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  Tre andre gode grunde imod den kristne tro? 

Lidelsens og det ondes eksistens i verden 

1. ”Lidelsens problem” – ”det ondes problem” – ”teodicéproblemet” 
2. Ligheder og forskelle mellem lidelse og ondskab . 

a. Hvad er lidelse? (fysisk, psykisk) – det behagelige. 
b. Hvad er ondskab? (moralsk ondt) – det gode 
c. Det, der er ondt, og det, der gør ondt. Det onde, det vonde (norsk) 
d. Sammenhæng mellem lidelse og ondskab 
e. Forskel mellem lidelse og ondskab 
f. Det onde er tilsyneladende et alvorligere problem end lidelsen 

3. Hvordan skal vi forstå døden? 
Var vi mennesker oprindelig skabt udødelige? 

4. Hvordan skal vi forstå lidelse og død i dyreverdenen? 
5. Et teoretisk og et eksistensielt problem 
6. Et uløseligt problem? 

a. Lewis 
b. Plantinga 

7. Det ondes/lidelsens problem har tre grundkomponent 
Guds godhed 

Guds almagt 

Det ondes/lidelsens eksistens 

 ”Et trilemma” 

”Løsningen” på det ondes/lidelsens problem er da at præcisere de nævnte tre 

grundkomponenter, samt at se på forholdet mellem Gud og det onde/lidelsen 

8.  Gudsforståelsen og det onde/lidelsens problem 
Gud skal være skaberen og have magt 

Dualisme 

Buddhisme 

Gud og det dæmoniske 

Almægtig og kærlig 

9.  Hvad skal vi forstå ved Guds almagt? 
Omnipotens/pantokrator 

En af kærligheden kvalificeret almagt (Wigen) 

Menneskets frie vilje 

Gud – Djævelen – mennesket 
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10.  Hvad skal vi forstå ved Guds kærlighed/godhed? 
Kærlighed/venlighed (C. S. Lewis) 

11.   Forskellige opfattelser af ”det onde” 
Det onde er dybest set ikke ondt (hinduismen) 

Det onde er mangel på godhed (privatio boni) (Plotin) 

Det onde er nødvendigt som pædagogisk middel (Irenæus) 

Det onde er nødvendigt som kontrast til det gode (Augustin) 

Det moralsk onde er en konsekvens af det metafysisk onde (Leibniz) 

Det onde er en kilde til besindelse og barmhjertighed (Lewis) 

12. Det onde og den onde 
13. Det ondes oprindelse 

Det onde skyldes mennesket 

Det onde skyldes Djævelen 

Det onde skyldes Gud 

 Det onde er der bare 

14. Den ondes oprindelse 
En falden engel 

15. Forholdet mellem Gud og det onde/lidelsen 
16. Virkelighedens karakter 

Dualisme: virkeligheden er splittet mellem Gud og Djævelen 

Monisme: splittelsen findes i Guds eget væsen (Løgstrup, Peter Olsen) 

Monisme med en dualistisk dimension 

17. Forskellige teodicetyper 
c.  Irenæus 
d. Augustin 
e. Leibniz 
f. Løgstrup 

18.  Menneskesyn 
- mennesket er umodent 

- den frie vilje 

19. Gud kan benytte lidelsen til at bekæmpe det onde. 
20. Løsninger, der vil fastholde både Guds almagt og Guds kærlighed (Irenæus, Augustin, Leibniz) 
21. Løsninger, der vil præcisere Guds almagt (Hallesby, Hygen,Wigen, Sölle) 
22. Løsninger, der vil præcisere Guds kærlighed (Løgstrup) 
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Konklusion vedr. indvending 1 

 

 

De bibelske skrifter er forfalskede? 

