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Tillid nok til
at være
magtesløs
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”Min nåde er dig nok,
for min magt udøves i
magtesløshed.”
2 Kor 12,9

”For når jeg er magtesløs,
så er jeg stærk.”
2 Kor 12,10

Ingen har lyst til at være magtesløse

Salme 23
”Herren er min hyrde,
jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i
grønne enge,
han leder mig til det
stille vand.
Han giver mig kraft på
ny,
han leder mig ad rette
stier
for sit navns skyld.”
Vers 1-3

”Selv om jeg går i
mørkets dal,
frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig,
din stok og din stav er
min trøst.”
Vers 4

”Du dækker bord for
mig
for øjnene af mine
fjender.
Du salver mit hoved
med olie,
mit bæger er fyldt til
overflod.
Godhed og troskab
følger mig,
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens
hus
alle mine dage.”
Vers 5-6

Gennem… med ham!
”Men nu siger Herren,
han, som skabte dig, Jakob, han, som dannede dig, Israel:
Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig,
jeg kalder dig ved navn, du er min.
Går du gennem vand, er jeg med dig,
Gennem floder, skyller de ikke sammen over dig;
går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt,
flammen brænder dig ikke.
For jeg er Herren din Gud,
Israels Hellige er din frelser.
…
for du er dyrebar i mine øjne,
højt agtet, og jeg elsker dig.”
Es 43,1-4

”Farao kom nærmere, og da
israelitterne fik øje på
egypterne og så, at de var på
vej efter dem, blev de meget
bange og råbte til Herren.”
2 Mos 14,10

Magtesløshed

Gud – hvad betyder det?
”Min nåde er dig nok,
for min magt udøves i
magtesløshed.”
2 Kor 12,9

”For når jeg er
magtesløs, så er jeg
stærk.”
2 Kor 12,10

Ufortjent… af hans nåde… Rom 3,24

Du beskytter
ham med nåde,
som et skjold
Sl 5,13
Hans nåde
varer hele livet
Sl 30,6
Gør i nåde godt mod
Zion, genopbyg
Jerusalem
Sl 51,20

Hold falskhed vej
borte fra mig, og
giv mig nåde i din
lov!
Sl 119,29

Herren er sol og
skjold, Herren giver
nåde og ære. Dem,
der vandrer i
oprigtighed, nægter
han intet godt.
Sl 84,12
For det er tid at
vise nåde, ja,
tiden er
kommet.
Sl 102,14

Så høj som himlen er
over jorden, så stor er
hans nåde mod dem,
der frygter ham.
Sl 103,11

Af hans fylde har vi
alle modtaget, og
det nåde over nåde
Joh 1,16

Af Guds nåde er jeg, hvad jeg er 1 Kor 15,10

Men Herren venter på at vise jer
nåde; han vil rejse sig og forbarme sig
over jer, for Herren er rettens Gud.
Lykkelig hver den, der venter på ham!
… Græd ikke! Han viser dig nåde, når
du råber til ham; når han hører det,
svarer han dig.
Es 30,18-19

Fandt nåde i ørkenen…
Med evig kærlighed har
jeg elsket dig, derfor
bevarer jeg min troskab
mod dig.
Jer 31,2-3

Din nåde er mig nok!
Kære Jesus!
Din nåde er mig nok!
Din nåde er mit skjold, så magtesløsheden ikke æder mig…
Dit nådes skjold bevarer mig hel i min sårbarhed.
Midt i min magtesløshed, så genopbygger du mig i nåde.
Også i min magtesløshed giver du mig alt godt.
Uendelig stor er din nåde – rigeligt til mit behov – hver dag! Uanset hvor
stor min magtesløshed er.
Også i min ørken af magtesløshed og ensomhed får jeg nåde over nåde
- mærker din kærlighed, selvom andre forhold råber: uelskelig…
Du elsker mig – lige nu!

Gud – hvad betyder det?
”Min nåde er dig nok,
for min magt udøves i
magtesløshed.”
2 Kor 12,9

”For når jeg er
magtesløs, så er jeg
stærk.”
2 Kor 12,10

Guds magt
Rigdom og ære kommer fra dig,
du hersker over alt, i din hånd er
kraft og styrke, det står i din magt
at give storhed og styrke til alle.
1 Krøn 29,12

Mig er givet al magt i
himlen og på jorden.
Matt 28,18

De blev grebet af skræk og
rædsel, for din arms magt blev de
stumme som sten, da dit folk drog
frem, som du havde vundet.
2 Mos 15,16

De skal bo trygt, for hans magt når til jordens ender. Mika 5,3

Guds magt og troskab

Én ting har Gud sagt, to ting har
jeg hørt: Hos Gud er der magt,
og: Hos dig, Herre, er der
troskab.
Sl 62,12-13
Ja, jeg vil skue dig i
helligdommen og se din magt
og herlighed, for din troskab er
bedre end livet.
Sl 63,3-4

