Bibelintro:
- Under sommaren så kommer vi att göra en liten paus från vårt
studie av Romarbrevet.
Vid sidan av Markusevangeliet så kommer vi att ha en kort predikoserie
från Habackuks bok.
- Habackuk är en av de korta profetböckerna i slutet på GT. Vi hittar
honom mellan Nahum och Sefanja.
Vad har då en profet som levde för mer än 2600 år sedan att säga oss
idag?
- Fastän Bibeln nedtecknades för så länge sedan. Så ger den oss svar
på livets stora frågor.
Habackuk är inte ett undantag på detta. Han ställer några av de frågor
som människor i alla tider har brottats med.
- I texten för idag så lyfter han fram två frågor:
1. Varför verkar det som om Gud inte svarar på bön?
Har inte vi alla ibland känt det som om Gud har slagit dövörat till och
inte hör våra böner.
- Habackuk kan känna igen sig med dig.
2. Varför verkar Gud inte göra någonting åt mänsklig ondska och
våld?
- Vi lever i en värld där våldet får flöda.
År 2008 så bodde jag i Aleppo i Syrien, idag så är stora delar av denna
stad förstörd pga. det inbördes krig som nu rasar i landet och 1000-tals
människor har fått möta döden.

- Samma år besökte jag Libanon vid två tillfällen, då jag vid båda
tillfällena fick se och höra skottlossning.
Vid ett av dessa besök kunde jag se hur propellergranater exploderade
från fönstret där jag bodde.
- När vi var bosatta i Tunisien under revolutionen så blev människor
skjutna, misshandlade och torterade i det område där vi bodde.
Allt detta våld kanske känns som avlägset för dig här i Sverige.
- Men även här i Sverige är vi inte immuna för våld. Här i Nord östra
Göteborg så har det varit ett antal skottlossningar de senaste
månaderna.
Var av en del har haft dödlig utgång.
- Den plats som borde vara den säkraste platsen i världen, en
mammas mage är inte längre en säker plats.
1 av 4 graviditeter avslutas med abort och ungefär 1/3 av alla kvinnor i
Sverige har åtminstone gjort en abort.
- Årligen så dödas ungefär mellan 35000-40000 ofödda barn i vårt
land. Detta är fler människor en vad som dog förra året i
inbördeskriget i Syrien.
Hur kan Gud tillåta att detta onda får gå ostraffat?
Detta är en av Habackuks frågor.
[Textläsning Hab 1:1-11, bön]
Introduktion:
Vem var då Habackuk?

- Själva namnet Habackuk ( )חֲ ב ַּ֖קּוקbetyder att omfamna. Vi skulle
kunna kalla honom den kramgoe profeten.
Men han var inte den typen som kramade alla och lossade som om allt
var ok när det inte var det.
- I sin kärlek så var han driven av rättfärdighet och sanning.
I sin nitälskan för Guds folk så hade han fått nog av all den ondska och
det våld han fick se och han vädjade till Gud om att gripa in mot denna
ondska.
- Habackuk levde på 600-talet f.Kr. och boken är förmodligen skriven
någon gång efter 609 f.Kr. och innan 605 f.Kr.
Habackuk fick uppleva hur Assyrien, den tidens supermakt sakta blev
erövrat av Babylonierna.
- Juda rike där Habackuk verkade hade just haft en mycket bra kung
vid namn Josia.
När man hittade lagboken så genomförde Josia ett antal reformer för att
föra tillbaks Guds folk under lydnad till Gud.
- Efter att Babylonierna hade intagit Ninive år 612 och sakta började
erövra det Assyriska riket så kom Farao Neko Assyrierna till
undsättning år 609.
Kung Josia såg detta som ett hot mot sin egen makt och gick emot Neko
vilket resulterade i hans död.
- Efter Josias död så regerade hans son Joahas Juda under 3
månader. Han gjorde det som var ont i Herrens ögon.
Efter honom så blev hans bror Jojakim kung i Juda och det är under
dennes tid som Habackuk troligen var skriven.
- Jojakim var en mycket ond kung som glömde bort sin fars reformer.

