
HAN HAR VIST DIG DET 
 
”Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, elske nåde 
og ydmygt vandre med din Gud.” (Mikas Bog 6:8) 
 
Dette er et berømt vers – og med rette. Det udtrykker i én sætning, hvad Gud leder efter hos mennesket, især når det 
kommer til den måde, vi behandler hinanden på. Når vi forstår verset i dets fulde sammenhæng, skulle det gerne blive 
endnu mere berømt i vores sind. 
 
Mikas Bog 6 begynder med en scene i et retslokale – profeten forestiller sig en domstol, hvor Israel er ”under anklage” foran 
Gud. I tilstedeværelse af urokkelige vidner (såsom ”bjergene” og ”højene” og ”jordens evige grundvolde”) indledes 
retssagen. Gud siger til Israel, ”Rejs jer og fremlæg jeres sag” – og Gud fremfører derefter sin sag, sin anklage imod Israel. 
Idet Israel træder frem til vidneskranken, spørger Gud dem, ”Hvad har jeg gjort imod jer?” Herren havde ikke gjort andet end 
godt for Israel, men alligevel blev Han gengældt med afvisning og oprør. Han påmindede Israel, ”Jeg udfriede dig fra 
trællehuset.” Ikke bare havde Gud intet ondt gjort mod Israel, Han havde tilmed gjort en enorm mængde gode ting for dem. 
Han havde udfriet dem og givet dem gudfrygtige ledere. Guds sag imod Israel var meget stærk og overbevisende. 
 
Det var tid for Israel til at svare på disse anklager fra Gud. Fra vidneboksen protesterede de så: ”Hvordan skal jeg træde 
frem for Herren?” Dette spørgsmål blev stillet ud af bitterhed og vrede. Israel råbte ud til Gud fra vidneskranken, og sagde: 
”Hvad er det egentlig, du vil have fra os?” De fortsatte, ”Tager Herren imod væddere i tusindtal, imod oliestrømme i 
titusindtal?” Vi kan næsten høre Israel råbe mod Gud. ”Du be’r om for meget, Gud. Intet kan tilfredsstille dig. Selv hvis vi 
bragte tusindvis af væddere og strømme af olie, ja sågar vores egne førstefødte, så ville det ikke være nok. Du er urimelig.” 
 
Så kommer vores vers fra indledningen: ”Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du 
skal handle retfærdigt, elske nåde og ydmygt vandre med din Gud.” Med disse ord stoppede Gud råbene fra den vrede 
tiltalte i vidneboksen. ”Du opfører dig, som om det er et mysterium, hvad jeg kræver af dig. Jeg har vist dig klart og tydeligt, 
hvad der er godt og hvad jeg kræver af dig.” I al sin enkelhed var det at ”handle retfærdigt, elske nåde og at vandre ydmygt 
med din Gud.” Herren svarede det stridbare vidne for åbne døre. ”Mine krav til dig er ikke komplicerede. Gør blot tre ting.” 
 

● Vær retfærdig: ”Opfør dig på en retfærdig og fair måde overfor andre. Du skal behandle dem, som du vil 
behandles.” 
● Elsk nåde: ”Nøjes ikke med at vise nåde, men elsk at vise andre nåde. Giv andre med samme mål af nåde, som 
du ønsker at modtage fra mig.” 
● Gå ydmygt med din Gud: ”Husk hvem jeg er – din Gud. Hvis du husker dette, så vil du vandre ydmygt i mit 
åsyn.” 

 
Alle disse tre punkter er en udfordring for mennesket, men det tredje punkt er højst sandsynligt nøglen til de første to. Hvis 
vi virkelig vandrer ydmygt med Gud, så vil vi også handle retfærdigt og elske nåde. Sørg derfor omhyggeligt for at: 
 

- Vandre ydmygt når du er åndelig stærk 
- Vandre ydmygt når du har meget arbejde at se til 
- Vandre ydmygt når du studerer Guds Ord 
- Vandre ydmygt når du går igennem prøvelser 
- Vandre ydmygt i dine private andagter 
- Vandre ydmygt iblandt dig og dine kristne brødre 
- Vandre ydmygt når du har med syndere at gøre 

 
Alt i alt er sagen klar. Da Gud udstillede Israels oprør og utaknemmelighed for åbne døre i retssalen, så protesterede de, at 
Han krævede for meget. Med modsvaret i Mikas Bog 6:8 demonstrerede Gud dog, at Han ikke be’r om for meget fra 
menneskets side. Han skar det sågar ned til tre ting. Således beviste Gud sin sag for retten. Israel var plaget og en hårdt 
ramt nation, men det var ikke på grund af Guds forsømmelse eller ignoreren. Deres egen synd bragte disse plager ned over 
dem. Det handlede heller ikke om, at Guds krav til dem var for mystiske eller for vanskelige – de fulgte dem bare ganske 
enkelt ikke. 
 
Vær retfærdig, elsk nåde og sørg for at vandre ydmygt med din Gud. Informeret af ordene fra Gud, motiveret af dit forhold 
med Ham og bemyndiget af Guds Ånd, så kan du gøre det. 
 
 
Af David Guzik 


