Håb er ikke ønsketænkning
Sognepræst, Johannes Krarup, skriver om det dybe håb, der er knyttet til den kristne tro. Læs det her
"Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vort hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud, et hus,
der ikke er bygget med hænder, men er evigt, i himlene(…) for vi lever i tro, ikke i det, som kan ses."
2. Korintherbrev kap. 5.
Mod håb
Hvornår har vi allermest brug for håb? Det umiddelbare og impulsive svar er i kriser, ulykker, lidelser og
trængsler. Det sande svar er dog, at vi altid brug for håb. Vi føler nok behovet større i en trængselstid eller
krisesituation. I mere sikre tider har vi også brug for håb. Vi har til alle tider brug for at kultivere håb i vores
liv. Det udvirker retfærdig og virksom retning i livet.
Håb er, når vi hviler i, at Gud har fat i den lange ende. Håb er, at vi har en vished – en dyb sjælelig og
åndelig bevidsthed – at Gud vil os det godt, at Han elsker os.
Håb er venskab
Mange siger, at venskaber er virkelige, ægte og dybe venskaber, når man også lever for hinanden i svære
og ubehagelige tider. Det tror jeg også gælder troen og håbet. Venskab med Gud lever i gode og tunge
tider. Der er dog den forskel, at mange menneskelige venskaber som regel bærer præg af en rimelig
gensidighed og jævnbyrdighed. Vores forhold til Gud er ikke jævnbyrdig. Den bærer samtidig også præg af
en skæv gensidighed. Det er et forhold mellem en afmægtig og en almægtig, en dødelig og en udødelig, en
synder og en fuldkommen retfærdig, en fattig og en rig, en der har behov og en i hvem muligheder ikke kan
udtømmes. Men det er et venskab.
Håb er at tro på Gud og at have tillid til Gud.
Håbet giver os lov til at være den lille. Troen giver os lov til at være den elskede.
Denne tro er helt åbenlys en gave, vi kan bede Gud om. En af de nyere salmedigtere siger det smukt: ”Gud,
giv os troen tilbage: tro gennem dybest mørke, liv gennem nat og død”. (Svein Ellingsen)
Venskaber kan slides, men de kan også fornyes i kærlighed. Det kan vores forhold til Gud også. Fornyelsen
giver vi plads til, når vi orienterer os mod det usynlige og slipper vores frygtfulde, bekymrede og låste blik
på den verdens forbandelser og fortræd.
Gud giver os dog et løfte om, at intet kan skille os fra Hans kærlighed. Uagtet hvor slidt vores forhold til Gud
er, så er den bundet og båret af Guds evige godhed og kærlighed. Den kærlighed, som Han helt konkret har
vist os i Sin eneste søn Jesus Kristus.
Ønsketænkning?
Når vi træder ind i en ulykkelig situation, kan vi have en pludselig indskydelse om en redning i en situation.
Nogen gange kan det være lidt naive tanker. Men det rummer dog en ægte behov for redning og hjælp.
Mange af disse tanker kan vendes til noget godt, men kun hvis de bliver adresseret til den rette modtager.
Ønsketækning er som regel grebet ud af den blå luft. Men derimod kommer håbet altid ud af Guds hjerte.
Håbet kommer fra den kærlighed, som strømmer til os fra Gud. Bøn til Gud forvandler ønsketænkning til
håb. Ønsketænkning har ikke noget anker eller dækning. Det har håbet, for det har Guds ord for sig.
Håb er ikke ønsketænkning og tro er heller ikke desperation. Håbet med stort ”H” er det, som lever i os på
grundlag af Guds tale til os, og ikke på vores fantasi. Håb er grundlagt på et løfte fra Gud.
Et håb med plads til modgang
Det er et falsk håb vi har, hvis vi tror, at vi ikke kan rammes af ulykke. Gud har ikke lovet os en livsvej uden
ujævnheder. Jeg tror vil alle har været vidner til andre mennesker (måske os selv), der blev ramt både

meningsløst og dramatisk hårdt. Det er derimod ikke falsk håb, at vente på at Gud griber ind. For det har
han gjort utallige gange.
Håbet har et fikspunkt i det usynlige. Det kan være svært. En meteorolog finder sine vejrvarslinger i noget
nutidigt i nuværende vejrforhold andre steder. En forretningsmand vælger at handle med noget, som der er
konkret efterspørgsel på. Vi er så vandt til at agerer ud fra synlige og materielle forhold. Håbet ser sig ikke
om i verden for at finde svar. Den vender sig mod den levende Gud og Hans tale. Alene Guds løfter og
handlinger er grundlag for vort håb.
Mine ord… vil ikke meget sige…
En af de ting, som jeg oplever i tiden, det er, at jeg har svært ved at finde ord. Enten er man bange for at
overdramatiserer eller at bagatellisere. Man er bange for at overse, bange for at befæste folk i deres frygt
eller omvendt at komme til at få folk til at tage for let på det, som virkelig bør frygtes ret. Vi må ikke give
op, selvom vi begår fejl. Men vi bør også hvile i, at der er en som skaber ordene i os, når vi erkender vores
afmagt, og beder om hjælp.
Den tid vi lever i nu – den ny åndelige pagt. Den nye virkelighed, som Jesus har grundfæstet ved at Han blev
menneske, da Han døde på korset og opstod fra de døde. Det er en virkelig, hvor vi har fået adgang til
Helligånden, og Helligånden har fået adgang til os. Helligånden bor i os, og én af de centrale og afgørende
ting, som Helligånden gør i os, det er at den fylder vores hjerter og tanker med håb. Helligånden virker med
assistance i vores trosliv. Den hjælper os med at bede og handle retfærdigt. Når ordene er få i denne tid,
kan denne bøn være en styrke: ”Kom, Gud Helligånd!”.
Hvad Jesus har lovet os
Her er nogle af de mange stærke løfter Jesus giver os:
Jesus siger:
"Og se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."
"Jeg er verdens lys. Den der følger mig skal aldrig vandre i mørket men have livets lys."
"Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke,
ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en
plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er."
"Jeg er opstandelse og livet, den som tror på mig skal leve om end han dør."
Brug disse ord i den kommende tid, og lad Helligånden flette og væve disse ord ind i dine tanker og følelser.
Må Guds fred bevarer dit hjerte og tanker i denne tid. Amen!
Johannes Krarup

