#17
Hvorfor Gud tillader lidelse
Lidelse! Det er alle vegne rundt omkring os i form af vold, voldtægt, skilsmisse, krig,
naturkatastrofer og sygdom. Folk vil gerne vide hvorfor. Vi gisper efter vejret, når vi
betragter ødelæggelsen efter en tornado og de knuste legemer, som ligger spredt rundt
omkring. Vi går ned ad en lang hospitalsgang og ser bange ansigter og elendighed. Vi
udgyder tårer over elskede, som vi har mistet. Der skal meget til for ikke at stille
spørgsmålet: ”Hvis Gud er en kærlig Gud, hvorfor er der da så megen lidelse? Hvorfor
gør han ikke noget for at sætte en stopper for det?” Endnu engang er svarene til at
finde i hans ord.
1. Hvem var ifølge Jesus ansvarlig for denne kvindes sygdom? Luk 13,10-12.16

2. Hvem gav Paulus hans ”torn i kødet”? 2 Kor 12,7-10

3. Hvad er de to nævnte grunde til, at Paulus ikke skulle slippe af med sit
problem?
a.

b.

4. Var det fordi galilæerne var større syndere end andre, at de oplevede en
katastrofe? Luk 13,1-3

5. Blev manden født blind på grund af de synder, han og / eller hans forældre
havde begået? Joh 9,1-3
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”Det var den almindelige tro blandt jøderne, at synd bliver straffet her i livet.
Enhver sygdom blev betragtet som straf for en eller anden misgerning, som var
begået enten af den lidende selv eller af hans forældre. Det er sandt, at al lidelse
er en følge af overtrædelse af Guds lov, men denne sandhed var blevet fordrejet.
Satan, som er ophav til al synd og alle dens følger, havde fået mennesker til at
betragte sygdom og død som
noget, der stammede fra Gud, som en straf, der vilkårligt blev tildelt på grund af
synd. Derfor måtte den, der blev ramt af en eller anden stor sorg eller ulykke, i
tilgift bære den byrde at blive betragtet som en stor synder.” (Jesu Liv, s. 341)
Dette var hovedårsagen til at Jesus helbredte så meget. Han ville mane denne
fejl-opfattelse i jorden og vise Guds nåde og medfølelse til hele den lidende
menneskehed.

6. Hvad lovede Gud Adam og Eva, at han ville gøre? 1 Mos 3,15
”Jeg sætter _________________ mellem dig (slangen) og kvinden. Hendes afkom
skal knuse dit _________________ og du skal bide hendes afkom i ______________”

7. Til hvem refererer udtrykket ”hendes afkom”? Gal 3,16

På grund af det løfte Gud gav, er der altid konflikt mellem Satan (denne verdens
hersker) og dem der følger Kristus. Der sættes fokus på den virkelige konflikt,
idet Kristus vises som én, der knuser slangens hoved (destruerer Satan,) og
Satan vises som én, der hugger Kristus i hælen (påfører lidelse). Det var Guds
plan at komme og opofre sig selv for os alle. Nogle spørger, hvorfor Gud ikke
destruerede Satan, lige da han gjorde oprør. Der var ingen måde, hvorpå han
kunne forklare synd til et univers, der aldrig havde oplevet den, og Gud ville ikke
kunne have et kongerige, hvor hans undersåtter tjente ham af frygt i stedet for af
kærlighed. Derfor havde han intet alternativ. Planen om oprør måtte føres ud i
livet, indtil alle kunne se, hvilken slags frugt den bar.
8. Hvilket ord beskriver Guds karakter bedst? 1 Joh 4,8

17-3
Når Bibelen taler om Guds kærlighed, benytter den specifikt det græske ord
”agape”. Dette ord benyttes til at tilkendegive en kærlighed, der er større, end
hvad vi mennesker kan frembringe af os selv. De andre ord for kærlighed
betegner en broderlig eller romantisk kærlighed (Phileos og Eros). Hver gang vi
forsøger at definere Guds kærlighed til os som en slags menneskelig kærlighed,
forvrænger vi Kristi evangelium. Hans kærlighed rækker langt højere og bredere
end vores.
9. Hvilken hjælp tilbyder Gud sine efterfølgere? 1 Kor 10,13

10. Hvad er resultatet af prøvelser i vort liv, hvis vi er Guds børn? Rom 8,28

11. Hvad er det ønskede resultat af Guds disciplin i vort liv? Heb 12,7-11

12. Hvordan forholder Gud sig til vor lidelse? Matt 25,31-45; ApG 9,1-5

13. Hvilken forsikring vil hjælpe vor tro til at forblive stærk? Rom 8,35.38-39

Konklusion: Ikke alene sætter Gud grænser, som Satan ikke kan overskride, og
lover kraft og hjælp fra himlen, men han forsikrer os også om, at ville bringe noget
godt ud af vore prøvelser. Vi kan måske ikke forstå, hvordan det kan være, men i det
hinsides, vil det blive klart. Selv i dette liv, kan vi muligvis ofte se Guds hånds

ledelse i vore prøvelser. Det er Guds hensigt at udvikle vor karakter, og vi lærer ofte
bedst gennem modgang.
Du er Guds mesterværk. Han har et mål og en hensigt med dig, og han bruger din
livstid på at frembringe dette. Kun gennem Kristus kan Gud danne dig, som han
ønsker, du skulle være.

SVARNØGLE TIL LEKTIE #17
Sp. 1 – Satan
Sp. 2 – Satan
Sp. 3 – At holde sig fra at være hovmodig og at være mere afhængig af Kristus
Sp. 4 – Nej
Sp. 5 – Nej
Sp. 6 – fjendskab; hoved; hælen
Sp. 7 – Kristus
Sp. 8 – Kærlighed
Sp. 9 – Gud vil ikke tillade, at du fristes over evne.
Sp. 10 – Gud vil udarbejde tingene, så det er for vores eget bedste.
Sp. 11 – Det frembringer retfærdighed og fred i vort liv.
Sp. 12 – Han lider sammen med os.
Sp. 13 – Gud vil altid elske os og aldrig lade os i stikken.
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