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Om forfatterne

Forord
Dette bibelstudiehæfte forsøger at give mulighed for
at arbejde med et emne, som næsten alle danskere
interesserer sig for: at være rask. For mange danskere
er det nok et af de tre vigtigste emner i deres liv. Det er
også et vigtigt emne for Gud. Du inviteres til at vandre
gennem nogle af Bibelens mange udsagn om forskellige
sider af dette emne. Det er ikke på forhånd til at vide,
hvornår jeres gruppe pludselig kommer i gang med en
snak, der er så vigtig, at den tager meget tid. Tag jer
den tid, der skal til. Når I ikke alt i kapitlet den ene
aften, kan I måske samle op på det næste gang, I samles. Og skulle I komme igennem et helt kapitel, inden
tiden er gået, så kan I jo begynde på det næste. Tingene hænger under alle omstændigheder sammen. De
forskellige forfattere har hver deres emne og hver deres
stil. Det giver variation. Skulle I opleve enkelte overlapninger, så tag dem som en mulighed for at genopfriske
noget af det, I tidligere har snakket om. Vi har – som i
så mange andre bibelstudiehæfter – givet alle 7 kapitler
den samme struktur med de fire T’er: »Tjek ind«, hvor
man lige møder hinanden, inden man for alvor går i
gang med emnet. »Tilbedelse«, hvor man beder sammen. »Tilegnelse«, som er langt det største afsnit, hvor
man gennemgår kapitlets indhold. »Tjeneste«, hvor man
til sidst prøver at se, hvad vi kan bruge denne samlings
resultater til i vores hverdag. Man er naturligvis fri til
at gøre mere eller mindre ud af disse T’er – eller bytte
rundt på dem. For eksempel har nogle grupper den
gode tradition at afslutte med et bedemøde, og for deres
vedkommende vil det sikkert være naturligt at lægge
punktet »Tilbedelse« til allersidst.
Når der står »Læs«, er det, fordi vi lægger op til, at
man læser teksten sammen – det er ofte nemmest, hvis
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én læser den højt. De øvrige bibelhenvisninger kan I
eventuelt også slå op og læse.
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1. Hvem opfandt
sygdommene?
TJEK IND

I har valgt at arbejde med dette hæfte og følgelig også
med tanker vedrørende sygdom. Prøv at snakke lidt om,
hvilke forventninger I hver især har til udbyttet af dette
hæfte.
TILBEDELSE

Bed Gud velsigne jeres gennemgang af hæftet. Bed måske især over de forventninger, I hver især sidder med.
TILEGNELSE

Sygdom
»Sygdom har altid været en del af menneskets historie«
kan man læse i Wikipedias artikel om ›sygdom‹. Noget
lignende står sikkert også andre steder. Men Bibelen antyder noget andet. I 1 Mos 1,31 hedder det som
afslutning på skabelsen: »Gud så alt, hvad han havde
skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften,
og det blev morgen, den sjette dag.« Sygdom var altså
ikke oprindeligt en del af menneskets historie, men
det ændrede sig fra syndefaldets dag. Selv om det ikke
siges direkte i Bibelen, ligger det implicit i det faktum,
at skaberværket før syndefaldet var godt. Syndefaldet
afskar mennesket fra Livets træ (1 Mos 3,22) og åbnede
for alt livsnedbrydende i skaberværket.
Døden kom ind i verden ved syndefaldet. Men den
fandtes jo som begreb inden syndefaldet – som livets
modsætning. På samme måde med sygdom. Skaberværket var godt; altså det var, som Gud ønskede det. Hvis
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man ser bort fra det evolutionistiske perspektiv – hvor
›den stærkeste overlever‹ – har sygdom altid været et
onde. Lægekunsten er da også drevet af et ønske om
at kunne fjerne, helbrede eller lindre sygdomme. I den
forstand har sygdom altid været en del af menneskehedens historie.

Syndens, sygdommens og dødens verden
Læs Joh 9,1-3. Hele kapitlet lærer os om forholdet
mellem sygdom og synd. Ikke alene døden (1 Mos
2,17; Rom 6,23) kom ind i verden med syndefaldet. Det
gjorde alt andet ondt også. Hertil hører sygdom. På
Jesu tid og i nogle dele af kristenheden i dag anser man
sygdom og synd for at være nøje forbundne. Jesus er
klar i sit syn på sygdom. Den konkrete sygdom er ikke
en straf for en konkret synd. Samtidig må vi tilføje, at
årsagssammenhængen mellem synd og sygdom ligger
på et dybere plan.
Samtal: Hvordan ser disciplene på forholdet mellem synd
og sygdom? Hvordan ser Jesus på forholdet? Hvad tænker
I selv om forholdet mellem synd og f.eks. stressrelaterede
sygdomme, seksuelt overførte sygdomme og depressive
lidelser? Hvorfor er vi mennesker ofte optaget af at finde
årsagssammenhænge mellem synd og sygdom?

