
DAVID & GOLIAT 
Nu ska jag berätta om David som slog ner jätten Goliat. Men vi börja från början… 

I Israel fanns en man som hette Samuel, han var profet och en dag sa Gud till honom ”Ta nu 
en flaska olivolja och gå till Betlehem och sök reda på en man som heter Isai, för jag har 
utvalt en av hans söner till att bli den nye kungen.” 

Samuel gjorde som Herren hade sagt till honom, och när han kom fram till Betlehem, 
frågade han efter Isai och kom till hans hem. Isai hade flera söner, de var långa och ståtliga 
och hade stora muskler, riktiga krigare. Och när Samuel såg den äldste sonen tänkte han: Det 
är nog honom som Gud har utvalt. 

Men Gud sa till Samuel: Nej, det är inte han. Förresten spelar det ingen roll hur en människa 
ser ut eller hur lång han är. Jag ser inte på samma sätt som du ser! Jag ser hjärtat, det är det 
viktigaste. 

Då bad Isai nästa son att visa sig för Samuel, men Gud sa: Inte han. 
Sedan bad Isai nästa att gå fram, men Gud sa: Nej, det är inte han heller. På samma sätt kom 
sju av Isais söner fram inför Samuel, men ingen av dem var den som Gud hade utvalt. 
 
Gud har inte utvalt någon av dem, sa Samuel till Isai. Är det alla söner du har?  
Isai funderade och sa sen; ”Vi har ju den yngste sonen också, men han är ute på fälten och 
vaktar fåren, svarade Isai.” 

Ropa på honom, sa Samuel, för vi kan inte äta förrän han har kommit. 

När David dök upp i dörröppningen så Samuel att det var en pojke som såg bra ut, rödrosiga 
kinder och med vackra ögon. Och Gud sa: Han är det. Smörj honom med olja! 

Samuel tog olivoljan han hade haft med sig och hällde den över Davids huvud medans 
bröderna tittade på. Och Guds Ande kom över David med stor kraft från den dagen.  

Tiden gick och David fortsatte att ta hand om sina får, det hade inte blivit hans tid att bli 
kung ännu. Han stora starka bröder hade åkt ut i krig och David var ensam hemma med sin 
pappa 
Men dag sa Isai till David: ”Gå till dina bröder och ta med dig bröd och ost och kolla att allt är 
bra med dem”. Isai var nog lite orolig eftersom en stor jätte som hette Goliat hotade Israels 
armé. 

Självklart sa David och tidigt nästa morgon lämnade David fåren till en annan herde, packade 
ner bröd och ost och gav sig iväg.  

När David kom fram till sina bröder hörde han jätten ropa och säga fula saker, hela Israels 
arme var så rädda.  
Jätten var stor som ett hus, lång och stark och han hade ett stort spjut i sin hand. 



”Har du sett jätten? frågade soldaterna David”.  
”Jo” sa David. ”Men vad får den som slår ner jätten?” frågade David intresserat.  
Soldaterna svarade: ”Kungen tänker ge honom en av sina döttrar, en prinsessa och hela hans 
familj kommer att slippa betala skatt! 

David var tvungen att fråga igen för att verkligen försäkra sig om att han hade hört rätt. ” 
Vad får den man som dödar den där jätten?” sa David med hög röst. Han fick då samma svar 
som förut och då bestämde han sig, ”jag tänker ta ner honom”. 

Men när Davids äldste bror hörde David, blev han arg. ”Vad gör du här egentligen?” röt han. 
”Varför är du inte hemma och tar hand om fåren? Jag vet nog vad du håller på med, du är 
säkert här bara för att se på striden!” 

”Men vad är det nu då?” svarade David. ”Jag råkade ju bara ställa en fråga!” 

Men någon talade om för kung Saul vad David sagt, och kungen skickade då efter honom. 
”Var inte orolig”, sa David till Saul. ”Jag ska ta hand om den där jätten”. 

”Det klarar du inte av”, svarade kung Saul. ”Hur skulle en pojke som du kunna strida mot en 
stor man som han? Du är bara en tonåring och har aldrig krigat förut!” 

Men David fortsatte: ”När jag vaktar min fars får och ett lejon eller en björn kommer och tar 
ett lamm så förföljer jag det, slår ner det och rycker bort lammet ur djurets tänder. Jag har 
dödat både lejon och björnar, och jag ska göra likadant med jätten, för han har sagt fula 
saker mot Gud och Israels folk. Gud, som räddade mig från lejon och björnar, kommer också 
att rädda mig jätten!”  
Kung Saul gav till slut med sig. ”Gå och försök! sa han. Herren vare med dig!” 

Sedan gav kung Saul sin egen rustning och hjälm till David. David satte den på sig, spände 
fast svärdet utanpå rustningen och tog ett par steg på prov, för han hade aldrig någonsin 
varit klädd i en rustning. ”Jag kan ju knappt röra mig i den här!” utropade han och tog av sig 
den. ”Jag klarar mig” sa David. 

På vägen mot jätten plockade han upp fem släta stenar från en bäck och lade dem i sin 
herdeväska, och sen hade han bara en herdestav och slunga gick han för att möta jätten 
Goliat. 

Under tiden hade Goliat närmat sig och han skrattade åt den lilla herdepojken med röda 
kinder. 
”Kom hit så ska jag döda dig skrek Goliat”  

Men David kände hur Guds kraft kom över honom och han Ropade mot Goliat ”Du kommer 
mot mig med svärd och spjut, men jag kommer mot dig i Guds namn, han som härskar över 
himlens och Israels armé, den Gud som du har utmanat.” 
”I dag kommer Gud att besegra dig, och jag ska döda dig och hela världen ska veta att det 
finns en Gud i Israel! 



”Och Israel kommer att lära sig att Gud inte behöver svärd och spjut för vinna. Han kommer 
att vinna över dig!” 

När Goliat tog stora steg framåt och närmade sig, sprang David ut för att möta honom. David 
stack ner handen i sin herdeväska och tog fram en sten och sköt iväg den med sin slunga. 
Stenen träffade jätten i pannan och trängde djupt in, och Goliat ramlade med ansiktet mot 
marken. 

När Israels armé såg vad som hände ropade och jublade de med höga röster! Den enkla 
herdepojken David besegrade alltså jätten Goliat med bara en slunga och en sten. David 
visste att Gud hade gett honom segern och han prisade Gud! 

 

Vi kan alla möta jättar i våra liv, saker som är jobbiga och stora och som känna omöjliga att 
besegra. Men kom ihåg att Gud utvalde David för att han hade rätt hjärta. Det spelar ingen 
roll hur gammal du är eller vad du kan, Gud ser ditt hjärta. Om du älskar Gud och lever nära 
honom så kan du besegra varje jätte som kommer emot dig för Gud är med dig, precis som 
David. 

 
Nu ska vi be och du kan be efter mig: 
Tack Jesus att du bor i mitt hjärta 
Du gör mig modig och stark 
så att jag kan segra alla jättar i mitt liv 
Ge mig ett hjärta som alltid älskar dig 
Och hjälp mig att leva nära dig 
Jag älskar dig Jesus 
AMEN 


