera på de gåvor Gud lagt i David och samtidigt var han avundsjuk 
på att folket samlades kring honom, även äldste sonen Jonatan. 1 Sam. 18:1-7 
Bibeln berättar att Saul blev rasande och besatt av en ond ande som skulle plåga 
honom fram till hans död. vers 10-11 
David erhöll visionen att Gud var med honom och att han en gång skulle bli kung 
av Israel. 1 Sam. 16:1-13; 18:12-30 
Sauls hat mot David drev honom allt djupare in i en förvirring tills han betedde sig 
som en dåre inför folket i Israel. 1 Sam. 19:18-24 

RÄDSLA KAN FÖRSTÖRA VISIONEN OCH GE FÖRVIRRING 
När trycket från Saul ökade förlorade David sin vision och började kompromissa 
genom lögner. 1 Sam. 20:1-7 
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Lögnen upprepades inför Saul. vers 25-29 
Saul hatade David så mycket att han nästan dödade Jonatan. vers 30-34  
David gick vilse, visionen var förlorad och det förvirrade David. Ljugandet 
fortsatte. 1 Sam. 21:1-9 
Han flydde till Israels fiender och spelade vansinnig för dem. vers 10-15 

ADULLAMS GROTTA 
Gud stöder inte synd, och David gjorde valet att synda för att försöka rädda sitt 
liv på så sätt. Han hade glömt att han blivit smord till Israels kung av profeten 
Samuel och även sin seger över Goliat och sina segrar över filistéerna; han låg i i 
en grop av självömkan och blev en kung för de missanpassade i Israel. 1 Sam.  
22:1-2 
David kanske hade förlorat sin vision, men Gud hade inte övergett honom och 
snart började David återhämta sig. vers 3-5 

DEN LÅNGA VÄGEN HEM  
Efter att ha blivit jagad av Kung Saul över hela Israel, tog David sin tillflykt till 
filistéerna och stannade där i ett år och fyra månader. 1Sam. 27:1-7 
David och hans soldater blev stråtrövare, mördade och plundrade, medan man 
ljög för Kung Akis. vers 8-12 
David och hans män blev snikna, sällade sig till filistéerna och bekämpade sitt 
eget folk, men Gud förhindrade dem genom filistéernas furstar, som inte litade på 
David och hans soldater. 1 Sam. 29:1-7 
David hade mist all känsla för moral vid denna tid i livet. vers 8-11 
När Gud gav dem fick motgångar, passade det inte för dem att bli offer istället för 
missdådare. 1 Sam. 30:1-6 
När Kung Saul dog frågade David efter Herren och blev tillsagd att återvända till 
sitt hemland Juda. 2 Sam. 2:1-4 
Men inbördeskriget i Israel var långt ifrån över, och Davids hus bestod i många 
år. 2 Sam. 3:1   

VISIONEN BLIR VERKLIGHET 
David blev kung i Israel efter ett inbördeskrig som varade sju och ett halvt år. 
David var en ökänd man som hade spillt mycket blod och därför fick han inte 
bygga ett nytt tempel i Jerusalem. 1 Krön. 28:3 
Gud välsignade David trots hans svagheter, därför att han tänkte skapa en nation 
med en Messias som skulle frälsa hela mänskligheten. 2 Sam. 5:10-12 
David insåg att han var en syndare som behövde förlåtelse gång efter annan. 
Psalm 6:1-10 
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Istääet för att söka Herren i alla frågor så sjönk David ned i omoral och började 
bygga upp en harem men fick betala dyrt för sina misstag. 2 Sam. 5:13 
Hans bristande moral ledde honom slutligen till att begå äktenskapsbrott och 
därefter mörda mannen till den fru som han begått denna hemska gärning med. 
David fick förlåtelse när han tog avstånd från sin synd inför Gud, men Herren 
sista ord var att svärdet aldrig skulle lämna hans hus. 2 Sam. 12:7-14 
David blev hjärtnupen när han insåg att visionen hade skadats för all framtid; han 
skulle nu aldrig mera erhålla Guds eviga välsignelse. Psalm 51:1-19 

SAMMANFATTNING 
David visade styrka i Herren i början, men framgången korrumperade honom och 
visionen kom i skymundan medan han gick omkring och var förvirrad alla år. 
Du måste inte bara vakta din vision, men även vara fri från korruption när Gud 
börjar välsigna dig. Så fort visionen visar sig, vakta den då med all din kraft och 
med Guds stöd, hjälp och nåd, så att du inte förlorar segern! 

 

Var emot kompromisser, var emot bristen på visioner,  
vägra att acceptera förvirring.  

  
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 


	KUNG SAULS FÖRVIRRING
	SE UPP FÖR MÄNNISKOR I FÖRVIRRING
	RÄDSLA KAN FÖRSTÖRA VISIONEN OCH GE FÖRVIRRING
	ADULLAMS GROTTA
	DEN LÅNGA VÄGEN HEM
	VISIONEN BLIR VERKLIGHET
	SAMMANFATTNING

