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1. INLEDNING

1.1 Presentation av uppsatsens ämne och motivering

Jag ämnar undersöka lite närmare för vem ondska är ont; om det är för Gud, människa eller 

både/och. Om det är ont för Gud skulle Gud stoppa den, såsom allsmäktig och allgod. Ett 

försvar till ondskans existens är att den i ett längre, högre perspektiv i slutänden är god. Om 

Gud ”vet” detta är allt gott för Gud, och således; om det endast är ont för människan är det  

egentligen gott för henne också. Eller kanske ondskan bara kan förklaras av detta skäl, men 

för den skull inte upphör vara ond. Den är ond just nu, och i så fall kanske även för Gud, eller 

bara för människan, eller både/och. För hur kan människa och Gud egentligen särskiljas, vi är 

ju t ex ett i Kristus enligt den kristna tron, eller framför allt; generell teism menar att även om 

Gud anses skild från världen så tros Gud ändå verksam i den, vilket innebär att Gud alltid är  

med,  är  en  del;  att  allt  som berör  människan  också  berör  Gud;  alltså  ej  kan  särskiljas. 

Dessutom, som Guds skapelser ser jag det som att Gud är med/i alla människor, och då kan ju 

ondskan inte vara annat än ond för både/och. Min motivationskraft finner jag i min nyfikenhet 

kring vad som är den egentliga ondskan, vilket jag tror kommer fram i undersökningen av 

ondska för vem. Peter van Inwagen skriver inledningsvis att ondska är dåliga saker, det var då 

frågan väcktes för mig: dåligt för vem?

1.2 Problemformulering/huvudfråga

Problemet är varför Gud, som är fullkomlig kärlek och älskar oss, tillåter denna ondska. Det 

ter sig som alldeles för grym tortyr den hårda prövning som t ex Job i Jobs bok, Bibeln, får 

utstå, han som ändå älskade Gud över allt annat. Frivilje-försvaret menar att en värld med fria 

varelser där det är oundvikligt att dessa begår ont är bättre än en värld utan ondska. Och då är 

min huvudfråga återigen; för vem är denna ondska ond.
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1.3 Syfte/målsättning

Syftet är att se vem som har ansvaret, vad ansvariga kan göra åt ondskan, om det ska göras 

någonting åt  den.  Upphör vi t ex att  göra något åt  ondskan när vi tror att  den är absolut 

nödvändig för  ett  gott  slut?  Eller  ingår  reducerandet  av ondskan till  det  goda slutet;  och 

innebär  det  slutet  att  ondskan är  eliminerad?  Det  tycks  motsägelsefullt  att  ondskan  först 

behövs, för att därefter eventuellt nödga reducering, som en del i att kunna nå det goda slutet 

som  innebär  eliminerad  ondska  (den  behövs  för  att  tas  bort);  samt  tycks  mig  som  en 

känslomässigt fruktansvärd ”onödig” omväg.

1.4 Material och metod

Uppsatsen  bygger  på  materialet  enligt  litteraturförteckningen.  Metoden  är  att  analysera, 

jämföra, reflektera utifrån vad litteraturen uttrycker kring ondskan, att sammanställa dessa och 

komma fram till  ett  svar  på frågan ”för vem”.  Jag redogör först  för  Thomas  Anderbergs 

position,  sedan  Peter  van  Inwagens,  för  att  därefter  förespråka  en  av  dessa  två.  I  min 

motivering av mitt val tar jag även hjälp av övrig litteratur. Begreppen ”Gott för människa”,  

”Gott för Gud” och ”Gott för både/och” avslutar varje sektion, som ett återkommande verktyg 

för resonemanget. Detta har jag valt för att det svarar mot min problemformulering och mitt 

syfte, för att försöka finna ett slags svar.

2 HUVUDTEXT

2.1 Thomas Anderbergs position

Anderberg anser i sitt första kapitel att vår världs existerande ohyggliga ondska; dess enorma 

omfång, nyckfullhet och oproportionalitet, är oförenlig med en tro på en Gud som är allgod 

och allsmäktig. En sådan Gud skulle ha skapat en bättre värld, t ex där det onda har en mycket 

lägre  grad  men  ändå  skapar  samma  goda  mänskliga  frukter  såsom  medkänsla, 
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hjälpverksamhet,  hälsa,  kärlek (frånvaro av dessa frukter ses med generell  konsensus som 

ondska1). Eller en värld där vi alltid fritt valde gott; eller ej kunde välja ont – då skulle Gud 

visa att han har makt. När Gud ej vet vad vi kommer att välja kan han inte heller vara allvis.2 

Gud tycks ha haft all makt i början, och kommer enligt tron ha den på slutet, men längs vägen 

har han eventuellt delegerat makten till Satan och till oss (vår fria vilja) – hur kan en allgod, 

allsmäktig Gud begränsa sig så (borde ju dessutom vara emot Guds själva natur tillägger jag) 

och ta den risken undrar Anderberg.3 Om Gud delar makten med Satan kan han dessutom inte 

vara allsmäktig,  samt det förfarandet skulle i så fall vara moraliskt tveksamt4, och Gud är 

moral.5   En omöjlighet med andra ord.

Anderberg undrar om ondskan existerar av egen kraft eller som frånvaro av något gott6, och 

jag uppfattar att om ondskan är av egen kraft har Gud ej all makt, och är den frånvaro av gott 

kan inte Gud (heller) existera, som är just god. Vilket leder mig in på Anderbergs tankegångar 

kring  Gud som grund eller  person.7 Om Gud är  grunden,  är  överallt,  och  allgod,  kan  ej 

ondskan existera som frånvaro av gott, då Gud är i allt; närvarande. Inte kan den existera av 

egen  kraft  heller,  då  Gud  är  i  allt  och  är  allgod.  Om Gud  är  en  person  kan  Gud  vara 

frånvarande,  kan  delegera  makt  som nämnts,  vilket  gör  ondskans och Guds existens  mer 

kompatibla. Men detta förfarande skulle i så fall inte vara allgott, allsmäktigt från Guds sida, 

och ondskans existens, som vi varken kan förklara eller  blunda för, bevisar att  en allgod, 

allsmäktig Gud ej kan existera. Gud har begränsats till mycket god, mycket mäktig8, precis 

som Gud genom sitt val att skapa just denna värld begränsat sig själv enligt Anderberg.

Det finns, enligt  Anderberg,  fyra möjligheter  att  nagga vår föreställning om allgodheten i 

kanten i syfte att kunna bli förenlig med ondskan: se Guds godhet som annorlunda än vår, se 

ondskan  som  medel  för  ett  högre  gott  (vår  frälsning),  erkänna  vår  okunskap  om  Guds 

förutsättningar, eller se Guds godhet som lik vår men att vi inte alltid kan förstå.9 Den första 

1 Anderberg, 1997, sid 34
2 Anderberg, 1997, sid 107
3 Anderberg, 1997, sid 70
4 Anderberg, 1997, sid 108
5 Anderberg, 1997, sid 99
6 Anderberg, 1997, sid 36
7 Anderberg, 1997, sid 113-114
8 Anderberg, 1997, sid 74
9 Anderberg, 1997, sid 89
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möjligheten ger teodicéproblemet dess kraft menar Anderberg, att Gud eventuellt är amoralisk 

men ej omoralisk. Guds godhet kan dock inte vara helt olik vår, han är vår skapare och vi 

hans avbilder,  och om Gud inte  är god elimineras  problemet men vår ängslan ökar;  Gud 

framstår  som  nyckfull,  krass.  Ingen  av  de  fyra  möjligheterna  räcker  ända  fram  enligt 

Anderberg, och vi kan förstå tillräckligt för att se att existensproblemet kvarstår. Anderberg 

menar att det är inte gott av Gud att ha skapat oss som vi tycks vara; med extra känslighet för 

smärta t ex, med bara delvis förstånd dvs tillräckligt för att kunna ifrågasätta men omöjligt för 

oss kunna nå svar. Friviljeförsvaret utgör inte heller ett fullödigt rimligt försvar, dessutom 

menar Anderberg att vi betalar ett alldeles för högt pris för vår fria vilja och vår moral; priset 

av ondskans existens.

Gott för människan enligt Anderberg finner jag således vara att överge denna gudstro, att 

sluta blunda för eller reducera ondskans existens, och i stället göra vad vi kan för att lindra 

den. Att ej falla för frestelsen att smita ifrån det rationella, åsidosätta våra moraliska bojor och 

ge oss hän i en suspekt gudstro vi ej kan inrätta våra liv efter10 är av godo. Gud tycks vara ett 

dåligt föredöme för oss som inte själv följer bergspredikan, ty Gud hatar sina fiender, och 

dom som har vänt sig ifrån Gud kommer inte till himlen.11 Om Gud är så totalt olik oss är Gud 

inget  vi  kan/bör  rätta  oss  efter;  är  oss  till  ingen livshjälp  –  Gud ter  sig  snarare  som en 

belastning.12 Anderberg  erkänner  att  det  är  tomt  att  leva  utan  Gud,  men  det  går,  och  att  

estetiken  (poesin,  konsten,  musiken  etc)  kan  tillnärmelsevis  skänka  hyfsad  ersättning  av 

mening, lycka, tröst, skönhet.13 Eftersom Anderberg anser vår känslighet ond14 verkar det gott 

för oss att kunna stålsätta oss lite, kanske i vår egen upplevelse av lidande men framför allt  

när vi söker lindra andras.

Eichmanns (deltog i judeavrättningarna under Förintelsen) empati begränsades av moralisk 

lättja och utbyttes med ett självömkande ego15; alltså moralisk lättja, självömkan inte av godo. 

Visionen av en allsmäktig,  allgod Gud kan hindra oss från vårt moraliska ansvarstagande, 

10 Anderberg, 1997, sid 126
11 Anderberg, 1997, sid 127
12 Anderberg, 1997, sid 128
13 Anderberg, 1997, sid 130
14 Anderberg, 1997, sid 41
15 Anderberg, 1997, sid 42
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samt leda oss in i en sorts maktlös självömkan att vi inget kan göra. Jag tänker att Anderberg 

eventuellt också åsyftar till att vi ska sluta be en massa högtravande, fina ord och i stället 

agera. Att försöka leva upp till Guds krav på oss, att t ex tro och göra rätt, blir ett lidande i sig 

när vi inte orkar/förmår leva upp till dom kraven; det är gott för oss avskriva Gud i stället. Att  

inte kunna medge att vi själva är kapabla till ondska och bevara bilden av ondskans olikhet är 

en farlig strategi som gynnar ondskan16, alltså inte gott för oss tro ”aldrig jag”. Det är gott för 

oss att inse att vi är inga offer, utan alltid har ett eget val (är jag alkoholist bör jag välja inte  

inta alkohol osv17). En tro på en allsmäktig, allgod Gud kan innebära att vi uppfattar oss som 

offer.

