
54

UGEN 7.-13. AUGUST 2022

”Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i 
vore hjerter ved Helligånden, som er givet os“ (Rom 5,5).

At have oplevet Guds magt og kærlighed kan hjælpe os til at holde 
fast ved håbet under anfægtelser og prøvelser.

Det er nemt at holde fast i håbet, når livet arter sig vel. Det er van-
skeligere, når vi rammes af skæbnens tilskikkelser. Det kan medføre 
spørgsmål og tvivl om Guds ledelse. Forfatteren C. S. Lewis mistede 
sin kone, der døde af kræft blot fire år efter deres bryllup. Dybt 
fortvivlet skrev han: ”Når Guds godhed tillader, at vi lider, så er det 
enten Gud, der ikke er god, eller også eksisterer han ikke. For i dette 
eneste liv, som vi kender, overstiger den smerte, han påfører os, 
vores værste frygt og alt, hvad vi kan forestille os“ (mainpost.de/
ueberregionalpolitik/zeitgeschehen/das-klopfen-an-gottes-tuer-
art-8971312, Set: 12.12.2019).

Når Guds handlen forekommer os ubegribelig, betyder det ikke, at 
han har forladt os eller er imod os. Det er snarere et tegn på, at vi 
ikke kender hele billedet eller forventer, at hans handlen skal være 
forståelig og forudsigelig, før vi kan nære tillid og håb. Hvis man 
tænker sådan, vil man blive skuffet og ryge ind i uløselige indre kon-
flikter. C.S. Lewis fandt ved Guds hjælp en vej ud af sin fortvivlelse …

Søndag Hvorfor er du tavs? Hab 1
Mandag Jeg vil fryde mig Hab 2,1-5; 3,16-19
Tirsdag Jeg ved, at du formår alt Job 38,1-4; 42,1-6
Onsdag Frygt ikke! Es 41,8-14
Torsdag Jeg vil (bøn)høre jer Jer 29,4-14
Fredag Mist ikke modet! Hebr 12,1-11
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7. 7. ugeuge Urokkeligt håb
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SØNDAG 7. AUGUST 2022

 Hab 1

 

 Forståelse

 Anvendelse
 

 Refleksion

 

55

Hvorfor er du tavs?

Hvilke spændinger – uforståelige for Habakkuk – giver han udtryk 
for i sine spørgsmål til Gud? 

I hvilke situationer har jeg stillet Gud lignende spørgsmål?

Selvom menneskene i kongeriget Juda havde oplevet, hvordan 
Nordriget Israel var gået til grunde på grund af frafaldet fra Gud, tog 
de også afstand fra Gud på Habakkuks tid. Social uretfærdighed og 
manglende retssikkerhed var almindelig praksis. 

Guds reaktion på Habakkuks klage var ikke just opmuntrende. 
”Guds svar i v. 5-11 er som et tveægget sværd: Bliver én djævel ikke 
drevet ud med en anden? Er det tegn på retfærdighed, når den hel-
lige Gud straffer Judas ulydighed ved hjælp af et folk, der er meget 
værre (v. 13)?“ (SEB 1120).

Der hersker også frygtelige tilstande i dag: misbrug og vold, udnyt-
telse og uretfærdighed, krig og folkemord – listen er lang. Hvordan 
kan Gud tillade det? Det giver anledning til spørgsmål og tvivl. Men 
Gud er tavs og ser passivt til – det lader det i hvert fald til. Vi må dog 
erkende, at vores synsfelt er begrænset, og at vi – hvad denne ver-
dens ondskab angår – hverken kender alle fakta eller den virkelige 
baggrund og sammenhæng. Det er jo ikke udelukkende Gud, der 
handler i denne verden og i vores liv. Det gør hans modstander og 
dennes hjælpere også ( Joh 14,30; 2 Kor 4,4; Ef 6,12).

Hvad gør jeg i situationer, hvor Gud er tavs?
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Hab 2,1-5; 3,16-19
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 Anvendelse
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Jeg vil fryde mig

På hvilken måde kan Habakkuk styrkes ved Guds svar? 

Hvilke profetiske løfter giver mig håb i en verden fuld af  
uretfærdighed? 

Habakkuk lider under tidens samfundsmæssige og åndelige nød, 
og han må ovenikøbet se i øjnene, at ondskaben ikke har nået sit 
højdepunkt endnu. I kap. 2 forudsiges Babylons undergang. Lige-
som kaldæernes land (1,6) blev ødelagt, er også det store Babylon 
(Åb 18,2) hjemfalden til Guds dom. Hebr 10,37 tolker Hab 2,3 som et 
løfte om Jesu genkomst. 

