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Skrivet söndag 24 juli 2011 

 

Varför denna ondska? 

I många kyrkor – inte minst i Norge – kommer det idag att talas om det fruktansvärda som 
hände i Oslo och Utøya i fredags. Det är så utstuderat djävulskt! Ondska kan knappast vara 
med tydlig än såhär! Men var var Gud? 
   Jag gråter för familjer och andra som stått dessa vuxna och ungdomar nära. En 
föräldrasmärta så stor som detta är svår att klara av. Må Gud hjälpa dem … men var var 
Han? 

Jag insåg vilken stor risktagare Gud är! Han gav oss en fri vilja och konsekvenserna därav är 
oerhörda. Gud visste och vet, vad människa är kapabel till. Han var tvungen att kapa 
trådarna! Livlinorna! Vi måste själva – var och en – återknyta dem! 
   Han har gett oss de redskap vi behöver för att fatta rätta och goda beslut och för att ge ett 
vackert och kärleksfullt avtryck på vår jordevandring. Men Han vet att det finns de som 
kommer att gå till historien som bestialiska mördare! 

Att ge oss frihet var ett oerhört högt pris att betala – men Gud gör inget halvdant. Full frihet 
kan inte vara full frihet om den inte kan nå sin yttersta konsekvens! 
   Men vadå?! Alla är väl inte fria!? 
   Nej, men det är människor som binder människor! Som underkuvar; plågar; snärjer; 
missbrukar; våldtar och mördar … 
   Dessa/detta onda är en länk av något. Inte en oberoende företeelse. De/det är en 
konsekvens av olika händelser och fragment. De/det är som ringar på vattnet där något har 
hänt innan som inte är så lätt att sammanfatta. En människa blir inte ond från en sekund till 
en annan. 

Så indirekt är allt ”Guds fel” på grund av den fria viljan som Han gett oss! Eller? 

Men så har vi den andra sidan av den fria viljan. Den som resulterar i gott. Den som 
sträcker sig ut på ett positivt och kreativt sätt. Den som vårdar; tröstar och förlåter; den som 
hittar botemedel och förenklar livet för andra; den som skyddar och upprätthåller lagar och 
ordningar; den som värnar om livet! Den sidan finns också men om BARA de valen och 
möjligheterna fanns så vore vi inte fria! Ytterligheternas Ytterligheter! 
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Vi kan tycka vad vi vill om detta – men det är såhär det är. Våra val ger konsekvenser! Ofta 
även för andra utan att vi alltid är medvetna om det. Även om vi inte ens anser att vi väljer! 
   För den målinriktade och beslutsamme kan valen ge stora konsekvenser – men det kan det 
även bli på grund av dem som väljer att inte göra något ... På gott likväl som på ont! 

Anders Behring Breivik som utförde dessa hemska dåd i Norge hade ett val – flera val till 
och med. När som helst hade han kunnat avbryta sina planer men han fullföljde dem så 
långt han kunde. Han är varken den förste eller den siste som använder sin vilja till att 
utföra såna här svårbegripliga handlingar. Det är skrämmande hur ond en människa kan bli 
och det blir inte bättre med tiden. Inte heller verkar människan lära oss av tidigare 
generationer. 
   Vi har förutsättningar och resurser att göra gott för alla människor. Det beror på något att 
vissa dör av svält och andra av vällevnadssjukdomar. Det finns orsaker till varför några bor i 
palats och andra under en bit kartong. 
   Det finns så många orättvisor som Gud inte uppskattar. Ja som Han till och med avskyr.  

Våra val! Inte Guds! 

  

  

 

 


