
Ondskabens   oprindelse   
  

Hvis   Gud   er   god   og   almægtig   -   hvorfor   ser   vi   så   ondskab   i   verden?   
  

1.   mosebog   kapitel   1   beskriver   skabelsen   -   Guds   oprindelige   plan.     
Hvilken   beskrivelse   følger   skabelsesdagene?   
Gud   så,   at   det   var   ______________________________.     

  

Som   opsummering   siger   vers   31:   “Gud   så   _______________,   hvad   han   havde   
skabt,   og   han   så,   hvor   _________________   det   var.”   -   ALT   var   godt!   

  
Der   foregår   ganske   vist   gode   ting   i   verden   -   men   ALT   som   sker,   kan   ikke   

beskrives   som   kun   godt!   -   Hvad   er   sket?   
  

Lignelsen   om   ukrudtet   i   hveden   -   Matt   13,   24-30   +   forklaring   i   vers   36-39.   
Manden   såede   ______________   sæd   i   sin   mark.   -   Dette   harmonerer   perfekt   

med   skabelsesberetningen   om,   at   alt   var   godt.   
  

En    _____________________________   såede   ukrudt   i   marken.   (Matt   13,   25   +v28)   
  

Jesus   identificerer   denne   fjende   som   _________________________   (Matt   13,39)   
  

Jesus   bekræfter   skabelsesberetningen   -   at   alt   var   skabt   godt.   Ifølge   Jesus   
er   det   Djævelen,   der   har   ødelagt   dette   -   han   er   ansvarlig!   

  

Beretningen   om   den   krumbøjede   kvinde   bekræfter   dette.   -   Luk   13,   10-17   
__________________________   havde   holdt   denne   kvinde   bundet   i   lidelse   i   18   år!   

  
Igen   ser   vi   at   Satan   ønsker   at   pine   og   ødelægge   -   men   Jesus   kommer   for   at   

vise   os   Guds   side   og   genopretter   og   helbreder   kvinden   fra   hendes   lidelse.   
  

Navnet   Satan   betyder:   ______________________________________________________.   

Gud   skabte   alt   godt   -   Satan   er   skyld   i   ondskaben.     
Men   er   Gud   ikke   indirekte   skyldig,   hvis   han   har   skabt   Satan?   

  
Utroligt   nok   faldt   Satan   fra   _____________________________________   (Luk   10,18)   

  
Lucifer   bliver   beskrevet   som   en   ___________________   skabning.   (Ez   28,   12-18)   

Han   var   “udadelig”   og   var   en   ophøjet   engel   i   Guds   direkte   nærhed.   
  

_________________________   er   fundamentet   i   Guds   styreform.   Dette   
forudsætter   et   frit   valg.   Tvungen   kærlighed   eksisterer   ikke!   

  
Gud   skabte   væsener   med   ________________________   til   at   elske   og   blive   elsket.   
Dette   kan   kun   gøres   med   muligheden   for   at   vælge   -   risikoen   for   et   fravalg.   
Det   er   netop   pga.   Guds   kærlighed,   at   ondskaben   er   en   mulighed.   

  
Es   14,   12-14   fortæller   os   om   Lucifers   tanker,   da   han   valgte   Gud   fra.   

  
Lucifer   ville   rejse   sin   ______________   over   Guds   stjerner   og   gøre   sig   lige   med   

den   ________________________.   Han   ville   have   den   tilbedelse,   som   tilkom   Gud.   
  

Gud   skabte   IKKE   Satan!   
Gud   skabte   _______________________   -   et   perfekt   væsen   -   med   fri   vilje   som   

valgte   at   blive   Satan   -   fjenden,   modstanderen,   anklageren.   
  

Ved   _________________________   på   korset   blev   frelsesplanen   fuldbyrdet   og   
Satan   blev   styrtet.   Han   havde   nu   ikke   længere   adgang   til   himlen.   
(Åb   12,   10-12)   

  
Bibelen   viser   os   at   Gud   ikke   er   ophavsmanden   eller   årsag   til   ondskab.   Gud   
ønsker   et   autentisk   kærlighedsforhold   under   frihed   med   sine   skabninger.   
Jesus   kom   netop   for   at   vise,   at   Gud   er   kærlighed   og   ønsker   at   frelse!   


