Nytt syn
7. Nytt syn på lidelse: Ondskap, korset og det perfekte univers
Da Bill Clinton var president i USA ble han
anklaget for å ha et seksuelt forhold ved siden av
ekteskapet med Monica Lewinsky, som arbeidet
på hvite huset. Da nyheten om dette kom ut
i media og folk ikke visste hva de skulle tro,
forestill dere at Monica da plutselig ble funnet
død i en elv, sannsynligvis myrdet. Ville det løst
Bill Clinton sitt problem, siden hun nå ikke kunne
vitne mot ham? Heller tvert imot. Det ville ha
styrket anklagene mot ham. Eneste måten Bill
Clinton kunne renvaske seg selv ville være å la
henne leve og la sannheten komme fram i lyset
om hva som faktisk var riktig i saken.

En kosmisk konflikt

I Bibelens siste bok står det at ”Det ble en
strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til
å stride mot dragen. Og dragen stred, og dens
engler.” - Åp 12:7. Dragen = satan (v. 9) Mikael er
Jesus (Mikael betyr den som er lik Gud)
Bibelen forteller om hvordan satan begynte
en strid i himmelen mot Gud. Han begynte et
opprør mot Guds trone fordi han ønsket å bli lik
Gud og ta Guds plass som vi så på sist gang.
Dette er grunnen til all sorg, smerte og lidelse
i verden i dag. Alt dette er bare symptomer
av denne striden som begynte i himmelen. Vi
ser drap, voldtekter og urettferdighet, men
bak kulissene er kampen om vår lojalitet og
tilbedelse. (Selv om satan var begynnelsen til all
denne elendigheten så har vi mennesker også en
del av skylden i smerte og lidelse da vi velger å
misbruke vår frie vilje.)
Da satan begynte dette opprøret, da han
begynte å gå rundt å sladre, anklage og spre
løgner om Gud blant de andre englene. Hvorfor
kunne ikke Gud bare ha utslettet ham med en
gang slik at vi hadde sluppet all denne lidelsen?
Fordi det hadde ikke løst problemet. Akkurat som
i Bill Clintons tilfelle så hadde det heller bare økt
problemet. Englene hadde trodd at det var noe
i satans anklager. Men det er en viktig forskjell.
Gud var uskyldig, mens vi har gode grunner til å
tro at Bill Clinton var skyldig.
Men på dette tidspunktet var det ord mot ord.
For å ha det kjærlige forholdet Gud ønsker
å ha til sine skapninger, for å ha et univers
gjennomsyret av fred, kjærlighet og glede

som Gud ønsker, måtte han 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 de selv med sin egen frie vilje kunne
bestemme seg for hvilken side de ville være på i
denne striden. Og om de ville elske og tjene Gud
eller ikke.
Greit nok. Men hvorfor måtte det her skje,
hvorfor skapte Gud i det hele tatt satan og
hvor lenge vil dette holde på? Gud skapte ikke
satan. Han skapte Lucifer og han har ved sine
egne valg valgt å bli den Guds grusomme fiende
han er i dag. Men hvis Gud kjenner fremtiden,
hvorfor skapte han da Lucifer? For å svare på det
skal vi se på Guds hensikt og ønske for universet.
Ved å forstå det vil vi bedre forstå hvordan
skapelsen er blitt til en krigssone.

Guds muligheter til skapelse

1. G
 ud kunne ha valgt å ikke skape noen ting
2. G
 ud kunne valgt å skape skapninger som
ikke var frie
3. G
 ud kunne skapt skapninger som var frie
men ikke kunne gjøre ondt
4. G
 ud kunne ha skapt skapninger som var frie
De to første alternativene er helt klart de
dårligste og minst ønskede. Det tredje ser
best ut. Men det er umulig! Hvis Gud skapte
skapninger med en fri vilje til å selv velge hvordan
de vil respondere til hans kjærlighet så har de
muligheten til å forkaste Guds kjærlighet og til
å gjøre ondt. Hvis de virkelig er frie skapninger
så må muligheten være der. Da står vi igjen med
kun tre alternativer. Hvilket ville du valgt? De aller
fleste – om ikke alle – hadde valgt det Gud valgte
– nemlig det fjerde alternativet.
Vi mennesker har et lignende valg å ta:
1. Vi kan velge å ikke gifte oss
2. V
 i kan velge å gifte oss ved hjelp av tvang
eller med en robot
3. V
 i kan velge å gifte oss med noen som gjør
det frivillig
What, gifte seg med en robot? Kanskje du
tenker. Men med dagens teknologi – hvorfor
ikke? I Japan blir folk viet av roboter. Tingen er
den; selv om vi har kommet så langt teknologisk
sett så er det så lite appellerende at vi ikke en

gang har vurdert muligheten å gifte oss med en
robot. Å gifte seg med noen med hjelp av tvang
er heller ikke særlig appellerende.
Gud valgte det fjerde alternativet. Han valgte
å skape skapninger med en fri vilje. Og vårt
motsvarende alternativ er det de aller fleste
menneskene foretrekker. Det alternativet Gud
valgte er den beste muligheten til en best
mulig verden, men det åpner også opp for
muligheten til en verden som er mindre enn
perfekt.

