
NÅR GUD SYNGER  
 
”På den dag skal det siges til Jerusalem: »Frygt ikke, Zion, lad ikke hænderne synke! Herren din Gud er hos dig, 
helten, der bringer frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med 
fryd som på festens dag.«” (Sefanias’ Bog 3:16-17)  
 
Sefanias’ Bog er en af de mere mørke og ukendte bøger i Bibelen. Den er primært fuld af tunge domsprofetier. Den blev 
skrevet tæt på afslutningen af næsten to generationers ugudelighed, men hen mod slutningen er der en lysende stjerne i 
Sefanias’ Bog – en perle som virker endnu mere strålende, fordi den toner frem foran det sorte klæde af Guds domme i 
baggrunden. Disse to vers fra det tredje kapitel udgør noget, som man virkelig vil kunne huske Sefanias’ Bog for. 
 
I disse vers giver Sefanias os fem grunde til fatte mod: - Herren din Gud er hos dig 

- Herren din Gud har magt til at frelse 
- Gud fryder sig i glæde over dig 
- Gud viser dig sin kærlighed på ny 
- Gud jubler over dig med fryd. 

 
For det første, fat mod fordi Herren din Gud er hos dig. Han er nærmere betegnet i din midte (”qereb”), som den originale 
hebræiske tekst lyder. Husk på, hvem der står i din midte: Herren din Gud. Al magtens og ærens Gud, ikke en eller anden 
bedstefar-lignende gut i en gyngestol. Uanset hvad du mangler, så betragt hvad du har – du har Herren din Gud hos dig. I din 
midte. Det er sommetider let for os at tro, at Han er nær ved alle andre end os selv. Det er ikke rigtigt – Han er i din midte. 
Hold dig nær til Gud, så vil Han holde sig nær til dig. 
 
For det andet, fat mod fordi Herren har magt til at frelse. Mange personer kender til vores problemer og har ondt af os, men de 
er magtesløse, når det kommer til at hjælpe. Ikke nok med at Gud har et førstehåndskendskab til vores problemer, Han er 
også den mægtige helt, som vil og kan frelse os. 
 
For det tredje, fat mod fordi Gud fryder sig i glæde over dig. Nogle mennesker tror, at Gud er som en ufattelig rig mand, der 
går rundt oppe i himlens paladser og keder sig. Det kunne ikke være fjernere fra sandheden – Gud bliver begejstret over ting 
– Han begejstres over os. Vi undervurderer ofte den glæde, Gud har i sit folk, og vi tror alt for ofte, at Gud er generet og 
irriteret over os. Der er ikke tale om en blind glæde. Gud ved alt om os, og alligevel fryder Han sig. Han kender alle vores fejl, 
alle vores svagheder, alle vores vanskeligheder – Han kender til det hele og fryder sig stadig. 
 
For det fjerde, fat mod fordi Gud viser dig sin kærlighed på ny – eller som den originale hebræiske tekst mere præcist siger, 
Han giver dig ro i sin kærlighed (”charash”). I begyndelsen af Sefanias’ profeti bad Herren lederne i Juda om at falde til ro – 
men det var nu mere en slags ”hold jeres mund” form for ro. Nu fortæller Gud sit folk, ”Min kærlighed vil give jer ro.” Det er en 
meget bedre måde at blive beroliget på. 
 
For det femte, fat mod fordi Gud jubler over dig med fryd. På hebræisk er dette udtrykt mere præcist, nemlig at Gud udtrykker 
sin jubel over dig med sang (”rinnah”). Vi tænker sjældent på Gud som én, der synger, men det gør Han – og Han synger over 
sit folk. Så meget fryd og glæde giver vi Herren vores Gud, at det beskrives som at Han bryder ud i sang over os. Der står 
ikke, at Gud sang ved skabelsen – der står, at englene sang, men ikke Gud. Det, der virkelig får Gud til at synge, er Hans folk 
– dig og mig. Vi lytter til Hans sang og besvarer den. I dag ser man næsten overalt folk gå rundt med høretelefoner på og lytte 
til deres egen musik. Det illustrerer meget godt, hvordan mange lytter til deres egen sang i stedet for at tage tiden og roen til at 
lytte til, hvordan Gud synger over dig. 
 
Når vi nu kender til Guds dybfølte kærlighed og omsorg for os, er der ifølge vers 16 to måder, vi bør reagere på. For det første 
bør vi ”ikke frygte” – hvis Gud elsker os og fryder sig over os på denne måde, hvad kan vi så have at frygte? Nægt at være 
bange. Kvæl vantroen. Hvis Gud hviler i sin kærlighed til dig, og hvis Han synger over dig, hvad kan så true dig? Stol i stedet 
på ethvert kærligt formål, som Gud har for dit liv. Hvil i det, Jesus gjorde for dig på korset. 
 
For det andet bør vi ”ikke lade hænderne synke.” Når vi nu ved, at denne mægtige kærlighedens Herre er på vores side, så 
ønsker vi med al vores energi at være på Hans side. Vi har ikke lyst til at blive svage eller udmattede i vores tjeneste for Ham. 
Der er et stykke arbejde foran os, som vi bør være stærke og parate til. Arbejdet udføres ikke for at fortjene Guds sang – men 
sangen inspirerer os til at arbejde. 
 
Tag den fornødne tid og ro til at lytte til Hans sang over dig – og lad den inspirere dig til at lægge frygten bort og være stærk 
og travl for Ham. 
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