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Det ondes problem
To ferske bøker om det ondes
problem – knyttet opp mot ung eller
gammel jord.
Av Knut Sagafos
Det ondes problem formuleres gjerne
i det tilsynelatende paradokset at Gud
både er god og allmektig på samme
tid:
Dersom Gud er god, vil han gripe
inn overfor det onde som skjer på jorden dersom
han kunne.
Men siden vi opplever at onde ting faktisk skjer,
så er Gud tydeligvis ikke i stand til å gripe inn, dvs.
han er ikke allmektig.
Men dersom Gud er allmektig, så kan han ikke
være god ettersom han lar være å gripe inn i det
onde som skjer. Så langt det filosofiske problemet,
som også veldig ofte er ateistenes stjerneargument
mot å tro på Gud.
Hva har William Dembski og Ken Ham til felles
bortsett fra at de begge har skrevet en bok som tar
for seg det ondes problem?
Begge er skarpe kritikere av evolusjonslæren, og
begge synes å forenes i hovedsvaret på hvorfor det
er så mye vondt i verden.
Den tradisjonelle forklaringen til det ondes
problem i kristen tradisjon har vært knyttet til beretningen om syndefallet, og at derfor mennesket selv
– ikke Gud – er ansvarlig for alt det vonde som skjer
i verden.
Det virker derfor kanskje underlig at de begge
synes å ha et felles svar på det ondes problem, ettersom Dembski tror jorden er millioner av år, mens
Ham hevder den er bare noen tusener av år gammel.
Mennesket er jo relativt ungt i gammeljord teologi,
og massedød er kjent fra før menneskets inntreden
på jorden, men likevel plasseres årsaken til ondskapen i begge bøkene på menneskenes skuldre. Syndefallet er altså årsaken til ikke bare det onde vi gjør,
men også det vonde som skjer i verden; jordskjelv,
tsunamier, sykdom og ulykker som rammer menneskene tilfeldig.
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Ken Hams bok er lettlest ettersom den er bygd opp
som en refleksjon rundt brorens tidlige død. Alle
mennesker opplever jo at vonde ting skjer, slik som
f eks at noen dør for tidlig enten i ulykker eller i
sykdom. Ken Ham viker ikke unna for de vanskelige spørsmålene i tilknytning til slike opplevelser,
men forsøker å besvare dem ut ifra Bibelen. Hvert
kapitel ender opp i noen spørsmål til gruppearbeid,
personlig ettertanke og noen gode bibelhenvisninger.
Boka bør passe godt i alfagrupper der ulike syn kan
fremmes og diskuteres. Stjerneargumentet til ateisten
for ikke å tro på Gud blir imøtegått på en elegant
måte. Ken Ham forklarer logisk hvorfor argumenter
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Inference og No Free Lunch. Dembski har en mer
akademisk tilnærming til det ondes problem enn hva
tilfelle er for Ken Ham. Boktittelen The End of
Christianity har dobbel betydning: Menes det “slutten på kristendommen” eller “målet med kristendommen”? Undertittelen gir oss svaret. Her dreier
det seg om selve målet med kristendommen, nemlig
å finne den gode Gud i denne onde verden. Boka
forsøker å svare på det tilsynelatende paradokset at
selv om jorda er gammel, og selv om fossilfunn påviser at vonde ting har skjedd i millioner av år, så er
alt dette menneskenes egen feil! Dembski forklarer
dette med at det finnes to typer opplevelser av tid,
Chronos og Kairos. Chronos er menneskenes opplevelse av tid, mens Kairos er Guds tidsdimensjon.
Gud lever i et evig nå. Dembski hevder at likesom
Kristi frelsesverk på korset går i alle tidsretninger, så
er det også tilfellet med syndefallet. Vi tror vel gjerne
at Gud også frelser mennesker som levde i tiden før
Kristus døde på korset. Med andre ord Kristi verk på
korset har tilbakevirkende kraft i tid.
Kan det være at syndefallet – på liknende vis –
har tilbakevirkende kraft i tid? Dembski hevder det.
The End of Christianity oppleves både som oppbyggelig og interessant.
En meget lesverdig bok.
Begge bøkene hevder med tyngde at det ikke er Gud
som er årsaken til det onde i verden og i oss, men at
forløsningen fra ondskapen ligger i frelsesverket på
korset.
Dembskis bok kan bestilles via amazon.com,
mens norsk oversettelse av Ken Hams bok kan bestilles direkte fra hjemmesiden til Morten Gravdal:
www.harusett.no
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med rett og galt, ondt og godt ikke kan brukes av en
ateist. Og hvordan ateisten faktisk beviser Guds eksistens med sin bruk av rett og galt, ondt og godt!
En god bok vi tror vil anspore til både debatt og
ettertanke.

Ken Ham
Hvordan kan en kjærlig Gud….
Svar på spørsmål knyttet til tap og lidelse.
New Leaf, 2007, Til norsk ved Morten Gravdal
2009, Harusett Forlag, 150 sider

William Demski har doktorgrader både i teologi og
matematikk. Han er en av de ledende innen intelligent design-bevegelsen og har skrevet flere viktige
bøker. Han er kanskje mest kjent for The Design

William A. Dembski
The End of Christianity,
Finding a Good God in an Evil World.
B&H Academic, 2009, amerikansk, 238 sider.
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