Gud er større end mennesker
1 Samuelsbog 17 – David & Goliat

Frygt
ikke

Hvis David havde troet mere på mennesker end på Gud – så
var han ingen vegne kommet. Det var kun Davids ældste
brødre, som var i krig. David var for lille. Men han blev sendt
med mad til brødrene – som hånede ham, da David spurgte
til, hvordan det gik. Saul sagde til David, at han ikke kunne gå
imod Goliat – for David var kun en dreng, som da også
forsvandt helt i Sauls dragt. Og filisteren Goliat hånede også
David, da denne dreng kom imod ham. Men – Gud var der!

1. Hvad sker der med dig, hvis du lytter til menneskers kritiske stemmer?
_____________________________________________________________________________________
2. David sagde: ”Herren, som reddede mig fra løver og bjørne, vil også redde mig fra denne filister” (vers
37). Hvilke erfaringer har du med Gud i fortiden – som kan give dig styrke til det, du står overfor?
_____________________________________________________________________________________
3. ”Hvem er egentlig denne uomskårne filister, siden han tør håne den levende Guds slagrækker” (vers
26). Hvad tænker du om at høre sammen med den levende Gud – i forhold til dine udfordringer?
_____________________________________________________________________________________
4. ”Jeg kommer mod dig i Hærskarers Herres navn” (vers 45) – hvad sker der, hvis du går til alle dine ting
”i Guds navn”?
_____________________________________________________________________________________
5. Hvad er formålet med at sejre – i Guds navn? (se evt. vers 46-47).
_____________________________________________________________________________________
”Jeg stoler på Gud og frygter ikke. Hvad kan mennesker gøre mig?”
Sl 56,12
”Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham,
og han udfrier dem.”
Sl 34,8
Når Gud får pladsen som vores center – at det er ham, vi ”frygter”
så behøver vi ikke frygte nogen eller noget.
Det er frihed, når vi handler – kun med øje for, hvad Gud mener,
ikke hvad mennesker mener.
Kære Jesus. Jeg vil være stille og lytte til din stemme. Må min egen frygts stemme – og menneskers kritiske
stemmer inden i mig – tie ved lyden af din stemme. Du er større end alt… så på din side har jeg intet at
frygte. I din tjeneste og når jeg handler til din ære – så handler du… for at verden skal se dig! Jeg ser dig!
Jeg stiller mig på din side! Vis mig dig selv nu og hver eneste dag!
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