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Slap af og dvæl i Herren 

Jeg vil gerne starte med, hvad Gud taler til os om i maj profetien: 

”I vakler i troen på Mine Ord. I vakler i troen på jer selv. Dette, fordi I ikke forstår, hvem Jeg er. 

Knyt jer til Mine Ord og lad ej løgnen tage over. Jeg begræder Mit folk, der ikke stoler på Mig. 

Slap af ZVC og lad Mig komme til. I er i Mit hjerte, I bor i Mig. Jeg tager omsorg for enhver af jer. 

Jeg har en plan for enhver af jer. Flere er syge, Jeg vil helbrede jer. Flere er mismodige, Min plan vil 

lykkes. Se på Mig og ikke på omstændighederne, se ej heller på jer selv og døm ej andre”. 

Jeg ved ikke med jer, men jeg oplever med disse ord, at Han taler lige ind i min situation i 

kærlighed. Jeg oplever især det med at falde i mismod og angst for at gå forbi Guds plan. I 

profetien afslører Han vores hjerter, hvor vi ikke er på plads i Ham. Samtidig deler Han Sit hjerte 

med os, at Han begræder, at vi ikke stoler på Ham. Ikke stoler på hvem Han er og på Hans løfter. 

Han siger, som en kærlig Gud Fader, vi skal slappe af og lade Ham komme til. Det ramte mit hjerte. 

Og et skriftsted, som herefter hele tiden har poppet op, er: 

Salme 91;1-2 (Amplified Holy Bibel): 

”Han, som dvæler i den Højestes beskyttelse vil forblive tryg og hvile i den Almægtiges skygge (hvis 

kraft ingen fjende kan modstå). Jeg vil sige om Herren: ”Han er min tilflugt og min borg, min Gud 

som jeg stoler på (med stor tillid, og på hvem jeg fæster lid til”.” 

Jeg oplever Gud taler til os om, at det er vigtigt, at vi dvæler i Ham, i troen på Hans Ord, som er det 

eneste sted, hvor al sand tryghed og sand beskyttelse findes - mod løgnen og løgnens fader(satan). 

Dvæle = Opholde sig et sted i ro og eftertænksomhed idet man giver sig god tid. 

Spørgsmål: Hvor lang tid på en typisk dag dvæler du og jeg i Guds Ord, på hvem Han er og på Hans 

løfter til dig/kirken? 

Hvor lang tid dvæler du og jeg i tvivlen på Guds Ord, bekymrer dig og er utilfreds og er på vej til at 

give op, fordi fokusset ikke vedvarende er på Gud?  

Kan du og jeg sige - fra dybet af vores hjerter til Herren - som David gør i salme 131?                        

(Amplified Holy Bible)  

Den lyder: 

”Herre mit hjerte er ikke stolt, ej heller er mine øjne hovmodige; Jeg involverer mig heller ikke i 

store sager, eller i ting, som er mig for høje.  Sikkert har jeg beroliget og stilnet min sjæl; som et 

barn, der er afvant (hvilende) hos sin moder, min sjæl er som et afvant barn i mig (beroliget og 

friet fra utilfredshed).  

O Israel, hav håb i Herren. Fra nu af og til evig tid.”   
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Denne salme handler om barnlig tillid i Herren. Salmens indhold kan læses som en frugt af, at 

David dvæler hos Herren og kender Ham. 

Det er dén barnlige tillid i Herren, Gud længes efter, at vores hjerter er fyldt af. Så… 

-Lad os dvæle og hvile i Guds Faders hjerte, hvor vi allerede er.  

-Lad os dvæle og hvile i, Hvem Han siger i Sit Ord, Han er. 

-Lad os dvæle og hvile i Hans løfter til os. 

-Lad os dvæle og hvile i, at Han er vores livs centrum og vores livs fokus for altid. 

Ud fra maj profetien kan vi læse, hvilke dele af Hans væsen og hvilke dele af Hans løfter, vi ikke 

helt har knyttet os til endnu. 

