
Salmene



Hvordan kan disse ordene som er talt til Gud fungere som ord 
fra Gud til oss?

De er en del av Bibelen for at vi skal gjøre mer enn å lese dem:  
La dem bli en del av oss slik at de former hvordan vi forholder oss til Gud.

Guds måte å vise oss hvordan vi kan hengi oss til ham.

Guds ord til oss i spesifikke livssituasjoner.



HVORFOR ER SALMENE VIKTIGE?



1. De er en “mini-bibel”
Gir et overblikk over 
frelseshistorien fra skapelsen, via 
Sinaifjellet, møteteltet, tempelet, 
kongedømmet og eksilet - og 
peker framover mot Messias som 
skal komme med frelse og 
fornyelse av alt.

Handler om hvordan Gud viser 
seg i naturen, hvordan han er, 

hva mennesket er og om synd.



2. De passer enhver 
situasjon i livet

“Salmene forbereder og trener deg 
for enhver åndelig, sosial og 
emosjonell tilstand. De viser deg 
hva farene er, hva du bør huske på, 
hva holdningen din bør være, 
hvordan du kan snakke med Gud 
om det, og hvordan få den hjelpen 
du trenger fra Gud.” (Tim Keller)

Hjelper oss til å få rett 
perspektiv

“Et medisinskap for hjertet 
og den beste guiden for 

livet i praksis.” (Keller)

Legg salmene inni bønnene 
dine. Eller legg dine bønner 

inni salmene.

Salmene hjelper oss til å 
se Gud slik han faktisk 
er, og ikke slik vi vil at 
han skal være.



De viktigste typene salmer

1. Lovprisningssalmer (f.eks. 8 og 117) 
2. Klagesalmer    (f.eks. 3 og 13) 
3. Takkesalmer   (f.eks. 18 og 30) 
4. Kongesalmer  (f.eks. 2 og 110) 
5. Visdomssalmer (f.eks. 1 og 119)



“Straffebønnsalmer"  
(f.eks. 35 og 58)

• Kultur: Følelser måtte formuleres 
“stort” for å være ekte. 

• Forfatterne er opptatt av Guds 
sak, hans navn og hans 
rettferdighet - ikke sin egen. Ikke 
personlig hevn. 

• Motstanderne kommer ikke til å 
omvende seg uansett. (58:5-6) 

• De får smake sin egen medisin. 
(35:1, 7-8) 

• Forfatterne gir saken over til Gud 
og ber ham om å gripe inn. 

• Gleden ligger i Guds rettferdighet 
og frelse, ikke deres egen.



3. Sangboka  
til Jesus

Salmene er også om 
Jesus. Handler dypest 
sett om ham, siden hele 
Bibelen handler om 
ham.

Derfor både sangene til 
Jesus og sangene om 
Jesus.



• David: 73 (+ 2 i NT) 

• Korah-sangerne/-
sønnene: 11 

• Asaf: 12 

• Salomo: 2 

• Moses: 1 

• Esrahitten Etan: 1 

• Anonyme: 48

Forfattere



Han talte, og det skjedde,

men de urettferdiges vei fører vill.

Synonyme
Sal 33,9:

Sal 1,6:

Motsatte

han befalte, og det sto der.

For Herren kjenner veien de rettferdige går,

Parallellismer (“tankerim”)



Parallellismer (“tankerim”)

Vi slapp fri som fuglen

“X-struktur”

Sal 124,6-8:

fra jegerens snare.
Snaren røk

og vi slapp fri.

Velsignet er Herren som ikke 
ga oss til rov for deres tenner!

Vår hjelp er i Herrens navn, han 
som skapte himmel og jord.
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Jesus i Salmene
• Guds sønn: Sal 2:7 (Apg 13:33, 

Hebr 1:5) 

• Oppstandelsen: Sal 16:10 (Apg 
13:35-37) 

• Foraktet: Sal 22 (Luk 23, Matt 
27) 

• Herre, ved Guds høyre hånd: 
Sal 110 

• Konge og prest: Sal 110 

• Steinen som ble vraket: Sal: 
118:22 (f.eks. Apg 4:11)


