Låt båda växa tillsammans
Om Gud hade förgjort Satan på en gång, så hade inte problemet blivit löst.
Universums invånare hade då tjänat Gud av rädsla i stället för 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 vers 30 förklarar Jesus hur problemet ska lösas. Han säger: ”låt båda växa
_______________ fram till _____________”. I sin oändliga vishet tillåter Gud
ondskan att mogna för att alla ska kunna se kontrasten mellan syndens hemskhet
och Guds godhet. Detta för att alla intellektuellt ska se vad synden leder till.
Därigenom kommer Gud att se till att synden aldrig mer uppstår (jmf Nahum 1:9).
Människan dras in
I en listig manöver lyckas Satan bedra människorna till att också ifrågasätta vad Gud
hade sagt och på så vis ansluta sig till honom i sitt uppror. Vi läser om detta i 1
Mosebok 3:1-7. Satan använde sig av precis samma taktik som mot änglarna – han
fick Eva att ___________ på Guds godhet och perfektion. På detta sätt blev vi som
människor indragna i den stora konflikten.
Men hela jorden lämnades inte åt sitt öde. På grund av sin kärlek till människorna
och för att visa sin godhet och osjälviskhet så gick Gud med på att sända sin ende
Son till världen för att ge människan en andra chans (mer om detta in en senare
presentation). Människan har erbjudits en utväg och vi har ett val att antingen välja
att följa Gud eller att följa Satan.
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Varför finns det lidande?
Ondskans existens har i alla tider förbryllat människor. Runt omkring oss i världen
ser vi sjukdomar, lidande och död. Otaliga människor har förkastat Bibeln och dess
budskap på grund av att de inte ser hur en god, allsmäktig Gud kan förlikas med
ondskans existens. Om Gud är god och allsmäktig så borde han lätt kunna ta bort all
ondska. Men nu existerar lidande och död. Kan då verkligen en god, allsmäktig Gud
finnas?
Många ateister har kastat ”teodicéproblemet” (som det kallas) i ansiktet på kristna,
och många gånger har kristna inte ett bra svar på frågan. Det är en mycket bra fråga
som kräver ett mycket bra svar. Och Bibeln erbjuder faktiskt ett sådant svar.
Ett perfekt universum
När Gud skapade världen skapade han den mycket ______ (1 Mos 1:31). Guds
standard är oändligt mycket högre än vår standard. Om Gud säger att något är
mycket ______ så kan vi lita på att det är perfekt. Men världen idag verkar inte
kunna beskrivas på det viset. Vad har hänt?

Jorden har på detta sätt blivit universums arena (1 Korintierbrevet 4:9). Det är här på
denna jord som synden tillåtits att mogna. Det är också här som universums Gud
skulle demonstrera sin godhet och osjälviskhet. På vår lilla prick i universum är alla
ögon riktade.

För att få svar på den frågan måste vi gå tillbaka lite i tiden. I Jobs bok kapitel 38,
vers 4-7, beskrivs hur jordens grund läggs och morgonstjärnorna sjunger av glädje.
En stjärna i Bibeln symboliserar en ___________ (jmf Upp 1:20). Allt var i perfekt
harmoni och alla skapelser levde i perfekt lycka och kärlek till varandra.

Men striden utspelar sig inte bara på jorden utan också i ditt hem och i ditt
_____________. Dagligen gör du personliga val som påverkar och visar vem du valt
att tjäna i denna strid. Det finns ingen neutral mark. Om du inte valt att följa Gud så
står du fortfarande på djävulens sida.

Fallen från himlen
Men en av dessa stjärnor föll! I Jesaja kapitel 14 ger profeten oss en inblick i vad
som hände. Namnet på denna strålande morgonstjärna var ___________ (v.12). I
vers 12-14 beskrivs hur han uppfylldes av själviskhet och avundsjuka. I stället för att
vara nöjd med och tacksam för den högt uppsatta position han haft, så ville han ha
mer. Han ville ha Guds position.

Med tanke på det som du har sett idag, är det din vilja att tillsammans med Josua
säga: ”Jag och mitt hus vi vill tjäna Herren” (Jos 24:15)? _______
Nästa presentation: Fredag 9 november, ”En lösning för den drabbade”

Vi får en ännu mer detaljerad beskrivning av Lucifers position i Hesekiel 28:11-15. I
detta kapitel drar profeten en parallell mellan kungen i Tyrus och Lucifer.

