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Grænseløst Håb. 

 

 

Håb – et lille ord på 3 bogstaver, men med en stor betydning!  

Som mennesker, er håb et universel begreb og er en stor del i vores liv. Nogle vil argumentere 

med at vi har brug for håb til at overleve. Håb hører sammen med tro, men det er ikke tro I sig 

selv. Det modsatte af håb er fortvivlelse; især hvis håb er baseret på omstændigheder og 

følelser. Nogle gange kan vores håb være bygget på planer og drømme for vores liv, og hvis ikke 

tingene går som vi forventer, kan vores håb vakle.  

For de kristne, er håb ikke bygget på vores planer eller mangel på tillid på hvad fremtiden vil 

bringe; snarere er håb knyttet til at stole på Gud  – håbets Gud. Vi har håb fordi at vi stoler på 

Gud og hvad han gør. Bibelen har mange henvisninger til at håbe. Paulus siger: ‘Håbets Gud 

fylde jer med al glæde …’ (Romerbrevet 15:13). Salmisten siger: ‘Men jeg bevarer altid håbet …’ 

(Salme 71:14).  

 

Grænseløst Håb I Guds Løfter. 

 

Menneskets håb er ikke i sig selv, men alene i Gud. Salmisten siger: ‘for jeg sætter mit håb på 

dit ord’ (Salme 119:74) og det er Guds ord som giver os håb da det fortæller os om hans 

grænseløse løfter.  

 

‘for alle Guds løfter har fået deres ja i ham’ (2 Korintherbrev 1:20). 



 

Det er Guds grænseløse kærlighed som tegner sig for det umålelige håb, vi finder i Gud. Dette 

er et håb centreret om Herren Jesus Kristus og hans grænseløse kærlighed som blev vist ved 

hans død på korset. Paulus forklarer det så godt: ‘I ham har vi forløsning ved hans blod, 

tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde` (Efeserbrevet 1:7). Dette er grundlaget for vores 

håb om frelse, vores håb i livets rejse og i evig fremtid med Gud. 

 

Som verden forløser, gør fri og gør rig, som flyder for alle, kom skyl over mig!  

(William Booth, ‘O bundløse frelse`, vers 1, ‘Frelsens Hæs sangbog’) 

 

Det Nye Testamente taler om forskellige aspekter af Håb: 

Vores håb om retfærdighed: ‘For af tro forventer vi ved Ånden det håb, som retfærdigheden 

giver’ (Galaterbrevet 5:5). 

Håbet om at store ting vil komme til at ske: ‘Kristus I jer, herlighedens håb.’ (Kolosensserbrevet 

1:27). 

Vores håb i Jesus: `Paulus, Kristi Jesu apostel efter befaling fra Gud, vor frelser, og Kristus Jesus, 

vort håb’ (1 Timotheus 1:1). 

Vores håb relater til evigt liv: ‘Med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige 
tider siden’ (Titus 1:2). 

Vores håb er evigt: ‘Vor Herre Jesus Kristus og Gud, vor Fader, som har elsket os og i sin nåde 

givet os evig trøst og godt håb ’ (2 Thessalonikerbrev 2:16). 

 

Grænseløst eller uendeligt håb spiller ud på forskellige måder i vores liv 

 

Grænseløst håb i skuffelser. 

 

Nogle gange møder vi vanskeligheder og prøvelser og bliver skuffet, især hvis vi ikke synes at se 

Guds hånd i de situationer. Når vi beder, synes det at vores bønner forbliver ubesvaret og det 

svækker vores håb. Men på grund af Guds grænseløse kærlighed til os, kan vi have håb, så vi 

kan holde ud i hårde tider. 

 

‘Og ikke alene det; vi er også stolte af vore trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber 

udholdenhed, udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør os ikke til skamme, 

for Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden, som er givet os.’ (Romerbrevet 

5:3-5). 



Grænseløst Håb i Retfærdighed og Barmhjertighed 

 

I samfundet på Jesu tid, blev visse klasser af mennesker anset som hjælpeløst fortabt. De blev 

mærket som ”fortabte”. De blev udstødte, lige som mange i vores verden i dag er fortabte og 

udstødte. Gud er vores redning, tilbyder barmhjertighed, medfølelse og retfærdighed og Jesus, 

fordi han elskede, også håb. Hans håb er lige så grænseløst som hans kærlighed. Han afviste 

ikke dem som blev sagt om de ikke havde håb. Med Jesus var de såkaldte ”fortabte” ikke 

fortabte, og i dag er der håb gennem ham for alle som fortabte og udstødte. Der er evig og 

grænseløst håb for hver enkelt af os ( `som verden forløser…’) fordi vi er fortabte uden  Jesus. 

Han kalder os til at udvide sin grænseløse kærlighed og tilbyder sit grænseløse håb til alle de 

som er udstødte. 

 

Refleksion 

 Hvad er mit håb bygget på?  

 I hvilket omfang ligger mit håb for de drømme og planer jeg har i mit liv? Ligger det i 

Herren og hans planer for mit liv, selvom mine planer fejler?  

 Hvad er mit håb i Gud.?  

 Hvilke af mine bønner ser ud til at forblive ubesvarede? 

 Hvem udfordrer Gud mig til at udvide hans grænseløse kærlighed og tilbyde hans 

grænseløse håb til? 

 

Taksigelse 

 Tak Gud for hans forløsende arbejde i vores liv, og løftet om grænseløs håb son han har 

kaldet os ved. 

 

Forbøn. 

 Bed for de, hvis håb er svækket i vanskelige situationer. Bed for opmuntringer og 

udholdenhed og at deres håb i Gud vil blive fornyet og sikret.  

 Bed for muligheder til at udvide Guds grænseløse kærlighed og tilbyde hans grænseløse 

håb til de, som kun har lidt håb. 

 

Som frelsens faste grund. 
                                       

1. Som frelsens faste grund jeg véd 

kun Jesu blod og kærlighed, 

ej følelser, ej køds besvær 

kan for min Gud mig give værd. 



- på klippen Kristus stå jeg kan., 

al anden grund er troløst sand. 

 
2. Har tvivlen mig i mørke bragt, 

jeg véd dog, nåden står ved magt; 

trods storme og trods bølgekast, 

mig troens anker holder fast. 

3. Hans ed og pagt, hans død og blod, 

skal bære mig i angstens flod; 

når alting vakler og forgår, 

i ham mit håb min trøst forgår.  

4. Han kommer snart i magt og glans, 

må jeg da være en af hans 

og klædt i hans retfærdighed 

gå hjem til evig fryd og fred! 

- På klippen Kristus stå jeg kan, 

al anden grund er troløst sand! 
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