Jeg passede får og dræbte bjørne og løver. David: på trods af løver og
bjørne, vil Gud føre det igennem til det bedste for dem der…
Alle ting virker sammen til gode for dem, der elsker Gud,
og som efter hans beslutning er kaldet (Rom 8,28)

En forløber formes
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1) Overset af mennesker - men set af Gud
Set af Gud
a) David var ansvarlig
b) David blev udvalgt
c) David blev Fyldt af Guds ånd
d) David havde sin egen erfaring med Gud
Gud ser det skjulte liv – trofasthed og loyalitet betyder noget for Gud
- han ser. David stod til ansvar for nogen. ET VIGTIGT KARAKTERTRÆK
”Jeg plejer at se efter min fars får…” Vi står til ansvar for Gud og hinanden.
Gud ser på dit hjerte, ikke dine nuværende evner og situation.
Jesus: ”Det er ikke jer der har udvalgt mig…”

3) Vær dig selv – den som Gud har skabt dig til at være
I stedet for ”normalen” / Sauls rustning, valgt han det, som han kendte fra sin
hverdag, fra hans egen erfaring, træning og vandring med Gud.
David var ikke en kopi af Saul – men blev derimod en forløber for en helt ny
generation i Israel, en helt ny tid.

4) Lad ikke fjenden definere hvem du er
David tillod ikke hans gudgivne identitet at blive re-defineret af modstanderen
Når du ved hvem du er, ved du også hvem’s du er!
”JEG ER DEN DU SI’R JEG ER!”
Du ved, at Han er bag dig - den levende Guds slagrækker
Vi må lære fra David – han tilbragte mange timer, dage og måneder alene
med Gud. Hvor han kultiverede hans fællesskab med ham / identitet formet.
Fokus på kæmpen - og du falder
Fokus på Gud - og kæmpen falder
Fokus på dig selv: Hovmodig eller mismodig
Fokus på Jesus: Modig!

5) David bekæmpede fjenden med sine ord

1 Sam 16, 13: ”fra den dag greb Herrens ånd David”
”og Herrens Ånd kom over ham og blev over ham fra den dag af.” (HvD)
Alt kan ske – når vi bliver grebet af Guds Ånd J

2 Kor. 10, 4-5 / Ordsp 18, 21 / Esaj 55,11

1 Sam 17, 37: Og David sagde: »Herren, som reddede mig fra løver og
bjørne, vil også redde mig fra denne filister.
En del af hans erfaring: Han havde det rette Gudsbillede.

Brug Guds ord – tal om hans storhed

2) Når muligheden møder et forberedt hjerte (liv)
Når muligheden pludselig indfinder sig, er det for sent at begynde at forberede
sig. Ventetiden – gør plads til udvikling. Ikke en tid hvor vi er passive, men en
tid hvor vi forbereder os til det som kommer.
1 Sam 16, 18: ”Han er en dygtig mand og en god kriger; han taler forstandigt
og ser godt ud, og Herren er med ham”
For Herren er med dig!
Men den, der elsker Gud, er kendt af ham (1 Kor 8,3)

Tal ikke om hvor store dine bjerge er, men begynd at tale til dine bjerge
om hvor stor din Gud er!

Fjenden ved ikke hvad du tænker – før du åbner munden og siger det
Det vi siger kombineret med tro vil ske
Vi må lære at se Gud i alle situationer – se efter ham
Vi må lære at se Guds råd i alle situationer – se efter… og TAL

Til samtale:
• Hvad blev levende for dig i søndags?
og i teksten fra 1 Samuels bog kapitel 16 + 17?