En sygdomsfri verden
Livet kan være lidelsesfuldt. Menneskers ondskab
skaber uanede lidelser i verden. Sygdom er også ofte
forbundet med lidelse. Døden skaber angst, sorg og
smerte.
Læs Rom 8,18-23. Paulus taler om, at forgængeligheden
er et vilkår. Livet forbliver ikke intakt, det ødelægges af
menneskers ondskab, af sygdom, alderdom og død.
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Som kristne har vi en længsel efter og et håb om et
nyt paradis uden synd, sygdom og død. En dag skal det
blive virkelighed: »Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller
skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før,
er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: ›Se,
jeg gør alting nyt!‹« (Åb 21,4-5).
Samtal i lyset af Rom 8,18-23 om, hvilken betydning det
kristne håb om en ny verden har for den måde, hvorpå
vi lever med sygdom i den nuværende verden? Hvordan
skal vi forholde os til, at der er kristne, som slet ikke kan
følge Paulus i hans længsel, men i stedet spørger efter at
slippe for deres sygdom og leve godt lige nu?

Når Gud tillader sygdom
Læs Job 2,1-10. Historien om Job er på mange måder
bemærkelsesværdig. Job var et menneske, der havde en
stærk tro på Gud, og som ønskede at leve efter Guds
vilje. Gud havde velsignet ham med alle de goder, en
mand i datidens samfund kunne ønske sig: en stor
familie, et godt helbred og materiel velstand. Vi følger
flere samtaler, bl.a. denne i åndernes verden. Her giver
Gud Satan lov til at sætte Job på prøve ved at fratage
ham alle hans goder. Det spændende er så: Hvordan vil
Job reagere? Vil han forkaste Gud eller vil han bevare
troen?
Samtal: Hvem er ophav til de ubehagelige bylder (sygdom), som Job rammes af? Hvordan opfatter Job den
sygdom, han får? Kan fortællingen kaste lys over, hvordan vi i dag ser på sygdom?

Hensigt eller …
Læs Rom 8,28-39. I vers 28 skriver Paulus en sætning,
der jævnligt er blevet brugt som hilsen til sygdoms-
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ramte mennesker: »Vi ved, at alt virker sammen til gode
for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er
kaldet.« Læst løsrevet fra sammenhængen kunne man få
den tanke, at lidelse er godt for os. Pointen er derimod, at uanset hvordan vi oplever lidelse, ved vi, at vi
ligedannes med Jesus (v. 29), og at ligesom Faderen ikke
svigtede Sønnen, vil han heller ikke svigte os (v. 31ff.).
Samtal: Hvad er efter jeres mening hensigten med disse
ord af Paulus? Hvad kan hensigten være, når vi bruger et
sådant ord som ›en hilsen fra Guds ord‹ over for familie
eller venner, der er syge? Hvordan kan en sådan ›hilsen‹
opfattes af den syge?
Nogle kristne er optaget af, hvad egen eller andres
sygdom skal lære dem. Andre kristne bliver nærmest
provokeret af talen om, at sygdom kan lære os noget.
De oplever egen eller andres sygdom som meningsløs.
Vi kan ikke se Guds hensigt, men sygdom kan minde
os om vores afhængighed af Gud. Det kan også føre til
bøn om hjælp, vredesfyldt klagebøn eller afstandtagen
til Gud.
Samtal: Hvilken ›type‹ er I hver især? Hvordan kan I
leve med og give plads til hinandens forskellighed i den
kristne menighed?

Sygdom og magtesløshed
Læs 2 Kor 12,1-10. Paulus taler ikke nødvendigvis om
sygdom her. Det er i hvert fald ikke nævnt eksplicit. Op
gennem kirkens historie har denne »torn i kødet« derfor
givet anledning til megen spekulation. Én af flere
muligheder kunne være, at Paulus blev påført en lidelse
(sygdom), som gjorde ham magtesløs. I hvert fald oplever vi kristne ofte, at netop sygdom giver os en erfaring
af magtesløshed.
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Samtal: Hvad er baggrunden for Paulus’ »torn i kødet«?
Hvad gør den ved Paulus? Giver det mening at bruge
Paulus-teksten i en samtale om sygdom? Hvad kan teksten i så fald hjælpe et sygdomsramt menneske med? Og
hvad kan den ikke hjælpe med?
TJENESTE

Hjælp hinanden med at samle op på, hvad I er nået
frem til i gennemgangen af kapitel 1. Hvordan kan det
anvendes, når I skal hjælpe mennesker, der er ramt af
sygdom? Er der nogen syge i jeres omgangskreds, som I
i den kommende tid skal have særlig omsorg for?
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