Habakkuks erfaring kan sammenlignes med vores nutidige situa-
tion. Vi ser også vold, uret, ulykke, undertrykkelse og fordømmelse 
(kap. 1) og kender den bibelske prognose, at det bliver værre endnu. 
Habakkuk kan kun klare det, fordi Gud tilbyder ham et bedre 
perspektiv. På lignende måde ønsker Gud også at lede vores blik 
fremad. Habakkuk svarer på Guds løfte med en salme (kap. 3). Vi 
opfordres til at lade Guds løfter give sig udslag i tillid, glæde og ju-
bel.

”Stem op din sejrssang
med himmelsk melodi.
Lad verden høre denne sang:
At nåden den er fri.

Hav tak, hav tak, o Gud,
for denne sejr stor;
hav tak for frelsen fuld og fri
til hver, som på dig tror!“
(Adventistkirkens salmebog, nr. 12, 1 og 5)

MANDAG 8. AUGUST 2022



57

Job 38,1-4; 42,1-6
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 Anvendelse

 

 Refleksion

 

”Jeg ved, at du formår alt“

Hvordan leder Gud Job til at få en dybere indsigt? 

Hvilken virkning har Guds spørgsmål på mig?

Job er et paradeeksempel på et menneske, der er særdeles hårdt 
ramt af skæbnen. Hans omgivelser forsøger at finde forklaringer på 
hans situation. Job selv anklager Gud. ”Gud fordømmer ikke Job – ej 
heller hans venner. Men han giver heller ikke Job ret. Guds tale er på 
ingen måde et direkte svar på Jobs indtrængende spørgen og krav 
om retfærdighed. Den overdænger derimod Job med spørgsmål … 
som præsenterer ham for Guds almagt i skabelsen og opretholdel-
sen af verden. De peger på Guds visdom udtrykt i naturens orden 
og dyreverdenen og på Guds omsorg for skaberværket“ (SEB 648).

Man siger, at viden er magt. Den kan styrke håbet. Men Jobs ek-
sempel giver også en anden indsigt: Håb og opmuntring kan netop 
opstå ud fra erkendelsen af, at vi ved så lidt! Som regel vil vi gerne 
sikre os, at vi har alle informationer om en sag. Lykkes det ikke, bli-
ver vi hurtigt frustreret. Somme tider viser Gud os netop vores uvi-
denhed, for at vi kan erkende, at vi kun kan finde håb og sikkerhed 
hos ham, der er større end os.

Hvordan hjælper dét at være bevidst om Guds storhed og magt mig 
til at fatte nyt mod i min aktuelle situation?

TIRSDAG 9. AUGUST 2022
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Es 41,8-14
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Frygt ikke!

Hvordan indgyder Gud folket mod inden eksilet? 

Hvordan kan det ses, at ulykke ikke nødvendigvis betyder,  
at Gud er fraværende?

Under eksilet må det jødiske folk få opfattelsen af at være forladt 
af Gud. Derfor lader Gud allerede inden eksilet sit folk vide, at han 
ikke vil forkaste det. Han minder om, at han selv engang har kaldet 
og udvalgt det. Også i det fremmede vil han stå sit folk bi som den 
trofaste pagtens Gud, han er. ”Hvis man betragter v. 10 og 13 sam-
men, kan man se for sig, hvordan Gud med sin mægtige højre hånd 
(Sl 18,36; 89,14; 98,1; 118,15-16) griber det modløse folks højre hånd“ 
(SEB 873). Han vil som deres frelser føre de landflygtige ud af fan-
genskabet, selv om der måtte gå mange år, før de kan komme hjem. 
Derfor skal Juda ikke være bange.

De færreste af os har måttet gøre den chokerende erfaring at blive 
deporteret. Alligevel kan der findes situationer, hvor det føles, som 
om vi var i eksil – langt væk fra det velkendte. Nogle har måske haft 
den følelse, mens den almindelige gudstjeneste på grund af corona-
pandemien var erstattet af webkirke, og kontakten til andre og det, 
man var vant til, var indskrænket eller helt afbrudt. Men vi har lov til 
– til hver en tid, også når vi føler os langt væk fra Gud – at holde fast 
i vores ”Immanuel“ (Gud med os, Es 7,14).

ONSDAG 10. AUGUST 2022
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Jer 29,4-14

 Forståelse

 
 

 

 

Jeg vil (bøn)høre jer

Hvordan vil Gud indgyde håb i de modløse landflygtige i Babylon? 

Hvad kan jeg gøre til bedste for min by?