Han introducerade avgudadyrkan och kom att utgjuta mycket oskyldigt
blod.
- Han lätt bland annat döda profeten Uria och förföljde profeten
Jeremia som vi kan läsa om i Jeremias bok i Bibeln.
I Hesekiel och Jeremia så kan vi också läsa om hur man under hans tid
dödade barn genom att offra dem till guden Molech som betyder kung.
- Så som ni förstår, så var det minst sagt en mycket svår tid som
Habackuk verkade i, som påminner oss mycket om den tid som vi
lever i.
Habackuk har kallats den tvivlande och klagande profeten.
- Boken som sådan består av tre böner. Dom två första är i
klagoform där profeten ifrågasätter Gud.
Båda dessa böner följs av Guds svar. Den sista bönen är en bön av
tacksägelse där profeten har gått ifrån att ha tvivlat till att förtrösta på
Gud vad som en händer.
- Så låt oss följa i profetens fotspår. Idag så skall vi kolla på den
första bönen och Guds svar på denna.
V.1 Den profetia som profeten Habackuk skådade.
- Ordet för profetia här  ַה ַמּשָּׂאbetyder bokstavligen bördan.
Detta ord har att göra med att det blir en börda för profeten att
förmedla det budskapet som Gud har gett honom.
I v.2-4 så ser vi hur Habackuk klagar på Herren.
- I V.2 så läser vi: 2HERRE, hur länge skall jag ropa på hjälp, utan att
du hör ropa högt till dig över våld, utan att du räddar?

Habackuk var en bedjande profet som vädjade till Gud att gripa in i hans
och folkets situation men det verkar som om Gud inte hörde hans
böner.
- Hans motiv var rena, han ville att Gud skulle rädda honom från våld
och ondska? Men varför svarade inte Gud?
Har inte du och jag känt oss som honom ibland. Vi ber om något som vi
tror är rätt, men det känns som om Gud väljer att inte svara.
- Hur lätt är det inte då att känna oss frustrerade och missmodiga?
Senare i texten så skall vi se hur Gud svarar på detta.
- Profeten är frustrerad över att det ibland dem som kallas Guds folk
förekommer våld och ondska.
Folket har vänt Gud ryggen, och varför hindrar Gud inte den ondska som
får florera.
Han ber i V.3 Varför låter du mig se ondska, och hur kan du själv se på
sådant elände? Fördärv och våld är inför mig, split och kiv uppstår.
- Gud hur kan du tillåta att det får ske ibland dem som kallas ditt
folk.
Vi ser i V.4 hur de vänt Guds ord ryggen och konsekvenserna av detta.
V.4 Därför blir lagen utan kraft, och rätten kommer aldrig fram. Den
ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten blir förvrängd.
- I och med att man inte längre vill följa Guds ord så kommer rätten
inte fram.
Dom ogudaktiga förföljer de rättfärdiga till den graden att t.ex. profeten
Uria har blivit mördad.

- Man hade gått ifrån att ha Guds ord som en standard för vad som
är rätt och fel.
Illustration:
Vad har då detta att säga för oss i den tid vi lever i?
- Historien tenderar att repetera sig själv.
Den spanske filosofen George Santayana har sagt att, ”De som inte
kommer ihåg vad som hänt i historien är fördömda att upprepa den”
- Vad som skedde under Habackuks tid sker även idag. Hur de som
kallas Guds folk och kristna ligger bakom våld, mord och allehanda
ondska.
Ordet kristen har idag förlorat sin innebörd. Vad som i folkmun menas
Kristen är inte hur Bibeln definierar en sann kristen.
- Idag så skulle jag vilja belysa en form av våld som sker i vårt
samhälle som till och med många som kallar sig kristna ligger
bakom.
Vi skulle kunna lyfta fram många typer av våld men den fråga jag vill att
vi skall belysa idag är abortfrågan.
- Det är här vi likt Habackuk bör ropa ut: Hur länge o Herre?
Kristedemokraternas partiledare Göran Hägglund gick som
socialminister i bräschen för att driva igenom abortturism i vårt land.
- Alltså att kvinnor från utlandet kan komma och döda de barn som
de går och bär på.
Min uppgift är inte att berätta vad ni skall rösta på, men själv skulle jag
aldrig kunna rösta på en person som kallar sig kristen och driver igenom
sådan ondska.