1. Bibelen er særdeles central for den enkelte kristne, for den kristne menighed og for den kristne tro 

- personlig andagt og bibellæsning 
- prædiketekst ved gudstjeneste 
- vejledning for tro og liv (dogmatik og etik) 
- trosbekendelserne   

2. Derfor er indvendinger imod de bibelske skrifter en alvorlig sag: Der er fejl i Bibelen. De bibelske 
skrifter er forfalskede: 

- De bibelske skrifter rummer fejl og modsigelser (liberale teologer) 
- De bibelske skrifter er ikke historisk troværdige (historikere og liberale teologer) 
- De bibelske skrifter holder ikke mål set med naturvidenskabelige briller 

(naturvidenskabsmænd) 
- De bibelske skrifter er i historiens løb blevet forfalsket (islam) 
- Det er de forkerte skrifter, der er kommet med i den kristne bibel (nyreligiøse 

m.fl.) 
3. Fire slags bibelsyn: 

- Bibelen er en bog som alle andre, d.v.s. en helt og aldeles menneskelig bog 
- Bibelen er ikke (som helhed) Guds ord, men den rummer Guds ord. Derved 

slipper man eksempelvis for at skulle stå til ansvar for nogle af de problematiske 
tekster i GT 

- Bibelen er som helhed både Guds ord og menneskers ord 
- Bibelen er udelukkende Guds ord. Jf. islams forståelse af Koranen som en kopi af 

den himmelske Koran (diktatteorien) 
Debatten mellem konservative og ortodokse i Danmark foregår i det store og hele på niveau 

3. NB: Bibelsyn og bibelpraksis 

4.   Indvending 1: De bibelske skrifter rummer fejl og modsigelser! 
- Tre eksempler:  

1. Hvad blev skabt først: mennesket eller planterne (1 Mos 1 og 2)? 
2. Var der ét eller to æsler, da Jesus red ind i Jerusalem? Mattæus (21.1ff) 

taler om to, mens Markus (11.2) og Luk (19.30) taler om ét. 
3. Hørte Paulus’ rejseledsagere Jesu stemme ved Paulus’ omvendelse udenfor 

Damaskus? (Ap. G. 9.7 sammenlignet med Ap.G 22.9) 
- Hvad er Bibelen for en bog? 

1. En skildring af Guds historie med mennesket og verden fra skabelsen af og 
til fuldendelsen. Men ikke en historiebog eller en naturvidenskabelig bog 
efter moderne videnskabelige præmisser. Johs 20.21 og 1 Tim 3.16-17. 

2. Modsætningerne kan negligeres, men de kan også overdrives. På 
detaljeplan kan man (efter mit skøn) finde unøjagtigheder og modsigelser. 
Men den kristne menighed har aldrig haft problemer med at læse Bibelen 
som en sammenhængende og entydig beretning. 

3. Bartholdy og hotelbranden i Haslev    
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5.   Indvending 2: De bibelske skrifter er ikke historisk troværdige! 
- De bibelske skrifter har ikke haft til hensigt at skildre historie efter moderne 

vestlige kriterier for historieskrivning 
- De bibelske skrifters troværdighed er ikke desto mindre utallige gange blevet 

verificeret af andre skriftlige kilder og af arkæologiske fund. 
- Jesu liv er bedre bevidnet end en række andre centrale antikke personer  

6. Indvending 3: De bibelske skrifter holder ikke naturvidenskabeligt mål!  
- De bibelske skrifter har slet ikke til hensigt at konkurrere med moderne 

naturvidenskab. Hvad er mest sandt: Gud skabte eller kosmos blev til ved 
kemiske og fysiske processer? 

- Bibelen rummer mange genrer, eksempelvis poesi. Salme 114.  
- Alligevel giver Bibelen forbløffende nok både udtryk for, at universet ikke er 

evigt, men har en begyndelse, og giver i 1 Mos 1 en beskrivelse af 
skabelsesrækkefølgen, der i det store og hele synes at svare til den gængse 
naturvidenskabelige opfattelse. 

7. Indvending 4: De bibelske skrifter er i historiens løb blevet forfalsket! (islam) 
- Intet tyder på, at det er tilfældet 

1. Vi har mange hundrede manuskripter af NT fra tidligt i det andet 
århundrede og frem til Muhammeds tid, 570-632 (og også efter 
Muhammed og frem til bogtrykkerkunstens opblomstring) som kun 
rummer ubetydelige afvigelser. 