Så är det gott för oss att använda oss av vårt förnuft; att vare sig vara för godtrogen eller för 

misstänksam  när  vi  försöker  mäta  gudomlighetsnivån  i  mystika,  andliga  upplevelser.18 

Förnuftet ska få avgöra, och det har ju enligt Anderberg redan sagt ifrån existensen av en 

allgod, allsmäktig Gud och ondskan, att det är bäst att leva utan Gud, men helt uteslutit all 

form av gudomlig existens tycks han inte ha gjort, för det kan inget förnuft utesluta. Det blir  

en fråga både för känsla och logik.19 Det är gott för oss att njuta av denna värld20, ej vänta på 

eventuell  nästa tänker jag då, kanske njuta i att  försöka lindra lidande i stället  för passivt 

bevittna eländet i tron det har en mening och att allt är som det ska vara. Och njuta i estetiken 

och befrielsen från Guds moraliska krav på oss. Jag uppfattar det som att det är gott för oss att 

vara tacksamma för den värld vi har, oavsett hur den uppkommit. En värld utan smärta skulle 

vara en värld utan medlidande, hjälpsamhet, medkänsla, kärlek dvs utan mänsklighet, dock 

orsakar smärtan också cynism, skadeglädje.21 Det är förmätet, dvs inte gott, för oss försöka 

förstå Gud22, bäst är att släppa Gud och ta vårt fulla ansvar för våra val, handlingar och vår 

lycka/njutning. Gott för oss är att ej fastna i fanatism då vederbörande tappar sitt personliga 

ansvar och överlåter det till Gud, där Gud görs till en spegel av våra egna önskningar. Det är  

bäst söka stöd hos varandra, klara oss så gott det går.23

16 Anderberg, 1997, sid 44-45
17 Anderberg, 1997, sid 45
18 Anderberg, 1997, sid 59
19 Anderberg, 1997, sid 83
20 Anderberg, 1997, sid 99
21 Anderberg, 1997, sid 103
22 Anderberg, 1997, sid 122
23 Anderberg, 1997, sid 132
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Gott för Gud enligt Anderberg verkar ondskans existens vara, som eventuellt skapat Satan 

och oss, vår fria vilja, förnuft och vår känsla. Att tillåta allt detta måste vara gott för Gud, 

något  Anderberg  ej  kan  acceptera  som  gott.24 Denna  värld  som  Gud  har  skapat,  såsom 

allsmäktig, allgod, bör vara god för Gud. När vi fritt väljer Gud i stället för att vi automatiskt 

skulle bli sökta av Gud25, är gott för Gud. Det tycks även gott för Gud att erkänna/acceptera 

att Gud hade all makt från början, satte dessa spelregler för oss, och har försäkrat sig om den 

yttersta utgången, och att vi lever i den förvissningen. Och till spelreglerna hör vårt tvivel, 

vårt  filosofiska  förnuftstänkande,  så  det  är  gott  för  Gud  att  vi  använder  oss  av  detta.  

Anderberg undrar om vi kan acceptera att Gud gjort oss maktlösa inför en stor del av lidandet 

vi möter; att vi ej fått kraft nog.26 Ja, det tycks gott för Gud att vi kan acceptera det, och inser 

vårt behov av en större kraft, att vi behöver Gud. 

Den ”själavårdsprocess” Anderberg påtalar27 där vi genom ondska kan bli Guds vänner ser ej 

Anderberg  som  god,  men  för  Gud  torde  det  vara  gott,  som  ordnat  det  just  så.  Enligt 

Anderberg28 råder det goda skäl för icketro. I så fall vet Gud om detta och förstår vår icketro, 

likväl som Gud eventuellt  gett tron som gåva till  vissa, och gott för Gud borde då bli att  

troende/icketroende  lever  i  ömsesidig  respekt/tolerans,  i  kärlek  utan  förbehåll.  Det  verkar 

också  gott  för  Gud,  enligt  Anderberg,  att  vi  hamnar  i  träsket,  och  sedan  gläds  åt  vår 

räddning29, eftersom Gud är den som satte oss i träsket i första hand; dessa Guds metoder 

finner Anderberg tvivelaktiga och oönskvärda. Jag uppfattar Anderberg som att det är gott för 

Gud att vi tar vårt ökade ansvar och hjälper fler, att vi inte försöker rättfärdiga ondskan med 

intellektuella och/eller religiösa skäl, utan hellre gör vad vi kan för att utplåna existerande 

ondska.

Gott för både/och är svårt att urskilja hos Anderberg, men att bägge tar sitt ansvar torde vara 

ett exempel, där människan inser Guds begränsning. Att bägge får mötas där de är (människan 

får befinna sig där hon är, Gud där han är enligt hennes gudsbild, som bör vara realistisk dvs 

24 Anderberg, 1997, sid 35
25 Anderberg, 1997, sid 85
26 Anderberg, 1997, sid 45
27 Anderberg, 1997, sid 96
28 Anderberg, 1997, sid 107
29 Anderberg, 1997, sid 110
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begränsad). Gott för bägge kanske också kan sägas vara att söka minska ondskan, där dess 

utplånande tycks vara ett gemensamt mål. Att människan litar till sig själv, klarar sig själv så 

gott det går, utan Gud, är bäst för bägge, ja allra bäst är att avskriva Guds existens, för bägge, 

paradoxalt nog. Gud(omlig existens) bör endast användas som någon sorts vila/andrum; Gud, 

som inte finns. Acceptera att Gud och människa är separerade, och någon förening är inte i 

sikte, eller ens önskvärd. Gott för bägge borde också en annan värld vara. Att människan gör 

sig fri från Gud (som inte finns). 

2.2 Peter van Inwagens position

Peter van Inwagen menar i sin Lektion 1 (hans bokkapitel benämns lektioner) att vi bör skilja 

på  ondskans  argument  resp  ondskans  problem.  Argumentet  är  ett  misstag,  problemet  en 

verklighet, och berör bl a frågan om vi fortfarande kan älska och lita på Gud när vi omringas 

av särskild, nära ondska. För präster blir det en frågan om hur lidande människor ska ledas 

vidare; att säga ”sanningen” om att det är irrationellt att inte se (Gud etc) när någon själv 

drabbas av ondska och bara kunna se när andra drabbas, är inget prästen säger/gör. Prästen 

avser inte försöka bringa klarhet, inte förklara ondskan. Gud kan göra något gott för individen 

av ondskan, inte prästen eller någon annan, och även om detta sker (att Gud gör det) så är 

ondskan fortfarande ”dåliga saker”. Mycket oförklarligt ont händer och är då inte Guds plan; 

det är meningslöst.

Van Inwagen är noga att skilja på teodicé och försvar; de kan ha samma innehåll men har 

olika syften. Teodicén utger sig för att vara sann, veta. Ett försvar kan vara sant eller osant, 

och avser inte  förstå,  veta  allt.  Ondska betyder  även ”moraliskt  förfall”,  vilket författaren 

skiljer  från  ”dåliga  saker”.  Ondskan  bör  delas  upp  globalt/lokalt,  och  banal/radikal.  Jag 

uppfattar det som att Van Inwagen med ”dåliga saker” avser den banala, och med ”moraliskt 

förfall”  den  radikala.  Den  banala  ondskan  vållar  vare  sig  ateisten  eller  teisten  några 

filosofiska, teologiska, pyskologiska eller antropologiska problem kring Gud/ondska. Så, om 

det finns ett problem med den radikala ondskan har den inget med den traditionella ondskans 
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problemformulering att göra. Ondskans problem är ett problem om Gud och ondska, inte ett 

eget problem. Både banal och radikal ondska är en del av Guds skapade värld.

Lektion  2  berör  konceptet  Gud.  Vi  har  gett  Gud  attribut;  råder  det  någon  enhet  mellan 

attributen och händelserna kring Gud? Är attributlistan öppen för kritik och avvisande? Van 

Inwagens första attribut är ”person”, Gud är inte en grund utan ett ”du”, utan genus. Nr 2 är 

”allsmäktig”, Gud kan göra det som är logiskt möjligt? Men då logik inte utgör en del av 

möjlighet, består allsmäktigheten i stället av att kunna göra det som är metafysiskt möjligt.  

Dock anses Gud ej kunna ljuga, bryta  löften,  vilket  innebär att  Guds görande av detta är 

metafysiskt omöjligt. Ändå är Gud allsmäktig då han kan göra allt som är metafysiskt möjligt. 

Det  talar  inte  om för  oss  vad Gud kan göra.  En sak är att  Gud kan skapa ur  intet,  t  ex 

Demiourgos  (djävulen),  vilken  själv  ej  kan  skapa  ur  intet  för  det  är  av  metafysisk 

nödvändighet metafysiskt omöjligt. Om allsmäktig betyder förmåga göra det som är möjligt 

för en att göra, då är Demiourgos också allsmäktig. Detta medför att Gud ej kunnat förhindra 

ondskan. Guds allsmäktighet ses också som en kraftkälla för oss, vilket inte heller upplyser 

om exakt vad Gud kan göra.

Attribut nr 3 är ”allvetande”, Gud vet varje propositions sanningsvärde, eller Gud kan tro på 

en proposition eller på dess förnekelse, och det är metafysiskt omöjligt för Gud att ha en falsk 

tro. Detta kolliderar med vårt fria val att ljuga eller tala sanning, om Gud redan vet vad vi 

kommer välja. Nr 4 är ”moraliskt perfekt/god”, vilket innebär att Gud ej kan kritiseras. När en 

människa skadar någon för ett gott syfte är vi skeptiska, när Gud förfar lika accepterar vi. Nr 5 

är  ”evig”,  att  Gud  alltid  funnits,  alltid  kommer  att  finnas,  och  är  utanför  tiden.  Nr  6, 

”omutbar”,  innebär  att  Gud är  oföränderlig,  dock kan  eventuellt  vissa  attribut  modifieras 

något  när  Gud  deltar  i  tiden.  Guds  inre,  det  ickerationella,  förändras  inte.  Nr  7, 

”allnärvarande”, Gud fyller allt,  som en sorts ”gasform”. Vi kan inte gömma oss för Gud. 

Detta attribut är inkompatibelt med att Gud har en fysisk struktur, dvs är en person. Gud är 

vår skapare; ur intet, inte ur kaos, skapade Gud, av fri vilja, tvång ingår inte i Guds natur. Gud 

har skapat  allt  utom sig själv.  De sista två attributen är ”nödvändighet”,  nödvändig i alla 

möjliga världar, och ”unik”, vilket Gud nödvändigtvis måste vara.
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En mycket speciell lista, för det största möjliga väsendet, ett väsen som ej kan uppfattas i sig 

själv. Alla attribut har sin egen suveränitet,  om ett tas bort minskar ej storheten, och inget 

attribut kan adderas för att öka den heller. Detta resulterar i att Gud kan inte ha begränsad 

makt,  och allsmäktighet  är  möjlig.  Listan  ger  oss  konceptet  Gud som det  största  möjliga 

väsendet.

I Lektion 3 resonerar Van Inwagen kring filosofiska misstag. Det finns inga bevis i filosofi, 

men den skrivs ”ledande” och den argumenterar. Kan den då lyckas/misslyckas? Ja, beroende 

på filosofins kontext och syfte. En del filosofer samlar argument för teser vi skulle acceptera 

utan argument,  vilket jag uppfattar  att  Van Inwagen menar  är misslyckad filosofi.  För att 

lyckas  bör  filosofin  ha  ett  generellt,  abstrakt  mål.  Antingen  kan  två  motparter  försöka 

övertyga den andre om sitt och vilja förhindra sig själv byta till motpartens sida, och utfallet  

visar  då  om filosofin  lyckats  eller  inte.  Eller  så  kan  en  filosof  försöka  få  en  publik  att  

samtycka eller ta ställning, en publik som inte har en förutfattad mening och inte bryr sig om 

vilken sida den kommer att hamna på, och där det är ointressant vad filosofen själv tycker.  

