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BØNNER FRA HJERTET
Lykkelig
Salme 1

Biblegroups.today anbefaler, at I bruger halvdelen af jeres tid på tekstarbejdet og halvdelen
af jeres tid på tekstanvendelsen med ”Søren og Mette”. Afsæt gerne 50-60 minutter. Del
eventuelt i to samlinger.

Salme 1

o Introduktion til Salmernes Bog udarbejdet af Dan Månsson – se her.
o Film om Salmernes Bog https://vimeo.com/171526586 med
danske undertekster.

TEKSTEN

Bibelstudiet kan indledes og afsluttes med, at I læser salmen sammen
som veksellæsning”.
Eller én kan læse højt. Eller I kan selv læse salmen.

Salmernes Bog består af 5 samlinger af salmer med tilsammen 150 salmer. Salmerne er både
bønner og sange. Deres karakter er vidt forskellig, derfor kan de også inddeles i forskellige typer
af salmer. Salme 1 og 2 falder lidt udenfor de andre salmers karakter af bøn til Gud. Mens den
første handler om Guds ord, handler den anden om Guds salvede. Nogle ser derfor Sl 1-2 som
en indledning til Salmernes Bog.
Hvilke(n) type(r) salme tænker I, at denne salme tilhører?





Bodssalmer
Salmer om Jahve (Gud)
Klagesalmer
Kongesalmer

 Lovprisningssalmer
(hymner)
 Skabelsessalmer
 Takkesalmer

A. LYKKELIG
Salmen indledes med ordene ”Lykkelig den…”. Hvad
lægger I mærke til, at der siges om den lykkelige i
salmen (både negativt og positivt)?
Hvad er lykke, når I ser på, hvad der siges om den
lykkelige?

 Tillidssalmer
 Valfartssalmer og sange om
Sion
 Visdomssalmer
Sprogligt
• I GT oversættes det hebraiske ord
med ”lykkelig”, mens det
tilsvarende græske ord i NT
oversættes ”salig”, f.eks. Matt 5,310.
• ”hans lov” er hele Guds ord.

B. ET TRÆ…
Den lykkelige sammenlignes med et træ (v.3; sammenligningen bruges også i Jer 17,8). Det er
altså et billede, som skal sige noget karakteristisk om den lykkelige. Hvilket af disse tre billeder,
tænker I, passer til beskrivelsen i verset? Hvad siger sammenligningen om livet med Gud?
Med tanke på vores egen nutid: Kunne træerne være billeder på forskellige typer af kristne?
(Som inspiration kan I se f.eks. Job 14,7f; Ef 3,17; Kol 2,7.)

Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, missionshus, fællesskab
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C. … OG AVNER
Den ugudelige sammenlignes med avner (v.4-5). Hvad
er meningen med sammenligningen?
NB.: Johannes Døberen bruger samme billede i sin
forkyndelse (Matt 3,12; Luk 3,17).

Til overvejelse
Sl 1 indledes med et ord svarende til
indledningen på bjergprædikenen
(Matt 5-7). Sl 1 slutter med to veje,
ligesom Matt 7,13-14 taler om to veje.

SØREN OG METTE
Ud fra det, I har talt om i arbejdet med teksten, hvordan vil I så rådgive og hjælpe Søren og
Mette.
Her kan I dele erfaringer med hinanden, men tag også bibeltekstens vinkler med ind i
drøftelserne, sådan at bibeltekst og hverdagsliv smelter sammen.

Søren og Mette læser Salme 1 sammen. De har begge svært ved at identificere sig
med salmen.
Mette indrømmer, at det er lang tid siden, hun sidst er blevet glad blot ved at læse i
Bibelen. Hun oplever tvært imod, at bibellæsning er en tung pligt, der giver hende et
anstrengt forhold til Gud. Nok mest fordi der er så meget, hun ikke føler, hun kan
leve op til. Hun læser heller ikke meget i Bibelen. Så hun føler sig sat helt udenfor,
når salmisten kæder glæden sammen med at grunde over Guds lov dag og nat. For
det orker hun ikke!
Søren tænker ikke, at det er afgørende, hvor meget og hvor længe man læser i
Bibelen, men at man tror på Gud og lever et kristent liv. Han er udfordret af
sætningen: ”Alt, hvad han gør, lykkes for ham.” Virkeligheden er ikke sådan for ham,
og han tror heller ikke på, at den er sådan for en eneste kristen.

Hvilken hjælp kan Søren og Mette hente i Salme 1?
Når I nu har læst Sl 1, ville I så kalde Søren og Mette ugudelige? Eller er
de retfærdige? Eller er de noget helt tredje?

Har I tid til det, kan I tale om, hvad der udfordrer jer mest i Salme 1.
Slut gerne bibelstudiet med at læse salmen på samme måde, som I begyndte.
Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, missionshus, fællesskab
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INFO OM SERIEN
Anvendt bibeludgave: Bibelteksten er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske
Bibelselskab 1992
Forfatter:
Dan Månsson, præst, sjælesørger, forkynder og foredragsholder. Se hjemmesiden sjaelesorg.dk
Tidligere: Sognepræst og leder af LM-kids.

Billede af Ben Kerckx fra Pixabay

Serien består af 8 oplæg til Samlernes Bog.
Første oplæg (Salme 1) er gratis, mens man skal betale for de øvrige 7 oplæg.
Køb resten af materialet til Salmernes Bog 1-8 (7 oplæg) via www.Biblegroups.today
Send også gerne en kommentar på materialet. Vi lytter til brugernes input.
Indhold Salme 1 til 8:
Oplæg 1: Salme 1
Oplæg 2: Salme 2
Oplæg 3: Salme 3
Oplæg 4: Salme 4
Oplæg 5: Salme 5
Oplæg 6: Salme 6
Oplæg 7: Salme 7
Oplæg 8: Salme 8

Bønner fra hjertet
Lykkelig
Sådan er Gud
Vor Gud han er så fast en borg
Hører Gud mig?
Lad dem bøde for det Gud
Bod
At være uretfærdig behandlet
Forvalterskab

© Biblegroups.today 2020
Del gerne oplæg 1 Salme 1 med venner og bekendte.
Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, missionshus, fællesskab
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