Alt formår jeg i dig, som giver mig kraft!
Fil 4,13

Jesus, jeg er virkelig magtesløs… Mener du virkelig, at jeg bare skal være i det?
Har du ikke givet din magtesløshed til mig?
Jo, Jesus, men hvad skal jeg gøre?
Gøre, hvad kan du gøre?
Ingenting… Men skal jeg virkelig gøre ingenting?
Hvad kan du gøre?
Ingenting… Ingenting, Jesus…
Hvem skal så gøre noget? Har du ikke givet det til mig?
Jo, Jesus, jeg har givet det til dig… til at du kan gøre noget i din magt… for jeg er magtesløs…

Når jeg er i min magtesløshed…
- så må frygten vige…
”Herren er mit lys og min frelse,
hvem skal jeg da frygte?
Herren er værn for mit liv,
hvem skal jeg da være bange for?
Når de onde nærmer sig
for at fortære mig,
de, som er mine fjender og modstandere,
skal de snuble og falde.
Selv om en hær belejrer mig,
er mit hjerte uden frygt;
selv om der føres krig imod mig,
er jeg dog tryg.”
Sl 27,1-3

David… mange skridt i magtesløshed
”Er det alle dine drenge?”
”Der mangler endnu den yngste;
han er ude at vogte får!”
1 Sam 16,11

”Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet!”
1 Sam 16,7

Davids magtesløshed – og Guds magt

”Fra den dag greb
Herrens ånd David.”
1 Sam 16,13

Davids magtesløshed på jobbet
”Herre, jeg har været fårehyrde hos min far.
Kom der en løve eller en bjørn og tog et dyr
fra hjorden, gik jeg ud efter den, fik ram på
den og rev dyret ud af gabet på den. Gik den
så løs på mig, greb jeg den i manken og slog
den ihjel. Både løver og bjørne har jeg slået
ihjel, herre.”
1 Sam 17,34-36

”Herren, som reddede mig fra løver og bjørne, vil også redde mig fra
denne filister.” 1 Sam 17,37

David i magtesløshed – og overmagten
” ‘Jeg kan ikke bevæge mig med det her på,
for jeg har ikke prøvet det før.’ Så tog han
det af, greb sin stav og udsøgte sig fem
glatte sten fra bækken; dem lagde han i sin
hyrdetaske, og med sin slynge i hånden gik
han hen imod filisteren.”
1 Sam 17,39-40

” ‘Da filisteren så op og fik øje på David blev
han fyldt af foragt for ham; det var jo bare
en rødmosset dreng, der så godt ud.
‘Tror du, jeg er en hund, siden du kommer
mod mig med din stav?’ Og filisteren
forbandede David ved sine guder og sagde
til ham: ‘Kom herhen, så skal jeg give
himlens fugle og jordens dyr din krop!’ ”
1 Sam 17,42-43

David og den virkelige overmagt!
”Du kommer mod mig med sværd og spyd
og krumsværd, men jeg kommer mod dig i
Hærskarers Herres navn, Israels slagrækkers
Gud, som du har hånet. I dag vil Herren give
dig i min magt.”
1 Sam 17,45-46
”Så skal hele jorden erkende, at Israel har en
Gud. Og hele denne forsamling skal
erkende, at Herren ikke frelser med sværd
og spyd. Krigen er Herrens, og han vil give
jer i vores hånd.”
1 Sam 17,46-47

David mellem Guds og menneskers magt
”Saul efterstræbte ham hele tiden, men Gud
gav ham ikke i hans hånd.
David var bange, fordi Saul var rykket ud og
stræbte ham efter livet.”
1 Sam 23,14-15
”Mens David var i Horesh i Zifs ørken, tog
Sauls søn Jonatan af sted til David i Horesh.
Han fik ham til at hente nyt mod hos Gud.”
1 Sam 23,16

Salme 54 – skrevet i Zifs ørken
”Gud, frels mig ved dit navn,
skaf mig ret ved din styrke!
Se, Gud er min hjælper,
Herren styrker mig.
Jeg vil takke dit navn, Herre
for dit navn er godt.
Han har reddet mig fra alle trængsler,
og mit øje fryder sig over mine fjender.”
Vers 3, 6, 8 og 9.

David underlægger sig Guds magt
David i en hule i En-Gedis ørken
”Herren bevare mig fra at gøre dette mod min
herre, mod Herrens salvede! Jeg lægger ikke hånd
på ham, for han er Herrens salvede.”
1 Sam 24,7

(1)

David underlægger sig Guds magt
Salme 142 – En bøn.
Dengang han var i hulen.
”Jeg råber højt til Herren,
jeg beder Herren om nåde.
Jeg udøser min klage for ham,
fortæller ham om min nød.
Når mit mod svigter,
så kender du min sti.
På vejen, hvor jeg går,
sætter de fælder for mig.
Jeg ser til højre og spejder,
men ingen vil kendes ved mig.
Jeg har ingen steder at flygte hen,
ingen bekymrer sig om mig.

