
Profetens frågor och Guds svar
Habackuk levde antagligen vid en tid då ondskan i Juda tilltog,
trots profeternas ansträngningar att förändra nationens andliga
tillstånd. Habackuks bok innehåller två frågor som han ställde
till Herren, Herrens svar samt en bön som Habackuk uppsände
för att erkänna Herrens fullkomliga visdom i sitt sätt att hand-
skas med sina barn.

I Habackuk 1:2–4 ser vi att Habackuk ställde frågor till
Herren rörande judarnas orättfärdighet och varför han tillät
sådan orättfärdighet bland sitt folk. Herren svarade honom
i Habackuk 1:5–11 och förklarade att babylonierna snart
skulle besegra judarna på grund av de senares orättfärdighet.
I Habackuk 1:12–17 frågade Habackuk varför Herren skulle
använda sig av babylonierna – ett folk som var ännu gudlö-

Habackuk 1–2

Frågor och svar

”Hur länge skall
jag ropa på
hjälp, utan att
du hör?”

sare än judarna – till att förgöra sitt förbundsfolk som blivit
orättfärdigt. I Habackuk 2:2–20 svarar Herren genom att
säga att babylonierna också skulle förgöras på grund av deras
orättfärdighet – även om de för en tid skulle tyckas fram-
gångsrika.

Habackuk 3 innehåller en bön, i hebreisk versform, i vilken
Habackuk bar vittnesbörd om Guds makt och godhet och om
sin egen beslutsamhet att följa Herren även när hans folk
hade det svårt.

Studera skrifterna 

Med egna ord

Läs Habackuk 3:17–18 där
Habackuk uttryckte sin
beslutsamhet att följa
Herren även i svåra tider.
Skriv om din beslutsamhet
att följa Herren.

Min beslutsamhet 
att följa Herren

Habackuk 3

Habackuks bön
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Nahums bok

Habackuks bok

Ett tröstens budskap
Nahum betyder ”tröst” eller ”tröstare” på hebreiska. Eftersom
Nahums bok är en profetia om Guds straffdomar över Nineve,
Assyriens huvudstad, måste hans budskap ha tröstat israeli-
terna som led mycket under assyrierna.

Bakgrund
Vi vet mycket litet om Nahum. Innehållet i hans bok får oss att
tro att han skrev sina profetior någon gång mellan 663–612 f Kr,
den tid när Assyrien var den mäktigaste nationen i hela Mellan-
östern.

Nahums profetior om Assyriens undergång handlar också om
världen alldeles före och vid tiden för Kristi andra ankomst.
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Haggais bok

Sefanjas bok

Någon som har syndat kan frestas att ge upp hoppet om sig
själv och tro att det aldrig kommer att finnas något sätt
för honom att ”komma tillbaka”. Därför är det viktigt att inte
bara tydligt tala om för honom vad han har gjort för fel
utan även att inge honom hopp, så att han uppmuntras att
omvända sig och kan hoppas på en bättre framtid. Sefanja 3
innehåller Herrens uppmuntrande ord till Juda folk.

Förstå skrifterna

Sefanja 3

Studera skrifterna

Berätta vad som gör intryck på dig

Sefanja 3:8–20 beskriver de sista dagarna och det förunder-
liga sätt på vilket Herren kommer att föra tillbaka sitt för-
bundsfolk till sig efter att de har varit skingrade och i fången-
skap för sina synders skull. När du läser dessa verser, tänk då
på hur orden kan tillämpas på människor i dag som behöver
komma tillbaka till Herren eller som oroar sig över och är
rädda för de sista dagarna. Skriv minst två sanningar som
Herren sade i detta kapitel som gör störst intryck på dig, och
förklara varför.

Står upp för att ta byte (v 8) –
Straffa eller förgöra fiender
Förhäva dig (v 11) – Vara
högmodig

Vanhelgar det som är heligt
(v 4) – Orenar templet
Gör våld på (v 4) – Går emot

Sefanja 3

Uppmuntrande ord

Uppmuntran till att bygga templet
År 538 f Kr bestämde perserkungen Koresh (även omnämnd
i Esras bok) att judarna kunde återvända till Jerusalem och åter
bygga upp sitt tempel som babylonierna hade förstört. Först
blev judarna entusiastiska inför denna möjlighet, men svårig-

Sefanja profeterade att Herrens dag skulle drabba de orättfär-
diga med stor kraft men skulle ge dem som söker Herren och
lever rättfärdigt en hoppfull och underbar framtid.

En kunglig profet
Första versen i Sefanja fastslår att han är avkomling till kung
Hiskia, en rättfärdig kung i Juda som levde ungefär ett hundra
år innan denna bok skrevs. Sefanja profeterade på kung Josias
tid, en annan rättfärdig kung i Juda, vilket innebär att han levde
ungefär vid samma tid som Habackuk, Mika och den unge
Jeremia.

Förberedelser inför studierna av Sefanja
Sefanjas bok innehåller två viktiga begrepp:

1. Herrens dag. Herrens dom ska förkunnas över människor
som begår synd och är skenheliga. Denna sanning gäller
för landet Juda på Sefanjas tid liksom för orättfärdiga i alla
tider, i synnerhet för dem som lever vid tiden för Kristi
andra ankomst.

2. Återställelse och rening. Gud kommer att dra till sig och
rena människor som ödmjukar sig mitt uppe i hans straff-
domar.

Sefanja 1 innehåller Sefanjas profetia om vad som skulle
hända Juda folk på grund av deras synder, däribland att
de dyrkade avgudar, var elaka mot varandra och ansåg sig
vara rättfärdiga samtidigt som de handlade orättfärdigt.

I Sefanja 2 står att Sefanja profeterade att babylonierna inte
bara skulle förgöra judarna utan också alla deras ogudaktiga
grannfolk, däribland filisteerna (se v 4–7), moabiterna och
ammoniterna (se v 8–11), nubierna (se v 12) och assyrierna
(se v 13–15).

Sefanja 1–2

Domens dag

heterna och utgifterna, motståndet från deras fiender och bris-
ten på stöd från kungarna som efterträdde Koresh, gjorde dem
modfällda. Under sexton år utfördes nästan inget arbete alls
på templet. Haggai profeterade 520 f Kr och lärde folket att
prioritera templet och uppmuntrade dem att fortsätta återupp-
byggandet av templet trots svårigheterna.


