
Troen i møte med

sykdom



Markus 3,7-10 
Jesus dro ned til sjøen med disiplene, og en mengde mennesker 
fra hele Galilea fulgte etter. Også fra Judea, fra Jerusalem og 
Idumea, fra landet bortenfor Jordan og fra områdene rundt Tyros 
og Sidon kom de til ham i store mengder fordi de hørte om alt det 
han gjorde. 
Da ba han disiplene holde en båt klar for ham, dersom 
folkemengden skulle trenge for hardt inn på ham. For han 
helbredet mange, så alle som hadde plager, trengte seg fram for å 
røre ved ham. 



Klagerett

Salmenes bok 22,2 
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du 
så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød?

Jeremia 12,1 
Rettferdig er du, Herre, når jeg fører sak mot deg. Likevel må 
jeg snakke med deg om hva som er rett. Hvorfor har de 
urettferdige fremgang, hvorfor er alle de troløse trygge?



Hvorfor!?

• «Det er vel en mening med det»
• «Bibelen viser oss at lidelse ikke har 

noe som helst med en langsiktig 
guddommelig plan å gjøre. Gud sitter i 
grunnen bare der litt maktesløs og 
nøyer seg med å høre blodets rop som 
stiger opp fra en såret jord.» (Geir Hellemo)
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Tro i møte med sykdom

• Sykdom kan gjøre det vanskeligere å tro
• Tro kan hjelpe oss å leve med sykdom
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1. Å ha et håp
Åpenbaringen 21,1, 3-4 
Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For 
den første himmel og den første jord var 
borte, og havet fantes ikke mer. 
«Se, Guds bolig er hos menneskene. Han 
skal bo hos dem, og de skal være hans 
folk, og Gud selv skal være hos dem. Han 
skal være deres Gud. Han skal tørke bort 
hver tåre fra deres øyne, og døden skal 
ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik 
eller smerte. For det som en gang var, er 
borte.»



1. Å ha et håp
2. Å være elsket



1. Å ha et håp
2. Å være elsket
3. Å gjøre en forskjell

2. Korinterbrev 12,9 
men han svarte: "Min nåde er nok for deg, for kraften 
fullendes i svakhet." Derfor vil jeg helst være stolt av mine 
svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg.



1. Å ha et håp
2. Å være elsket
3. Å gjøre en forskjell

2. Korinterbrev 4,6-7 
For Gud, som sa: "Lys skal stråle fram fra 
mørket", han har også latt lyset skinne i 
våre hjerter, for at kunnskapen om Guds 
herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse 
fram. Men vi har denne skatten i 
leirkrukker, for at den veldige kraften skal 
være fra Gud og ikke fra oss selv.



1. Å ha et håp
2. Å være elsket
3. Å gjøre en forskjell
4. Å ha en menighet

• menigheten – et helbredende fellesskap
• menigheten – der Guds rike er synlig



Jesaja 53,2-5 
Han hadde ingen herlig skikkelse 
vi kunne se på, ikke et utseende 
vi kunne glede oss over. Han var 
foraktet, forlatt av mennesker, 
en mann av smerte, kjent med 
sykdom, en de skjuler ansiktet 
for. Han var foraktet, vi regnet 
ham ikke for noe. Sannelig, våre
sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er 
rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre 
lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, 
ved hans sår ble vi helbredet.