Det filosofiska ondske-argumentet är misslyckat om det ej lyckas konvertera agnostiker till 

ateister.  Bevisbördan  ligger  hos  den  som  försöker  övertyga,  ej  den  som  invänder.  Van 

Inwagen känner inte till några lyckade filosofiska argument; hur skulle då ondske-argumentet 

kunna bevisa Guds icke-existens? Det kan det inte, fastslår författaren.

Lektion 4 inleder en granskning av det globala ondske-argumentet, som lyder: om Gud finns 

skulle ej denna utbredda, fruktansvärda ondska finnas, därför finns det ingen Gud. ”Dåliga 

saker” händer verkligen, konstaterar han, de kan ej bortförklaras med att det är vi som ej kan 

se i Guds perspektiv. Om vi kunde se som Gud skulle vi ändå känna smärtan. Dock kan Gud 

göra  något  gott  av  det  onda,  utan  att  förta  att  det  onda  är  ont  i  sig.  Inte  kan  ondskan 

bortförklaras med att den inte existerar av sig själv, som om det vore ett umbärande av något 

gott. Ont är ont, punkt slut. Eventuellt kommer en dag då ondskan är utplånad, men nu finns 

den. De som påstår, att de som blir ateister från ondske-argumentets enkla form är moraliskt  

bristfälliga, går dock för långt och är intellektuellt oärliga.
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Om universum skapades av ett intelligent väsen som inte är allsmäktigt, och det inte finns 

något annat väsen som är allsmäktigt, då har ateisterna rätt menar Van Inwagen; Gud finns 

inte.  Allsmäktighet  och  moralisk  perfektion,  (intelligens,  göra  allting  rätt),  två  av  Guds 

attribut, är inkompatibla fastslår författaren. Likaså, om det skapades av ett allsmäktigt väsen 

som gjort något moraliskt fel och det inte finns något annat allsmäktigt väsen som aldrig gör 

något moraliskt fel, då finns inte Gud. Gud vet om all ondska. Som moraliskt perfekt skulle 

Gud inte vilja att ondska finns. Som allsmäktig kan Gud få det som Gud vill. Det teistiska 

svaret är att vi ska skilja på vad någon vill, kan, och gör, och jämför med dödshjälp människor 

emellan. Gud kan ha anledningar till att tillåta ondska, i så fall goda sådana, som väger ut 

önskan om icke-ondska. Det resonemanget skapar en teodicé. Ett försvar är mer resonerande; 

Gud har anledningar, om resten om Gud är sant, då är anledningarna goda, vilket leder till att 

om Gud finns, då är resten sant. Om försvaret är sant, då är ondske-argumentets premisser 

falska.

Nu lämnar Van Inwagen det logiska problemet och ställer frågan: Är det omöjligt för Gud att 

ge oss det högsta goda utan ondska? Många lider utan att nå något gott. Det är ej självklart att  

Gud skulle tillåta oss erfara någon smärta alls för att kunna uppskatta livets goda, det kunde 

ske på ett humanare sätt, t ex kunde räcka med mardrömmar? Gud har obegränsade resurser. 

Därför är det bara frivilje-försvaret som kan lyckas; fri vilja är en verklig sak. Gud kan inte 

kontrollera vårt utövande av den, då skulle den ej vara fri. Ett missbruk av den skapar ondska. 

Dock är inte all ondska en produkt av vårt missbruk, därför kan frivilje-försvaret bara förklara 

en del av ondskan. Vissa anser priset  för högt;  hur kan någon tro att  det goda (fri  vilja) 

uppväger ondskan?

Lektion 5 fördjupar granskningen av det globala ondske-argumentet. Om fri vilja är förenligt 

med en determinism där det förflutna och naturlagar bestämmer en unik framtid, då är frivilje-

försvaret misslyckat, för då kan inte en allsmäktig, allgod Gud finnas då ondska finns. Gud 

kunde ha försäkrat sig om att vi valde det goda, fritt, genom att styra vår önskan eller tillsätta 

andra naturliga hinder som t ex åska just då Eva stod i begrepp att äta den förbjudna frukten. 

Då skulle hon ha fritt valt att inte äta. Eller Gud kunde ha försett Eva med en stark lydnad och 

skräck inför olydnad. Kunde Gud arrangera det så att Eva hade ett  fritt  val och samtidigt  
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försäkra sig om att hon valde rätt? Javisst, menar Van Inwagen, för att hon ska ha ett fritt val 

behöver Gud bara se till att det inte finns någon barriär/hinder för att välja det onda och om 

hon inte ville välja det onda skulle inget tvinga henne att välja det onda. Och försäkra sig om 

hennes önskan. Detta är vad ett moraliskt perfekt väsen skulle göra, av nödvändighet. Därför 

är fri vilje-försvaret inget försvar alls, för det är en omöjlig historia. Det skulle inte finnas 

något frivilje-missbruk. Dessutom är existensen av Gud som vet framtiden oförenlig med fri 

vilja  enligtVan  Inwagen.  Han  menar  också  att  det  är  omöjligt  att  det  finns  några  sanna 

motstridiga faktorer/komponenter i skapande frihet; Gud sitter inte fast.

Van Inwagen menar  att  Gud är evig  och temporär,  inom tiden,  annars kan Gud inte  veta 

framtiden. Han går vidare med frivilje-försvaret genom att jämföra två propositioner: 1. X 

kommer fritt göra A vid framtida tidpunkt T. 2. Y, ett väsen vars tro inte kan ta fel, tror att X 

kommer göra A vid T. Om dessa stämmer överens finns det inget problem med allvetande och 

frihet. Om de inte stämmer överens är det omöjligt för ett väsen vars tro ej kan misstas att tro 

att någon vid en framtida tidpunkt fritt kommer utföra en särskild handling. Om då fri vilja 

existerar är det omöjligt för något väsen att vara allvetande. Detta argument är dock ogiltigt.  

Det kan vara så att ett allvetande väsen är oförmöget att veta vissa saker; att dess vetande om 

dessa saker skulle vara ett inre omöjligt förhållande-status. Ett allvetande väsen är allvetande 

om det vet allt som är möjligt att veta. Eller, som Van Inwagen föredrar: ett allsmäktigt väsen 

är  också  allvetande  om  det  är  omöjligt  för  dess  tro  att  ta  fel  och det  har  tro  i  varje 

angelägenhet som det är förmögen att ha tro kring. För detta väsen vore det en metafysisk 

omöjlighet, att igår tro kring någons val idag; ett val av t ex ljuga/tala sanning. Gud vet inte 

om alla handlingar i förväg, såsom ofta många teister tror, menar Van Inwagen, och Bibeln 

bekräftar hans inställning.

I  sin  sammanfattning  menar  han  vidare  att  ingenting  kan  underminera  frivilje-försvaret. 

Vidare, fri vilja behövs för kärlek. Oskyldiga barn dör för ingen anledning alls. Om vi inte vill 

leva i en värld där vi är spelbrickor för en grym slump, bör vi acceptera Guds erbjudande om 

en väg ut från en sådan värld. Det utvidgade frivilje-försvaret är värt sitt pris, och infriandet 

av löftet om evig kärlek är avhängig av fri vilja. Dessutom, Gud kunde ha gjort det mycket 

värre efter vårt val av separation från Gud, i stället har han minimerat ondskan maximalt, i 
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förenlighet med hans gottgörelse-plan. Återigen, om Gud finns, kan resten av resonemanget 

vara sant. Skapelse-fall-gottgörelse-historien kan vara sann. Den som tror att t ex mänsklig 

rationalitet eller extrema väderförhållanden enbart har naturliga orsaker, kan endast göra det 

på filosofiska, ej vetenskapliga, grunder.

I Lektion 6 behandlas det lokala ondske-argumentet, vilket menar att det utvidgade frivilje-

försvaret inte kan gälla den lokala ondskan; Gud skulle kunna hindra den utan att vare sig 

något väsentligt gott offras eller något värre ont tillåts. Den lokala ondskan kunde ha uteslutits 

ur skapelsen, och det är vad ett moraliskt väsen, om det finns, skulle ha gjort. Van Inwagen 

konstruerar en version av ondske-argumentet30, som inkluderar lokal ondska, vars premisser 

är: 1. Om lemlästningen (en man överföll en kvinna på en isolerad plats, slet av hennes armar, 

våldtog henne, lämnade henne att dö, hon lyckas dra sig själv på stumparna till vägkanten, 

hittades, överlevde) ej skett, utan skulle ha uteslutits, skulle världen inte vara värre än den 

redan  är  (snarare  bättre),  2.  Lemlästningen  inträffade.  3.  Om Gud  kunde,  skulle  han  ha 

utelämnat den. 4. Om Gud skapade världen, förmådde Gud utelämna lemlästningen. Slutsats: 

därför finns det ingen allsmäktig och moraliskt  perfekt skapare,  Gud. Teister  kan invända 

med: det kommer något bättre ur det, Van Inwagen hyser ett annat svar. Premiss 1 är rimlig, 

inte premiss 3. Gud måste dra en (godtycklig) gräns någonstans, någon lokal ondska måste 

finnas. Van Inwagen exemplifierar med fängelsestraff, som en ondska varje dag att ta del av; 

hur många dagar behövs för att avskräcka för nya brott och avskräcka andra att begå brott? 

Enligt argumentets resonemang skulle till sist ingen dag behövs, vilket alltså blir orimligt.

Det utvidgade frivilje-försvaret gäller ondskan som beror på vår separation från Gud; inte den 

ondska som fanns  innan. Och det kan vara så att Gud faktiskt hindrar mycket ont; att det 

kunde ha varit mycket värre. Gud kan inte utesluta all ondska; det skulle sabotera hans plan 

om förening av sig själv med människan. Hur bestämmer Gud vad han i så fall ska hindra, hur 

drar han sin gräns? Van Inwagen menar att var Gud än drar gränsen är det en godtycklig 

gräns, men att Gud måste dra den och så gör, och hur den än dras finns det alltid ofantligt ont 

kvar. Lemlästningen hade kunnat uteslutits utan att det stört Guds försoningsplan, varför så 

inte gjordes vet bara Gud. Om t ex lemlästningen ej ägt rum, skulle vi inte vara öppna för idén 

30 Van Inwagen, 2006, sid 97-98
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att mänskligt liv är hemskt och att inga mänskliga ansträngningar kan förändra detta. Därför 

är premiss 1, som först visade sig rimlig, falsk. En viss mängd ondska behövs. Samt vi kan 

inte försäkra oss om något visst resultat.

Lektion 7, om vilda djurs lidanden, tillför följande till debatten. Fyra propositioner tas upp31: 

1. Varje värld Gud kunde ha skapat som innehåller känsliga högrenivå-varelser (medvetna om 

sin väg, ej mänskliga) innehåller antingen mönster av moraliskt lidande eller så är den massivt 

oregelbunden dvs naturlagarna fungerar inte. 2. Något viktigt  inre eller yttre gott beror på 

dessa varelsers existens, som uppväger lidandet.  3. Massiv oregelbundenhet är en defekt i 

världen, åtminstone lika stor som defekten moraliskt lidande. 4. Världen – kosmos, det fysiska 

universumet – har skapats av Gud. Dessa fyra kan stämma, om Guds existens är trovärdig. Vi 

kan inte veta, kan inte ha ett svar. En fråga är för vem en annan värld skulle vara bättre. Om 

Gud skapat, kanske vår enda uppsättning av naturlagar är förutbestämda, samtidigt kan denna 

förutbestämdhet vara omöjlig; liv beror på kemi, kemi på atomer, atomer på kvantmekanik, 

som är oförutbestämd. Om det inte fanns liv, skulle inget intelligent liv finnas, om universum 

varit det minsta annorlunda skulle vi eventuellt ej ha utvecklat intelligent liv, och det skulle ej 

ha utvecklats utan miljontals år av lidande som ingår i evolutionen.