- Vad har hänt? Är det inte sjukt. Bara för man kallar sig kristen
behöver inte betyda något.
I Sverige idag så kan man göra abort fram till 18:e graviditetsveckan utan
prövning.
- Efter en speciell prövning så kan även aborter genomföras fram till
22:a graviditetsveckan.
Dagens nyheter rapporterade 2009 om en studie från Lunds universitet
där ny forskning visar att man lyckas rädda livet på 1 av 4 förtidigt födda
från vecka 22.
- Ett folkmord genomförs systematiskt i vårt land där ungefär 3500040000 barn dödas i sina mammors magar. Vilken ondska.
Sedan Sverige fick fri abort 1975 så har enligt Ja till livet 1 miljon aborter
skett i Sverige.
- Detta inkluderar inte de liv som släkts genom dagen efter piller och
p-piller.
Enligt Wikipedia som hänvisar till Socialstyrelsen så avbryts 80% av alla
kända tonårsgraviditer.
- Bara i Kina så har enligt officiella siffror 328,9 miljoner aborter
gjorts mellan 1971 och 2010.
I våras så ägde en rättegång rum i Pennsylvania i USA mot abortläkaren
Kermit Gosnell som den politiska korrekta median systematiskt försökte
mörka.
- Kermit Gosnell stod anklagad för 8 personer död.
Ibland dessa var bland annat en kvinnas som avled efter en slarvigt
genomförd abort.

- Han stod också åtalad för att ha dödat 7 bäbisar efter misslyckade
aborter där han klippt av deras ryggmärg.
En kvinna som hade jobbat för Gosnell vittnade i rättegången om hur
hon hörde en bäbis ligga och skrika i hyllan där dom normalt förvarade
döda bäbisar.
- Okey, du kanske tänker detta är USA, men så får det inte gå till i
Sverige.
Ja till livet rapporterar på sin hemsida om en rundringning till sjukhus
som om sena aborter att av de barn som kommer levande ut efter en
abort att:
- Citat: ” Somliga läggs på en blöja tills hjärtat slutar slå, andra hålls i
famnen medan några läggs in i kylrummet för att få dö i
ensamhet.” Är det inte sjukt!
Hur länge o Herre?
- Nu har vi sett vad vi befinner oss idag. Vad skulle kunna hända om
utvecklingen fortsätter som den gör.
Den brittiska tidningen the telegraph rapporterade förra året om en
artikel som kom ut i the journal of Medical Ethics.
- I denna artikel så skrev en grupp medicinska etiker som har
kopplingar till Oxfords universitet att föräldrar borde ha rättighet
att döda sina nyföda bäbisar eftersom dom är moraliskt irrelevanta
och det är ingen skillnad på att avsluta deras liv mot att göra en
abort.
I artikeln så står det enlig the telegraph: Nyfödda bäbisar är inte riktiga
personer och har inte moralisk rätt att leva.
- Är detta den riktning vi är på väg i framtiden?

