
 
 

Lidelse og tro 
MED UDGANGSPUNKT I PETERS BREVE – DEL 1  
 

Nr. 294 - søndag 04.10.20 / Frank Ahlmann Kristensen  
 
 
Læs: 1 Peter 1, 1-9 
 
Hvordan kan Gud være en god Gud når han tillader ”alt dette” at ske? 
Vi lever i en falden verden – hvor Satan er denne verdens gud. 
En af syndens konsekvenser er lidelse. 
 
Gud påfører os ingen lidelse, men han tillader lidelse. 
Han beder os om at have tillid til ham og tro på ham, på trods af vores lidelser 
- ikke på grund af velsignelser, bønnesvar og vidnesbyrd. Lidelse er en del af 
livet og bør derfor have en naturlig plads i menighedens liv, hvor vi bærer 
vores lidelser sammen (”bær hinandens byrder”). Hvor troen/tilliden til Herren 
vokser i et autentisk og ærligt fællesskab. 
 
5 forskellige former for lidelser 
 
1) Lidelse på grund af modstand fra andre 
- forfølgelse og modstand 
 
2) Lidelse vi selv er skyld i 
- moralske fejltrin eller ulydighed / stolthed / kødelighed 
 
3) Lidelse på grund af tab 
- den uundgåelige død 
 
Vi sørger med håb – omsluttet af håb (1 Tess 4, 13-14) 
 
4) Lidelsens gåde 
- den uforklarlige lidelse 
 
5) Lidelse som vi må udholde 
 
 

 
Rom 8,35+37: Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller 
angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd? 
Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os… 
 
Hvad gør du midt i lidelsen? 
• Beder, taler og lytter 
• Fællesskab med Gud og mennesker 
• Stol på Gud og hav tillid til ham 
• Glæd dig over din frelse 
 
Der er en lidelse der kan ødelægge dig - det står vi imod 
Der er en lidelse som vil udvikle dig… 
 
Hvor er Gud, når det gør ondt?  
- besvares med et andet spørgsmål: 
Hvor er kirken, når det gør ondt? 
 
 

Til samtale: 
 

• Hvad blev levende for dig i søndags? 
• Hvad taler til dig i Peters brev 1, 1-9? 
• Prøv at komme med forskellige eksempler/erfaringer du har gjort med  
  lidelser/prøvelser i dit liv? 
• Hvordan kom du igennem dem? 
• Hvad betyder lidelse for dig – synes du det er tabu / svært at tale om,  
  med nogen i kirken/fællesskabet? 
• Hvordan kan vi være bedre til at hjælpe hinanden gennem lidelser? 
 

Husk at tilmelde dig bibelskolen den 24. oktober med Philip Dupont 
på: www.connectionsdk.dk 
 

Kontakt Frank A. (24 80 63 73) hvis du har mulighed for at have en pastor 
/ pastorpar overnattende mellem fredag til lørdag – ingen forplejning… 
 
Ligeledes hvis du har mulighed for at deltage på Aktiv lørdag i Esbjerg 
kl. 9:00 den 10. oktober 
 
 


