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The Hunger Games

Præsident Snow:

"Håb er det 
eneste, der er 
stærkere end 
frygt. Lidt håb er 
effektivt. Meget 
håb er farligt.
En gnist er 
udmærket, så 
længe den er 
under kontrol."



The Hunger Games

Præsident Snow:

"Vi kan ikke kon-
trollere dem med 
frygt, så længe 
der stadig er 
en gnist af 
håb."



Håb

Lektor i historie 
Berthel Nygaard:

Personer som Hitler, 
Stalin og Breivik var 
drevet af håbet om 
et bedre samfund.

Er håb da farligt?



Håb

"Jeg vil hævde det 
modsatte: at faren 
lige netop opstår, 
når håbet som 
horisontudfordrende 
princip fortoner sig." 



Håb

Uden et personligt håb 
bliver man ukritisk over for 
mennesker med afsporede 
forhåbninger.

"Men vi kan i det mindste for-
søge at fastholde og udvikle 
vores evner til at håbe på 
noget andet og bedre ..."



Lykken venter

C.O. Rosenius til 12. august:

"Forestil dig en pige, som er 
opvokset i den dybeste fattig-
dom og elendighed. Hun har 
ikke haft nogen fremtidshåb 
overhovedet, men nu har hun 
mødt en rig, fornem mand, der 
elsker hende, og som hun skal 
giftes med ...



Lykken venter

C.O. Rosenius til 12. august:

... Vil denne kvinde ikke med 
lethed udholde al modgang, hån 
og spot på vejen til hans palads 
og brylluppet?
Jo - for rejsens besvær overgås 
så rigeligt at den lykke, som 
venter hende."



Optimister

-Pessimisterne er dog de reneste tåber

de tror på det modsatte af, hvad de håber:

Nej, de optimister, som livet beror på,

er dem, som tør håbe på noget, de tror på.

Piet Hein



At læse 
profetier

At læse 
profetier



Herren taler

5 Mos 18,22 :

Hvis en profet taler i Herrens navn og 
hans ord ikke indtræffer og går i 
opfyldelse, da er det et ord, 
som Herren ikke har talt.



Om profetier

◼ Kan opfyldes flere gange

◼ Har normalt ingen tidsangivelser



Om profetier





Fremtiden som en film

◼ 1. Filmen er 
indspillet

◼ 2. Kun drejebogen 
er lavet



Fortryde og ændre

◼ Gud kan fortryde = ændre sin plan
◼ Men hvis det folk, jeg har truet, vender om fra sin ondskab, så 

fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt mod det.
Jer 18,8

◼ Gud kan fremskynde eller udskyde
◼ For synet gælder først den fastsatte tid,

det vidner om enden, og det bedrager ikke.
Hvis det trækker ud, så vent,
for det kommer, det udebliver ikke.

Hab 2,3

◼ Den fastsatte tid = tidens fylde