Van Inwagen finner premiss 1 och 2 sanna. Mot nr 3 finner han en invändning; om vilda djurs 

lidande är  en större  defekt  i  en värld  än massiv  oregelbundenhet,  vilket  det  dock saknas 

belägg för att  tro.  Vidare,  oregelbundenheten  är  eventuellt  inte  endast  oregelbunden,  utan 

även bedräglig. Gud kanske bara tillåter en nödvändig oregelbundenhet. Våra värdeintuitioner 

är antingen en gåva från Gud, en evolutionsprodukt, social integrationsprodukt, eller en mix 

av dessa. Vi kan inte säga vilka inre värden som skulle kunna vara omöjliga i en oregelbunden 

värld. Även här nås tesen att Gud måste dra en godtycklig gräns någonstans, ej kunnat hindra 

all  ondska här heller.  Van Inwagen menar  att  Gud kan ha olika  anledningar tillåta  djurs 

respektive människors lidande, goda sådana, och han tror inte att vårt lidande konstituerar 

större moralisk defekt på världen än oregelbundenheten. Fast lidande i sig är fortfarande en 

dålig sak. Är vår rationalitet skapad av Gud eller  av naturligt ursprung? Van Inwagen har 

svårt att se (men kan vara så) att det skulle vara naturligt ursprung; vi är annorlunda än djur.  

31 Van Inwagen, 2006, sid 114
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Han ifrågasätter  också varför (Guds) moraliska ansvar/nödvändighet  avlasta  lidande måste 

grundas i sympati; Guds natur är oförenlig med fysiskt lidande, men det utgör inget hinder för 

Guds  kännedom  om  allt  verkligt  lidande,  och  där grundas  Guds  moraliska  ansvar,  ej  i 

sympati.  Van  Inwagen  finner  i  alla  fall  att  anti-oregelbundenhets-försvaret  är  rimligast 

angående djurs lidande.

Den avslutande lektionen, nr 8, berör Guds doldhet. Om Gud finns så vet han hur viktigt det 

är att vi vet det, så han borde ha sett till att vi fick se Gud, veta. Vi får t ex inga svar när  

hemska saker händer. Eventuellt får vi se visioner, beroende på vad vi kan uppfatta, dock 

hindrade inga visioner någon judes död i Förintelsen. Denna doldhet kallas även för passivitet. 

Kan problem med doldhet existera om det inte existerar några problem med ondska? Om vi 

hade en ondskefri värld, där en del tror på Gud, en del inte – skulle Guds doldhet vara ett 

problem? Det tror Van Inwagen. Jag tolkar det som att när alla inte tror/älskar Gud, då är 

Guds doldhet ett problem, även om ondska inte finns. Det är två separata, egna problem, i sig. 

Problemet  med  doldheten  är  att  Guds  väsen  är  överallt  och  ingenstans,  att  det  inte  kan 

reflektera ljus och därmed ses (som lokalt varande ting kan), att Gud inte kan visa sig genom 

sina effekter heller då allt är hans effekt, att alla eventuella tecken från Gud kan bortförklaras. 

Men det är ett misstag att tro att inte Gud finns för att han inte syns. Gud bryr sig om vem som 

tror, och varför, t ex: om någon tror av anledning A är det bra, om personen inte tror är det 

inte bra, om personen tror av anledning B är det än värre än icketro. Tron är bara en liten del 

av komplexet kärlek som Gud vill ha. Kan vi förändras genom tecken/mirakler? I så fall sker 

ingen permanent  förändring,  utan  en kortsiktig  som inte  håller  i  längden.  Budskapet  från 

himlen kan desillusioneras så att vi inte inser vilken hemsk värld vi lever i pga vår separation 

från Gud och som kan helas genom (åter)förening med Gud, i/av kärlek.  Om Gud skulle 

övertyga oss genom mirakler/tecken skulle det störa Guds föreningsplan. Därför visar sig ej 

Gud så som vi kanske skulle önska. Gud har redan gett oss alla bevis vi behöver för att veta  

det, genom normal social interaktion, i varje-dag-liv, ej genom att vi t ex skulle ha fötts med 

vissa ”märken”; de skulle endast resa känslomässiga barriärer.

Gott för människan blir framför allt att tro på Gud. Att inse att även om Gud skapat viss  

ondska och tillåter än mer ondska, är det inget Gud önskar ska drabba oss och inget Gud vill 
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vi ska välja heller, och när vi drabbas är det ingen som ska sätta sig över någon annan för det, 

”skriva det på näsan” hos den drabbade, utan bara lyssna, dela, finnas till, stötta (ja, kanske så 

som Gud kan tänkas finnas till för oss?) Och även om Gud kan göra något gott av ondskan så 

är  det  gott  att  inse  att  den  är  ond i  sig,  och  meningslös.  Det  är  gott  att  acceptera  Guds 

erbjudande om en väg ut från en värld styrd av en grym slump där vi är spelbrickor, att inse 

vår egen maktlöshet utan Gud, och att vi aldrig kan veta. Gott att se att ondskan i sig inte är 

ett eget problem, utan ett problem om Gud och ondska. Utifrån ”attributliste-delen” är det gott 

att tro Gud är allsmäktig; det största möjliga väsendet. Att inse att det kan vara sant att Gud 

finns. Att göra aktiva val, ta ställning. Gott att acceptera, ta emot och besvara Guds kärlek, 

vilket  vi  är  fria  att  göra.  Inse  att  ondska  måste  finnas.  Att  vårt  ursprung  och  mål  är  

förutbestämda, inte vägen/förändringsprocessen däremellan. Gott att vara tacksam för att det 

är som det är, denna värld och vårt universum, vår plats i detta, vara tacksam för tidigare 

tiders lidande som fört oss dit vi är idag, som rationella intelligenta varelser. Gott att delta i en 

pågående egen inre förändring livet ut. Gott att tacka för att det inte är värre än vad det är.

Gott  för  Gud är  vårt  accepterande,  gensvar,  till  hans  erbjudande.  Att  kunna  få  sin 

föreningsplan realiserad. Att vi är öppna för en vidare förståelse av Bibeln och kristen tro än 

vad som kanske är brukligt, att vi är intelligent ärliga, att vi skiljer på filosofi och vetenskap,  

att vi är lyhörda för andras lidande och bemöter varandra med respekt och kärlek, att låta var 

och en få bilda sin egen uppfattning, att inte vara rädda för att bli ”övertalade, överbevisade” 

till en annan ståndpunkt, eller få vår egen ståndpunkt reviderad. Att vi litar på att vi är älskade 

oavsett vad som händer, att fortsätta tro på Gud eller att börja tro på Gud om ej gjort det, och 

av  ”rätt”  anledning:  fritt,  ej  av  tvång  (vare  sig  eget,  inre  eller  annans,  yttre).  Ondskans 

existens är god för Gud, utan att upphöra vara ond; dåliga saker. Naturlagarna är goda. Gott 

för Gud att vi försöker stå på egna ben och inte förväntar oss att Gud ska göra allt. Gott för 

Gud att skapa oss, som vi är, och det gjorde han av fri vilja; tvång ingår ej i Guds väsen. Att 

vi inser att Guds kärlek är så ofantligt mycket större än all ondska som finns. Gott för Gud att 

låta oss fritt välja Gud.

Gott för både/och är att Gud och människan är beroende av varandra, ömsesidigt längtar 

efter varandra, efter att få återförenas. Att inse att bägge lider av separationen. Att inse att  
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återförening är enda vägen ut från ondskans problem, då människan inser att Gud existerar vid 

återföreningen. Att tro på varandra; vi på Gud, Gud på oss (ännu en god anledning till vår fria 

vilja  kanske?).  Att  inte  behöva  veta  (hur,  när  etc),  bara  älska.  Gott  för  både/och  är  vår 

ömsesidiga ödmjukhet; människans ödmjukhet grundad i att tron på att mänsklig rationalitet, 

extrema väderförhållanden endast skulle ha naturliga orsaker endast kan göras på filosofiska, 

ej vetenskapliga, grunder. Guds genom att han aldrig vet hur  lång tid det tar innan kärleken 

segrat överallt, och att varje människa gör så gott hon kan utifrån där hon befinner sig just nu. 

Kärleken,  som utgör  makten,  ej  ”styrning”,  från  något  håll.  Detta  sistnämnda,  om Guds 

ödmjukhet, är inte ett uttalande av Van Inwagen direkt, utan en friare tolkning från min sida, 

som jag uppfattar kan härledas ur Van Inwagens resonemang.

2.3 Mitt val av nämnda positioner

Jag intar Van Inwagens position. Rent fundamentalt för att Anderberg utger sig för att ha rätt, 

veta: Gud kan inte existera, medan Van Inwagen säger: Gud kan finnas, kan aldrig veta. Inte 

ens synen på att mänsklig rationalitet, extrema väderförhållanden har endast naturliga orsaker, 

kan styrkas vetenskapligt, hur då styrka något kring dessa frågor vetenskapligt? Anderbergs 

åsikt att en allsmäktig, allgod Gud skulle ha skapat en bättre värld är en djup, svår åsikt att ha, 

troligtvis alltför svår för mänskligt förnuft att uttala. Människan bör inte kunna veta hur ett  

högsta väsen, Gud, borde/skulle ha gjort; det övergår hennes förståndsförmåga; kunskapen om 

det bästa, för helheten, i slutänden, i början, längs vägen etc. Dessutom, som en parentes, vill 

jag tillägga att enligt kristen tro skapade Gud eventuellt den allra bästa världen, Paradiset, 

med de helt rätta proportionerna. Vidare; att Gud kunde ha sett till  att vi fått samma goda 

mänskliga frukter med avsevärt mycket mindre ondska är rimligt. Varför Gud inte gjorde det, 

kan bero på att dessa frukter inte är vad Gud  först och främst  ville ha av oss (frukterna ej 

krav), utan vårt kärleksfulla gensvar till Gud, vårt ”ja” till Gud. I vårt ja-svars kölvatten följer  

sen eventuellt frukterna, tämligen automatiskt, det är endast vårt ”ja” som kanske inte kan ske 

per automatik. Att ingå och leva i det fantastiska kärleksförhållandet kanske är värt fria viljans 

pris; ondskan, för Gud och för människan.
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Att Gud, enligt Anderberg, ej visade sin makt då han ej såg till att vi alltid fritt valde rätt, är 

kanske  för  att  Guds  makt  främst  inte  är  av  sådan  kaliber  att  alltid  behöva  ha  rätt  och 

kontrollera allt. Hans makt kanske är all makt att älska, oavsett vad vi väljer/gör. Eventuellt 

kan  inget  hindra  Gud från  att  älska  oss,  inget  filosofiskt  resonemang  t  ex.  Van Inwagen 

resonerar om Guds allsmäktighet som att kunna göra det som är metafysiskt möjligt för Gud. 

