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Varför finns det ondska?
Det finns många svåra frågor. En av de svåra frågorna, som många har funderat på och
många fortfarande kämpar med, är denna:
Gud är ju god och kan göra vad som helst,
varför finns det då så mycket ondska och lidande i världen? Det finns naturkatastrofer,
sjukdomar och död. Det finns svält, krig, bråk
och lögner. Och varför händer det hemska saker också med dem som tror på Gud? Varför
gör inte Gud någonting åt det?
I Bibeln berättar Gud för oss att allt ont i världen kommer från att de allra första människorna valde att lita mer på den onde ormen än
på Gud. Det var en fruktansvärd händelse.
Den goda skapelsen blev förstörd, så att till
och med naturen lider. I Bibeln står det att
hela skapelsen lider och längtar efter befrielse
från det (Rom 8:22).

Men det värsta av allt var att efter har alla
människor ondska i sig och därför gör de
mycket som är hemskt mot varandra. Gud vill
inte detta och han har till och med sagt att han
ska straffa ondskan.
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Svarar gör:
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Varför gör inte Gud någonting åt det onda som
finns? Gud har gjort något och han har lovat att
göra mer. I Bibeln säger Gud att han sände sin
Son, Jesus Kristus, för att han skulle ta straffet
och dö för att människor ska kunna slippa straffas och dö för allt ont de gör (Joh 3:16). Och
en dag ska Jesus komma igen och då ska han
ta bort allt det gamla som har blivit förstört och
göra en ny jord där inget ont ska få finnas mer.

Varför gör inte Gud det han har lovat nu direkt? I Bibeln läser vi att Gud vill att vi alla ska
få möjlighet att vända tillbaka till honom och
sluta lyssna på ormen. (2 Pet 3:8)
Men de som redan tror på Gud då? Om skapelsen och människor har blivit förstörda av
synden så kan också de som litar på Jesus
drabbas av det. Men det kan också vara så
att Gud låter saker hända som vi tycker är
hemska men som Gud vet kan bli till något
bättre för oss.
Tänk på vaccinationssprutor. När man tar en
spruta kan det göra ont och man kan dessutom få lite feber. Ändå låter många föräldrar
sina barn få sådana sprutor. Vill de att barnen
ska få ont och få feber? Nej, förstås inte! Men
de vet att det som finns i sprutan kan skydda barnet från en mycket värre sjukdom. De
älskar sina barn. Kanske gör Gud på samma
sätt. Vissa hemska saker vi är med om kanske
Gud låter hända för att skydda oss från något
mycket värre. Han är ju vår far.
Vissa frågor kommer vi inte få svar på här i
livet. Men kanske kan vi fråga när vi får möta
Jesus i himlen. I himlen ska han torka alla tårar från våra ögon. Döden ska inte finnas mer,
och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta. (Upp 21:4).

Inskickade frågor
Skapade Gud fler människor än Adam
och Eva?
Bibeln beskriver endast hur Gud skapar
Adam och Eva. Från de två har alla andra
människor uppkommit. Så, nej, Gud har
inte skapat fler människor.

Hade Adam och Eva navel?
Adam och Eva behövde ju inte navel på samma sätt som vi som är födda av en mamma.
De blev formade och skapade direkt av Gud.
När man ser på den saken historiskt verkar
det inte som om det har varit något som folk
förr i tiden har funderat särskillt mycket på. I
alla fall har alla konstnärer varit överens om
det eftersom alla konstverk avbildar Adam
och Eva med navel. Kanske skapade Gud
Adam och Eva med navel eftersom de är förebilder för alla människor? Det kan vi bara
gissa.

Har du någon knepig fråga
du går och funderar på?
Skicka den till Droppen!
SMS:a 0722457707
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