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UGEN 3.-9. JULI 2022

Guds børn kastes ikke hid og did af tilfældigheder. De kan derimod 
vide sig sikre på, at de trods lidelse og nød er i Guds hånd.

Også mennesker, der er Guds børn, lever i en verden fyldt med nød, 
bekymringer, uretfærdighed og lidelse. De må ligesom alle andre 
lære at leve med spørgsmål, der ikke findes noget svar på. Her i 
verden findes der lidelse af sådanne dimensioner, så det ikke er til 
at forklare.

”Fysiske smerter, socialt pres og åndeligt mørke kan blive så vold-
somt, så et menneske ikke længere formår at tænke eller tale, ja, 
ikke engang kan jamre eller græde, så det bliver umuligt for ved-
kommende at se nogen form for mening i tilværelsen“ (H. Zahrndt, 
Wie kann Gott das zulassen, München 1985, 36).

Alligevel leder mennesker til stadighed efter forklaringer. Tit stilles 
det tilbageskuende og oftest desperate spørgsmål: ”Hvorfor?“. Man 
vil gerne kende årsagen. Mange søger trøst, idet de spørger: ”Hvad 
er det godt for? Hvad er formålet?“ Man vil gerne finde meningen. 
Så er der dem, der henviser til Satan, som angriber de troende. 
Eller er det Gud, der lader mennesket gå igennem prøvelser og lu-
trer gennem lidelse? Er der en mening og et formål med al lidelse? 
Hvordan stemmer forskellige bibelske udsagn overens med vores 
hverdag?

Søndag … i ildprøven 1 Pet 4,12
Mandag … i lidelse for Kristus 1 Pet 4,13-14
Tirsdag … i lutringen  1 Pet 4,15-19; Jer 9,12-16 
Onsdag … i Satans gab 1 Pet 5,8-11
Torsdag … i selvforskyldt konsekvens Rom 1,18-32
Fredag … i svagheden 2 Kor 12,7-10

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

2. 2. ugeuge At bevare troen
Første Petersbrev 4,12
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SØNDAG 3. JULI 2022

1 Pet 4,12

 Forståelse

 
 Anvendelse
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… i ildprøven

Hvad skal de tidlige kristne være forberedt på? 

I hvor høj grad er lidelse en udfordring for min tro?

Mens de tidlige kristne lever som fremmede (1,1 diasporaen), skal de, 
ifølge Peter, ikke undre sig, når der sker dem noget fremmed. ”Vær 
ikke overraskede, når I oplever lidelse. Vær ikke fristede til at mene, 
at prøvelser og anfægtelser ikke skulle være en del af den kristne 
erfaring. Betragt dem som en normal ting“ (parafrase 1 Pet 4,12). 
Peter henviser til en ildprøve, som de vil komme ud for, og som vil 
være en udfordring og en prøvelse for deres tro. 

Peter siger ikke: Lidelse er et tegn på ægte tro. De første kristne 
levede i en brydningstid. Konfrontationer mellem jødisk og helle-
nistisk kultur var forventelige. Apostlens ord var især rettet mod 
denne realitet.

I dag bliver flere kristne end nogensinde forfulgt, fængslet og dræbt 
for deres tros skyld. Men man skal ikke være forfulgt for at opleve 
lidelse, sygdom, tab eller eftervirkninger efter katastrofer. Det må 
man ikke undre sig over. Hver gang, man rammes af skæbnen, er 
det en udfordring for troen. ”Hvorfor tillader Gud, at det netop 
rammer ham? Han har da altid …“ Men Bibelen siger, at synden er 
trængt igennem til enhver – og med synden fulgte lidelsen. Ligesom 
solen skinner på retfærdige og uretfærdige, rammer lidelse også 
mennesker fuldstændig tilfældigt. Troen er ikke en garanti for at 
undgå lidelse, men den overbeviser om, at Gud bærer igennem og 
håber på den troendes tillid. 
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1 Pet 4,13-14

 
 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

 
 

 Refleksion
 

 

… i lidelse for Kristus

Hvordan kan det lade sig gøre at forblive glad og rolig, når man 
oplever uretfærdighed og diskrimination – bl.a. på grund af ens 
tro?

”Samtidig med deres omvendelse til troen på Kristus følger en frem-
medgørelse og afstandtagen fra det hedenske samfund. Fra at have 
været en integreret del af samfundet er de nu blevet marginalise-
rede, ja fremmede … At de Kristustroende med hedensk baggrund 
… nu også tager afstand fra vaner, der tidligere var selvfølgelige for 
dem, fører til hedningernes misbilligelse og undren … Dette giver sig 
udslag i blandt andet bagtalelse (2,12; 3,16), hån (4,14), uretfærdig 
behandling (2,19), spot (4,4), trusler (3,6) eller endda mishandling 
(2,20). I 3,15-16 og 4,15-16 ser det ud til, at der endda kan blive tale 
om at komme for retten“ (Stuttgarter NT, 815). 