George Santayanas citat är slående, ”De som inte kommer ihåg vad som
hänt i historien är fördömda att upprepa den”
- Hur såg världen ut innan kristendomen hade slagit igenom.
I Grekland under den här tiden så var det fadern i varje hushåll som
hade rätten att bestämma vilka barn som fick leva.
- Antingen vid födseln eller efter några månader så kunde Fadern
bestämma att döda sitt barn.
Likt man i Kina systematiskt dödar flickor genom abort så dödade man
under den här tiden små flickor.
- Pga. kristendomens inflytande i samhället så kom detta
systematiska dödande samt pedofili att bli förbjudet.
Är vi pga. avkristnandet fördömda att åter få uppleva detta.
- Kommer de krafter som förespråkar rätten till att döda barn och att
pedofili skall bli tillåtet att på nytt få genomslag?
Hur länge o Herre?
Tillämpning:
Vad kan du och jag göra för motverka och hindra att denna ondska från
att utbreda sig?
- Likt Habackuk så låt oss ta till våra knän och be till Gud att hindra
denna ondska: Hur länge o Herre?
Låt oss tydligt stå upp för Bibelns sanningar och oförfärat förkunna allt
vad den säger.
- Vad som ledde till att dödandet av barn och pedofili förbjöds var
pga. evangeliets förkunnade.

Vi kanske inte kan förändra vårt land, men Gud är den som ger
människor omvändelse.
- Låt oss ständigt vara ett folk som har evangelium i fokus.
Vi kan påverka genom vem vi röstar på.
- Tänk noga igenom vem som får din röst i nästa val.
En annan sak är genom att informera och skapa opinion.
- T.ex. så var Daniel Lundgren med och korrekturläste Ray Comforts
kort film 180 som går emot abort och förklarar evangelium.
När det gäller aborter så råder en stor okunskap. Det finns
organisationer som ja till livet och MRO: människorätt för ofödda som
verkar för att motverka abort.
- Ett sätt att motverka denna okunskap är att få se hur en abort går
till.
Jag kommer nu att visa ett 1minuters klipp från MRO:s hemsida
http://www.abortnej.se om hur en abort går till.
- Om du inte vill se så går det bra att titta bort eller blunda.
Enligt Mats Selander så är fostren i filmen 10 respektive 22 veckor
gamla. [Visa filmen]
- Är det inte hemskt.
Ett annat område av okunskap är när det gäller det så kallade P-pillret.
- David Jones skriver i boken God, marriage and family att enligt
physician’s desk reference så fungerar p-pillret i tre steg.
Det första steget hindrar ägglossning

- det andra försämrar livmoderhalsens uppbyggnad av slem vilket
gör det svårare för spermien att nå livmodern och där med
befrukta ägget.
Så långt så verkar det bara för att hindra en befruktning.
- Men i det tredje steget så fungerar p-pillret på det sättet att det
hindrar livmoderslemhinnan från att kunna uppehålla liv om ett
ägg blir befruktat.
Så om dom två andra mekanismerna inte fungerar så kliver det tredje
steget in och hindrar det befruktade ägget från att få näring och där
med kunna leva vidare. Alltså har det en aborterande funktion.
- För oss som kristna blir det därför ohållbart att använda p-piller.
Så för er som är gifta tänk till en extra gång när det gäller
familjeplanering och för er som inte är gifta vänta med sex till
äktenskapet.
- Med 1 miljon genomförda aborter i Sverige så kanske du lyssnar
som har gjort en abort.
Det finns förlåtelse för dig om du omvänder dig och tror på Jesus.
Efter att vi har bekänt våra synder och fått förlåtelse så behöver vi inte
längre bära dessa bördor. Vi kan lämna dom till Jesus.
- Jesus sa: Matt 11:28-30 28Kom till mig, alla ni som arbetar och
bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29Ta på er mitt ok
och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni
finna ro för era själar. 30Ty mitt ok är milt, och min börda är
lätt.”
Lämna din börda hos Jesus.
- Ps 103:12 säger: Så långt som öster är från väster låter han våra
överträdelser vara från oss

Likt Habackuk ropade till Gud över det våld som han fick erfara så har vi
lyft fram ett exempel på det våld som får gå ostraffat i vårt samhälle.

