
grym och obarmhärtig. Han anses vara grym och obarmhärtig om han inte 
griper in, men om han griper in är han det också i dessa kritikers ögon. 
Tack och lov att dessa kritiker inte är Gud! 
 

En större orsak: Guds nåd! 
Men det finns en större orsak till att Gud inte ännu tar bort allt ont: Hans 
nåd! När tjänarna frågar Herren om de genast ska rycka upp ogräset 
svarar han:  ”Nej… då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut 
ogräset.” (Matt. 13:29) Många anklagar Gud för att inte ta bort ondskan 
utan att inse vad det verkligen skulle innebära om han gjorde det just nu. 
Om Gud skulle utrota allt ont just nu, hade han kanske också behövt 
utrota dig! Varje människa gör någon gång saker som skapar lidande för 
andra människor. Naturligt sett älskar människan synden (det som orsakar 
lidande). Hon vägrar släppa den frivilligt och Gud tänker inte ta bort den 
med våld. Vi måste tillåta honom att ta bort den ur våra liv. Gud skulle 
kunna ha omintetgjort den syndiga världen i ett ögonblick om han ville 
och börjat om med en ny planet. Det hade varit rättvist. Men han älskade 
människorna för mycket för att göra det. Han ville ge alla en chans att få 
förlåtelse för sina synder och bli ett vete. För det valde han att offra allt: 
”Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en 
som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” (Joh. 3:16) 
Jesus, Guds Son, som var ett med Gud (Joh. 10:30), blev människa och tog 
på korset det straff som vi förtjänat så att vi kunde få det liv som han 
förtjänat. Alla som av fri vilja tar emot det erbjudandet kan bli förlåtna 
och bli återställda i universum. En dag kommer Gud att göra ett slut på 
ondskan för alltid. Det kommer en domedag när alla oförrätter ska rättas 
till och varje varelse ställas till svars för sina handlingar (2 Kor. 5:10, 2 Pet. 
3:7). All synd kommer att utrotas för all framtid (Upp. 21:4). Men just nu 
väntar Gud tålmodigt för att han älskar dig och mig: ”Herren dröjer inte 
med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod 
med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få 
tid att omvända sig.” (2 Pet. 3:9) Alla kommer tyvärr inte att omvända sig, 
men Gud vill ge alla en ärlig chans. Är du villig att ta emot erbjudandet? 

□ Ja □ Nej □ Inte än 

Jakten på sanning 
Är Gud god? 

 
Många har svårt att tro på att Gud finns eftersom de inte kan få ihop 
tanken på en god, allsmäktig Gud med den ondska som finns i världen. 
Det är en viktig fråga som kräver ett förnuftigt svar. Det är dock inte bara 
den gudstroende som får problem att svara på frågan. Även om vi skulle 
avskaffa tron på Gud så drabbas människan fortfarande av ondska och 
lidande. Naturalismens svar på frågan är att ondskan inte existerar. För 
om ont finns, så finns även gott och då behöver vi en objektiv normgivare 
som kan avgöra vad som är vad. För att ens kunna definiera ordet ondska 
behöver man alltså Guds existens. För naturalisten är världen bara som 
den är, varken god eller ond. Men Bibeln ger faktiskt ett bättre svar på 
frågan för alla som är villiga att lyssna. 
 

Gud skapade en fullkomlig värld 
I Bibelns första kapitel finner vi en beskrivning av hur Gud ”I begynnelsen 
skapade… himmel och jord” (1 Mos. 1:1) Därefter läser vi: ”Gud såg på allt 
som han hade gjort, och se, det var mycket gott.” (1 Mos. 1:31, se även 
Job 38:7) Mänskligheten – Adam och Eva – hade direkt kontakt med 
himmelens änglar och Gud själv i ett fullkomligt paradis. Allt var i perfekt 
harmoni och alla skapade varelser levde i fullständig lycka och kärlek till 
varandra. I Guds originalplan hade lidande och ondska ingen plats. 
 

Det blev ett uppror mot Gud 
I en liknelse om en åkerman i Matteus 13:24-30 förklarar Jesus lidandets 
och ondskans ursprung. Liknelsen förklarar att Människosonen (Jesus) 
från början sådde god säd i åkern (världen), precis som vi såg i skapelsen 
av världen. Men när säden börjar växa visar sig också ogräset (ondskan, jfr 
v.37-39). I vers 27 ser vi just den fråga som filosofer länge ställt sig: ”Om 
Gud skapade världen god och perfekt, hur kan det då finnas ondska i 
den?” Lägg noga märke till vad Jesus ger för svar på frågan i vers 28: 
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”Detta har en fiende gjort.” Jesus bär inget ansvar för ondskans existens. 
Han säger att den ansvarige är djävulen, det är han som ska beskyllas för 
lidandet i världen, inte Gud. Satan har dessutom till viss del makt över 
elementen. Jordbävningar, stormar, svält och sjukdomar är inte 
godtyckliga straff som Gud delar ut, utan kan orsakas av djävulen (jfr Job 
1:6-19, Luk 13:16). Djävulen, eller Satan, är enligt Bibeln en fallen ängel 
som gjorde uppror mot Gud (se Luk. 10:18, Hes. 28:14) och drog en 
tredjedel av himlens änglar och även våra förfäder med sig i sitt uppror 
(Upp. 12:4, 1 Mos. 3:1-8). Världen har därmed hamnat i händerna på 
denna onda makt. Satan har blivit ”denna världens furste” (Joh 14:30). 
 

