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Resymé fra talen 

• Hag 1,1-4. Hagai levde på 500-tallet f.kr., i perioden da jødene får reise tilbake til Jerusalem etter 
fangenskap i Babylon for å gjenoppbygge tempelet. Etter en stund ble folket motløse, og begynt å 
bygge på sine egne hus istedenfor. De var kanskje skuffet over at ikke Messias hadde kommet, 
eller hadde blitt lunkne i sitt Gudsforhold 

o Tempelet som skulle gjenreises, var stedet for Gudsnærværet. I den gamle pakt var det 
der, først i tabernaklet og senere i tempelet, at Gud tok bolig. Derfor var gjenreisningen 
av tempelet en så viktig sak for Israelsfolket. 

▪ En av grunnene til at folket sluttet å bygge på tempelet, var at de hadde blitt 
motløse. De hadde mistet fokus, og klarte kanskje ikke å holde visjonen opp 
foran seg. Et visjonsdrevet liv er viktig. Hvis vi ikke vet hvilken hensikt vi har eller 
mot hvilket mål vi er på vei, så vet vi heller ikke hvor vi skal gå. 

▪ For det andre hadde folket satt sine egne behov og planer foran det å søke Gud. 
Matt 6,33. Hvis vi strever med å få alt det andre, så fungerer det uansett ikke så 
bra. Men Gud har ikke noe imot at vi får det andre også! Det er prioriteringen 
som er poenget.  

▪ Israelsfolket var først entusiastiske, men så kjølnet iveren av etter hvert. Slik er 
det ofte i våre liv også, etter at vi har tatt en ny beslutning for Herren. 

• Hag 1,5-11. Gud har etablert åndelige lover, og ønsker å samvirke med oss i det vi lever og er og 
gjør. Han vil dele liv, kjærlighet og samfunn med oss, men om vi ikke følger f.eks loven om å så og 
høste – så vil det ikke fungere så bra for oss.  

o En pung med hull er et dårlig prosjekt, og blir som f.eks.  
▪ Å ha ferdig utdannelse men ikke få jobb 
▪ Få lønnsforhøyelse men samtidig en ny fast utgift som er like stor 
▪ Å drømme om barn og endelig få det, men ha det så hektisk at du ikke klarer å 

nyte det 
▪ Å finne den rette ektefellen men oppleve at det ikke ble som du drømte om 
▪ Endelig å ha nok penger til å gå regelmessig på restaurant, men i mellomtiden 

har problemene på innsiden tårnet seg så mye opp at du uansett ikke setter pris 
på det 

▪ Få mulighet til å reise dit du vil, men ikke ha tid til å gjøre det 

• Hag 1,12-14. Haggai er en av profetene i GT som fikk oppleve å se med egne øyne at tjenesten 
hans ga frukt fordi folket faktisk hørte på ham. Huset ble gjenreist, slik at Guds nærvær igjen 
kunne senke seg der – midt iblant dem: en bolig for Gud. Senere kommer det nye runder for 
Haggai og Israelsfolket, med sløvhet, feil fokus osv., akkurat slik det gjør også for oss.  

 
 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hvordan er dine hverdagsprioriteringer? Kommer hytta foran Gudslivet? Eller oppussing foran 
engasjement for Guds Rike? Søker du først Guds Rike? Hvordan er det synlig for deg selv i eget 
liv? 

• Kan du identifisere noen områder i livet ditt der det kjennes som «en pung med hull»? Del gjerne 
vitnesbyrd med hverandre om oppvåkninger og sløvere perioder i kristenlivet. Hva gjorde at du 
våknet på nytt? Hva førte til omvendelse?  


