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Prædiken søndag d. 1. september  2019.
Metodistkirken i Odense. ©Thomas Risager, D.Min.
Tekster: Salme 23. Gospelmeditation. In the shelter of 
Your presence. Om at finde helle. 

Jeg gætter på, at du kender til det at være så træt og så 
udkørt, at du er kommet forbi der, hvor man virkelig 
mærker det. 

Man har bare lyst til at at få lov at være i fred. 
Man har lyst til at man ikke skal taget stilling til noget som 
helst.
Man hører sig selv sige. Jeg skal bare lige have lov til at 
være mig. Bare lige få lov til kun at være….. 

Det er lige præcis det, som du kan her. Det er netop 
formålet med denne gospelmeditation. At du kan få lov til 
bare at være.  

Hvem af os er ikke godt og grundigt trætte af e-mails om 
ligegyldigheder, hvor vi bare er sat på cc. 
Jeg gætter på, at vi er mange, som farer sammen, hver 
gang telefonen eller computeren siger pling. 
Jeg tror også, vi er mange som har prøvet det med at 
række ud efter telefonen i lommen, fordi vi troede at den 
vibrerede, men det var noget vi bildte os ind. 

Vi lever på mange måder i en tid, hvor kravene til vores 
generation ser markant anderledes ud, end de gjorde til 
vores forældre. Jeg siger ikke at det er hårdere, for det 
tror jeg ikke selv på, men det er anderledes. 

Vi skal være på, og helt fremme i skoene - hele tiden.
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Det med bare at passe sine pligter, duer ikke. Vi skal 
være proaktive. Vi skal være udviklende. Vi må endelig 
ikke gå i stå. Folk, der har spurgt os om noget på mail 
eller SMS, de skal have svar med det samme.

På en eller anden måde, har vi bildt os selv ind, at vi skal 
være på, også når vi ikke er på arbejde. 

Sidste weekend tog jeg mig selv i at svare en mail, som 
den der havde sendt den, havde skrevet haster på, kl. 
0.30 søndag morgen. Mest af alt er jeg tosset på mig 
selv, fordi jeg overhovedet tjekkede mail på det tidspunkt. 
Det er da for dumt.

Så den her fornemmelse af, at trænge til en pause, hvor 
der ikke er noget som helst, jeg skal forholde mig til. Den 
kender jeg, og jeg gætter på, at det gør du også.

Det er ikke et nyt behov, der er skabt af vores tidsalder, 
eller af vores teknologi. 

Det er et alment menneskeligt behov, som vi har lært at 
ignorere, eller værre endnu, forbinde med svaghed.

Selv i meget gamle dage, under Kong Davids tid var 
dette kendt. 

Kong David, som tilskrives en stor del af salmerne i 
Bibelen, levede ca. 1000 år før Jesus blev født, så 
ordene vi hørte læst og som jeg referer til, er altså tre 
tusind år gamle. 

Tiden var en anden, men menneskets behov for at finde 
hvile og ro, var præcis det samme, som i dag. 
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I deres verden, var det naturligt at forbinde den totale 
oplevelse af ro, med et nærvær af Gud. 

Når man kender historien om Kong David, så er det ikke 
så svært, at forestille sig, at han også kunne komme i 
den situation, at nu var det hele bare for meget. 

David lægger navn til en hel del af de 150 salmer, som er 
i bibelen. 

Salmerne er fantastiske, fordi de løfter sløret for 
menneskers erfaringer med Gud. 
De er ikke et udtryk for universitets-teologi. 
De er ikke lærde prædikener, som vil fortælle folk, 
hvordan de skal tro. 
De er menneskers oplevelse af Gud. 
Mange af dem er på ingen måde polerede, de er 
deciderede klagesalmer, som udtrykker håbløshed 
opgivenhede og tvivl. 
I salmernes bog finder vi alle mulige ufriserede udtryk for 
tro og for tvivl. 

Salme 23 er én af dem, der udtrykker tro. Måske er den 
meget kendt, fordi den vældigt ofte citeres på film i 
forbindelse med begravelser. 

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand.
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,
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for du er hos mig,
din stok og din stav er min trøst.

David er et mangefacetteret menneske. Han er en af de 
største helte i Bibelen, og det pointeres stærkt, at Jesus 
er i slægt med ham. Samtidigt står han for en del 
historier, som ikke tåler dagens lys. 

Han er hyrdedrengen, der som ganske ung bliver konge. 
Det at han bruge billedet, at Gud er hans hyrde, afslører 
ret meget, hvad han er rundet at. Hyrden.
David er kriger og klarer sig med stor succes på fronterne 
hele vejen rundt om sit rige. Personligt overvinder han 
kæmpen Goliath med en stenslynge. 
I hele sin regeringsperiode er han i stand til at holde 
fjenden ude, og der opstår tryghed og velstand i hans 
rige. 
Det er hans søn Salomon, der kommer til at opbygge det 
store jødiske tempel i Jerusalem. Større kan det ikke 
blive. 
Men David var også ham, der fik en officer dræbt, så han 
kunne komme til at stjæle hans kone. Der er mange 
historier om, hvordan David kommer galt af sted. 
Med andre ord, han var et menneske, som du og jeg. 
Han er sandelig også et menneske, der hele tiden er 
presset på alle mulige områder. Magt, krig, kærlighed, 
overfældende krav, manglende kompetencer, kan det 
blive ved med at gå godt? Der har været utroligt meget 
tryk på hele tiden.

I salmen her giver han udtryk for hvor meget han har 
brug for hvilen. Han ved, at Gud giver ham muligheden 
for at hvile ud på den grønne eng. 
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Som gammel hyrde forstår David, at dem som man er 
hyrde over, er nødt til at stole 100 procent på at hyrden, 
har deres ryg. 

Hyrden beskytter dem om alt ondt, og vil dem godt. 

Jesus bruger faktisk den gode hyrde som et billede på sig 
selv.

Så det er et bibelsk princip introduceret af David i det 
Gamle Testamente, og faktisk videreført at Jesus i det 
Nye Testamente, at tillid og tro på Gud, kan lede én til 
stille vand og ind i grønne enge, hvor man kan få lov at 
hvile og få kraft på ny. 

Så det er gammel visdom, at tro på Gud ikke er forbundet 
med præstation, men med tryghed, hvile og restitution. 

Den gode hyrde er billedet på Gud, der elsker os, alene 
fordi vi er til, ikke i kraft af hvad vi kan eller gør. Ikke i 
kraft af hvad vi lykkes med eller kikser totalt.  

Den gode hyrde er billedet på Gud, som minder os om, at 
vi bare kan være, at det er ok at hvile. 

Gud, som når vi hviler, giver os nye kræfter og leder os 
videre i livet. 

Ind i en verden, hvor vi tror vi skal præstere som aldrig 
før, tror jeg, at der er noget utroligt vigtigt i, at forstå og 
turde tro, at det også er okay bare at være. 

At det ligefrem er klogt at standse op og hvile. 
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For der er faktisk en Gud, som elsker os fordi vi er. 

Ham stolede David på ville give ham hvile.

Jesus bruger samme billede. Han siger: Jeg er den gode 
hyrde . 1

Det stoler jeg på. Men det er også noget jeg konstant 
arbejder på. 

Dette er helt i tråd med jesus, som i Matthæusevangeliet 
siger: Kom til mig alle I, der er trætte og bærer tunge 
byrder, og jeg vil give jer hvile.”2

I aften har jeg et sted, hvor jeg bare kan være. Hvor der 
er helle. Hvor jeg kan hvile.

Du er også meget velkommen. 

Amen. 

 Joh 10,111

 Matt 11,282