Jeg råber til dig, Herre,
jeg siger: Du er min tilflugt,
min lod i de levendes land.
Lyt til min klage,
for jeg er helt hjælpeløs,
red mig fra dem, der forfølger mig,
for de er stærkere end jeg.
Før mig ud af fængslet,
så jeg kan takke dit navn.
De retfærdige samler sig om mig,
for du handler vel imod mig.”

(2)

David søger Guds magt til at ændre
Magtmisbrug…
• David sendte Joab og sine folk i krig…
• Engang ved aftenstid stod David op af
sin seng…
• David sendte bud efter Batseba…
• David fik Urias hjem til Batseba…
• Sæt Urias i forreste linie, hvor
kampen er hårdest, og lad ham i
stikken, så han kan blive dræbt…
Det, David havde gjort, var ondt i
Herrens øjne
2 Sam 11

(1)

David søger Guds magt til at ændre
”Jeg har syndet imod Herren.”
”Så tilgiver Herren din synd.”
2 Sam 12,13
Salme 51 – Skrevet dengang profeten
Natan kom til ham, fordi David havde
været sammen med Batseba.
”Gud, vær mig nådig i din godhed,
udslet mine overtrædelser
i din store barmhjertighed!
Skab et rent hjerte i mig, Gud,
giv mig på ny en fast ånd!”

(2)

David – Konge i sin magtesløshed
Absalom…
”På den måde stjal han deres hjerte”.
2 Sam 15,6
”Der kom en budbringer til David med besked om,
at israelitterne havde taget parti for Absalom.
David sagde til de folk, han havde hos sig i
Jerusalem: ‘Kom, lad os flygte, ellers undslipper vi
ikke Absalom. Skynd jer af sted! Han kan hurtigt nå
frem og bringe ulykke over os og hugge byens
indbyggere ned med sværd’. ”
2 Sam 15,13-14

(1)

David – Konge i sin magtesløshed
David
”Bring Guds ark tilbage til byen! Hvis jeg finder nåde for Herrens øjne, lader han
mig komme tilbage, så jeg igen får arken og dens bolig at se.”
2 Sam 15,25
”David gik videre op ad Oliebjerget, og han græd hele vejen, barfodet og med
tilhyllet hoved, og alle, som fulgte ham, gik videre med tilhyllet hoved og græd.”
2 Sam 15,30
”Da David fik at vide, at Akitofel var mellem dem, der havde sammensvoret sig
med Absalom, sagde han: ‘Herre, gør Akitofels råd til skamme’. ”
2 Sam 15,31
”Måske ser Herren til min nød og giver mig lykke i stedet for forbandelsen i dag.”
2 Sam 16,12

(2)

David – Magtesløs tjener for Herren
”Skulle du bygge mig et hus at bo i?
Herren vil bygge dig et hus.
Når dine dage er omme, og du har lagt dig
til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af
dine efterkommere, dit eget kød og blod,
efterfølge dig, og jeg vil grundfæste hans
kongedømme. Han skal bygge et hus for
mit navn, og jeg vil grundfæste hans
kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans
fader, og han skal være min søn.”
2 Sam 7,6.11.12-14.

”Om ham vidnede Gud og
sagde:
‘Jeg har fundet David, søn
af Isaj, en mand efter mit
hjerte; han skal udføre alt
det, jeg vil.”
ApG 13,22

Min magtesløshed – din fred, Jesus
Davids lovsang er også min lovsang!
2 Sam 22
”Herren er min klippe, min borg, min
befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger
tilflugt, mit skjold, min frelses horn, min
fæstning, min tilflugt og min frelser, som
redder mig fra vold.”
(vers 2-3)
”Jeg råber til Herren, den lovpriste,
og bliver frelst fra mine fjender.”
(vers 4)

”I min nød råbte jeg til Herren,
jeg råbte til min Gud.
Han hørte mig fra sit tempel,
mit råb nåede hans ører.
Da rystede og skælvede jorden…”
(vers 7-8)
”Han førte mig ud i det åbne land,
han befriede mig, for han holder af mig.”
(vers 20)
”Du er min lampe, Herre,
Herren spreder lys i mit mørke.
Ved din hjælp stormer jeg volde,
ved min Guds hjælp springer jeg over mure.”
(vers 29-30)

Magtesløs - efter dit hjerte

Magteløshedens gave
• Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed
• For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk
• Når jeg er magtesløs – så møder jeg virkelig Guds styrke
• Når jeg er tom – kan han komme med sin fylde
•
•
•
•

DU er hos mig i mørkets dal
DU går med mig igennem det
Ufortjent af nåde – et skjold, genopbygger, ham selv, uendelig stor
Hans magt – overgår alt

• David – magtesløs: I sin familie, på jobbet, blandt venner, sig selv
• David sagde det ret ud til Gud – det kan vi også gøre!
• Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft
• Gaven… At se ham… At se mig, som han ser mig…
www.elsketafham.dk

Magteløshedens gave
”Min nåde er dig nok,
for min magt udøves i
magtesløshed.”
2 Kor 12,9
”For når jeg er
magtesløs, så er jeg
stærk.”
2 Kor 12,10
Jeg giver dig min tillid
– og er lige her
www.elsketafham.dk