Men en sådan prøvelse er ikke ensbetydende med en periode fyldt 
med rædsel. Tværtimod. ”Glæd jer,“ står der i forbindelse med 
Bjergprædikenen (Matt 5,11-12). Glæden i lidelsen fremkommer ved, 
at vi er forbundet med Kristus og hans lidelse, og ved, at den peger 
hen mod retfærdighedens rige. Og ikke nok med det: Guds folk kan 
glæde sig midt i lidelsen, fordi det forventer ”hans herligheds åben-
baring“ (ifølge Douglas Harink, Brazos Theological Commentary on the 
Bible, 1&2 Peter, Grand Rapids, MI, 115f.).

”Læg mærke til: 1. Det vand, der ødelagde alt andet, holdt arken 
oppe. Det, som for de vantro er dødens lugt til døden, er for de tro-
ende livets duft til livet. 2. Jo mere vandet steg, jo nærmere kom ar-
ken himlen. Således er helligede trængsler åndelige opmuntringer; 
og i takt med at trængslerne tager overhånd, tager også trøsten til“ 
(E. Ritzema, hg., 300 Quotations for Preachers, Bellingham 2012).

MANDAG 4. JULI 2022
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1 Pet 4,15-19
Jer 9,12-16

 Forståelse

 

 

 

 Anvendelse
 

… i lutringen

Hvorfor begynder dommen med Guds hus? 
Hvilket råd giver Peter til sidst i forbindelse med lidelsen?

Den unge kristne menighed ser i lidelsen for Kristus en forløber for 
Guds riges komme. ”Dommen tager sin begyndelse“. Men før der 
sættes en stopper for ondskaben, begynder dommen med menig-
heden, nemlig med lutring gennem lidelse. ”Men idet ‘enden er nær’ 
(v. 7) og på grund af den forestående ildprøve (v. 12) formaner Pau-
lus sine trossøskende om ikke at glemme deres ansvar som kristne. 
Sammenlign med Ez 9.6, hvor dommens budbringere begyndte ved 
helligdommen og straffede dem, der beklædte de højeste embeder. 
I ildprøven og i dommens tid vil Gud forvente meget af dem, der be-
kender Kristi navn“ (ABC-E, bd. 7, 583).

Profeternes formaninger havde til formål at lede den gammelte-
stamentlige menighed tilbage til sin bestemmelse, til Jahve. Peters 
mere moderate ord henvender sig til bekendende Kristus-efterføl-
gere, hvis liv stadig er præget af uret, som ikke ville bestå i dom-
men. Hvis lidelsens intensitet på den ene side kan indebære en fare 
for, at man opgiver troen (v. 18), så vil den på den anden side kunne 
føre til, at man besinder sig på den egentlige kerne i troen og i livet, 
hvorved alt uvæsentligt blegner, og uretten mister sin tiltræknings-
kraft.

”Har Gud sendt mig denne lidelse for at lære mig noget?“ Det var 
som regel ikke dem, der var ramt på egen krop, som for eksempel 
profeter, apostle eller menighed, der tolkede en hård skæbne som 
en lutring. 

Hvis Helligånden taler direkte til dig, så skal du handle i overens-
stemmelse med det. Taler han ikke, så lad være med at spekulere. 
Lidelsen har nok i sin plage. 

TIRSDAG 5. JULI 2022
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1 Pet 5,8-11
 

 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 
 Refleksion

 

… i Satans gab

Hvad mener Peter med at være årvågen og på vagt? Læs disse 
vers i forskellige bibeloversættelser. Vær især opmærksom på  
opmuntring og løfter.

”Det stærke billede om ‘den brølende løve’, der går på rov … hen-
viser til Djævelen som adressaternes modstander … Tilsvarende 
følger i v. 9 opfordringen til at imødegå Djævelens forsøg med netop 
troens kraft. Oplysningen om, at alle Kristustroende i verden (det 
vil sige i det romerske imperium) rammes af de samme lidelser, skal 
måske få ens egne lidelser til at fremstå som en normal del af kri-
stenlivet, som man må tage i stiv arm i denne forgængelige verden. 
V. 10 minder endnu engang brevets modtagere om deres gudgivne 
kaldelse … Tilmed bliver tanken om Guds hjælp til at stå lidelsen 
igennem (sml. 1,5; 5,7) intensiveret (‘udruste, støtte, styrke, grund-
fæste’, v. 10). Gud optræder således som Djævelens modspiller i 
kampen om brevets modtagere. Djævelen er, når alt kommer til alt, 
magtesløs over for Guds magt“ (Stuttgarter NT, 829f.). 

Peter kender Djævelens magt. Jesus havde sagt til ham: ”Simon, Si-
mon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede“ (Luk 22,31). 
Alligevel finder Peter det nu ikke nødvendigt at nævne Satan mere 
end én gang. Han er ikke værd at tale meget om eller spekulere me-
get over. Jesus, hans sejr og hans magt er det, der er værd at tænke 
på.