- Låt oss se vad Gud har att svara Habackuk på hans frågor:
1. Varför verkar det som om Gud inte svarar på bön?
2. Varför verkar Gud inte göra någonting åt mänsklig ondska och våld?
V.5-11 5Se er omkring bland hednafolken, ja, skåda!
Häpna, ja, häpna!
Ty en gärning utför jag i era dagar,
som ni inte kommer att tro när man berättar den.
6
Ty se, jag skall uppväcka kaldeerna,
det vilda och snabba folket,
som drar ut vida omkring på jorden
för att ta i besittning
boplatser som inte är deras.
7
De är fruktansvärda och hemska,
de avgör själva vad som är lag och rätt.
8
Deras hästar är snabbare än leoparder
och vildare än vargar om aftonen.
Deras ryttare spränger fram,
de kommer fjärran ifrån.
De flyger i väg likt örnen,
som störtar sig över sitt rov.
9
Alla kommer de för att utöva våld,
stridslystna rycker de fram
och samlar fångar som sand.
10
De gör kungar till åtlöje,
furstar hånar de.
De hånskrattar åt alla befästningar,
de kastar upp jordvallar och intar dem.
11
Så drar de vidare som vinden,
de fortsätter framåt
och ådrar sig skuld.
Deras egen styrka är deras gud.

- Här så ser vi hur Gud faktiskt svarar på Habackuks böner. Men det
blir på ett sätt som han inte förväntar sig.
Gud sänder Kaldeerna som är ett annat ord för Babylonierna.
- Guds folk hade satt lagen utan kraft.
Här så kommer Guds straff i vilket han sänder ett folk i v.7 som själva
avgör vad som är lag och rätt.
- Ett folk som inte lever efter en högre moralisk standard utan själva
avgör vad som är rätt och fel.
Det är precis vad som sker i vårt postmoderna samhälle där man hävdar
att ”allt är relativt”.
- Vi hör ofta folk säga: Om något känns bra för dig så är det okej för
dig.
Pga att människorna vänder sig bort från gud så börjar vi se hur moralen
sakta urholkas.
- Vi ser att Gud inte bara står passiv över den ondska och det våld
som Habackuk får skåda utan han sänder en dom.
Gud väljer att straffa Juda med ett folk som är mer moraliskt fördärvade
än dom själva.
- I texten så används ett symbolspråk där kaldeerrnas hästar beskrivs
som snabbare än leoparder och som vargar om aftonen.
Om aftonen är då vargarna jagar efter föda.
- Babylonierna kommer snabbt och för att utöva våld och samlar
fångar som sand.
Genom sin krigföring så gör dom kungar till åtlöje, och hånar furstar.

- Dom är helt utan respekt och hånskrattar åt befästningarna som de
bygger upp jordvallar framför och intar.
Detta folk är mycket högmodigt där deras egen styrka är deras gud.
- Genom att läsa Bibeln och historieböckerna så kan vi lära oss om
hur denna profetia går i uppfyllelse.
År 605 f.Kr. invaderade Nebukadnessar Jerusalem för första gången och
tar med sig fångar till Babylon. Ibland dem profeten Daniel.
- År 597 f.Kr. så kommer han igen och 10000 män tas till fånga
däribland förmodligen profeten Hesekiel.
Slutligen så kommer Nebukadnessar på nytt tillbaks till Jerusalem år 586
f.Kr då han förstör staden och templet och på nytt tar fångar.
I Guds svar till Habackuk så ser vi följande två saker:
1. Gud svarar visst på profetens böner men inte på ett sätt som han
förväntar sig.
När du ber till Gud så kan du vara förvisad om att han hör dig, men han
kanske inte alltid svarar på det sätt som du förväntar dig.
2. Gud är verksam även om hans handlingar inte är uppenbara.
När du går igenom svårigheter och lidande så kan du vara försäkrad om
att Gud inte har lämnat dig för dig själv.
- Han är suverän och har allt under kontroll.
Gud verkar för sina barn, men kanske inte alltid på det sätt som vi tror är
bäst, samtidigt så kan vi vara förvisade att han har vårt andliga bästa i
fokus.
- Så fastän vi lever i ett samhälle där våldet får flöda till och med mot
ofödda så kan vi vara förvisad om att Gud har allt under kontroll.