Det, der blev forudsagt, er nu sket: Israels folk befinder sig i eksil. 
Forståeligt nok drømmer israelitterne om snart at vende tilbage til 
deres hjemland, og falske profeter giver næring til dette håb. Men 
Jeremias gør håbet til skamme. Folket skal slå sig ned i Babylon og 
således sikre dets eksistens. Ikke nok med det: Juda skal shalom for 
Babylon, det vil sige bede for Babylon, for fred, og at det må gå byen 
godt! Skal de besejrede bede for sejrherren?! Vil det ikke betyde, at 
de opgiver at være Guds folk?

I virkeligheden er Jeremias’ budskab fuld af håb: Gud er hos jer. I 
skal have det godt i Babylon. I skal nok komme hjem. Juda vil fortsat 
være Guds pagtsfolk, hvis det lærer af fortiden og af hele sit hjerte 
vender om til Gud.

Jeremias nævner tre grunde til, at Israel ikke skal opgive håbet – 
grunde, der stadig gælder i dag:

• Vores livssituation er ikke ren og skær tilfældig. Gud lod folket 
føre bort (v. 4). Selv når problemer synes at knuse os, er og bliver 
Gud Herre i vores liv, hvis vi har tillid til ham.

• Gud støtter os i alle livets situationer. De landflygtige skal bede 
for lykke og fremgang for byen, for at de kan få del i dens velfærd 
(v. 7). Vi har også lov til at nyde godt af vores folks og lands vel-
færd.

• På et tidspunkt afslutter Gud vores vanskelige situation, ligesom 
han også opfyldte sit løfte til de landflygtige og bragte dem tilba-
ge til Jerusalem, da den fastsatte tid for Babylon var udløbet (v. 
10).

TORSDAG 11. AUGUST 2022
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 Hebr 12,1-11

 Forståelse

 Anvendelse
 

 Resumé

Egne tanker

Mist ikke modet!

Hvem hører til den ”sky af vidner“ i mit liv, der er forbilleder for 
mig i forhold til at stole på Gud i enhver situation?

Hebræerbrevets forfatter beskriver prøvelser i forbindelse med op-
dragelse og tugt. Det græske ords grundbetydning er ”opdragelse“. 
Gud ønsker at opdrage os i ”troens skole“.

”Alle mennesker vil i perioder komme ud for … dage, hvor sorgen 
er deres lod, og hvor de har svært ved at tro, at Gud stadig vil sine 
jordiske børns bedste – dage, hvor sjælen er så nedbøjet af bekym-
ringer, at de foretrækker døden. … Hvis vi i sådanne øjeblikke var 
i besiddelse af åndeligt klarsyn og kunne se hensigten med Guds 
forsyns styrelse, ville vi se engle … Vi ville se dem søge at anbringe 
vore fødder på en grundvold, som er sikrere end de evige bjerge, og 
dette ville give os ny tro og nyt liv“ (Ellen White, Profeter og Konger, 
DB, s. 83). 

Troen skåner os ikke for eksistentielle anfægtelser og kriser. Det har 
mange af Guds børn erfaret. Åbenbaringen af hans magt, kærlighed 
og mål har hjulpet dem til ikke at miste håbet, men derimod forblive 
tro imod Gud. Den samme erfaring kan vi gøre.

FREDAG 12. AUGUST 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Håbet giver vinger og frigør uanede kræfter. Hvornår har I oplevet 
det hos jer selv eller andre? 

Hvad kan der ske, når håb ikke indfries, og man bliver skuffet?

  Hab 1,1-2,5
Hvad klager Habakkuk over? Hvad svarer Gud? 

Hvilke paralleller og hvilket budskab til vores tid kan I få øje på?

  Job 38,1-4; 42,1-6
Jobs anklage forstummer i lyset af Skaberens ufattelige magt og 
visdom. Hvilken betydning har viden henholdsvis ikke-viden for 
ens tillid til Gud og håbet om, at han griber ind?

Hvordan hjælper refleksion over Guds storhed jer til at forblive 
tillidsfulde i den situation, I måtte befinde jer i?

  Es 41,8-14
Hvilken situation befinder Israels folk sig i her? Hvordan indgyder 
Gud det mod? 

På hvilken måde gælder disse ord også for den kristne menighed 
i dag?

  Hebr 12,1-3.11
Hvilken ”velsignelse“ rummer anfægtelser og prøvelser? 

Har I oplevet Guds ”opdragelsesmetoder“ positivt? 

Hvilke nulevende ”trosvidner“ giver jer mod på at stole på Gud i 
enhver situation?

Hvad hjælper jer til at stole på Guds nærvær selv i lidelse og 
ulykke?

DIALOG TIL SABBATTEN 13. AUGUST 2022