Hvordan kan det være, at der i visse kristne kredse tales så meget 
om Satan og hans hemmelige intriger? Det fører til, at mennesker 
ser fremtiden i møde med frygt. Motiverer dårlige nyheder mig 
mere til at være trofast i troen end evangeliets glade budskab?

ONSDAG 6. JULI 2022
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Rom 1,18-32

 

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 

 Refleksion

… i selvforskyldt konsekvens

Hvordan kommer Guds vrede til udtryk i denne tekst? 

Hvad kan jeg gøre, når jeg sider fast i konsekvensen af, at man 
høster, hvad man har sået?  

”Guds vrede har for Paulus en nærværende og en fremtidig dimen-
sion. Her og nu viser vreden sig i, at Gud giver skabningen fri adgang 
til ondskaben. Det vil helt konkret sige: Han griber ikke ind med ‘bål 
og brand’, for at forstokkede og gudløse mennesker skal komme til 
fornuft. Han lader dem fortsætte deres onde adfærd og ødelæg-
gende livsstil (Rom 1,18.24.26.28). Dermed menes, at de uden for-
mildende omstændigheder må bære følgerne af deres synd“ ( John 
Brunt, Der Römerbrief, Lüneburg 1999, 45).

Der findes lidelse, som vi selv bærer ansvaret for. Eksemplet med 
kæderygeren, der får lungekræft, viser sammenhængen mellem 
”sæd og høst“. Den viser sig på alle områder: i måden vi omgås 
hinanden på, i manglende selvbeherskelse, når vi ignorerer den 
guddommelige vilje m.m. Men så kan vi undrende konstatere: Kæ-
derygeren bliver ikke syg, og ham, der ikke er interesseret i Gud, går 
det udmærket. Hvis vi mener, livet bør forme sig efter en skabelon, 
bliver vi skuffet. Selv spørgsmålet om, hvorvidt og hvornår Gud eller 
Satan har en finger med i spillet, findes der ikke noget klart svar på 
(sml. 2 Sam 24,1; 1 Krøn 21,1). Vi kan åbenbart ikke altid skelne mel-
lem de forskellige årsager til lidelse. 

Hvad er konstanten i disse diffuse situationer? Det er ene og alene 
Gud, der åbenbarer sig og sit væsen i de bibelske beretninger. Selv 
når tingene står uklart for os, skinner Guds hensigt dog i sidste 
ende igennem:

”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer 
om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb“ 
( Jer 29,11).

TORSDAG 7. JULI 2022
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2 Kor 12,7-10

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

… i svagheden

Hvordan oplever Paulus sin begrænsning? Hvordan når han frem 
til en indre ro og accepten af sin lidelse?

Paulus lever med stækkede vinger. Tænk, hvad han kunne have op-
nået, hvis han havde været fuldstændig rask! Men Gud siger: ”Tro 
mig, du flyver længere med stækkede vinger. Min magt udøves i 
magtesløshed.“ Med andre ord: Guds magt ville ikke komme til fuld 
udfoldelse, hvis Paulus ikke havde haft sin torn i kødet. Det vil og 
kan Paulus ikke acceptere. Han bønfalder Herren tre gange. Men 
derefter accepterer han sit handicap som noget, der er kommet fra 
og villet af Gud. Han skriver: ”Vi ved, at alt virker sammen til gode 
for dem, der elsker Gud“ (Rom 8,28).

Gud arbejder også med og gennem lidelsen. Det betyder ikke, at der 
er en dybere hensigt med al slags lidelse. Hvorom alting er: Lidelse 
udfordrer til at bevare troen og tilliden til, at Gud kun har godt i 
sinde og står klar med hjælp og trøst.

FREDAG 8. JULI 2022
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1

2

3

 

4

5

Spørgsmål til drøftelse

Det er ”normalt“ og forventeligt at opleve lidelse i livet.  

Hvad mener I om dette udsagn?

  1 Pet 4,12
Brevets modtagere skal ikke undre sig over den ”ildprøve“, de vil 
komme ud for. Hvorfor ikke? Hvad taler apostlen om?

  1 Pet 4,13-19
Betegnelsen ”kristen“ indebar oprindeligt diskrimination og  
kriminalisering. I hvilke situationer har I oplevet ulemper på 
grund af jeres tro? Hvordan håndterede I det?

Hvilken forbindelse er der mellem fjendtlighed (lidelse) og  
dommen, der skal begynde med Guds hus? Hvad har i den  
forgangne tid motiveret jer mest til at tro og til efterfølgelse:  
anerkendelse eller diskriminering?

  1 Pet 5,8-11
Hvordan ser det helt konkret ud, når Djævelen ”går omkring som 
en brølende løve og leder efter nogen at sluge“? 

Peter råder til at være årvågen og på vagt. Hvad mener han med 
det?

Hvorfor spørger mennesker, der oplever lidelse, tit: ”Hvorfor?“  
og ”Hvad er meningen med det?“ 

Hvad gør I, når I ikke kan finde svar på sådanne spørgsmål? 

Hvad hjælper jer til at bevare tilliden til Gud i lidelsen?

DIALOG TIL SABBATTEN 9. JULI 2022


