
HVORDAN KAN
 GUD VÆRE  

GOD NÅR  
VERDEN ER  

FULL AV  
ONDSKAP?



«Eg har alltid sett for meg at 
Gud e så god, det e det eg 

alltid har hørt.»



Det ondes problem:
Hvordan kan Gud være god, selv når 

verden e full av ondskap? 



Gud er god,  
og aldri ond.

Gud er hellig, og noe 
forskjellig fra det onde

“Og Gud så alt det 
han hadde gjort, 

og se, det var 
overmåte godt.” 

1.mosebok kapittel 1 vers 31Gud skapte alt godt

Gud vil redde oss fra det onde

Opprør mot Guds vilje - Eva og Adam 
Jesus gråt over det onde



Hvorfor griper han ikke 
inn her og nå?

Gud har gitt oss muligheten til å følge Jesus, som viser 
oss veien til Gud 

- i stedet for å gjøre opp for det vår frie vilje skaper 

Han har skapt et løfte om en dommedag, 
et sted uten lidelse 

Gjenforenes med han og leve i evig godhet



LIDELSENS PROBLEM
har vi et svar på hvorfor naturkatastrofer eller 

sykdom rammer akkurat noen, akkurat nå?



Bibelen gir delvis svar til 
lidelsens problem:
 seg selv, sin trøst, sin kraft, sitt nærvær og 

et håp for framtiden

1. Mos. 50:20 
“Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte 
det til det gode, for å gjøre dette som vi ser i 
dag, og berge livet for mange mennesker.” 

Gud kan vende det onde om til noe Godt:

Vending i nåtid kan føre til bedre fellesskap - sette pris på livet



Alt som skjer er ikke ønsket av Gud  
«Guds plan at man må lide først» 

Gud kan vende det onde om til noe godt 
Verden er urettferdig 

Følger av naturlige mekanismer som vi trenger for å leve



Menneskers frie vilje  
  

Vi har det så godt at vi ikke behøver en Gud

det onde kom 
 inn i verden

Gud kan bruke 
lidelsen til noe godt

Gud vil utfordre deg i troen!



GLEMMER DU GUD?
Gud vil at du skal være den andre personen



…hvordan kan Gud være god, selv 
når verden er full av ondskap?
1. Gud er ikke ondskap 
- Skapte alt godt og har bare gode tanker for oss 

2. Fri vilje førte til noe annet enn Guds vilje, som videre førte til 
ondskap i verden 

3. Gud har satt et løfte om en dommedag 
der man får muligheten til å leve sammen med Gud i evig godhet 

4. Vi kan bruke ondskapen og lidelsen til å komme nærmere 
Gud. 
- Ikke årsaken, men en hjelp i det vonde.


