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”Han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull” 
Ps 23:3 

 
Gud leder oss på rätta vägar – men de är sällan folktomma. Det lär med all 
säkerhet finnas andra människor där.  
   Vi prövas att följa rätt/välja rätt, vad gäller vägar och situationer – men de 
människor vi möter väljer vi inte alltid: Men vi väljer hurdana vi är mot dem. 
Kanhända har någon kommit i vår väg med ett syfte som vi aldrig får veta, om 
vi bara skyndar förbi. Vi kanske ska gå tillsammans en bit eller en livssträcka. 
Eller bara växla några ord.  
 
Rätta vägar är sällan räta vägar – eller ens begripliga vägar! Nej ”rätta vägar” 
stämmer inte alltid överens med vårt sätt att se eller förstå. Vi behöver lita på 
Guds angelägenhet att leda oss. Om vi är fel så vill han visa oss till rätta.  

   Vår vandring med Gud är alltid personlig. Även om det bara finns en väg till 
Gud, så kan våra livsvägar se olika ut. Ibland kan vandringen vara så stilla att 
där inte ens syns en krusning medan den andra gånger är tung och svår. Vi 
kan då känna oss övergivna och utan hopp, men GUD är alltid verksam.   
   
 ”Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont … ” Oavsett var 
jag befinner mig, så är Gud alltid densamme. Han vill ha en nära och etablerad 
relation med oss, var och en. Han vill att vi ska lära känna honom – att lita på 
honom – att hämta vår trygghet och styrka från honom. För det är bara genom 
tro och förtröstan som vi kan gå genom dödsskugga utan att frukta!  
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Gud vill bygga broar över våra svårigheter och dalar för att vi steg för steg ska 
våga sätta ner våra fötter på dem. Det är tro! 
   Vi kan inte bestämma vad Gud ska göra genom att ”i tro” sätta ner våra fötter, 
så att Gud steg för steg kan bygga en bro. Det är att sätta sig själv till Gud. Så 
istället för att överlämna oss till Gud och hans omsorg och plan för våra liv, 
blir vi utelämnade till oss själva. 
   Tro är att gå på redan byggda broar som vi inte ser. Inte att försöka bygga 
dem själva. Förutsättningen att ha fast mark under fötterna när man tar ett steg 
i tro är att det redan finns någonting där som har verklig substans. För tron 
kan bara vara grundad på vad Gud har sagt specifikt till den personen.  
 
När Gud, genom den Helige Ande, får leda oss - båda vad gäller de människor 
vi möter och de steg vi tar - kan våra rätta vägar verkligen bli rätta vägar för 
Jesu namns skull.  
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