
Var rädd om ditt hjärta                                                                                  

Ords. 4:23                                                                                                                                                              
Mer än allt annat vakta ditt hjärta, ty hjärtat styr ditt liv                                               (Bibel2000)                                                                        

Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta ty från det utgår livet             (Folkbibeln) 

Hebr. 4:12  …..Guds ord blottlägger hjärtats uppsåt och tankar 

1 Sam 8-31.  
Vi ska börja med att se på ett tragiskt livsöde, hämtat ur GT                                                                                          
Israel hade haft domare som styrde landet, men nu när domaren Samuel var gammal och hans söner 
sattes till att vara domare i landet så sa folket att de ville ha en kung istället. Det misshagade Herren 
då han sa att de ju har Honom som kung. Men folket bönade och bad inför Samuel. Och då sa Herren, 
att han skulle göra dem till viljes. Så möter Samuel en ung man som hette Saul. Herren hade varskott 
Samuel dagen innan att han skulle möta denne unga man och att han skulle smörjas till kung. Denne 
Saul hade Herren utvalt, han skulle styra folket och med Guds hjälp vinna seger över filisteerna. När 
Samuel talar till Saul, så ville han först inte, han tillhörde Benjamins stam, den minsta av israels 
stammar, och hans släkt var den obetydligaste i hela stammen. Någon dag senare smörjer domaren 
och profeten Samuel Saul till kung över Israel. Guds ande faller över Saul.  
Sauls tjänstgöring som kung började väl, han var utvald av Herren, smord till uppdraget men allt 
eftersom vek hans hjärta mer och mer bort från Herren. Hans hjärta blev hårdare och hårdare.  

Vid ett tillfälle så hade Saul genom sin son Jonatan dödat den filisteiske fogden. De israelitiska 
styrkorna slöt upp med Saul och likaså samlade sig de filisteiska styrkorna till strid mot Israel.                        
När israeliterna såg att de var illa ute gömde de sig i hålor, grottor, klippskrevor, etc. och alla som var 
med Saul darrade av rädsla. Samuel skulle nu komma och tillammans med Saul offra inför Herren, 
men då Samuel dröjde och folket började lämna Saul så offrade Saul på egen hand inför Herren.            
Men så kom Samuel och när han fick reda på vad som hänt blev han förskräckt då Saul hade överträtt 
den befallning som Herren hade gett. Det här var början till Sauls fall.  

Saul gjorde mer och mer på egen hand utan att rådfråga Herren, invänta hans välsignelse. Han hjärta 
blev hårdare och hårdare.  Saul lyssnade allt mindre på Samuels råd och Herrens ledning och 
förmaningar. Han började lösa saker på egen hand på vilka sätt han tyckte var bäst.  

Och så säger Samuel till Saul i 1 Sam 15:28 Idag har Herren ryckt ifrån dig Israels kungamakt och gett 
den åt en annan. Så smörjer Samuel fåraherden och ynglingen David till kung. Herren hade talat om 
för Samuel vem det var han skulle smörja till kung och det var inte den han trodde. Herren sa till 
Samuel 1 Sam 16:7 Herren ser med andra ögon än människor: människor ser till det yttre, men Herren 
ser till hjärtat. När så David blir smord och Samuel tar oljehornet och häller ut oljan över hans huvud 
mitt ibland hans bröder då faller Herrens Ande över David och var sedan alltid med honom  

Så läser vi i 1 Sam 16:14 Men Herrens Ande hade övergett Saul och han plågades av en ond ande som 
Herren sänt. Denne onde ande plågade nu Saul och hans humör blev mycket häftigt och han hade 
svårt att styra sina känslor. Saul blev rädd för David för han såg att Herren var med honom, och att 
Herren hade vänt sig från honom själv. David lyckades i allt, och han vann seger i striderna och hade 
stor framgång och när Saul såg allt detta blev han skrämd. Men alla i Israel och Juda älskade David               



Så bestämmer sig Saul för att med hjälp av sina män döda David men Herren var med honom och han 
lyckades alltid komma undan. David skulle kunna ha anledning att hämnas och vid två tillfällen har 
han möjlighet att döda kungen, men den tanken hade inte drabbat honom. Saul var ju kungen och 
han ville inte bära hand på Herrens smorde. Saul blir allt mer desperat och går till en spiritist som 
framkallar den döde Samuels ande (något som var strängt förbjudet) och Samuel säger till Saul att 
han tillsammans med sina söner skall dö och tillsammans med dem skulle Israels här utlämnas åt 
filisteerna.  