Vi ser i vers 14 att Lucifer var en __________, d.v.s. en mycket högt uppsatt ängel.
Av vers 12 förstår vi dessutom att han var __________ skapad. Vi kan bli frestade
till att tro att Gud gjorde ett misstag i skapandet av Lucifer, men Bibeln visar tydligt
att Gud inte gjorde ett misstag. Han var fullkomlig till dess att ______________ blev
funnen hos honom.
Efter sitt fall får Lucifer ett annat namn, vi hittar det bland annat i Lukasevangeliet
kapitel 10 och vers 18. Namnet är _________ (eller djävulen på grekiska) som
betyder __________ eller åklagare (jmf Job 1:6). Gud skapade Lucifer, men genom
sitt eget val blev han Satan.
Gud utrustade sina skapade varelser med en farlig men nödvändig möjlighet att
vända sig bort från honom. Gud vill ha vår kärlek. Och sann kärlek kan inte vara
påtvingad, den måste ha möjligheten att ________ _____.
Ondskans mysterium
Men, frågar vi oss, hur kunde en perfekt varelse i en perfekt omgivning börja tänka
själviska och orättfärdiga tankar?
Svaret på den frågan finns inte, det kan inte finnas! Om syndens uppkomst kunde
förklaras så skulle det finnas en ursäkt för den. Bibeln definierar synd som ett
oförsvarbart brott mot Guds lag (1 Johannesbrevet 3:4). Om det finns en förklaring
till syndens existens så kan den _____________.
Hur Satan kunde välja bort Gud måste förbli ett mysterium. Men vi vet att han själv
valde att missbruka sin fria vilja och uppfyllas av avundsjuka och hat mot Gud. Hans
innersta önskan är att få den ____________ som tillhör Gud (jmf Jesaja 14:12-14).
Lucifer fick fler och fler sympatisörer bland änglarna. Bibeln beskriver att han till och
med lyckades bedra en tredjedel av dem (Uppenbarelseboken 12:4). I sitt försök att
revolutionera Guds regering gick det hela så långt att en _______ uppstod i himlen
(Se Uppenbarelseboken 12:7-9). Hur lyckades Satan bedra så många änglar?
En uråldrig fråga
Frågan om hur en god Gud kan förlikas med ondskans existens är ingen ny
upptäckt. Enligt Bibeln har den existerat nästan lika länge som ondskan själv.
Teodicéproblemet är endast en utveckling av precis den fråga som Åklagaren
placerade i änglarnas sinnen redan i himlen. Det var just Guds godhet som Satan
efter sitt fall började attackera. Låt oss förtydliga detta från Bibeln:

Ordet för strid i Uppenbarelseboken 12:7 är det grekiska ordet polemos som vi får
det svenska ordet polemik ifrån, vilket betyder skarpt meningsutbyte eller dispyt (jmf
Jak 4:1-2). Även om det kan ha funnits fysiska element inblandade i denna strid, så
var striden i första hand en strid med ______. Man skulle kunna säga att det
uppstod en träta i himlen.
Enligt Ordspråksboken 26:20 upphör en träta om baktalaren försvinner.
Implikationen av denna vers blir att trätor ofta börjar med ________ (se även Ords
6:12-14; 16:28). Bibeln fördömer starkt; skvaller, baktal och spridandet av falska
rykten. Se exempelvis Rom 1:30, 2 Kor 12:20 och Ps 41:7-8. Låt oss studera den
sista av dessa texter.
I Psalm 41:7-8 ser vi att hat orsakar förtal, och som vi sett tidigare så orsakar baktal
_________ (se även Ords 10:12). Om vi jämför Psalm 41:7-10 med
Johannesevangeliet 13:18 så förstår vi att dessa verser handlar om ________.
Gud själv blir baktalad av dem som hatar honom. Vi vet att den första personen som
hatade Gud var Satan. Och vi förstår att det var genom baktal, förtal och spridandet
av falska rykten som han fick en tredjedel av änglarna att sympatisera med honom.
Guds karaktär ifrågasätts
Guds rättvisa och godhet blev ifrågasatt! Detta hade förödande konsekvenser i hela
universum. Plötsligt blev alla Guds motiv ifrågasatta. Vi ser detta ännu tydligare i en
liknelse som Jesus ger i Matteusevangeliet kapitel 13:24-30. Jesus förklarar sedan
liknelsen i v.37-39.
Liknelsen visar att Människosonen (Jesus) sår _____ säd i världen, precis som vi
såg i 1 Mosebok 1:31. Men när det börjar växa visar sig också ogräset (ondskan).
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?” Till och med de änglar
som valde att hålla sig lojala till Gud hade frågor om Guds karaktär.
Är Gud verkligen god och rättvis om nu ondskan finns i världen? Hela universum
stod plötsligt på spel. Alla undrade om det låg något i Satans anklagelser.
Lägg noga märke till vad Jesus ger för svar på frågan i vers 28. Jesus tar ________
ansvar för ondskans existens. Han säger att den ansvarige är __________, det är
han som ska beskyllas för alla sjukdomar och allt elände i världen, inte Gud (jmf Luk
13:16). Här har vi den stora konflikten mellan gott och ont: Satan anklagar Gud, men
Gud säger att anklagelserna är utan grund. Hur ska problemet kunna lösas?

