NYTT SYN
6. Nytt syn på lidelse: Saksøkte Gud!
Problemstillingen

I 2007 ble Gud saksøkt av den amerikanske politikeren
Ernie Chambers. Chambers hadde fått nok av alle
naturkatastrofer og all elendighet og saksøkte derfor den
han mente måtte ta skylden: Gud.
Det er en sprø historie. Men det er nok mange som
gjerne hadde sluttet seg til denne saksøkningen. Men på
den andre siden så er det mange som ikke tror på en Gud
i det hele tatt på grunn av all ondskap og all elendighet.
Og det kan jeg godt forstå! Fordi hvis Gud, som Bibelen
beskriver det, er kjærlig, så burde han ville gjøre noe med
ondskap. Og hvis han er allmektig, som Bibelen også
påstår, så burde han kunne gjøre noe med ondskap.
Så med andre ord, hvis vi virkelig skal kunne
tro på Bibelens Gud så trenger vi et svar på denne
problemstillingen. Hvis ikke burde vi ikke tro. Men jeg er
glad for å kunne fortelle deg at Bibelen gir oss et godt
svar. Det skal vi se litt på i dette og i neste program.

Opprinnelsen til ondskap

1 Mos 1:3-4, 10, 12, 17-18, 21, 25, 31
Alt Gud skapte var …………………........... Perfekte
mennesker levde i et perfekt samvær, på et perfekt
sted med en perfekt Gud. Det var ingen sorg,
smerte, sykdom, lidelse eller død. Men hvis Gud
skapte det slik og hvis det er slik han ønsker at det
skal være, hvorfor er det ikke lenger slik i dag?
Matt 13:24-30, 36-39
Hva slags korn sår såmannen?
………………….………………….……..…...…. (v.24)
Hvem er ansvarlig for ugresset?
………………………………….……………...… (v.28)
Hvem er såmannen? ……………….............…. (v.37)
Hvem er fienden? ………………...............…… (v.39)

Såmannen sådde kun godt korn på samme måte som
Gud skapte alt godt. Allikevel kom det opp ugress og
allikevel finnes det smerte og lidelse i dag. Hvorfor? Det er
fienden også kalt djevelen og satan som er ansvarlig for
det, ikke Gud (v.28).
Dette er en grov skisse som svar på ondskap. Vi skal
prøve å forstå det enda bedre. Fordi, greit nok, satan er
ansvarlig for smerte og lidelse, men hvorfor lar Gud satan
holde på? Hvis Gud er allmektig og hvis Gud er kjærlig så
burde han få stoppet satan, eller?

Lukas 13:10-13, 16
Hvor lenge var kvinnen bundet/plaget?
.......................................................................... (v.11)
Hvem sin skyld var det at hun var bundet?
...........................................................................(v.16)
(Satan på hebraisk = fiende/motstander.
Gresk = anklager) Dette formidler en viktig sannhet:
Satan er ansvarlig for smerten, Jesus er ansvarlig for
helbredelsen. Og det viser også Jesu ønske til å frigjøre
det satan har bundet og gjenopprette det satan har
ødelagt.
Som sagt er dette en grov skisse vi skal prøve å
forstå det enda bedre. For å gjøre det skal vi se mer på
opphavsmannen til ondskap – satan. Hvorfor Gud lar ham
holde på og hvordan han begynte som han gjorde.

Ondskapens og lidelsens
opphavsmann

Lukas 10:18
Ifølge det her verset, hvor kom satan ifra?
………………………………..............….. Satan var en gang
en himmelsk skapning! (Forestillingen om at djevelen er
en rød figur med ildgaffel har ingen støtte i Bibelen!)
Nå skal vi se på de to primære avsnittene om satan i
det Gamle Testamentet (GT).
Esek 28:12-18
Tyrus = Satan (”Eden”, ”kjerub”, ”fullkommen i
skjønnhet”, ”ustraffelig i sin ferd”). Hva er en kjerub? En
type engel som står nærmest Guds trone. Så satan var
en gang fullkommen i skjønnhet, full av visdom, bodde
i Eden og i rang var han nest etter Gud i universet.
Hvordan kunne han så bli den grusomme Guds fiende
han er i dag?
Esekiel gir oss noen hint: Han ”opphøyet seg i sitt
hjerte og ble stolt”. (v.17). En ting til vi skal legge merke
til er ”ved din store handel ble ditt indre fylt med urett
og du syndet” (v.16) og ”ved din urettferdige handel
vanhelliget du dine helligdommer” (v.18). Det hebraiske
ordet for handel, rekûllâh, er tett beslektet med ordet for
sladder, râkîyl.
(Det greske ordet for djevel, diabolos, betyr
egentlig baktaler) Det som skjer er at satan begynner å
sladre og spre løgner om Gud og slik starter han å gjøre
ondt.

Jes 14:12-14
I noen oversettelser står det ”Strålende stjerne”, i
andre ”morgenstjerne” og i andre igjen ”Lucifer”, som
betyr morgenstjerne. (Lucifer var navnet Gud gav satan
mens han var en salvet kjerub) I hvert fall, dette er en
beskrivelse av Lucifers fall. Det som skjedde var at denne
perfekte engelen, opphøyd over alle andre, ble fylt av
stolthet, selvopptatthet og ville bli lik Gud. Lucifer ønsket
å ha posisjonen Gud hadde; at alle skulle tilbe ham. Fem
ganger står det ”jeg vil” og 7 ganger beskrives en oppover
bevegelse. Og på slutten står det at han vil bli ”lik den
høyeste” = Gud. Han har lyst til ”å ta sete på tingfjellet” og
bli universets konge. Dermed begynner han et opprør mot
Guds regjering. Og Bibelen forteller at all ondskap, lidelse
og elendighet på den her jorden er et resultat av dette
opprøret, denne striden som begynte i himmelen. Men
hvorfor lar Gud det her holde på?

