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Niklas begynner sin preken med å fortelle at Habakkuk levde ca. år. 600 f.Kr. Det var 
mye vold og utnyttelse av fattige i Juda, landet hvor Habakkuk bodde, og jødefolket var 
på vei mot moralsk og åndelig sammenbrudd. Habakkuk var vitne til dette, derfor 
vender han seg til Gud og lurer på hvorfor Han har forlatt dem (Hab 1,2-3). Når han ser 
på all ondskapen rundt ham, tviler han på at Gud vil frelse dem. Niklas beskriver 
hvordan denne situasjonen måtte ha vært nesten motsatt av den vi opplever i Norge i 
vår tid. 
 
Gud svarer med noe som Habakkuk nesten ikke kan tro (Hab 1,5). Babylonerne skal 
invadere landet (Hab 1,6-7) og folket skal bli deres slaver. Da blir Habakkuk frustrert, og 
kan ikke forstå hvordan Gud kan holde ut denne ondskapen. Derfor går han i rette med 
Gud på vegne av folket (1,12-13). Gud har bestemt seg for å bekjempe ondskap med 
ondskap, så Habakkuk spør hvordan Gud kan bruke onde mennesker til å gjøre det 
gode. 
 
Men Habakkuk gjør en feil når han tror at hans folk er mer rettferdig enn babylonerne, 
som Niklas forklarer med at det ikke handler om å være minst ond. Gud tåler ingen form 
for ondskap, og det er dette som gjør at Gud må løfte sin beskyttelse fra landet. Men 
heldigvis ønsker Gud at folket skal vende om og leve (Esekiel 18,23).  
 
Gud svarer Habakkuk og sier at det ikke er handlingene deres som gjør dem rettferdig, 
men det er deres trofasthet til Gud som kan frelse dem (Hab 2,4). Dette er selve kjernen 
i evangeliet, og Paulus siterer Habakkuk i åpningen av sitt brev til Romerne (Rom 1,16-
17). Så sier Gud at selv om Han tillater at babylonerne innvaderer, så har Han kontroll 
(Hab 2,20). 
 
Historien slutter med at Habakkuk har gått fra å være en frustrert tviler, til å være en 
som fryder seg i Herren (3,18). 
 
GÅ TIL GUD MED DINE KLAGER OG SPØRSMÅL 
Å tro på Gud betyr at vi alltid kan stille ham de vanskelige spørsmålene. Dette betyr at vi 
vender oss til Gud og setter vår lit til ham. 
 
TRO AT GUD ER NOK 
Til tross for forholdene Habakkuk lever i, så klarer han å prise Gud og vise glede. Niklas 
spør hvordan dette er mulig? Jo, svaret finner i det siste Habakkuk skriver i sin bok, 
nemlig at Gud gir oss styrke til det (3,19). Vi må bestemme oss for at vi vil tro at Gud er 
nok for oss uansett omstendighet. 
 
IKKE STOL PÅ DEG SELV, MEN PÅ GUD 
Mennesker har lett for å stole på ytre suksess og egne oppnåelser, men hva hvis man 
mister alt dette? Habakkuk mistet alt, men han fant sin glede i Gud (3,17-18). Det 
handler om å ha et riktig ankepunkt i livet, og det må være i Jesus og de løftene som 
Gud har gitt. 
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Niklas avslutter med å si at sentralt i denne boken er tro, og vi lærer at tro ikke handler 
om at man nødvendigvis får alle svarene, men at vi stoler på Gud likevel. Tro handler 
ikke om at livet alltid er lett, men å tro at Gud er nok uansett. Og tro handler om å stole 
mer på at Gud har kontroll enn på vår egen forståelse. 
 
 
 
SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Har du noensinne spurt deg selv hva Guds plan egentlig er? Tenker du det er 
greit å dele stille Gud de vanskelige spørsmålene? 
 

• Har du noen gang spurt Gud «hvordan kunne du la dette skje med meg» eller «er 
Du egentlig den du sier Du er»? Hva var situasjonen? Gjorde Gud seg kjent for 
deg på noen måte eller opplevde du stillhet? 

 
• Hva tenker du om at Gud kunne tillate et onde for å løse problemene til folket i 

Juda? Hvordan reagerer du på det? 
 

• I Habakkuk deler Gud viktigheten av tro. Hvorfor er det så viktig at en person har 
tro?  
 

• Hva betyr det at «den rettferdige skal leve ved sin troskap» (Hab 2,4)? Hva er 
sammenhengen mellom tro og rettferdighet? Finner man igjen denne tanken i 
Det nye testamentet? 
 

• Hva kan du gjøre for å stole på Gud uansett omstendighet? 
 

• Har du noensinne opplevd Gud som en som har full kontroll, som er allmektig, 
tilstrekkelig og/eller fullstendig tilstedeværende? 
 

	  


