
1
”Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit 
navns skyld“ (Sl 23,3).

Sophie lænede sig op ad døren til sit værelse og gled ned på gul-
vet. Tårerne begyndte at løbe, og snart hulkede hun. ”Hvordan 
kunne han? Hvordan kunne han!“ Sophie havde netop modtaget 
nyheder, der knuste hendes hjerte. En, hun troede var hendes ven, 
og som hun respekterede og stolede på, spredte frygtelig sladder 
om hende for at ødelægge hendes ry og det arbejde, hun havde 
udført. Hun greb sin bibel fra natbordet og stirrede pludseligt på 
nogle meget kendte ord: ”Han giver mig kraft på ny, han leder mig 
ad rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets dal, 
frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min 
trøst“ (Sl 23,3-4).

”Det kan ikke passe,“ fór det ud af hende. Men logikken syntes 
uundgåelig. Hyrden i salmen ledte sine får ad rette veje, men disse 
veje snoede sig tilsyneladende også gennem mørkets dal. Var det 
muligt, at selv dette smertefulde svigt fra en vens side, denne 
mørke dal, kunne bruges af Gud til at oplære hende i det, der er 
ret?

Hvornår har dit åndelige liv vokset mest – når alt gik godt, eller 
når du havde det svært?

· Sl 23
· Rom 12,18-21
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Til eftertanke

26. JUNI 2022

EN GUIDE FOR DIN VANDRING: HYRDEN

Nogle børn blev bedt om at tegne et billede af Gud. Uden undta-
gelse tegnede de alle sammen noget, der indbefattede et hjerte. 
Da de blev spurgt om hvorfor, svarede de enstemmigt, at Gud er 
kærlighed. Så enkelt var det.

Det er let at have et positivt syn på Gud og hans hensigt, når 
alt går godt. Men når vi bliver ældre, og livet bliver vanskeligere og 
ofte mere kompliceret, ændres vores opfattelse af Gud ofte. Gud 
ændrer sig selvfølgelig ikke (Hebr 13,8; Jak 1,17), men det gør vi.

Mennesker på Det Gamle Testamentes tid levede i et samfund, 
hvor får og hyrder var almindelige. Salme 23 bruger derfor hyr-
debilledet til at beskrive Guds omsorg for os. Hyrden bruges som 
symbol for Gud både i Det Gamle og Det Nye Testamente. Det er 
et fantastisk, uforanderligt billede. Før vi ser på Salme 23, lad os 
kigge på, hvordan andre bibelske forfattere opfatter hyrdens ar-
bejde og karakter.

Hvad kan du lære om Hyrden fra hver enkelt af disse tekster?

Es 40,11

Jer 23,3-4

Ez 34,12

Joh 10,14-16

1 Pet 2,25

Læs nu salme 23. Hvad gør hyrden for at passe sine får?

Vers 2

Vers 3

Vers 4

Vers 5

Vers 6

Hvad betyder det for dig, at du ved, at der er én, som på denne 
måde har omsorg for dig? Hvordan kan du bruge dette billede til 
at opmuntre personer, hvis billede af Gud er blevet utydeligt på 
grund af deres egne vanskeligheder?
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Til eftertanke

27. JUNI 2022

STEDER PÅ REJSEN

”Han leder mig ad rette stier for sit navns skyld“ (Sl 23,3).

Forestil dig de ”rette stier,“ der strækker sig ud foran dig langt hen 
i det fjerne. Du kan ikke se, hvor de ender, men du ved, at dit hjem 
ligger ved stiens afslutning, og at det er Guds hus. Når du fokuse-
rer lidt mere på det, der ligger tættere på dig, kan du da se, hvor 
stien fører hen? Du kan se nogle steder meget tydeligt, men andre 
dele af stien er helt skjult af store eller farlige forhindringer. Nogle 
gange forsvinder stien over en bakkekam. Nogle dele af stien er 
lette at følge; andre er vanskelige. Sådan var det for Israel, da de 
gik fra Egypten til Det Lovede Land, og det beskrives på samme 
måde i denne salme.

Nedskriv de steder, som fårene kommer igennem i salme 23, 
når de følger de rette stier på vej hjem til Herrens hus.

Men hvorfor kaldes disse stier ”rette stier“ eller ”retfærdigheds 
stier“? Her er fire vigtige begrundelser. For det første er det de 
rette stier, fordi de fører til det rette rejsemål – Hyrdens hjem. For 
det andet er det de rette stier, fordi de holder os i harmoni med 
den rette person – Hyrden selv. For det tredje er det de rette stier, 
fordi de oplærer os til at være de rette mennesker – som ligner 
Hyrden. For det fjerde er det de rette stier, fordi de giver os det 
rette vidnesbyrd – når vi bliver de rette mennesker, ærer vi Her-
ren. Det er de ”rette“ eller ”retfærdighedens“ stier både når van-
dringen er let, og når den er vanskelig.