Jeg tænker på at læse op, hvilke dele af Hans væsen og løfter det primært er. I er velkomne til at 

lukke øjnene og slappe af og dvæle i Ham. 

Gud er kærlighed.                                                                                                                                                  

Jesus svarede ham: ”Den, der elsker mig, vil holde fast ved Mit Ord, og Min Fader vil elsker ham, 

og vi skal komme til Ham og tage bolig hos Ham.”                                                                                         

Joh. 14;23 

Fordi han elsker Mig, vil Jeg befri ham: Jeg vil sætte ham i det høje, fordi han kender Mit navn. 

Kalder han på Mig, vil Jeg svare ham: Jeg vil være med ham i problemer; Jeg vil befri ham og ære 

ham. Jeg vil mætte ham med et langt liv og vise ham Min frelse.                                                          

Salme 91, King James Bible 

Velsignet den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder 

blandt spottere, men har sin glæde i Herrens lov og grunder på Hans lov dag og nat. Han er som et 

træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid og dets blade visner ikke. Alt, hvad han 

gør, har fremgang og kommer til modenhed.                                                                                              

Salme 1, King James og Amplified Bible 

Jesus sagde til ham: ”Jeg er vejen, sandheden og livet;                                                                                            

ingen kommer til Faderen uden ved Mig”.                                                                                                        

Joh.14;6 

Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til at tro på Ham: ”Hvis I bliver i Mit Ord, er I sandelig 

Mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie”.                                               

Joh. 8;31b-32 

Herren som helliger.                                                                                                                                            

Herren helliger os ved sandheden; Dit Ord er sandhed.                                                                                                    

Joh. 17,17 
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Gud den almægtige.                                                                                                                                                  

Det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud.                                                                                       

Luk. 18;27 

Herren er nådens Gud.                                                                                                                                                         

Men Han har svaret mig: ”Min nåde er dig nok; thi i magtesløshed udfolder Min kraft sig helt”.                                     

2. Kor. 12;2 

Herren er min hyrde,                                                                                                                                                      

jeg skal intet mangle. Han lader mig ligge i grønne enge. Til hvilens vande leder Han mig, Han 

genopretter min sjæl, Han fører mig ad retfærdighedens vej for Sit navns skyld. Skal jeg end 

vandre i Dødskyggens dal, jeg frygter ej ondt; for Du er med Mig, Din stok og Din stav trøster mig. I 

mine fjenders påsyn dækker Du bord for mig, Du salver mit hoved med olie, mit bæger flyder over. 

Sikkert skal godhed og barmhjertighed følge mig alle mine dage, og jeg vil dvæle i Herrens hus for 

evigt.                                                                                                                                                                 

Salme 23, King James Bible 

Herren er pagtens og løfternes Gud.                                                                                                                  

Evigt husker Han på Sin pagt, i tusinde slægtled det løfte, Han gav, den pagt Han sluttede med 

Abraham, den ed Han tilsvor Isak. Han stadfæstede den som en lov for Jakob; som en evig pagt for 

Israel. Han sagde: Dig vil jeg give Kana´ans land, det skal være dit arvelod.                                          

Salme 105; 8-11 

”For Jeg ved, hvilke planer og tanker, Jeg har for dig”, siger Herren, ”planer om fred og trivsel og 

ikke om ulykke, at give dig en fremtid og et håb”.                                                                                      

Jer. 29,11, Amplified Holy Bible 

Herren, der læger dig.                                                                                                                                                 

Det var vore sygdomme, Han tog, det var vore lidelser, Han bar.                                                                  

Es. 53;4                                                                                                                                                                     

Han blev straffet for at vi kunne få fred, ved Hans sår blev vi helbredt.                                                                                                    

Es. 53,5b 

Herren, mit sejrsbanner.                                                                                                                                

Men i alt dette mere end sejrer vi ved Ham, som har elsket os.                                                                     

Rom. 8;37 

 

 


