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En rasteplads ved det  
livgivende vand
Da jeg sammen med min familie var 

missionær i Peru, boede vi i byen Arequipa, 

der ligger i den sydlige del af landet, ca. 

120 km. øst for Stillehavskysten. Hele Perus 

lange kyststrækning er et ørkenområde, og 

verdens tørreste ørken, Atacamaørkenen, 

ligger i Chile, lige syd for den peruanske 

grænse. 

 

Når man kører fra Arequipa og længere 

sydpå i Peru mod den chilenske grænse, 

kører man på et langt, lige stykke vej på et 

højtliggende plateau, hvor ørkensandet 

strækker sig kilometer efter kilometer. Man 

får ondt i øjnene og i hovedet af varmen og 

af at se på det flimrende og tørre sand. 

Intet kan leve der i den golde ørken, og var 

der endelig en lille busk, der havde forsøgt 

sig, stod den nu som en vissen og indtørret 

pind, som et tegn på, hvor gold og død 

ørknen er. Det var ikke et sted, jeg havde 

lyst til at gå i stå med bilen. 

 

 
 

Fra døden til livet 
Efter et langt stykke på det flade plateau 

begynder vejen at sno sig mellem en række 

af mindre bjerge. Og så pludselig åbner der 

sig neden under én den grønneste og 

smukkeste dal. Hvorfor det? Jo, for dernede 

i bunden løber en flod og skaber det, man i 

den slags ørkner kalder en flodoase. Det er 

virkelig fantastisk at komme ned i dalen. 

Det er som at komme fra døden til livet. Alt 

er grønt og frodigt. For hvor floden er, er 

der liv. Man kan se det grønne bælte, der 

følger flodens bane, og så langt som vandet 

fra floden rækker op ad skrænterne, så 

langt er der grønt.  

Dernede i dalen er markerne tilsåede, der 

står saftige frugttræer, og vinrankerne 

bærer dejlige druer. De store, grønne 

palmeblade giver sval skygge for solens 

brændende varme. Her er der liv og 
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frugtbarhed, og dalen er en perfekt 

rasteplads, hvor man får rystet det tørre 

støv af sig, og hvor man får ny energi efter 

den døsige tur gennem den ensformige 

ørken. 

Guds ord giver liv 
Det er præcis denne situation, der beskrives 

i Salme 1,3, hvor der tales om, at den, der 

grunder over Guds ord, han er som træ, der 

er plantet ved bækken, og som bærer frugt 

til rette tid, og hvis blade ikke visner.  

 

Det er et fantastiske løfte, Gud giver os her. 

Når vi læser og modtager hans ord, tager 

hans løfter ind over vores liv og lader os 

præge af det, så får vi lov til at leve i dalen 

og stikke vores rødder ned nådens vand og 

suge livet fra Gud til os.  

 

De glemte deres hvileplads 
Israels folk kendte til løfterne i Guds ord, og 

havde selv erfaret, hvor vigtigt det var at 

have fokus på ham. Men alligevel glemte de 

ham. I Jer. 50,6 læser vi: ”Mit folk var 

vildfarne får, deres hyrder førte dem vil på 

afveje i bjergene; de strejfede om, over 

bjerg og høj, og glemte deres hvileplads.” 

 

Folket glemte deres hvileplads, pladsen ved 

Herrens fødder, hvor de lyttede til ham og 

lod hans vejledning præge deres liv. Derfor 

blev de rastløse og gudløse mennesker, der 

konstant strejfede rundt uden at kunne 

finde vej i livet, uden at kende målet for 

deres livsvej. Og for at udfylde det tomrum, 

som tabet af mål og mening giver, søgte de 

trøst i afguder og materiel nydelse. Når der 

står, at de strejfer om, over bjerg og høj, er 

det netop et udtryk for, at de dyrkede Ba’al 

og andre afguder, for det var oppe på 

offerhøjene, at denne form for 

afgudsdyrkelse foregik.  

 

Og alt dette skete, fordi de havde glemt 

deres hvileplads. Glemt deres plads ved 

floden i dalen, hvor de kunne sige næring og 

liv til sig fra Guds ord. Den plads, hvor den 

ægte fred og vejledning findes. 

  

Rastløst jag i ørkenen 
Vi står overfor den samme fare i dag. Vi 

kommer så nemt til at styrte rastløse rundt 

og jage tomheden. Der stilles krav til os fra 

alle sider. Vi har travlt med at blive 

lykkelige, og tiden slår ikke til, når vi helst 

skal være succesfulde og engagerede på alle 

områder. Vi stræber efter at fylde livet med 

livskvalitet, og har travlt med at udvikle os 

selv. Vi har travlt med at være opdateret 

hele tiden og hænge på, så vi ikke kobles af 

samfundet, og vi jager efter at fylde livet 

med materiel rigdom og tilfredshed. Men 

husker vi vores hvileplads midt i dette. Eller 

er denne stræben og jag et udtryk for, at vi 

har glemt hvilepladsen ved Herrens fødder? 

 

Alt for ofte oplever vi, at vi er langt fra den 

frodige dal med et livgivende vand. 

Tværtimod kan vi føle vores liv som en lang 

ørkenvandring. Vi føler os drænet, bliver 

tørre i sjælen, fordi vi har så travlt med alle 

disse vigtige ting, at vi ikke får taget os tid 

til at prioritere det allervigtigste: At møde 

Gud i hans ord og søge hans vejledning og 

fred i Skriften.  

 

Bibelen en livgivende rasteplads 
Gud inviterer os til at leve nede i dalen, tæt 

ved floden. Han har givet os nogle 

rastepladser undervejs på vores vej gennem 

livet. Han giver os hvilepladser, hvor vi kan 

puste ud, hvor vi kan få fyldt på og få ny 

energi og næring til troen og livet, så vi ikke 

ender med at strejfe rastløse rundt. Og den 

stille tid med Bibelen, er en af disse 

rastepladser. En rasteplads der kan give os 

liv og energi, ligesom når man kommer fra 

ørknen til floden i dalen.  

At møde Gud gennem bibellæsning og blive 

tanket op af ham skal ikke være en sur 

pligt. Vi må få lov at se det som en 
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hvileplads, som livgivende oase, hvor han vil 

give os ny kraft. 

 

Det kan ikke undgås, at der er perioder i 

vores liv, hvor vi har travlt, men vi skal 

bruge Guds ord, for at vi ikke skal fare vild 

og for ikke at miste fokus på, hvad der er 

vigtigst i dette liv. Hvis vi glemmer vores 

hvileplads, glemmer vi Gud, og 

konsekvensen bliver, at vi mister 

perspektivet, så vi fylder os med tomhed, 

med materialisme, havesyge og andre 

ugudelige principper. Og så bliver livet en 

tur i den golde og tørre ørken.  

 

Sand lykke 
Salme 1’s påstand er, at når vi lever med 

Guds ord, er vi i sandhed lykkelige. Også 

selv om der er omstændigheder i vores liv, 

der ikke kan kaldes lykkelige. Sådan er det, 

fordi vi får lov til at stikke vores rødder ned 

i nådens vand og suge livet fra Gud til os. Og 

når vi lever vores liv med alle 

besværligheder, sorger og smerter i lyset af 

hans ord, så kalder Bibelen os lykkelige. Og 

et spørgsmål til eftertanke er, om vi i 

praksis stoler på, at Gud formår at gøre os 

lykkelige, hvis vi følger hans råd. Tør vi tro 

på, at Guds lykke er den ægte lykke for os, 

og at han vil få os til at blomstre og vokse 

som mennesker, når vi tager hans ord til os 

og lever på det? 