Det er vigtigt at forstå, at når Gud leder os, er det ikke bare et 
spørgsmål om, at han skal aflevere en pakke på bestemmelses-
stedet. Det handler om meget mere end ledelse og beskyttelse. Vi 
ser i de mange eksempler i Bibelen, hvor Gud leder sit folk (hvad 
enten det handler om at lede Abraham gennem sine løfter eller 
Israel ved hjælp af ildsøjlen og skysøjlen), at når Gud leder, handler 
det altid om, at han oplærer sit folk i retfærdighed.

Hvor bevidst er du om, at retfærdighed er Hyrdens første prio-
ritet for dit liv? Hvordan kan prøvelser være med til at forandre 
dit liv, så du bedre kan genspejle Kristi karakter?



11

Til eftertanke

28. JUNI 2022

UFORUDSET OMVEJ 1: DALEN

”Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos 
mig, din stok og din stav er min trøst“ (Sl 23,4).

Det ville være rart, hvis de rette veje gik langs med kølige bækkes 
græsklædte bredder. Men det er ikke det billede, David beskriver. 
Langs disse veje finder vi også mørkets og dødskyggens dal, et sted, 
som vi ikke med iver søger hen til. På visse tidspunkter af året bliver 
wadierne og ravinerne i Israel udsat for pludselige og uventede 
oversvømmelser, som kan have alvorlige følger. Disse steder er 
typisk også meget snævre med stejle sider, der stænger lyset ude. 
Derfor er ”dødskyggen“ et udtryk for ”meget dyb skygge“ eller ”dybt 
mørke.“

Tænk over de gange du har oplevet din egen udgave af ”mørkets 
dal“. Hvordan har det været? Følte du frygt, selv om du vidste, at 
Hyrden var der? Hvilke bibeltekster gav dig størst hjælp og trøst i 
den situation og hvorfor?

Hvordan tror du fårene endte i dalen? Tror du, at fårene selv 
valgte at gå derned, eller var det hyrden, der ledte dem? Begrund 
dit svar.

Elisabeth Elliot skrev: ”Et lam, som var havnet i dødsskyggens dal, 
kunne få den opfattelse, at det var blevet ledt på afveje. Men det 
var nødvendigt for det at gå igennem dette mørke for at lære ikke at 
frygte. Hyrden var stadigvæk med til stede“ (Elisabeth Elliot, Quest 
for Love, Grand Rapids, MI: Revell Books, 1996, s. 218).

Har du nogle gange følt, at du er blevet ”ledt på afveje“ ned i  
dalen? Hvordan reagerede du over for Gud i de situationer?  
Hvorfor tror du, at Hyrden ville være villig til at risikere at blive 
misforstået ved at lade os gå ind i en mørk dal?

TIRSDAG
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 Matt 5,44
 Rom 12,18-21

 Sl 23,5

Til eftertanke

29. JUNI 2022

UFORUDSET OMVEJ 2: DET DÆKKEDE BORD

”Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit 
hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod“ (Sl 23,5).

I løbet af vores liv er det uundgåeligt, at vi støder ind i nogle fjen-
der. Hvordan behandler du dem? Har du prøvet at ligge vågen om 
natten, vendt og drejet dig og drømt om måder, du kunne hævne 
dig på dem, der forsøger at såre dig eller ødelægge dit arbejde? 
Det kan være svært for en kristen at vide, hvordan man skal be-
handle sine fjender.

Hvilke slags fjender har du haft i dit liv? Hvordan har du reageret 
over for dem, som har forsøgt at såre dig, eller dem du holder af? 
Hvor god var du til at følge Jesu ord til os eller Paulus’ råd?

I Sl 23,5 viser David os en interessant måde at behandle fjender. 
Han tilslører deres tilstedeværelse ved i stedet at se på, hvad Gud 
gør på hans vegne. Og Gud er i gang med at forberede en fest for 
ham.

Når en fremtrædende gæst i Davids kultur kom til en fest, ville 
værten salve gæstens hoved med olie, når gæsten trådte ind i 
festsalen. Olien var en blanding af olivenolie og parfume. Derefter 
blev gæsten placeret foran mad i en så stor overflod, at man ikke 
var i stand til at spise op.

Hvordan kan de tre elementer (bord, olie, bæger) minde os om, 
hvordan Gud sørger for os, også når vi befinder os nede i dalen?

Paulus minder os om, at ”for os står kampen ikke mod kød og 
blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i 
dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet“ (Ef 
6,12). Vores fjender indbefatter dem, vi ser, og dem, vi ikke ser. Og 
enten vi bryder os om det eller ej, så er vi omringet. Men når vi er 
sammen med Hyrden, kan ingen fjende, hverken synlig eller usyn-
lig, stjæle det, han har beredt for os.

Tænk over, hvordan Hyrden har behandlet dig, når du har været 
omgivet af fjender. Hvad kan du se i disse oplevelser, som kan 
gøre dig i stand til at sige tak, også i sådanne vanskeligheder?