Så slutar Sauls liv, från att ha varit en kallad, utvald tjänare åt Gud, en kung efter Guds hjärta, 
uppfylld av den helige Ande till att bli en kung som väljer att gå sin egen väg istället för Guds och som 
förhärdar sitt hjärta, blir fylld av hat och förbittring (vilket sedan leder till att han gång på gång blir 
ansatt av en ond ande) 

Kung David är det goda exemplet. Han hade ett mjukt hjärta som ständigt längtade efter Gud, som 
var beroende av hans närhet i sitt liv. Men ingen människa finns som är perfekt och utan synd. Vid 
ett tillfälle föll han i en svår synd. Han föll för en kvinna, låg med henne, gjorde henna gravid, och 
hennes man skickade han längst fram på fronten så att han skulle bli sårbar och dödas vilket också 
skedde.  

Så talar Herren till profeten Natan (2 Sam 11-12) och han söker upp David och Herren tillrättavisar 
David och domen blir att han förlorar sin förstfödde son. När David nås av budskapet från Natan, och 
Herren själv utropar han i Ps. 51:12-13. Skapa i mig Gud ett rent hjärta…ta inte ifrån mig den helige 
Ande. v.19 Det offer du begär är ett förkrossat hjärta, en krossad och nedbruten människa förkastar 
du inte, o Gud 

David förstod den svåra synd han hade gjort men till skillnad från Saul förhärdade han inte sitt hjärta, 
utan istället blev hans hjärta krossat och så ber han till Gud om sin synds förlåtelse och ber denna 
bön; Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Den helige Ande hade lämnat hans företrädare Saul, det fick 
bara inte ske för David, därför bad han: ta inte din helige Ande ifrån mig! 

Det som var med David till skillnad mot Saul var att han tog allt med Gud. Han släppte alltid in Gud i 
sitt liv.   I framgång och seger när allt gick bra, gav han Gud äran. I motgångar och svårigheter bad 
han Gud om hjälp. När han föll i synd, bekände han sin synd, omvände sig från sin synd, reste på sig 
och fortsatte tjäna Herren. Allt berodde på att David till skillnad mot Saul hade bevarat sitt hjärta, 
därför klarade också David av både framgångarna (som man annars lätt blir fartblind av) och 
nederlagen (som man kan bli förbittrad utav) 

Jesus, vår främsta förebild, understryker betydelsen av att ha ett ödmjukt hjärta. Han talade ju ofta i 
bilder och här gör han det genom att tala om hjärtat som en jordmån.                                                                                    
Luk 8:4-15  goda jorden…gott och rent hjärta genom uthållighet bär frukt.                                                                    
En jord som är uppbruten, kultiverad är mottaglig för sådden och regnet så att sådden kan gro, växa 
till och bära frukt. Ett hårt hjärta kan Gud inte nå, men Gud kan nå in i ett öppet och mjukt hjärta.                                                   

Mitt budskap till dig idag är: Var rädd om ditt hjärta. Bevara ditt hjärta mjukt, förkrossat – inte hårt, 
Öppna ditt hjärta för Gud. Gud vill att vi ska ha förkrossade hjärtan, kultiverade hjärtan så att vi är 
mottagliga för hans kärlek, omsorg, vägledning. 



När vi bevarar våra hjärtan så skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge våra hjärtan och 
våra tankar skydd i Kristus Jesus. (Fil 4:7) 
 
 
Samtalsfrågor/tillämpning: 

• Hur kan du bevara/vakta ditt hjärta så att det alltid är mjukt inför Gud 
• Har du något du behöver göra upp med, i ditt hjärta?   
• Hur kan du hjälpa andra att bevara sina hjärtan mjuka, öppna inför Gud 

 