2. Vi har ligeledes mere end 3000 GT- manuskripter fra tiden før 
trykkekunsten. 

3. Endelig giver Dødehavsrullerne os et vidnesbyrd om, hvor nøje man har 
været med at overlevere de bibelske tekster frem til i dag 

8. Indvending 5: Det er de forkerte skrifter, der er kommet med i Bibelen (kanon)!  (Nyreligiøse m.fl.). 
Bl.a. kejser Konstantin bestemte, hvilke skrifter, der skulle med, og hvilke skrifter, der skulle 
udelukkes. 

- Denne indvending holder af flere grunde ikke vand 
1. Vi har meget tidligt klare vidnesbyrd – både direkte og indirekte - om, 

hvilke skrifter, der blev regnet for autoritative, nemlig dem, som findes i 
den nuværende kanon. 

2. De skrifter, som var omdiskuterede, var Hebræerbrevet, Jakobs Brev, 3. 
Johs., Judas og Johs. Åb, 

3. De skrifter, som man (de nyreligiøse m.fl.) gerne vil have med, 
Thomasevangeliet og Judasevangeliet, har aldrig været alvorlige kandidater 
til at komme med i kanon 

4. Kirkemødet i Nikæa i 325 beskæftigede sig slet ikke med 
kanonspørgsmålet, men om treenighedsdogmet. 

5. Barnabasevangeliet (muslimsk) møder vi først meget sent og kan ikke være 
skrevet før efter år 1343. 

6. Kriterierne for hvilke skrifter, der skulle med: 
a. Apostolicitet 
b. Ortodoksi (den rette lære) 
c. Katolicitet (liturgisk anvendelse)  

Konklusion vedr. indvending 2:  Af de fem indvendinger, som vi har beskæftiget os med, er der altså 
ingen, som for alvor bør tage frimodigheden fra os. De tre første: om modsigelser i Bibelen, om 
Bibelens manglende historiske og naturvidenskabelige pålidelighed kan vi alle møde med oprejst pande 
fordi Bibelen er ude på noget andet jf. 2. Tim 3.16 og Johs 20.21. Og de to sidste indvendinger om 
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senere forfalskninger af de bibelske skrifter og om at der burde have været andre skrifter med hører 
simpelthen ingen steder hjemme.  

Vi befinder os med andre ord på særdeles tryg grund, når vi i vores daglige andagt og i kirkens 

gudstjeneste som noget helt naturligt tager udgangspunkt i Bibelen. 

 

   

Hvorfor netop kristendommen? 

       2 grundspørgsmål: 

Er de forskellige religioner dybest set ens? 

Hvis ikke, hvorfor så netop vælge kristendommen? 

1. Kristendommen og de andre religioner 

a. ”Religious Worlds” 

b. Tror man på den samme Gud i alle religioner? 

i. Én gud - mange guder 

ii. En personlig gud – en upersonlig gud 

iii. En gud hinsides godt og ondt – en kærlig og retfærdig gud 

iv. En gud identisk med verden – en gud forskellig fra verden 

v. Treenigheden, Inkarnationen og korsdøden. 

vi. De mellemøstlige og de fjernøstlige religioner 

2. Hvorfor netop kristendommen? 

i. Er kristendommen intolerant? 

ii. Tre sandhedsteorier 

1. Korrespondens 

2. Koherens 

3. Pragmatisk 

iii. Kristendommens sandhed 

1. Kosmos’ karakter 

2. Den bibelske antropologi 

3. Jesu opstandelse 

iv. Den geografiske tilfældighed 

v. Er alle religioner lige gode? 

vi. Kristendommens syn på andre religioner. C.S. Lewis’ opfattelse: 

1. Eksklusivisme 

2. Inklusivisme 

3. Pluralisme 

4. Hvorfor netop Jesus? 

a. Chestertons og Lewis’ ræsonnement 

b. Det rene vanvid 
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c. Forskellige træk ved Det nye Testamente taler for dets 

troværdighed 

d. Opstandelsens faktum 

5. Hvad med alternativerne? 

a. Forskellige opdelinger af de andre religioner 

b. Er de velbegrundede? 

c. Er der andre troværdige frelser-skikkelser? 

 

Kurt Christensen 


