
Samtal med Gud



”…och han gav honom 
sitt vittnesbörd: Jag 
har funnit David, Ishais 
son, en man efter mitt 
hjärta. Han ska utföra 
min vilja i allt”. (Apg 
13:22).



David frågade Gud – Och Gud svarade!

Gud talade  – Och David lyssnade!

David gjorde inga viktiga val, fattade 
inga avgörande beslut - utan att först ha 
frågat Gud om saken – och han väntade 

tills Gud svarade.



”David begav sig därifrån och flydde bort till Adullams grotta. När hans 
bröder och hela hans fars hus fick höra det kom de ner dit till 
honom. Alla som var i svårigheter, hade fordringsägare eller var 
missnöjda samlades hos honom, och han blev deras ledare. Omkring 
fyrahundra man anslöt sig till honom. 
Därifrån begav sig David till Mispe i Moab. Till kungen i Moab sade han: 
”Låt min far och min mor få komma över hit och vara hos er tills jag får 
veta vad Gud vill göra med mig.” Han förde fram dem inför kungen i 
Moab, och de fick stanna hos honom så länge David var i borgen. Men 
profeten Gad sade till David: ”Du ska inte stanna här i borgen. Dra bort 
härifrån till Juda land.” Då gav sig David i väg därifrån och kom till 
Heretskogen.” (1 Sam 22:1-5).



”Man berättade för David: ”Filisteerna anfaller nu Keila och 
plundrar logarna”. Då frågade David Herren: ”Ska jag dra ut 
och slå dessa filisteer?” Herren svarade David: ”Gå och slå
filisteerna och rädda Keila.” Men Davids män sade till honom: 
”Vi lever ju i fruktan redan här i Juda. Ska vi dessutom dra i väg 
till Keila mot filisteernas här?” David frågade Herren igen, och 
Herren svarade honom: ”Bryt upp och dra ner mot Keila, för 
jag har gett filisteerna i din hand.” Då drog David med sina 
män till Keila och stred mot filisteerna och förde bort deras 
boskap. Han tillfogade dem ett stort nederlag och räddade 
invånarna i Keila. (1 Sam 23:1-5).



”När David och hans män kom till Siklag på tredje dagen hade amalekiterna 
trängt in i Negev och in i Siklag. De hade intagit Siklag och bränt det med 
eld. Kvinnorna som var därinne, både små och stora, hade de fört bort som 
fångar men inte dödat någon. Sedan hade de gett sig av. När David och hans 
män kom till staden, fick de se att den var nerbränd med eld och att deras 
hustrur, söner och döttrar var bortförda som fångar. Då brast David och hans 
män i gråt, och de grät tills de inte orkade gråta mer. Davids båda hustrur, 
Ahinoam från Jisreel och Abigail, änkan efter karmeliten Nabal, var också 
tillfångatagna. 
David var i stor fara, för folket hotade att stena honom. Så förbittrade var de 
alla, var och en för sina söners och döttrars skull. Men David hämtade kraft 
hos Herren sin Gud. David sade till prästen Ebjatar, Ahimeleks son: ”Bär hit 
efoden till mig.” Då kom Ebjatar med efoden till David. David frågade 
Herren: ”Ska jag jaga rövarbandet? Kan jag hinna upp dem?” Herren svarade 
honom: ”Jaga dem, för du kommer att hinna upp dem och rädda alla.” (1 Sam 
30:1-8).



”Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig 
höra om stora och ofattbara ting som du inte 

känner till” (Jer 33:3)

” Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, 
och dörren ska öppnas för er. För var och en 

som ber, han får, och den som söker, han finner, 
och för den som bultar ska dörren öppnas.” 

(Matt 7:7).

”Närma er Gud, så ska han närma sig er”. (Jak 
4:8).