Satans opprør

Ut ifra det vi har sett på skal jeg beskrive omtrent
hvordan jeg tror satan begynte sitt opprør mot Gud:
Lucifer var en meget vakker og intelligent engel. Han
gjorde ikke noe galt, men var full av kjærlighet og omtanke
som alle andre i universet. Han var respektert og sett opp
til av de andre englene. Som salvet kjerub var han en
ledende engel tett inntil Guds trone.
Men så skjedde det at han begynte å se på hvor
intelligent han var og hvor vakker han var, kanskje om
mulig enda smartere og vakrere enn de andre englene. Og
da var det at han ble fylt av stolthet og begynte å opphøye
seg selv. Og da han så hvilken respekt og makt Gud
hadde, hvor godt likt han var og hvordan han ble lovprist
og tilbedt, så begynte han å bli sjalu og hadde selv lyst på
det. Han var ikke lenger fornøyd med den posisjon han
hadde men ville ta Guds plass.
For å få det til så begynner han å gå rundt blant
englene og si noe lignende: ”Vet dere hva; Gud er ikke så
god som han utgir seg for å være. Han vil ikke vårt beste.
Hans lov er for streng og han gir oss ikke den friheten vi
fortjener. Hvis jeg hadde fått regjere så hadde ting blitt
mye bedre. Da hadde jeg gitt dere større frihet...”
Forestill deg at det var slik det skjedde. Da hadde
det vært veldig vanskelig for englene å vite hva de skulle
tro! For det første så hadde de aldri tidligere hørt en
løgn! I tillegg så hadde de stor respekt for Lucifer. Han
var den fremste av alle engler – og på grunn av den
posisjonen han hadde så burde han vite bedre enn noen
annen i hele universet hvem Gud virkelig var.. Og i tillegg
så kan vi være sikre på at Lucifer, intelligent som han
var, la dette fram på en veltalende og overbevisende
måte. Derfor klarer han å få med seg 1/3 av alle engler
(Åpenbaringen 12).
Dette opprøret er årsaken til all elendighet i verden!

Men hvorfor kunne ikke Gud
bare ha utslettet satan?

Da satan begynte dette opprøret var Gud fullt klar over
det. Og Gud som kan forutsi framtiden, som vi så sist
gang, skjønte hvor mye lidelse og elendighet dette kom
til å føre til. Hvorfor kunne han da ikke bare ha utslettet
Lucifer og slått ned på opprøret med en gang? Det hadde
ikke løst problemet! Absolutt ikke!
Forestill dere hvordan englene hadde opplevd det.

For første gang har de hørt noen anklage Gud, stille seg
tvilende til hans kjærlighet og til at han vil deres beste.
Dagen etter er plutselig han som kom med de anklagene
borte. Hva hadde de tenkt? ”Hm… han hadde nok et
poeng.” Kanskje de fortsatt hadde vært lydige mot Gud
og hans lov, men hvis de hadde vært det så hadde de
vært det delvis av frykt for at de også skulle bli drept og
ikke bare av kjærlighet. Og dermed ville universet ikke
lenger vært et sted med fullkommen glede, kjærlighet og
fred. Det hadde ikke lenger vært slik som Gud ønsker at
det skal være.
Pistol Illustrasjon: Hvis det kom inn en person i
rommet der du sitter og rettet en pistol mot deg og sa:
”Elsk meg av hele ditt hjerte?” Kunne du gjort det? Nei!
En betingelse for kjærlighet er at det er mulig å si nei. En
betingelse for ekte kjærlighet er et fritt valg!
Bryllups illustrasjon: Det som gjør et bryllup og et
ekteskap til noe vakkert er at svaret nei er en mulighet.
Jeg mener, hvis du hadde vært på et bryllup der
brudgommen hadde måttet true bruden med en pistol
for å få et ”ja”, hadde du syns det var et vakkert bryllup?
Selvfølgelig ikke.
Gud syns heller ikke det hadde vært vakkert. Og Gud
ønsker ikke at det skal være slik. Kjærlighet er essensen
av hvem Gud er – av hans karakter og kjærlighet er
grunnvollen for Guds trone, rike og regjering. Han ønsker
å ha et gjensidig kjærlighets forhold til sine skapninger,
men en betingelse til at det skal være mulig er en fri vilje.
Han ønsker å være en kjærlig far og en kjærlig venn, ikke
en streng dommer eller herskesyk tyrann.
For at Gud skulle kunne ha det kjærlige forholdet han
ønsker til sine skapninger, så måtte han la satans opprør
utvikle seg. Hvis ikke hadde englene vært lydige mot Gud
delvis av frykt og de hadde hatt spørsmål, mistanker mot
Gud i sitt sinn, som kanskje seinere hadde ført til et nytt
opprør mot Guds trone hvor enda flere hadde kunnet blitt
med…
Gud måtte la satans opprør fortsette slik at alle selv
kunne se og forstå hvem Gud virkelig er og hvem satan
virkelig er, slik at alle satans anklager kunne bli motbevist
og slik at alle selv med sin egen frie vilje kunne bestemme
seg for hvilken side de ville være på i denne striden, om
de ville elske og tjene Gud eller ikke.
Gud er kjærlig og Gud er allmektig! Det gir god
mening og det kommer bli klarere og klarere for oss
utover i denne serien.

Neste program: 7
Nytt syn på lidelse: Ondskap, Korset
og det perfekte univers
I neste program skal vi se enda dypere
i dette temaet. For hvorfor skapte Gud
Lucifer i det hele tatt og hvor lenge vil
dette holde på?
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