OM GUDS KÄRLEK OCH MÄNNISKANS LIDANDE
Bibeln visar att det finns ett samband mellan
- att Gud – hela universums suveräne skapare - skapade den enastående människan till sin avbild
- att Gud älskar och respekterar människan
- att Gud gav människan frihet och ansvar – gjorde henne myndig
- att människan möter glädje och lidande. Och att människan - i detta - är kvalificerad att påverka
andras och sitt egen livskvalitet - för tid och evighet.
Tron säger att människan har fått möjligheter att påverka positivt
- genom att älska sin nästa - med Den Helige Andens hjälp.
- genom att förmedla budskapet
1. om Jesu – min Herres - liv, död och seger över döden. Att Han är FRÄLSAREN!
2. om Guds kärleksfulla och eviga omsorg om dem, som vill tro på Jesus.
3. om att ha gemenskap med och samarbeta med Gud.
Se länken ”OM VÅR TRO” på Björnstorpskyrkans hemsida www.oskarstrom.pingst.se .
Hur definieras meningslöst lidande? Är smärtan vid en människas födelse - ett lidande, och samtidigt
en del av något större - som är gott? Det är vanligt att människor accepterar detta lidande – frivilligt.
Målsättningen kan bestämma om lidandet – dess omfattning - är meningsfullt. Personligen tror jag,
att det finns meningsfullt lidande i himlen. Det finns bibelställen som antyder det.
Tyvärr skapar en del människor medvetet - enorma, "meningslösa" lidanden - styrda av sina speciella
målsättningar. Och det finns mycket meningslöst lidande i den "fallna" skapelsen.
En viktig orsak till lidande är döden. Allmänt kan man säga, att döden ger rädsla under livet, ångest i
dödsögonblicket och påverkar de överlevande - negativt. Tron säger att det inte finns någon död i
himlen.
Många ansvarsfulla val i livet kan vara komplicerade. En illustration: Att vara mänsklig förälder till ett
växande barn innebär en konflikt mellan
- att ge barnet möjlighet att välja själv – att mogna.
- att skydda barnen från att skadas - att minska barnets lidande.
Föräldrarnas kärlek visar sig i två motstridiga omsorger. Utan att värdera - lidandet ökar förälderns
valmöjligheter. Exempelvis kan man bli tvungen att välja mellan lidande på kort eller lång sikt: Skall
barnet tvingas att gå till tandläkaren, så att det slipper större besvär senare? Ell er att ställa den
enskildes lidande mot de mångas: Är det bra att din dotter/son tar ett riskabelt uppdrag som
"frihetssoldat"- för många andras bästa?
Skaparen tycks ha gjort ett val, som har givit Honom en liknande situation. Något som människan
kan "förstå". Bibeln visar att hon kan samarbeta med Honom - och samtidigt vara självständig. Gud
älskar och respekterar människan!

En del anser att skaparen måste anses vara "absolut" god, allsmäktig och rättfärdig. Och att
människans strävan – i allra första hand - måste vara att se Gud som större än allt vad människan kan
beskriva. De anser att allt annat är ”meningslöst”. Andra menar att Han måste motverka allt lidande.
På något sätt gör man den begränsade människan till norm – utan att göra det. Men människan har
inte tillräckliga ”resurser” för att ”förstå” Gud. Det visar sig i att vi inte ens förstår Hans högst
konkreta skapelse och människans egen högst påtagliga utrustning.
Skaparens allmakt och hur Han använder den är två olika frågor. Det verkar som Han har makt att
göra val, som begränsa Hans "rörelsefrihet".
Tron säger att skaparens egen undervisning av människan är helt avgörande. Han tar hänsyn till sin
avbilds begränsningar och älskar henne ”som hon är”. Han låter människan ”förstå”. Gud själv är
”normen”.
Vår tro:
I princip har Skaparen makt att bryta sitt "avtal" med människan - när Han vill. Men Han väljer att
inte göra det. Gud vill älska, respektera och skydda den myndiga människan - och aktivt bevara sin
skapelses mål och mening. Han gör det – i fösta hand - genom Gud/människan/Guds son Jesus.
Jesus Kristus har visat på Guds kärlek – och gjort det möjligt för oss att bli räddade för tid och evighet
– av nåd. Hans liv, offer och uppståndelse försonade mänskligheten med Gud – enligt Guds egen
plan. Jesus betonade att Gud är allas allsmäktige far - full av omsorg. Hans målsättning är att alla
skall bli räddade - av fri vilja – på Guds villkor.
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