ONSDAG
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 Sl 23,6

 

Til eftertanke

30. JUNI 2022

ET SIKKERT LØFTE FOR REJSEN

”Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i 
Herrens hus alle mine dage“ (Sl 23,6).

Når vi befinder os i dalen og er omringet af fjender, kan det af og 
til være fristende at tro, at vi er blevet ladt alene. Det føles ikke, 
som om Gud har gjort meget. Vi tænker, at hvis han havde hjulpet, 
ville vi ikke have endt i den situation til at begynde med. Men Da-
vid ser det tydeligvis ikke på den måde.

Hvilke to ting er David sikker på, til trods for sine prøvelser?  
(Se også Ef 1,4; 2 Pet 1,10; Hebr 11,13-15.)

Nogle oversættelser siger, at godhed og usvigelig kærlighed (Guds 
pagtsløfte) skal ”forfølge“ mig alle mine dage. Det er faktisk det 
samme hebraiske udsagnsord, der bruges i fx 1 Mos 14,14, Jos 
10,19 og 1 Sam 25,29, hvor tanken om forfølgelse er meget tydelig.

Hvilket billede dukker op i dit sind, hvis du forestiller dig, at  
godhed og usvigelig kærlighed ”forfølger“ dig? Hvad tror du,  
David ønskede at sige til os om Gud ved at beskrive hans om-
sorg for os på denne måde?

Uanset hvor dyb dalen er, eller hvor hårdnakkede vores fjender er, 
er der aldrig nogen tvivl om Guds godhed og usvigelige kærlighed 
og visheden om hans ledelse helt frem til vores rejses ende. Hvis 
disse tanker kunne styrke Jesus på Golgata, kan de også give os 
hjælp.

Men der er tidspunkter, hvor dem, vi holder af, har mange spørgs-
mål. Den bedste måde at takle disse bekymringer er ikke at give 
en teologisk beskrivelse af, hvad Gud kan gøre. Men som David 
viser os i Sl 23,6, er det snarere at bekræfte sandheden om Gud 
gennem at dele et personligt vidnesbyrd.

Hvilke vidnesbyrd har du fra dit eget kendskab til Gud, som 
viser, at hans godhed og troskab følger os? Hvilke beviser kan 
du tilføje fra Bibelen? Hvordan kan du dele denne erfaring og 
viden med dem, som måske stiller spørgsmålstegn ved, at Gud 
har omsorg for os? Hvordan er korset det største eksempel på 
denne ”forfølgelse“?

TORSDAG
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1. JULI 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Jesu Liv, ”Den gode hyrde“, s. 346-350.

”De, som vinder den endelige sejr, vil ofte i deres religiøse liv have 
oplevet perioder med frygtelige vanskeligheder og prøvelser; men 
de må ikke kaste deres frimodighed bort, for sådanne erfaringer 
er en del af den undervisning, de får i Kristi skole. Og den er nød-
vendig, for at alle slagger kan blive fjernet. Guds tjener må med 
sjælsstyrke og mod udholde fjendens angreb og bitre hån, og de 
må overvinde alle de vanskeligheder, som Satan bringer på deres 
vej … Men dersom I bliver ved med at se opad og ikke nedad mod 
jeres vanskeligheder, vil I ikke blive trætte på vejen; I vil snart op-
dage, at Jesus rækker sin hånd ud for at hjælpe jer, og I behøver 
da kun at give ham jeres hånd i barnlig tillid og lade ham lede 
jer. Vises der tillid, styrkes håbet … Hos Kristus vil I få hjælp til at 
danne en stærk, symmetrisk og smuk karakter. Satan kan ikke til-
intetgøre det lys, der skinner fra en sådan karakter… Gud har givet 
os sin bedste gave, sin enbårne søn, for at ophøje, forædle og gøre 
os skikkede til et hjem i hans rige, idet han ifører os sin karakters 
fuldkommenhed“ (Ellen White, Budskaber til de unge, s. 28-29).

1. I hvor stor grad har du været klar over, at de ”frygtelige  
vanskeligheder“, du har mødt i dit liv, måske har været en del 
af din ”undervisning i Kristi skole“?

2. I hvor høj grad kan vores hjælp, trøst og opmuntring til dem, 
der befinder sig nede i dalen, være en del af Hyrdens måde 
af hjælpe disse mennesker igennem deres kriser? Hvad kan 
I som en menighed gøre for bedre at blive brugt af Gud til at 
hjælpe dem, der trænger til det?

3. Lad hver enkelt i klassen fortælle om, hvordan godhed og  
troskab har ”forfulgt“ dem. Hvad kan I lære af hinandens  
erfaringer?

4. Tænk over de sidste timer af Kristi liv, hvor han var i smelte-
diglen. Ud fra hvad du kan fortælle, enten fra Bibelen eller 
Ellen White (bogen Jesu Liv er en god kilde), hvordan var Jesus 
som menneske i stand til at holde ud? Hvad kan vi lære af 
hans eksempel, som kan hjælpe os i de prøvelser, vi møder?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG



15

NOTER TIL SABBATTEN | 2. JULI 2022




