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1-David og Saul 
To kriser med forskellige respons. 

• Saul uretmæssige slagtoffer. 1. Sam 13. 
• David ser Saul i hulen. 1. Sam 24 

Davids test. At tage sagen i egen hånd eller lade Gud gøre det. 
 
2-Tro er baseret på behov og afhængighed 

• Davids salmer giver os indblik i hans hjertes indstilling. 
• Salme 25:15-17. Salmerne er et råb fra hjertet. 
• En vigtig bøn at lære: ”Hjæælp!”. Både en bøn om Guds indgriben, 

men også en overgivelse til Guds vilje. 
• Salme 59 (v. 1-3, v. 9-10, v. 17-18): Davids bøn går fra 

Desperation – til Tro – til Lovprisning 
• I bøn overgiver vi kontrol: Vi flytter tilliden fra os selv og til Gud 
• I verden ses der ned på svaghed og hjælpeløshed. Vi får at vide at 

vi skal finde styrken i os selv og bevise at vi er stærke. 
• Men vores afhængighed er indgangen for Guds kraft i vores liv. 
• Den Kanaanæiske kvinde Matthæus 15:21-28. 
• En illustration på Guds indgriben midt i vores afmægtighed: 

Andreas mister sin mobiltelefon før flyrejse. 
• Afhængighed fører ikke til passivitet, men hjælper til at handle ud 

fra tillid. 
• Kriser stiller os et større spørgsmål: Hvor henter du din styrke, 

hvad er kilden i dit liv? Dig eller Gud? 
 
3-Afhængighed eller uafhængighed? 

• Vi ønsker ofte selv at have kontrollen over vores liv. 
• At leve i tro på Gud er lidt som at afmontere sin båds 

påhængsmotor og i stedet rejse et sejl. Nu er der en ny, 
ubegrænset kraft-kilde i vores liv. 

• Jesus: Skilt fra mig kan I slet intet gøre: Johannesevangeliet 15:5 
• Vi kan gøre meget uden tro, men vi kan IKKE bære frugt – altså 

leve et liv efter Guds vilje. 
 

• Det liv, vi er skabt til, et liv i Guds vilje, er dybest set umuligt – 
uden afhængighed af Jesus. 

• Tro er at ikke at mande sig op, men snarere at du falder sammen 
og ned i hans arme, opgiver kontrol. 

• Siden syndefaldet har mennesket ønsket uafhængighed af Gud 
pga. stolthed. 

• Bibelen er ikke en bog om store mennesker og troshelte, men en 
bog om en stor Gud. Og mennesker der har indset deres 
afhængighed. 

 
4-Jesus døde for at fjerne vores uafhængighed 

• Jesus døde og opstod ikke blot for at give os lidt mere styrke til 
vores liv, og at være en bedre udgave af os selv, men korset er en 
dødsdom over hele vores liv levet i uafhængighed af Gud. 

• Paulus beskriver, at da Jesus døde, døde vi med ham. 
• Vi er kaldet til at leve i afhængighed af Jesus. En relation baseret 

på vores behov for ham. 
 
5-Kom som du er 

• Fordi tro er baseret på vores svaghed, er ingen af os lukket ude. 
Du skal ikke vente med komme til ham, til du føler, du forstår 
alting. Eller vente til, du har mere styr på dit liv. Du kan komme lige 
som du er og sige, hjælp mig, Gud – du må tage over!! 

 
 

Til samtale: 
• Hvad blev levende for dig i søndags? 
• Er det nemt for dig at overgive kontrollen til Gud? Hvorfor/hvorfor 

ikke? 
• Hvordan har du det med at se dine egne begrænsninger i øjnene? 
• Har du nogle gange oplevet det som en kamp eller præstation at 

skulle have NOK tro? 
• Er der en sammenhæng mellem at være afhængig af Guds hjælp 

– og dét at overgive sin vilje til Gud? 
 

Husk tilmelding 

til julefest den 13. december og juleaftens-gudstjeneste den 24. december J 
 
 