Om Gud fritt älskar är det metafysiskt omöjligt att tvinga/styra in vårt gensvar, och för kärlek 

behövs verkligt fri vilja. Om Gud finns, och vi är skapade till hans avbilder, kan vi vara fria 

att älska. Jag finner också Van Inwagens attribut-lista kring Gud som svar på maktfrågan; 

fenomenet att alla attribut är självständiga/överlägsna, att Gud är det största möjliga väsendet, 

inget kan förändra det faktumet oavsett om ett attribut skulle utelämnas eller adderas. Alltså, 

om Anderberg skulle ha rätt i att Gud inte kan vara allsmäktig, skulle Gud fortfarande ändå 

vara det högsta väsendet om de andra attributen är kvar, ja som jag uppfattar det även om 

endast ett av attributen är kvar. Och är ett väsen störst, torde det alltid vara allsmäktigt?

Eftersom vi tycks ha vår fria vilja kan Gud inte veta vad vi väljer, och då skulle Gud inte vara 

allvis enligt Anderberg, även Van Inwagen menar detta, med tillägget att Gud vet allt som är 

möjligt för Gud att veta. Ja, och hans allvishet sträcker sig kanske bortom våra val, i det att 

han vet ingången och utgången, och gett oss Kärleken som väg (enligt kristen tro gett Kristus 

som väg). Gud kanske inte vet exakt hur och när, bara att. Att vi eventuellt inte kan stå emot 

Guds kärlek i  evighet,  att  det  bara är  den och Gud som  är  evig och som kommer bestå, 

ondskan t ex är inte evig. Anderberg menar att Gud begränsat sig för mycket; jag tänker att 

om Gud är den Gud tros vara då kan Gud inte begränsa sig, det är mot hans natur. Gud har 

eventuellt  valt att göra på det här sättet, inte för att han inte skulle kunna göra annorlunda, 

utan  för  att  det  här  kan  vara  det  högsta  goda  Gud  vet/är;  kärlek.  Fri  vilja  framställs  i 

litteraturen som det högsta goda, och både Anderberg och Van Inwagen ifrågasätter om den är 

värd priset: den utbredda, ofantliga, grymma ondskan, med olika svar (Anderberg nej, Van 

Inwagen ja). Jag instämmer med Van Inwagen och tillägger att fri vilja eventuellt inte är det 

högsta  goda,  utan  ett  medel (liksom  ondskan?)  till  det  högsta  goda;  den  fria  gränslösa 

kärleken, och att den kan vara ovärderlig.
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Visionen  om  en  allsmäktig,  allgod  Gud  kan  leda  oss  in  i  maktlös  självömkan  och 

ansvarslöshet  enligt  Anderberg,  vilket  för  mig  blir  en  motsägelse  till  att  Gud,  enligt 

Anderberg, borde ha styrt vår fria vilja:  då hade vi varit verkligt maktlösa, som jag ser det, 

tvångsstyrda, utan att kunna påverka, utan att kunna älska. Saknad förmåga ta emot/ge kärlek 

är det som jag menar leder till maktlös självömkan och ansvarslöshet. Om Gud finns och vi är 

hans avbilder, då kan vi ha förmågan inom oss, och om vi inte kan välja realisera den fångas  

vi eventuellt i ansvarslös, maktlös självömkan – maktlösa då vi i så fall inte aktualiserar vår 

makt att älska. För övrigt kan nämnda vision likaväl resultera i trygghet, motivation, kraft 

göra sin del/ta sitt ansvar. Själva teodicéproblemet kan dessutom grunda sig i självömkan, och 

att Anderberg väljer bort Gud kan vara ansvarslös självömkan (det är synd om mig, jag förstår 

inte, du (Gud) har svikit mig (människan) om du nu skapat allt på detta sätt, varför såg du inte 

till etc) Vi bör eventuellt ta vårt ansvar, bruka vår makt: säga ja till Gud, älska tillbaka, och 

som Van Inwagen uttrycker det: acceptera Guds erbjudande.

Anderbergs syn att det kan vara svårt att leva upp till Guds krav på oss, att tro, och göra, rätt,  

finner jag motsägelsefull. Hur kan jag tro fel? För det första är tro just tro, inte veta. Sen, hur 

mycket kan en tro avvika? Att tro att Gud finns, har skapat världen, uppehåller den, har räddat 

den – kan den tron revideras till något helt annat, så det blir en felaktig tro? Vidare har jag 

svårt att förstå vad Gud har för krav på oss; om inte Gud tvingar någon, har en fri natur och  

har gett oss fri vilja? Snarare kan det vara vi människor som har krav på varandra och oss 

själva, som jag ser det, även genom religioner. Eventuellt är det vi själva som gör oss till 

offer, inte Gud, enligt min uppfattning. Om Gud tvångsstyrt oss hade vi inte då varit offer,  

även om det skulle ha varit för hans goda allsmakts skull, för en god sak, för det bästa för oss, 

kan tyckas? Dessutom kan, som sagt, Gud eventuellt ha något ännu bättre i beredskap för oss.

Och Anderberg själv är motsägelsefull,  samt hans avskrivande av Gud en halvmesyr;  han 

avskriver Guds existens, men inte all form av gudomlig existens! Han säger att det är bäst att 

leva utan Gud, och det går menar han, fast det är nästintill outhärdligt. Tydligen är det dock 

svårare leva med Gud, för Anderberg, och rent av oansvarigt. Men om vi lever utan Gud, då 

får ju vi allt ansvar för ondskans existens, som jag ser som en avsevärt större maktlöshet, om 

detta är vad vi har skapat hur ska vi få ordning på det? Vår sekulära världsordning/styre har 
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inte fått bukt med ondskan, snarare tycks den accelerera kraftigt. Det kan ju lika väl vara så att 

vi har den oproportionerliga ondskan pga att vi just valt att leva utan Gud (i Guds skapelses 

ingång var ondskan eventuellt proportionerlig). Om det inte går att avskriva Guds existens, 

vilket ondske-argumentet misslyckas med enligt Van Inwagen, och Anderberg själv har svårt 

att göra det definitivt, känslomässigt; då ter det sig för mig betydligt värre att leva utan Gud, 

rent av metafysiskt omöjligt, som Guds avbilder.  Det kan vara för stora krav på människan, 

att behöva leva utan Gud.

För  övrigt  anser  Anderberg att  vi  ej  ska försöka förstå  Gud,  ändå är  det  just  vad  (hans) 

ondske-argument försöker göra – ännu en motsägelse.  Han undrar om vi kan förstå Guds 

vägar, acceptera att Gud ej utrustat oss med många av de färdigheter som Gud själv har, gjort 

oss  hjälplösa  inför  lidandet?32 Eventuellt  är  Gud  rent  av  obegriplig.33 Ändå  försöker 

Anderberg just förstå Gud i sitt ondske-argument, att om Gud är allgod, allsmäktig skulle Gud 

inte gjort på detta sätt, skapat världen så här etc. Han försöker fastslå att Gud begränsat sig 

själv genom att skapa denna värld, vår fria vilja, Satan, sin delegering. Samtidigt som han 

beklagar att Gud inte gett oss tillräckligt förstånd, menar han att vi kan förstå tillräckligt för 

att  existensproblemet  kvarstår  (tidigare  denna  uppsats),  vilket  ju  förutsätter/inkluderar  ett 

förstånd om Gud. Åsikten att, fenomenet att Gud gett oss förstånd att ifrågasätta men ej finna 

svaren påvisar att Gud inte är god, åskådliggör ju att Anderberg inte kan finna några svar. 

Vilket hans ondske-argument säger sig finna; svaren på vem Gud är, hur han borde ha agerat 

om han är allsmäktig, allgod osv. Enligt tidigare i denna uppsats menar Anderberg att inget 

förnuft kan utesluta all gudomlig existens, vilket hans ondske-argument påstår sig göra, samt 

att det råder goda skäl för icketro, och i så fall vet Gud om detta och förstår vår icketro –  

synnerligen underligt resonerat. Något vi inte tror på finns, och om det ändå finns, fast vi inte 

tror att det finns, så om det gör så förstår det vår icketro? Låter lite som ”jag vill äta upp 

kakan och ändå ha den kvar etc”, eller ett försök att rättfärdiga icketro, eller ett försök att 

trösta. Påminner starkt om Tage Danielssons berömda sannolikhetsmonolog från 1979 kring 

kärnkraftshaveriers existens/ickeexistens, där det som faktiskt har hänt inte kan ha hänt för det 

är inte sannolikt och det kommer definitivt  inte att  hända igen, det som inte har hänt. En 

allsmäktig, allgod Gud existerar inte, för det är inte sannolikt, så Gud har aldrig existerat, och 
32 Anderberg, 1997, sid 46
33 Anderberg, 1997, sid 69
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eftersom det är sannolikt att han aldrig har existerat kommer han aldrig att existera? Men om 

Gud existerade så gjorde han allt fel, därför är det bäst att inte tro på Gud, trots att det är 

omöjligt utesluta Guds existens, Gud tycks kunna finnas fast vi inte tror, men vi ska inte tro? 

Vidare, Anderberg menar att det kan vara förmätet av oss att försöka förstå; omöjligt, men att 

vi ändå är tvingade till det, eftersom vi inte fått mer förstånd än så och får hushålla med det vi 

har34. Återigen, han beskyller Gud för att inte gett oss mer, Gud som ändå inte kan finnas, och 

menar sig leva under ett tvång till detta resonerande, i stället för att bara tro, av fri vilja. Eller 

att välja att inte försöka förstå alls, bara vara kärlek. Han tycks inte fri till  kärleken, utan 

ytterst  lever i ett  tvångsmässigt  resonerande,  som jag ser det.  Inte fri  till  tacksamhet.  Om 

Anderbergs ondske-argument skulle ha rätt skulle ju Anderberg vara fri från tro och behov av 

Gud, och inte befinna sig i något tvång. Därmed tillskriver han inte sitt argument tillräcklig 

tillförlitlighet, han lever inte som han lär.

Gud kan inte uppfattas i sig själv påtalar Van Inwagen; ja eventuellt är det Guds kärlek som 

kan uppfattas, och Gud kanske kan anas i vår kärlek till Gud, oss själva och varandra, och 

utan den går det eventuellt inte att leva. Gud älskar; han hatar inte. Inte ens sina fiender, som 

Anderberg påstår, Gud har ju skapat Satan, det onda alternativet, och allt han skapat var gott. 

Guds ilska i GT är inte hat, den är kärlek. Om Gud finns har han eventuellt skapat allt, och 

kanske älskar  allt,  Guds  natur  kan vara  kärlek,  och  hat,  inte  ilska,  är  inkompatibelt  med 

kärlek. Att missbruk av fria viljan skapar (mer) ondska är jag skeptisk till; en fri vilja kan inte 

missbrukas; den är ju fri att brukas fritt. Hellre: vårt bruk av fria viljan kan skapa både gott  

och ont, beroende på hur vi brukar den, men allt är bruk, inte missbruk. Jag tycker Arendt  

intygar resonemanget; Eichmann ansåg sig oskyldig, han hade ju bara idkat blind lydnad, det 

var pliktuppfyllelse, utföra det onda han gjorde35 dvs han ansåg sig kanske inte ha fri vilja. 

