
BENYT, HVAD DU HAR VED HÅNDEN 
 
”Da sagde Herren til ham: ’Hvad er det, du har i hånden?’.” (2.Mosebog 4:2a) 
 
Gud talte disse ord til Moses under det dramatiske møde på bjerget Horeb – omkring hele episoden med den 
brændende busk. Moses havde et stort job foran sig, og han kunne absolut ikke udføre det alene. Han ville aldrig 
kunne bringe folket Israel ud af Egypten uden støtte fra Israels ledere. Men når han vendte tilbage til Israels folk 
efter at have været væk i 40 år, hvordan skulle de så nogensinde have tillid til ham? Gud gav Moses tre tegn, 
hvorved Han ville demonstrere sine guddommelige akkreditiver til Israels ledere. Men denne demonstration 
begyndte med et simpelt spørgsmål: ”Hvad er det, du har i hånden?” 
 
Tænk på hele episoden på bjerget Horeb og på det spørgsmål, ”Hvad er det, du har i hånden?” Spørgsmålet 
afspejler et vigtigt princip i måden, hvorpå Gud bruger mennesker; Gud brugte, hvad Moses havde i sin hånd. 
Moses stod foran den brændende busk med en hyrdestav i sin hånd. Da han først kom til området, havde han 
aldrig holdt en sådan ting før – han var en prins i Egypten og var vant til, at folk arbejdede for ham. Det var derfor 
mærkeligt for Moses at skulle arbejde for andre. Men de mange år som fårehyrde i ørkenen gjorde, at Moses blev 
vant til at holde en hyrdestav i sine hænder. Måske troede han tilmed, at disse hænder nu var ubrugelige til at 
tjene og ære Gud, men det var ikke sandt. Moses’ år som fårehyrde var ikke ubrugelige, fordi de år tværtimod 
placerede de ting i Moses’ hånd, som han kunne bruge til Guds ære. 
 
Moses blev ikke den sidste person, som Gud bad om at bruge, hvad han havde ved hånden. 
 

- Gud brugte den skarpe stav i Shamgars hånd (Dommerbogen 3:31) 
- Gud brugte slyngen i Davids hånd (1.Samuels Bog 17:49) 
- Gud brugte æselkæben i Samsons hånd (Dommerbogen 15:15) 
- Gud brugte fem bygbrød og to fisk i en lille drengs hænder (Johannes Evangeliet 6:9). 

 
40 år tidligere havde Moses’ hånd holdt om et royalt scepter. Gud brugte ikke scepteret, men Han brugte til 
gengæld den simple hyrdestav. Denne selv samme stav i Moses’ hånd splittede det Røde Hav. Den slog imod en 
klippe og så vand strømme frem. Den rejstes ud over den store slagmark indtil Israel var sejrrige. Den simple stav, 
som Moses havde båret rundt på i så mange år, blev senere kald t ”Guds stav” (2.Mosebog 4:20, 17:9). 
 
På en ganske bestemt måde står du i dag i Moses’ sted. Hvad har Gud placeret i din hånd? Det kan være et talent 
eller særlige evner eller en ressource, som du ikke skænker særlig mange tanker. Moses gik ikke omkring og 
beundrede hyrdestaven i sin hånd. For ham var det bare endnu et redskab, som kunne hjælpe ham med fårene. 
Men Gud brugte den ydmyge ting til stor ære. Du tror måske, at Gud er nødt til at give dig noget nyt i hånden, før 
Han kan bruge dig. Men her og nu har Gud lagt noget i din hånd, som Han kan bruge. Gud ville stille dig det 
samme spørgsmål, som Han stillede til Moses: ”Hvad er det, du har i din hånd?” Svaret på det spørgsmål kan 
afsløre, hvordan Gud ønsker at bruge dig i dag. 
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