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Der er blandt både ikke kristne og kristne spørgsmål, som går igen og igen: 
 

Hvorfor er der ondskab, sygdom, lidelse og død? 
 

Hvorfor griber Gud ikke ind? 
 

Hvornår ændrer det sig, hører op? 

 

Det mest almindelige spørgsmål er tit: "Hvis Gud er god (og almægtig), hvor-

for griber Han så ikke ind overfor den megen lidelse og ondskab i verden." 
 

 

Det er store spørgsmål, som der er blevet snakket og skrevet meget om. Her 

vil jeg blot, ganske kort, formulere tanker udfra et aspekt som vedkommer bå-

de spørgsmålene ovenfor og spørsmålet om frelse og fortabelse. 

 

Gud er helt Hellig og Ren. Derfor kan vi ikke være Ham nær. Derfor kan Han 

ikke bare være helt og fuldt ud til stede og udslette og fjerne alt ondt i verden. 

 

Hvis Gud virkelig kom helt tilstede og greb ind overfor al uretfærdighed, li-

delse og ondskab i verden, måtte vi alle vige helt bort fra Ham, og gå til grun-

de. Netop fordi Gud er helt Hellig og Ren, kan vi ikke være Ham nær (Gud 

bor i et utilgængeligt Lys) Han (Gud), den eneste, som har udødelighed og 

bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se. (1 Tim 

6,16). 
 

Vi kan ikke komme til Ham i os selv uden at følges med Kristus. Vi må vige 

tilbage for hans Lys. 

 

 I Jesus Kristus, som er både sandt menneske og sand Gud, kom Gud os helt 

nær, som et menneske, der var helt uden synd.  

Når Kristus kommer anden gang, vil Han skabe alting nyt, og i vort nye her-

liggjorte legeme, kan vi så være Gud nær. Så er alting godt, i det nye liv, det 

evige liv, et liv i evigheden.  

»Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første 

jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusa-

lem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket 

for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig 

hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil 

selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke 

være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi 

det, der var før, er forsvundet.« (Åb 21,1-4) 

 

Gud er sen til at gribe ind, for Gud er nådig og barmhjertig. Han vil, at alle 

skal frelses. For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker 

(Titus 2,11).  

Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erken-

delse af sandheden. (1 Tim 2,3-4) 

 

Som menneskehed (Adam og Eva) vendte vi os bort fra Gud. Derfor lever vi i 

en verden, hvor der er synd, sygdom og ondskab. Som ovenfor kan Gud ikke 



blot gribe ind, og fjerne alt. Men Han griber ind, på underfulde måder. Og 

Han er med hver enkelt af os, og leder os, giver os nyt håb, giver os fred. 

Gud vil, at vi skal være lykkelige. 
 

Men først når Jesus kommer anden gang, for at skabe en ny himmel og en ny 

jord, hvorpå retfærdighed bor, bliver alt godt. 

 

Så for at være hos Gud i evigheden, uden synd og ondskab må vi være sam-

men med Kristus. Vi må være dækket af Hans retfærdighed. Ellers må vi vige 

bort fra Guds lys. 
 

Ja, Gud er nådig og barmhjertig, Han vil at alle skal frelses. 

Men Gud er kærlighed, og kærligheden tvinger ikke. Vi ville være som mari-

onetdukker, robotter hvis vi alle blev tvunget til frelse imod vor vilje. 

Men vi er elskede, frie skabninger (det her er ikke et oplæg til diskussion om 

den trælbundne vilje mv). Frie til at vælge. 

Så det er en mulighed for den enkelte at sige nej, sige nej til Jesus. Så skal den 

enkelte møde Gud alene, i sin ”egen retfærdighed”. Den der vil det, må vige 

tilbage fra Guds Hellighed, Lys. Dermed vælger man selv fortabelsen. Det er 

ikke Gud som bortviser.  

 

Så derfor hører frelsen også sammen med, at vi må følges med Kristus, være 

dækket af Hans retfærdighed, så Hans opfyldelse også gælder for os. Han har 

opfyldt alt, også for os: Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller 

profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde.(Matt 5,17) 
 

Ja, Jesus har opfyldt alt for os alle. Han har opfyldt det dobbelte kærligheds-

bud, som indeholder alt. Kærligheden opfylder alt. 

 

 Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og 

af hele din styrke.(5 Mos 6,5) 

 

Han (Jesus) sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte 

og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹  Det er det største og det første bud. 

Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig 

selv.‹  På de to bud hviler hele loven og profeterne.« (Matt 22,37-40) 
 

 

Derfor er det bedste vi kan gøre, at tage imod Jesus Kristus, Han som har op-

fyldt alt, for os alle: Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive 

Guds børn, dem, der tror på hans navn; (Joh 1,12)  

 

Hvad kan kan vi ellers gøre, for at gøre Guds gerninger ?  

Så sagde de til ham: »Hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger ? 

« Jesus svarede dem: »Guds gerning er den, at I tror på ham, han har ud-

sendt.« (Joh 6,28-29) 

 

Og kan vi stole på, at Jesus vil tage imod os, når vi kommer til Ham ? 

og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort; (Joh 6,37 b) 

 