Eller han brukade sin vilja till blind lydnad. Gud är eventuellt inte ond, han vill kanske inte att 

vi ska lyda blint, av plikt, utan eventuellt av/i kärlek. Detta leder mig till att fundera om det är  

kärleken som kan missbrukas, inte viljan. Kärleken är också fri, men kanske inte lika fri som 

själva  viljan,  kärleken  kan  vara  nedlagd  i  oss  som en  önskan/längtan,  och  medlet/en  av 

ingredienserna till den, är fria viljan. Själva kärleken som sådan kanske inte är fri, om den är 

nedlagd i oss att realiseras, även om Gud inte tvingar oss till kärlek, så kan det bli mot vår 
34 Anderberg, 1997, sid 122
35 Arendt, 1996, sid 26
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natur, mot livet,  att inte realisera denna kärlek,  och som eventuellt  nedlagd i oss kan den 

missbrukas.  Vår  kärlek  till  Gud,  oss  själva,  varandra  kan  missbrukas  anser  jag.  Jag  kan 

missbruka Guds och andras kärlek till mig, genom att inte ta emot den, negligera eller vara 

likgiltig inför den, smutskastande avfärda den som ogiltig/osann, inte återgälda den. Det är 

också missbruk tro att jag inte kan älska, som jag ser det.

Jag  har  svårt  acceptera  allt  hos  Van  Inwagen  fullt  ut,  t  ex  ang  Guds  godtyckliga 

gränsdragning. Ja, den kanske ligger i skapelsen, och i hans gottgörelse-plans slut: Gud satte 

en gräns och tillät ondskan redan i skapelsen, och i slutet har han också satt en gräns: ondskan 

är utplånad. Men längs vägen tror jag inte Gud sätter gränser (den här lemlästningen tillåter 

jag, inte den etc). Jag tror det framför allt är vi människor som sätter gränser, längs vägen, för  

ondskans utbredning (om en lemlästning utförs eller inte beror på de inblandade människorna; 

deras  erfarenheter,  attityder,  kontexttillhörighet  etc)  Vidare,  ang  att  Gud  bara  behövde 

försäkra sig om vår önskan, då skulle Gud kunna veta om vår framtid, att vi skulle välja det 

goda, för vi önskade oss det. Det är precis vad Gud kan tänkas ha gjort enligt min uppfattning, 

och det kan förklara t ex varför Anderberg har så svårt att släppa all gudomlig existens och 

finner livet svårt att leva utan Gud, för att det i honom och oss alla, eventuellt finns en önskan 

nedlagd, bestående av en längtan till  förening med Gud (gottgörelse-planens slutmål). Gud 

kan ha sett till  att vi bär på denna önskan/längtan, och i så fall kommer den eventuellt att 

”driva” oss till mötes med gottgörelse-planen; den längtan, inte vår rationalitet, vår filosofi. 

Ja, ytterst sett inte ens vår tro/icketro! En längtan som kan vara ömsesidig hos Gud/människa, 

eventuellt en del av avbildheten.

Sen finner jag att både Anderberg och Van Inwagen äter av ”Kunskapens träd”, även om Van 

Inwagen gör det på ett mer ödmjukt, tolerant, öppet sätt, när de försöker resonera kring dessa 

frågor.  Och när vi  äter av det trädet,  gör vi eventuellt  livet  svårt  och komplicerat,  när vi 

försöker förstå detta. I stället för att äta av Livets träd, dvs leva/praktisera kärleken tänker jag, 

inte  resonera/teoretisera  så  mycket.  Då  torde  det  eventuellt  bli  enklare  att  leva; 

meningsfullare.  Hur  Anderberg  hittar  någon  mening  med  livet  genom  att  inte  delta  i 

”själavårdsprocessen” har jag mycket svårt att se; att växa i kärlek, och därmed i förstånd, 

relationer,  kan  vara  själva  livet.  Att  ständigt  göra  nya,  fördjupade  kapitulationer  för  den 
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kärleken,  att  progressivt  ta  emot/ge  mer  kärlek.  Anderberg  ter  sig  för  mig  förespråka  ett 

tämligen likgiltigt  liv, och likgiltighet har haft,  och har, enorm del i ondskans utbredning, 

enligt  flertalet  filosofer,  t  ex  framkommer  det  hos  Arendt  där  likgiltighet  rådde  hos 

judefördrivarna.36 Fenomenet att Van Inwagen även tycks äta av Kunskapens träd, kanske är 

en nödvändighet, för att kunna möta Anderberg och likasinnande, på deras språk, i deras sfär. 

Samtidigt som det visar att även Van Inwagen är begränsad, liksom alla människor, och hur 

lätt det är att ”falla” dit på ”kontrollerandets” väg. Vår rationalitet är skild från övriga djurs, 

samtidigt som den antas vara begränsad, gentemot Gud, vi kanske är fria att använda oss av 

den, men det kan vara så att lika lite som Gud kan/vill kontrollera oss, lika lite kanske vi kan 

kontrollera Gud, stoppa in Gud i något fack, ”förstå”. Eller mer generellt om vår rationalitet, 

den är eventuellt begränsad så att absolut kunskap om verkligheten och dess egenskaper inte 

kan nås, vilket som sagt även gäller frågan om Guds existens.

Van Inwagen undrar också om vår rationalitet är skapad av Gud eller av naturligt ursprung. 

Att Guds skaparakt och naturligt ursprung skulle vara två skilda saker finner jag orimligt; om 

allt är skapat av Gud är ju det detsamma som naturligt ursprung, Gud är vår natur. Vilket jag 

tycker  Van Inwagens framhållande av att  vedertaget  vetande råder  kring lidandet  som en 

nödvändig del i evolutionen styrker; att Gud skapat ondskan från början blir kompatibelt med 

att lidande alltid varit/är en nödvändig del i evolutionen; ondska behövs, och Gud och natur är 

ett (om Gud finns). Jag finner resonemanget kring att intelligent liv beror på liv, liv på kemi,  

kemi  på  atomer,  atomer  på  kvantmekanik,  varav  det  sistnämnda  i  sig  är  oförutbestämt, 

intressant.  Allt  är  beroende  av  allt,  och  dess  minsta  byggsten/ursprung  är  oförutbestämt. 

Åtminstone ter det sig så för oss människor, och det kan visa på fria viljans existens i naturen, 

att  Gud som eventuellt  skapat  allt  inte  förutbestämt  allt;  livet  kan  utvecklas  åt  olika  håll 

utifrån kvantmekanikens oförutbestämdhet. Att det är oundvikligt att vi även väljer ont, och 

att det är något vare sig vi eller Gud kontrollerar. Samtidigt som det kanske bara är för oss den 

ter sig oförutbestämd, en syn som kan vara bedräglig, och för Gud är eventuellt  livet inte 

oförutbestämt; det kan t ex vara bestämt för kärlek (den eventuellt nedlagda önskan/längtan, 

kanske bara vårt intelligenta livs utveckling som är oförutbestämt, och utgången av våra fria 

36 Arendt, 1996, sid 67
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val?). Eventuell tro att vi inte är älskade, att vi är omöjliga att älska och/eller saknar förmåga 

att älska kanske är bedräglig.

Arendts skildring  av  ”judeavrättaren”  Eichmanns  rättegång  kan  bidra  med  följande  till 

debatten: Var han ett oskyldigt verktyg frågar hon, som Eichmann själv hävdade.37 Denna 

offersyn på sig själv ter sig skapa mer ondska, Eichmann ser inte att han har ett fritt val och 

eget ansvar, kanske är det även detta som gör att Gud eventuellt inte vill ha vår blinda lydnad. 

Att  lära  känna Eichmann,  att  upptäcka  att  han  inte  är  en  sadist,  utan tämligen  mänskligt 

normal38, är skrämmande, då kunde det ju lika gärna vara jag, beroende på omständigheter.39 

Denna insikt gör det lättare att kunna se något från en annan människas synpunkt, något som 

Eichmann  var  oförmögen  till.40 Han  lärde  sig  att  ej  vara  emotionell41,  han  förlorade 

arbetsglädje, initiativ, intresse; kände sig ”urblåst”42, han förlorade behovet att känna något 

alls43,  han  miste  känslan  för  det  orimliga44 –  allt  utplånat  känsloliv  omöjliggör  kärlek, 

möjliggör  ondska.  Detta  utplånande  ger  upphov  till  att  samvetet  börjar  fungera  tvärtom 

(judars avlivning bättre än svält t ex)45, en anklagelse mot sina överordnade för missbruk av 

Eichmanns lydnad46 (Anderberg kanske kan sägas anklaga Gud för missbruk av sin påstådda 

allsmäktighet och allgodhet?), till stor moralisk förvirring, till sökande av tröst i klichéer47, 

möjliggör falska skuldkänslor48, en total lagförändring (du ska dräpa etc, där lagen, inte order, 

gjorde honom till brottsling)49 och en objektiv i stället för subjektiv skuld.50 Han ber om att få 

hängas, när domen är fastställd att han ska hängas formulerar han en nådeansökan som avslås, 

vid hängningens realiserande är han upprymd51 - stor känslomässig förvirring, dock någon 

sorts känsla kvar, verkar inte kunna utplånas helt (liksom kärleken inte kan?). Brottet,  dvs 

37 Arendt, 1996, sid 22
38 Arendt, 1996, sid 30
39 Arendt, 1996, sid 262
40 Arendt, 1996, sid 50
41 Arendt, 1996, sid 70
42 Arendt, 1996, sid 83
43 Arendt, 1996, sid 129
44 Arendt, 1996, sid 183
45 Arendt, 1996, sid 94
46 Arendt, 1996, sid 164
47 Arendt, 1996, sid 56
48 Arendt, 1996, sid 237
49 Arendt, 1996, sid 142
50 Arendt, 1996, sid 264
51 Arendt, 1996, sid 236

25



Margareta Lall, 680131
hatet, blir lag, i stället för kärleken, där ondskan förlorade sin igenkännliga egenskap för oss; 

frestelsekaraktären. Frestelsen torde då utgjorts av att inte delta i processen, ”men bara Gud 

vet hur de lärt  sig att  motstå  frestelsen” skriver  Arendt.52 Uttrycker  hur Guds kärlek fick 

frestelsekaraktären,  alltså  blev  ond,  och  hur  människan  i  detta  läge  kunde motstå  (den 

omvända, nya) frestelsen! Beskriver hur vår fria vilja faktiskt tycks vara verkligt fri, och att vi 

kan. Kan vi åt det hållet, kan vi åt det andra också, även om det tycks gå lättare åt det första 

hållet. Anderbergs framställning ter sig lite så för mig också: motstå frestelsen tro på Gud, 

tron är det onda etc. 

Religionen missbrukades av Eichmanns anhang, judarna fråntogs all egendom, fick behålla 

endast ett pass och en struntsumma pengar med motiveringen: ”du hade inte mer med dig när 

du kom, du kan inte ta mer med dig härifrån”53,  ett synsätt  som återfinns i kristendomen. 

Eichmann visste att han ej skulle dödas om han vägrade lyda order54, men han kanske inte 

visste  att  han  var  älskad  om han  inte  lydde?  Han kanske  inte  kunde  älska  sig  själv  vid 

ordervägran, samtidigt som det blev svårt att göra det vid lydnad också, i grund och botten,  

vid detta deltagande; medlet var att stänga av känslorna. Eichmann menade att ingen av dem 

var så djupt övertygade för att kunna underkasta sig ett totalt värdelöst offer av hänsyn till en 

högre  mening55,  att  vägra  lyda.  Det  skulle  vara  värdelöst  menar  han  att  vägra,  men  om 

majoriteten vägrat skulle det ha haft effekt. De var redan underkastade en annan övertygelse 

tänker jag, att de var maktlösa meningslösa oälskade offer, för en högre mening: göra världen 

”judenrein”. Eventuellt eftersträvar Gud ingen av dessa underkastelser, inte för något högre 

syfte som ingen kan människa kan gripa, den enda underkastelsen som kanske är konstruktiv, 

och möjlig, kan vara den för kärleken. Vi är inga helgon, till mans, och kan inte underkasta 

oss  för  ett  gott  högre syfte.  Inte  lyckas  vi,  till  mans,  helt  underkasta  oss  ondskan heller, 

Eichmann får ingen sinnesfrid56, hans inre kamp pågår fram till hans avrättning.

