
Søndag 25. Oktober 

 

Å se Gud i lidelsen 

 
 
Sammendrag: 
Vår frie vilje 

• Menneskets frie vilje er kristendommens forklaring på hvorfor det 

onde kom inn i verden 

• Gud har begrenset sin makt ved å gi mennesket frihet og ansvar 

• Til denne friheten hører også menneskers mulighet til å velge galt, 

påføre andre smerte og svikte sine medmennesker 

Lidelse – en del av tilværelsen 

• Bibelen formidler et gudsbilde og et menneskesyn hvor lidelse er en 

integrert del av tilværelsen 

• Salme 23 – avstanden mellom grønne enger og dødsskyggens dal er 

ikke stor. Ved å inkludere døds-skyggens dal i en salme som handler 

om Guds godhet, beskriver David lidelse som en integrert del av 

livet 

• Peter 4:12 sier: Mine kjære! Vær ikke forundret over den ildprøven 

dere må igjennom, som om det hendte dere noe uventet 

Guds fravær 

• Hva gjør vi når Gud oppleves taus – lang borte? – «Sjelens mørke 

natt» 

• David (som alltid hadde Guds Ånd over seg – Guds yngling) opplevde 

fraværet. Min Gud, min Gud – hvorfor har du forlatt meg? Salme 22 

• Henry Nouwen: «Guds fravær er en like naturlig del av livet som 

Guds nærvær, ja, at bare den som har opplevd fraværet, kan være i 

stand til å erfare nærværet». 

«Hvis vi fornekter smerten i hans fravær, vil vi ikke være i stand til å 

smake varig nærhet» 

Klaging 

• Går det an å sette spørsmålstegn ved Guds trofasthet og kaste min 

subjektive erfaring i ansiktet på Gud? 

• Jeremia gjorde det. Jer 15:18 For meg er du blitt som en tørrlagt bekk, som vann en 

ikke kan stole på. 

• Over en tredjedel av salmene i salmenes bok er klagesalmer  

• Sorgen/smerten skal ikke mestres – den skal uttrykkes 

Gud med oss 

• Bibelen forklarer ikke om lidelse – den forkynner 

• Den forkynner Gud som Emmanuel, Gud med oss, midt i katastrofene 

• Hebreerne 4:15 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med 

oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd 

Prøvelsens frukter 



• Gud bruker det onde til å utvikle oss og styrke vår karakter 

• Rom 5:4 For vi vet at lidelsen gir utholdenhet, utholdenheten et prøvet sinn, og det 

prøvede sinn håp. 

• Rart at det blir kalt ørkenen – ofte er ørkenen et drivhus for vekst 

• Ørkenen som vi hater - produsere noen av de frukter vi så desperat lenges etter 

• Jesus sin smerte førte til noe godt. Kanskje din smerte også fører til noe godt 

 
 
 
Spørsmål til samtale i familie eller bibelgrupper: 

1. Har du noen gang fått spørsmålet: Kan Gud finnes når det er så mye ondt i verden? – 

Hva svarer du? 

2. Drøft påstanden: Våre lidelser begynte etter syndefallet – det gjorde Guds lidelse 

også 

3. Drøft paradokset: Jeg ønsker ikke å oppleve dette en gang til, men vil ikke ha vært 

«opplevelsen» foruten 

Del evt. dine erfaringer ørkenen /Dødsskyggens dal 

4. Var talen (eller sammendraget) til hjelp for deg? Hvorfor/Hvordan? 

5. Har du fått noen nye spørsmål som du lurer på etter å ha hørt talen? 
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