Hva er Guds mål og hensikt med
skapelsen?

Gud vil ha en best mulig verden – et best mulig
univers. Kort sagt; målet er kjærlighet! Og det
kan man nok si også er grunnen til at mennesker
vil ha barn. De vil ha barn for å elske og for å bli
elsket. I hvert fall så var det grunnen til at Gud
skapte oss, for å elske og for å bli elsket. Og når
kjærlighet er målet så er frihet en nødvendighet.
Så da Gud valgte å skape et univers der
kjærlighet er målet, så fulgte det også med en
risiko.

Kjærlighet er risikabelt

I alle relasjoner følger det en risiko. En risiko til
å bli avvist og såret. Mennesker du ikke kjenner
kan ikke såre følelsene dine på samme måte som
de du kjenner. Så når du starter et vennskap, eller
får en kjæreste så er det en risiko at de vil avvise
og såre deg.
Kjærlighet er risikabelt fordi kjærlighet må bli
valgt. Du kan ikke tvinge noen til å elske deg. En
betingelse for ekte kjærlighet er en fri vilje. Om
man ikke kan velge å ikke elske så kan man heller
ikke velge å virkelig elske. For å ha det ene må
du ha det andre. For å ha muligheten til å virkelig
elske må man ha muligheten til å ikke elske.
Den kjente kristne tenkeren C.S. Lewis sa det
slik: ”Den frie viljen er – selv om den muliggjør
ondskapen – også det eneste som muliggjør
enhver form for kjærlighet, godhet og glede som
er verdt å ha.”
Så en verden der kjærlighet er målet, vil
dermed ha en risiko. En slik verden må ikke
nødvendigvis ha ondskap, men den må åpne opp
for muligheten til ondskap.
Da Gud valgte å skape en verden hvor
kjærlighet er en mulighet, er det langt fra sikkert
at hans vilje alltid blir gjort. Da Gud valgte å
skape en verden med virkelig frihet, kunne han
ikke garantere at hans vilje alltid ville etterleves,
men han valgte allikevel å gjøre det fordi: Gud
ønsker virkelige relasjoner selv om det
innbefatter risiko, heller enn å regjere over
roboter.

Slutten på ondskap

Eden til Eden: Bibelens hovedbudskap er
lett å forstå. De to første kapitlene og de to
siste kapitlene i Bibelen handler om perfekte
mennesker, i en perfekt verden, i et perfekt

samvær med en perfekt Gud. Alt i mellom
handler om Guds plan for å gjenforene seg med
menneskene og avgjøre kontroversen med Satan.
Åp 21:1-4 - Vi har et fantastisk løfte om en
fantastisk verden uten sorg, skrik, død og smerte
og om at disse tingene aldri skal komme inn i
universet igjen. Men hvordan er dette mulig?
Hvordan kan Gud få en slutt på ondskap?
Åp 12:9-10 - 4 ggr står det at satan blir kastet
ned. Men når skjer det?
Joh 12:31-33; 16:11 - Kort før korsfestelsen
sier Jesus: ………. (12:31) holdes dom over
denne verden, ………. (12:31) skal denne verdens
fyrste kastes ut. Hvem er denne verdens fyrste?
Satan. Etter korset skal Ånden overbevise verden
om at Satan ………. dømt. (16:11) Fordi ved Jesu
død på korset ble Satan dømt og kastet ned.
Fil 2:5-11 - Satan ville gå oppover og bli lik
Gud, Jesus var villig til å gå ned til denne mørke
triste verden, fornedre seg selv, leve i fattige kår
og til slutt dø på en grusom død på et kors for en
verden som hadde snudd ham ryggen. Hvilken
kontrast!
På korset avgjorde Gud striden. Han viste
englene som følger med på jorden(1 Kor 4:9)
hvor annerledes Guds karakter er i kontrast til
Satans ondskap. Det ble tydeligere enn noen
gang at Gud virkelig er kjærlighet og satan på
andre siden er en selvisk løgner og morder.
Dermed var anklagene mot Gud motbevist
og englene valgte side i striden. Vi har en
fantastisk Gud! Ikke en Gud som er likegyldig
ovenfor ondskap og lidelse, men en Gud som
var villig til å oppleve ondskap og lidelse på
sitt verste for at det skulle bli en slutt på det.
(Men hvis striden ble avgjort for 2000 år siden,
hvorfor er vi her fortsatt? En grunn til at vi er her
fortsatt er at Gud vil at alle mennesker skal bli
frelst. Han vil at alle skal få høre om hvem han
er og få en mulighet til å velge side i striden før
han kommer tilbake. Vi er den eneste verden i
universet som ennå ikke har gjort opp vårt valg.
(Mt 24:14, 2 Pet 3:9))
Appell: Jos 24:15 - Etter det du vet så langt,
hvilken side vil du være på i denne striden?
…………………………………………………………
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