52 Arendt, 1996, sid 142
53 Arendt, 1996, sid 215
54 Arendt, 1996, sid 91
55 Arendt, 1996, sid 218
56 Arendt, 1996, sid 227
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Rättegångens  huvudsyfte  var  inte  att  skipa  rättvisa,  utan  att  uppfylla  offrens  längtan  och 

kanske rätt att känna57; låter som skapa kärlek? Eller vad är det offren längtar efter om det inte 

är hämnd och rättvisa, är det att bli erkända som just brottsoffer, att de blivit grymt kränkta – 

att det ska bli offentligt erkänt? Att judarna ska få ett forum för att få ur sig sina nedtryckta 

känslor? Vilket ju också Eichmann med anhang behöver. Ang resonemanget kring godtycklig 

gräns vid t ex straffutdömande, sägs här att inget straff hade varit tillräckligt för att förhindra 

nya liknande brott58, vilket motsäger att Gud måste dra en gräns någonstans, och vilket jag 

tangerat tidigare, att det kanske är vi som kontinuerligt drar en gräns för kärlekens intåg i våra 

liv. Hur som helst, kontentan blir för mig att det eventuellt endast är Guds kärlek som kan 

hindra  dessa  brott.  ”Brott  mot  freden  inbegriper  helhetens  ackumulerade  ondska”  menar 

Arendt59, och fred associerar jag till kärlek; och tesen kan redigeras till ”brott mot kärleken 

etc” Vidare sägs ondska kränka naturlig  harmoni,  och bara hämnden kan återställa  den.60 

Kärlek är naturlig harmoni, ondska är ickekärlek/hat i någon form; ett forum där kärleken får 

råda/känslorna ventileras ser jag som återställandet, och är tveksam till att hämnden skulle 

utgöra ett sådant forum. Hämnden tror jag eventuellt bara kan erbjuda en kortsiktig fristad och 

den kanske inte är den kärlek som både offer och förövare antagligen behöver, och därmed 

antagligen inte en långsiktig, hållbar återställning, enligt min begränsade uppfattning.

Neiman inleder sin bok med att citera Wittgenstein, vilken menar att det som är viktigast för 

oss är dolt pga dess enkla och familjära essens.61 Kärleken är viktigast, mest grundläggande, 

finns överallt,  dold eller  synlig,  tänker  jag,  och Anderberg missar  eventuellt  att  se  denna 

kärlek;  teodicéer  komplicerar  något  som  är  fundamentalt,  enkelt.  Hegel  menar  att  vi  är 

beredda att offra våra liv för att finna vår identitet, vilket sker i den andres igenkännande 62, 

dvs i/av kärlek, inte kunskap, tänker jag. Voltaire ser en grogrund för ondska i att se sina egna 

problem som störst, och menar att ha roligt och få alla människor någon möter att berätta sin 

historia är vägen ut från detta63, vilket jag också ser som kärleksfullt agerande; lyssna, ta del 

av – det minskar ens egen osunda fokusering på egna problem och samtidigt reduceras de när 

57 Arendt, 1996, sid 248
58 Arendt, 1996, sid 259
59 Arendt, 1996, sid 243
60 Arendt, 1996, sid 263
61 Neiman, 2002, sid 1
62 Neiman, 2002, sid 96
63 Neiman, 2002, sid 134
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jag får dela med mig av dom och när jag får lyssna till andras. Det blir en sund fokusering på 

egna och andras problem, när de inte bevaras i hemlighet, och denna erfarenhet kan alstra tro 

som inte förnuft kan menar jag. Vid detta förfarande uppnås kontakt med en kraft större än jag 

själv,  när  jag  går  ”utanför”  mig  själv,  och  lämnar  ut  mitt  eget  ”själv”.  Freud  menar  att 

berusning är bästa sättet att lindra lidande på, men är begränsat och ej en flyktväg möjlig för 

alla, samt att kärlek är bättre64, och en effektiv form av denna kärlek är just delandet med 

varandra.  Detta förfarande innebär också att  vi blir  sårbara, och blir mest försvarslös mot 

lidandet enligt Freud. Sårbarheten instämmer jag i, försvarslösheten beror på vad jag menar är 

lidandet: att bära allting själv, leva i min egen ”bubbla”, i självömkan, eller få dela livet med 

andra, ”blotta sig”. Jag antar att det sistnämnda kan ge upphov till ett större lidande, beroende 

på  vilken  respons  jag  får  vid  delandet,  vilket  gensvar,  eller  vilken  förväntan  jag  har  på 

gensvar/respons, i vilket syfte jag delar med mig. Om det är för medhåll, sympati, eller bara 

för att avlasta mig oavsett respons. Mill menar att Gud själv fördömer tendenser till teodicéer 

hos Jobs vänner i Bibeln65, endast Job är den som talar sanning, och vad är det då Job talar? 

Främst är det ur sitt hjärta, sin historia, det han känner. Camus menar att kämpa emot döden 

betyder att livet har en mening, och att självmord är det enda allvarliga filosofiska problem 

som finns.66 Självmord  är  motsatsen  till  ”kärleksdelandet”,  samt  ett  eventuellt  resultat  av 

”kärleksdelandets” frånvaro, som jag ser det. Anderberg står för ett  slags inre självmord i 

mina ögon, då han ”tvingar” sig leva utan Gud för att hans förnuft har kommit fram till att det  

är det enda rätta, fast han erfar hur oerhört svårt det är. Horkheimer säger att religionens goda 

är den ännu-ej-tyglade impulsen som insisterar att verkligheten borde vara annorlunda, alltså 

en bibehållen längtan. Anderberg dödar sin inre längtan, men lyckas som sagt inte helt, för det 

är eventuellt mot hans natur, hans skapelse. Att det förhåller sig så kan bero på att han är 

skapad  av  Gud.  Några  ser  kravet  på  belöningar  som  ondskans  problem.67 När  vi  inte 

tillgodogör  oss  av  ”kärleksdelandet”,  kanske  belöningar  ska  kompensera  oss  i  stället, 

eventuellt  fordras större och större belöningar  allteftersom, och kan eventuellt  då leda till 

destruktiva besattheter, då det egentligen kan vara något annat som vi behöver.

64 Neiman, 2002, sid 233
65 Neiman, 2002, sid 291
66 Neiman, 2002, sid 294
67 Neiman, 2002, sid 319
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Phillips påpekar att lika lite som vi kan säga allt på en gång, kan inte Gud det heller. 68 Jag 

tänker: kanske inte för att Gud inte skulle kunna ha förmågan göra det, men kanske för att vi 

inte har förmågan ta emot allt på en gång, kanske inte på ett sätt som är konstruktivt för oss? 

Eventuellt  nödgar kärleken en progressiv process; kärlek växer fram, det ”bankas” inte in. 

Vårt problematiska arv i religionsfilosofi utgörs bl a av dilemmat varför Gud tycks hela ett 

fåtal och ignorera majoriteten menar Phillips.69 Mitt svar är att det kanske även här behövs en 

process,  längs  vägen  vi  befinner  oss  på,  och  att  det  kan  vara  för  kärlekens  och  t  ex 

tacksamhetens skull. I den helades omgivning, som bevittnar förändringen, kommer eventuellt 

fler till tro, kärlek. Samtidigt som visst lidande kanske måste finnas kvar tills alla kapitulerat 

för  Gud,  tills  alla  eventuellt  blivit  kärlek.  De lidande kanske  finns  kvar  som mål  för  de 

troendes kärlek. Om alla blev helade i en klump, skulle kanske inte kärlek kunna växa fram. 

Och på slutet  av Guds plan  ska alla  eventuellt  vara  helade.  Gud kanske  behöver  oss  för 

realiserande av sin kärlek, han kan t ex inte slicka en glass.70  Att säga att Gud inte borde 

räddat någon då han inte kunde rädda alla är att göra Gud som oss.71 Vi bör tacka Gud för 

livet, i sin helhet, trots allt, det är vår fria vilja få vara människa; ett gott som vi inte ”äger”,  

och det är våra val/handlingar som är onda/goda, inte vi.72 Frihet till mänskligt liv, som ytterst 

bygger på den oförutbestämda kvantmekaniken. Det friar dock inte Gud från ansvar.73 Vårt 

problematiska arv består också av att det är en helt annan sak vänta på Gud än att vänta i 

okunskap.74 Kanske okunskap om kärleken, i utebliven erfarenhet/möte av den, tänker jag.

Det är ont för människan försöka förstå Gud, placera Gud i rätt fack – det är bortom moral; 

Phillips  instämmer  här med Van Inwagen.75 Vi bör gå vidare från vårt  problematiska arv 

genom att fortsätta med det vi kan göra något åt (”kärleksdelande” tänker jag främst), och 

acceptera det vi inte kan förändra (andras syn på Gud, andras val t ex).76 Tennessen menar att 

martyrer gömmer sin förtvivlan i sina hjärtan.77 Självmord är ingen tillflykt, räddning78, det är 
68 Phillips, 2004, sid 12
69 Phillips, 2004, sid 18
70 Phillips, 2004, sid 23
71 Phillips, 2004, sid 107
72 Phillips, 2004, sid 95
73 Phillips, 2004, sid 109
74 Phillips, 2004, sid 108
75 Phillips, 2004, sid 124
76 Phillips, 2004, sid 132
77 Phillips, 2004, sid 133
78 Phillips, 2004, sid 264
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som nämnts tidigare, inte kärlek. Wittgenstein menar att det är bättre att försöka beskriva än 

förklara,  låta det mer ”tala  för sig själv”79,  alltså  hellre  försvar (Van Inwagen) än teodicé 

(Anderberg) samt kanske är vad Gud gör: låter kärleken tala för sig själv, genom erfarenhet, ej 

intellektuell teori. Om Gud är kärlek så har Gud ej två attribut; makt och kärlek. Guds enda 

makt  är  kärlekens  makt.80 Medkänsla  är  att  känna  Gud.81 Weil  menar  att  det  religiösa 

fenomenet att överlämna sig själv helt (åt Gud eller något annat högt), att bli ett ”inget” är  

oansvarigt och innebär att vederbörande ignorerar sitt beroende av medmänniskor och deras 

beroende av en själv.82 Jag instämmer,  det torde ligga utanför vår  förmåga hur ett  sådant 

överlämnande ska utföras, hur Gud eventuellt vill ha det, och det påminner om ett eget inre 

andligt självmord inte delta i människogemenskapen, livet, kärleken, vilket jag uppfattar att 

Gud kanske inte vill ha. Ett överlämnande till kärleken här, kan vara ett överlämnande till 

Gud, som jag ser det. Och jag instämmer med Rhees i att vi bör acceptera vår begränsning, 

våra tillkortakommanden som uppstår i nära relationer; den acceptansen är ödmjukhet inför 

Gud och inte att ”älska fel” som Weil vill kalla det, det är ondska att klandra sig själv så, inte 

få vara ”jag”.83 Enligt Bibeln är vissa dömda till evig separation från Gud84, vilka klarar sig? 

