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«Mot til tro» er en taleserie om trosforsvar. Niklas begynner med å snakke om hvorfor 
det er viktig å snakke om noen av de vanskelige spørsmålene man møter som troende 
og henviser til 1 Pet 3,15-16. Når vi har gode samtaler med mennesker om disse 
tingene, og vi gjør det på en ydmyk måte, så bygger vi gode relasjoner. Det er viktig å 
vinne menneskers hjerte hvis man også vil vinne deres forstand. 
 
DET ONDES PROBLEM 
Det som ofte omtales som det ondes problem kan gjerne formuleres som et spørsmål: 
Hvis det finnes en gud, hvorfor er det da så mye ondskap i verden? Kristne tror jo i 
tillegg på en god Gud, så for noen oppleves kanskje det som et enda vanskeligere 
mysterium. Flere steder i Bibelen møter vi personer som stiller dette spørsmålet, som i 
Hab 1,2-3 og Sal 10,1. 
 
HVA ER DET ONDE OG HVOR KOMMER DET FRA? 
Niklas fortsetter med å forklare at når Gud skapte verden, var det ingen ondskap og 
ingen lidelse i den. Det onde kom inn i verden da menneskene begynte å misbruke sin 
frie vilje til å ta onde valg. Den naturlige orden ble da ødelagt og det gode skaperverket 
falt. Lidelse og død ble en del menneskenes bevissthet og tilværelse. Så hvorfor gav 
Gud oss fri vilje hvis dette var resultatet? 
 
PERSONLIGHET 
Niklas sier at mennesker er skapt i Guds bilde, som betyr at vi er personer. Vi skulle ha 
felleskap med Gud og hverandre, og ekte felleskap var bare mulig for personlige 
vesener. Uten fri vilje kunne vi ikke være personer, fordi vi ikke hadde hatt valget mellom 
å elske eller ikke elske. Vår kjærlighet hadde da ikke vært kjærlighet, men bare et 
resultat av Guds forhåndsprogrammering av menneskene. Vi måtte selv velge å elske 
Gud, og friheten til å velge det gode betød også frihet til å velge det onde. Dette var 
prisen for at vi skulle kunne fritt velge å elske. 
 
BURDE IKKE GUD HA SKAPT OSS? 
Den frie viljen gjør oss altså i stand til å skape ondskap, sier Niklas. Veldig mye av 
verdens ondskap er skapt av mennesker, selv om noen ting, som jordskjelv og 
lynnedslag, ikke er menneskeskapt. Noen vil derfor si at hvis fri vilje var nødvendig, så 
burde ikke Gud ha skapt oss.  
 
Man kan da svare på dette med et spørsmål: Hvorfor er livet ditt likevel godt nok til at du 
fortsetter å leve? Er vår tilværelse virkelig så ille at Gud umulig kan være god? Det er 
nærmest konsensus blant mennesker om at det er bedre å være til enn å ikke være til. I 
mennesket ser det ut til å være plantet en tanke om at livet grunnleggende sett er godt. 
Det er dette som gjør at vi gjenkjenner det onde som noe ondt. Når vi ser onde ting, så 
skjønner vi at noe er feil, fordi vi kjenner på at livet egentlig skal være godt. 
 
Man kan også svare med et annet spørsmål: Er det riktig av oss å få barn? De aller 
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fleste vil svare ja på dette spørsmålet. Som kristne kan vi også svare ja, fordi vi kan 
håpe for barna våre at de skal få ta del i håpet om Jesus Kristus. For gjennom Jesus 
har Gud begynt å gjenopprette verden til det den var ment å være. 
 
Niklas avslutter med en oppfordring til å møte disse utfordringene med et åpent hjerte, 
ikke bare et åpent sinn. Fordi noen sider av lidelsens mysterium vil forbli et mysterium 
for oss, ihvertfall på det personlige plan. Derfor trenger man å åpne hjertet sitt for Gud 
sånn at Han selv kan komme inn og vise oss hvem Han er. 
 
 
SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Har du noen gang stått ovenfor «det ondes problem» i løpet av livet? Tenk over 
hva som skjedde og hvordan du overvant utfordringen. 

 
• Hvordan ville du besvart spørsmålet «hvordan kan det finnes en god Gud når det 

finnes så mye ondskap i verden?» hvis noen stilte det til deg? 
 

• I prekenen snakkes det om at det onde kom inn i verden på grunn av 
menneskenes onde valg og at dette gjorde at hele den naturlige skaperordenen 
falt fra sitt perfekte utgangspunkt. I tillegg nevnes det ikke-moralske onder, sånn 
som jordskjelv. Men hvordan kan vi forstå sykdommer og fysiske lidelser i denne 
sammenhengen? 
 

• Kan ondskap og lidelse føre til noe godt? Er det grunn til å tro at i noen tilfeller er 
ikke lidelsen et mysterium, men at det er rett og slett vanskelig for oss 
mennesker å forstå alle ringvirkningene? 
 

• Har du noen eksempler på at det har kommet noe godt ut av noe ondt? 
 

• Hvordan har Gud gjennom Jesu død vist at Han står sammen med oss i vår 
lidelse? 

 
	  