Varför skapa en ond ängel? 
Men var kom djävulen ifrån? Om Gud skapade djävulen har han väl skapat 
något ont? Sanningen är att Gud inte skapade en ond ängel. Han skapade 
en fullkomlig varelse som var alltigenom god från början. Profeten 
Hesekiel beskriver dennes tillstånd: ”Du var en mönsterbild av 
fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet… Du var fullkomlig 
på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet 
blev funnen hos dig.” (Hes. 28:12-15). Av eget val blev Lucifer Satan eller 
Djävulen. Gud gav sina skapelser en farlig, men nödvändig sak, nämligen 
fri vilja. Gud skulle förstås kunna låta bli att skapa något, eller bara skapa 
robotar som inte kunde göra annat än gott. Men då skulle de inte kunna 
älska. För att kärlek ska kunna finnas måste fri vilja existera. Sann kärlek 
kan inte vara påtvingad, den måste ha möjligheten att säga nej. Lucifer 
valde att missbruka denna gåva och upphöja sig själv på andras 
bekostnad. Han ville ha den plats som endast Gud själv hade rätt till. 
Profeten Jesaja ger oss en inblick i Lucifers tankesätt: ”Du sade i ditt 
hjärta: 'Jag ska stiga upp till himlen, jag ska resa min tron ovanför Guds 
stjärnor. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga 
upp över molnens höjder, jag ska bli som den Högste.'” (Jes. 14:13-14).  
 

 Varför inte döda Satan? 
Men, säger du kanske, om ondskan inte är Guds vilja, varför förgjorde Gud 
inte Satan på en gång om han är allsmäktig? Då hade vi ju sluppit allt 

elände. Men alla som suttit i en auktoritetsställning över varelser med fri 
vilja och åsiktsfrihet vet att det inte är så enkelt. Om Gud hade förgjort 
Satan på en gång, så hade inte problemet blivit löst. Låt säga att du visste 
framtiden och du levde på 1890-talet i Österrike och lärde känna familjen 
Hitler och deras 2 årige son Adolf? Hade det varit rätt att döda barnet 
eftersom du visste vad han skulle göra om 50 år? Om svaret är ja, vad 
skulle de som inte känner till framtiden tycka om ditt agerande och dina 
löften om att det var för mänsklighetens bästa? Om Gud gjort så med 
Lucifer skulle frågorna om Guds rättvisa och godhet inte blivit fullt 
besvarade. Universums invånare hade kanske tjänat Gud av rädsla, men 
inte av kärlek. De skulle för alltid ha funderat på om det inte låg något i 
det som Satan sa. Synden skulle därför kunna uppstå igen och universums 
säkerhet skulle inte vara garanterad. I liknelsen om ogräset och vetet i 
förklarar Jesus hur problemet ska lösas. Han säger: ”låt båda växa 
tillsammans fram till skörden.” (Matt. 13:30). I sin oändliga vishet tillåter 
Gud ondskan att mogna för att alla universums invånare ska kunna se 
kontrasten mellan syndens hemskhet och Guds godhet. Så kommer alla 
att se vad synden leder till och välja att aldrig göra om det. På så sätt 
kommer Gud att se till att synden aldrig mer uppstår. 
 

Varför ingriper inte Gud mot ondskan? 
Även om Gud inte bär ansvar för ondskans uppkomst, så säger Bibeln att 
Gud tar ansvar för att motverka den inom ramen för den fria viljan. Flera 
gånger i historien har Gud ingripit för att hindra ondskan från att gå över 
styr. Bibeln säger att Gud fördrev änglarna från himlen som gjort uppror 
mot honom för att synden inte skulle sprida sig mer (2 Pet. 2:4, Upp. 12:7-
9). Han fördrev Adam och Eva från livets träd efter att de hade syndat för 
att hindra dem från att föreviga synden (1 Mos. 3:22-24). Han sände 
syndafloden för att utplåna människorna när ”deras hjärtans alla tankar 
och avsikter ständigt var alltigenom onda” (1 Mos. 6:3, se 2 Pet. 2:5). Han 
omstörtade städerna Sodom och Gomorra med eld från himlen för att 
hindra deras ondska (2 Pet. 2:6). Han straffade Kanaans nationer genom 
sitt folk efter århundraden av tålamod med deras synder (jfr 1 Mos. 
15:16). Men när Gud faktiskt ingriper så får han ofta kritik för att vara 