Som en rättfärdig domare så kommer han en dag att straffa all ondska.
- I texten som vi gått igenom så ser vi tydligt vad man kan se genom
Skriften hur Guds suveränitet och människans ansvar löper sida vid
sida.
Gud håller oss alla ansvariga för våra gärningar.
- Samtidigt som han också kommer att straffa oss för våra synder.
I sin suveränitet så ser vi hur Gud sände Babylonierna för att straffa
Juda, samtidigt som han senare straffade Babylonierna för deras synder.
- Om vi går tillbaks till abort frågan. Kommer Gud att straffa Sverige
och västvärlden för de aborter som får genföras i statens namn?
Det kommer en domens dag då alla kommer att få träda fram inför Guds
domstol och då de som förkastat Jesus kommer att bli dömda för sina
gärningar.
- Samtidigt så skulle jag vilja säga att vi redan idag ser en dom över
vårt land och människor.
I Rom 1:18 och framåt som vi gick igenom förra sommaren så kan vi se
att Guds vrede redan nu i tiden uppenbaras från Himlen över all
orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker
sanningen.
- Resultatet av att mäniskor förkastar Gud är att han utlämnar dem
åt sig själva.
Det är därför vi ser den moraliska dekadens och nedgående spiral som
äger rum i vårt samhälle därför att Gud har utlämnat människorna åt sig
själva.
- Det är därför vårt land får styras av orättfärdiga politiker eftersom
vi har vänt Gud ryggen.

Med vi ser inte bara Guds dom över individer och vårt samhälle utan
också över församlingar.
1 Pet 4:17 Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus.
Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte
lyder Guds evangelium?
- Vi kristna har inte varit det salt och det ljus som vi borde vara. Om
inte vi står upp för sanningen, vem skall då göra det?
Är det inte en Guds dom att det i snitt stängs ned en kyrka i Sverige
veckan.
- Om inte vi som församlingar längre står upp för evangelium och
Guds ord då har vi ingen rätt att kalla oss kyrkor och få fortsätta vår
verksamhet.
Låt oss ta varning och hålla fast vid Bibeln. Låt oss omvända oss och på
nytt bli en profetröst som talar ut mot ondskan och tydligt förkunnar
Guds ord.
- Abort är bara ett av många utryck för den ondska och det våld vi
får möta i den värld vi lever i.
Bibeln lär att människan i grund och botten är ond. Vi är alla syndare
som har gjort uppror mot Gud och brutit mot hans lag, vilket gör oss till
skyldiga brottslingar.
- Precis som Gud gav Habackuk ett svar på hans fråga varför han inte
gjorde någonting åt ondskan och våldet så har även Gud gett oss
ett svar.
Frågan är om vi tar emot detta svar eller ej? För 2000år sedan sände
Gud sin son för att rädda skyldiga onda brottslingar likt dig och mig.

- Jesus kom för att rädda människor från deras inneboende ondska
till en underbar relation med sig själv.
Varför får då ondskan fortgå, varför gör Gud inte någonting åt all den
ondska som får florera.
- Aposteln Petrus ger oss svaret varför.
2 Pet 3:9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del
menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon
skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
- Varför vi ännu inte ser Guds fulla dom är för att människor skall få
tid att omvända sig.
Men det kommer en dag då Herren kommer tillbaks då han skall döma
levande och döda.
- Är du då reda att möta honom. Om inte omvänd dig från din synd
och tro att Jesus dog istället för dig.
Låt oss be