Behöver inte vara alla kristna, utan framför allt de som älskat (oavsett känner till Kristus eller 

inte).85 Ondskans problem, som inte är intellektuellt (varav Anderberg inte kan komma åt det, 

som går den intellektuella vägen) bör diskuteras med ”fruktan och darr”86, dvs kan innebära 

med känsla, kärlek tänker jag. Phillips menar också att det inte finns några rent frivilliga offer, 

inte ens Kristi offer var helt frivilligt, i alla offer finns en brutenhet som inkluderar bitterhet.87 

Brutenheten  kanske  behövs  för  vårt  beroende  av  varandra  och  kärleken?  Och  den  kan 

eventuellt aldrig ”tänkas” bort.

Gott  för  människan,  enligt  mitt  val  av  position,  blir  således  att  älska  Gud,  sig  själv, 

skapelsen, sina medmänniskor. Detta utgör vår högsta moral och är vårt ansvar kring ondskan. 

Att våga tro/lita på ett gudomligt högsta väsen; att jag är älskad av detta, och ej tvångsstyrd.  

79 Phillips, 2004, sid 136
80 Phillips, 2004, sid 216
81 Phillips, 2004, sid 239
82 Phillips, 2004, sid 243
83 Phillips, 2004, sid 243
84 Phillips, 2004, sid 253
85 Phillips, 2004, sid 256
86 Phillips, 2004, sid 274
87 Phillips, 2004, sid 272
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Gott att tacka för den värld vi fick, upphöra söka felet i förutsättningarna, och lägga över 

skulden/hela ansvaret på dem. Acceptera Guds erbjudande. Se att Guds vilja eventuellt inte är 

krav, utan den kan vara kärlek. Gud kan sägas ha en önskan, inte ett krav, om att vi ska tro, 

älska. Kraven kanske har pålagts av människan, vilka i så fall är av ondo. Det är gott att inte  

göra oss till offer. Att inte kräva av oss att vi ska förstå, veta, ha kontroll, på allt kring Gud. Ej 

kräva av oss att klara oss utan Gud. Gott att slippa tvångströjan att inte få älska/ge kärlek pga 

av världen/omgivningen kan inneha starka invändningar. Våga utvidga våra snäva gränser för 

att ge kärlek. Våga erkänna och bejaka vår innersta längtan. Inte särskilja människor i vi/dom, 

goda/onda; vem som helst kan älska/inte älska, utföra/delta i grym ondska. Gott att få vara 

emotionell, leva i gemenskaper, dela livet med andra. Gott att ej framställa tron som en feg, 

ond frestelse. Gott att tala ur hjärtat, ej ur hjärnan. Att inte göra Gud till ett väsen som oss. Att 

inte  klandra  sig  själv  för  sin  otillräcklighet  i  nära  relationer;  vi  är  alltid  på  väg, 

utvecklingsbara  etc.  Motta  Guds  kärlek,  som reducerar/eliminerar  behoven av  belöningar, 

vilka leder till ondska.

Gott för Gud  finner  jag vara att  Gud eventuellt  inte  tvångsstyr  oss,  utan kanske ger oss 

fullständigt fri vilja. Liksom vår smärtsamma väg mellan Guds givna ursprung och mål. Att 

lidande och ondska existerar. Vårt fria gensvar, ansvar. Att Gud är den Gud är (dold, mystisk)  

och att vi är dom vi är; benägna att välja ont, eller gott. Att människan ifrågasätter, reflekterar; 

främst  känslomässigt,  och  inte  lyder  blint.  Ont/dåligt  för  Gud  är  när  människan  begår 

självmord, eller gör sig själv till ett ”inget”. Vi, och skapelsen, denna värld, är goda för Gud. 

Vårt  samarbete  med  Gud.  Vår  ökade  insikt  om  kärleken.  Att  vi  avlägsnar  våra  egna 

begränsande krav på oss själva, att vi kan vidga våra perspektiv gentemot vår omgivning, att 

vi brukar vår fria vilja. Att vi lär känna Gud.

Gott för både/och är Guds och människans eventuella ömsesidiga längtan, önskan, sårbarhet, 

beroende.  Den  ömsesidiga  ”icke-kontrollen/släppa  taget-policyn”.  Guds  och  människans 

förening,  kärlekens  realiserande,  bägges  ansvar  för  detta.  Det  ömsesidiga  behovet  av 

varandras  existens;  krävs  två  parter  för  kärlek.  Människans  oförutbestämdhet  i  livet,  och 
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hennes  ”bestämning”  för  kärlek.  Och/eller  människans  insikt  om  den  minsta  partikelns 

oförutbestämdhet, samt dess tillhörande i en bestämd enhet. Den ömsesidiga underkastelsen 

inför kärleken. Kärlekens enkelhet; den är banal, som inte kräver några förkunskaper. Att inte 

särskilja Gud och natur.  Att  se Guds och människans  skuldfrihet.  Att  människan är Guds 

tunga, mun, händer, armar, famn, öra, öga gentemot sin omvärld.

3. SAMMANFATTNING

Ondskan i sig är eventuellt inte ond för Gud; det kan det vara icke-kärleken som är. I så fall  

kan det vara därför Gud inte stoppar ondskan; tvång är eventuellt en metafysisk omöjlighet 

för  Gud.  Denna  icke-kärlek  skapar  kanske  mer  ondska,  för  och  av  människan.  Gud  och 

människa kan ha ett delat ansvar, bägge lika oumbärliga, bägge lika skuldfria. Ondskan är ond 

för människan, och ska så vara, annars skulle den sakna effekt. Det behöver inte vara så att  

ondskan är den som för oss tillbaka till Gud, utslagna i en återvändsgränd; behöver inte vara 

så det började. Eventuellt  hamnade vi där pga att  vi vände oss bort  från Gud, och det är 

snarare Guds eviga kärlek, vår odödliga inneboende längtan, som för oss tillbaka; inte själva 

nöden; den längtan vi eventuellt försökte fly ifrån, vilket Anderberg tycks mig försöka med; 

att kringgå denna längtan med intellektuellt avskrivande. Och ondskan kan upplevas olika för 

Gud och människa, längs Vägen, innan vi är återförenade. Att Gud är med/i alla, gör kanske 

ondskan lättare att uthärda.

Den egentliga ondskan kan vara, som nämnts, icke-kärleken, både för Gud och människa. 

Gud kanske tillåter världens ondska som en del i skapelsen, för kärlekens skull. Att bara tillåta 

det goda alternativet skulle ha inneburit en begränsning av kärleken; något som eventuellt inte 

låter sig göras. Och Job känner ingen självömkan på slutet  när ”sanningen” uppdagas för 

honom, när han får möta  kärleken.  Då upphör hans klagan över sin grymma väg, han är 

tacksam för den, han ångrar sin klagan!88 Job ser inte sin väg som en grym, onödig omväg, till 

88 Bibeln, 2000, Job 42:6
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sitt  ”goda” slut,  vilket  han inte vet om just  då heller,  i  alla  fall  inte det  ”världsliga”;  det 

kommer senare.89 Han ser kärlekens goda slut omedelbart,  och det tycks räcka för honom. 

Resten kanske följer per automatik. Som nämnts; kärleken är ovärderlig. Jobs vänner bidrar 

till/ökar ondskan: de försöker tillrättavisa Job hur han ska tänka etc, förmanar och klandrar. I 

stället för att bara lyssna och låta vara, skänka honom smärtlindring i den lilla mån de förmår 

(mat, pengar, medicin, kärlek etc). Det lilla som kan betyda ”det stora” för den drabbade.

Människan kan lindra ondskan för varandra, genom att erkänna att den existerar, och genom 

att dela. Bara för att den eventuellt är nödvändig och en naturlig del i skapelsen, så upphör 

den inte vara ond, utan utgör ett mål för kärlek. Och trots att ondskan eventuellt behövdes i 

skapelsens början, ska den kanske elimineras i slutet. Gud skapade oss eventuellt för kärlek, 

och när vi har nått/realiserat denna kärlek, då kanske ondskan inte behövs mer, och då kan 

den vara besegrad.

Gott kan således vara allt som gör oss kärleksfulla. Människans och Guds existens kanske är 

goda, gentemot varandra. Det verkar gott att reflektera, ifrågasätta, men att göra det utifrån 

sitt hjärta främst, och inte sin hjärna (”jag förstår inte i hjärtat varför, jag är arg Gud etc”) 

Kärnan, nyckelordet, svaret, lösningen kan vara kärlek. Eventuellt är kärlek ytterst moralen, 

rätt,  och  icke-kärlek  det  onda,  ”dåliga  saker”.  Kärlek  kan  vara  det  intelligentaste  att 

veta/tänka, det enda som kanske ger verklig makt, och eventuellt alltid möjlig oavsett hur en 

situation ser ut; det råder kanske alltid obegränsade möjligheter att ge/ta emot. Kärlek, som 

inte låter sig kalkyleras; sådan kalkylering är en metafysisk omöjlighet för Gud och människa, 

och kärleken vår metafysiska nödvändighet? Kärlek, som inte låter sig jämföras, beräknas, 

bedömas, belönas, begränsas. Som inte kräver att ”ha rätt”. Den snarare  är rätt. Och, som 

nämnts,  det krävs två parter  för kärlek;  det  räcker inte med en part/ett  väsen,  oavsett  hur 

allsmäktigt och allgott det än skulle vara. Och som i alla relationer har bägge ansvar. Kärleken 

kanske vill föra ihop ”Bilden” (Gud) med ”avbilden” (människan), till en ”helbild” (kärlek). 

Allt  detta  förutsatt  att  Gud existerar,  en möjlighet  inget  intellektuellt  avfärdande kan helt 

utesluta. Svaret; kärleken, är enkel, banal – såsom ondskan sägs vara av t ex Arendt. Enkel att  

89 Bibeln, 2000, Job 42:12-13
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förstå, men som tycks svårare att praktisera. Vi kan, och ska, göra något: vara kärlek/älska. 

Det framstår för mig som det mest intelligenta vi kan göra.

Jag känner mig övertygad, överbevisad i min egen uppfattning, av mig själv, med hjälp av 

andras tänkande, men jag kan bara tro att det förhåller sig så som jag skriver, jag kan inte äga 

absolut visshet. Jag, som alla andra, saknar naturligtvis också möjlighet att förstå konceptet 

Gud fullt ut (eller till någon grad över huvud taget?), Guds eventuella väsen och syften etc. 

Jag har en begränsad uppfattningsförmåga, men det är ju också endast utifrån den jag kan 

”arbeta”, precis som Anderberg, Van Inwagen och alla andra. Vidare, jag ”vet” bara vad som 

fungerat i mitt (och flera andra medmänniskors) liv: kärlek, och här har jag gjort en ansats att 

finna  grund  för  detta  även  inom religionsfilosofin.  Med  en  avsikt  att  gå  till  väga  på  ett  

ödmjukt sätt, något som jag kanske inte lyckas med hela vägen; kanske inte i mina samtliga 

uttryck. Jag är medveten om att jag tenderar bli tendentiös,  något jag försöker stävja men 

antagligen inte lyckas  med helt,  för det övergår troligen min förmåga. Alla brinner vi för 

”vårt”, och kanske ska det tillåtas; kan väl vara en del av kärleken?
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