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Abstract 

 

The amount of evil that we can see in our world might make the thought of a kind and caring 

God as its creator paradoxical. This is what is generally called the problem of evil and the 

topic of this study. This is a literature study which is based on qualitative analysis and 

hermeneutics as our method. We have chosen to research this problem with the emphasis on 

two different theodices. One of these theodices is written by John Hick and the other by C.S 

Lewis. We have researched both the theodices, and the background to the problem itself. In 

this study we have expanded on important concepts regarding the problem of evil and we will 

show you two different explanations as to why God and evil coexists.  We have reviewed both 

theodices and analysed them. We have reviewed similarities and differences as we tried to 

reach the core of each theodicy. Both theodices have been evaluated according to a model for 

what constitutes a successful theodicy and from that we have drawn the conclusion that both 

of these theodices are credible, despite our initial doubts. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

En gud som kunde tillåta förintelsen, som kunde fortsätta att tiga under utrotningen, 

som kunde ”dölja sitt ansikte” medan den pågick, var inte värd att tro på. Visst kan 

det finnas en gräns för hur mycket vi kan förstå om Honom, men Auschwitz krävde 

en orimlig brist på förståelse. Inför en sådan ondska var Gud, den gode och mäktige, 

alltför oförklarig, varför människor sade ”Gud är död”
1
. 

 

Ovanstående ord är av Eugene Borowitz. Han är en av många tänkare som tagit avstånd från 

tron att tro på Gud. Att han tvivlar på Guds existens är inte förvånande, med tanke på hur vår 

värld ser ut.  Varje dag sker ohyggliga händelser som inte går att förklara. Medan en 

människa svälter till döds drabbas den andre av en allvarlig sjukdom. Ljud av vapen och 

bomber rasar över länder och då och då drar naturkatastrofer mörker över världen. Att vi alla 

är medvetna om lidandet som finns i världen, resulterar för många i att det är svårt att tvivla 

på ondskans existens. Vi vet och upplever att det onda är en del av vår värld. 

 

Det faktum att det onda finns, utmanar den kristna tron på Guds existens. Enligt den kristna 

gudssynen är Gud allsmäktig, allvetande och god. Det betyder att Gud har all makt och även 

är medveten om det onda som rör sig i världen. Men om nu Gud är god och allsmäktig, varför 

eliminerar han inte världens ondska? Varför låter Gud det onda finnas kvar? Detta problem 

kallas för teodicéproblemet eller lidandets problem.  

 

Teodicéproblemet är ett ämne som vi tycker är både spännande och intressant. Det är ett 

väldigt omtalat problem som har en mängd olika förklaringar. Det vi i vår uppsats kommer att 

göra, är att undersöka och jämföra argument och förklaringar som två teister har lagt fram. Vi 

kommer att fördjupa oss i teodicéproblemet. Hur förklarar man att det existerar en god och 

allsmäktig Gud, sida vid sida med det onda?  

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Enligt kristendomens gudssyn är Gud allsmäktig, allvetande och fullkomligt god. Att Gud har 

dessa egenskaper, samtidigt som det finns ont i världen, har dock gett upphov till en debatt 

mellan ateister och teister. Om Gud besitter dessa egenskaper, varför finns det då ondska i 

världen? Detta problem kallas för teodicéproblemet. Förekomsten av det onda har av många 

                                                             
1
 Eugene Borowitz, The mask Jews bear (New York: Simon & Schuster, 1973), 99. ur Peterson, 

Hasker, Reichenbach och Basinger. Förnuft och religiös tro, (Nora: Nya Doxa, 1997) 108. 
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tolkats som ett bevis på att Gud inte existerar. Utifrån detta problem vill vi undersöka hur 

olika forskare/teister hanterar teodicéproblemet, specifikt John Hick och C.S Lewis.  

 

Syfte 

Vi vill jämföra och evaluera C.S Lewis och John Hicks teodicéer, dvs. deras sätt att hantera 

problemet med det ondas existens. Detta syfte bryter vi ned i följande frågeställningar; 

 

Frågeställningar 

1. Vilket förslag till lösning på teodicéproblemet ger C.S Lewis? 

2. Vilket förslag till lösning på teodicéproblemet ger John Hick? 

3. Vilka skillnader och likheter kan vi finna mellan dessa två olika teodicéer? 

4. I vilken utsräckning framstår Lewis och Hicks teodicéer som framgångsrika i förhållande 

till Michael J. Murrays tre kriterier? 

1.3 Begrepp 

 

Följande begrepp används konsekvent genom uppsatsen och därför har vi valt att ge en 

definition av dem i detta avsnitt.   

1.3.1 Ateister och teister 

Vid undersökningen av argument både för och emot Guds existens i samband med det onda 

måste vi även se till de som lägger fram dessa argument. De som lägger fram argument för 

Guds existens brukar benämnas med begreppet teister. En teist är en person som tror på en 

gud eller en högre makt. Detta är oftast en högre makt som de anser påverkar universum på 

olika sätt.
2
 De som istället lägger fram argument mot Guds existens brukar benämnas med 

begreppet ateist. En ateist är en person som inte tror att det finns någon gud eller högre makt 

som påverkar vårt universum. 
3
 

1.3.2 Försvar 

Med begreppet försvar menar man ett svar till de argument som hävdar att Gud inte kan 

existera på grund av ondskan i världen. Ett försvar försöker visa att bara för att man vinklar 

                                                             
2 IBL 1 & IBL 2.  

IBL betyder internetbaserad länk. Vi har valt att använda oss av denna hänvisningsmetod i 

fotnoterna, eftersom det är smidigare och estetiskt sett snyggare. 
3 IBL 3. 



3 

 

teodicéproblemet på ett visst sätt så bevisar inte detta att Gud inte finns. Ett försvar värjar om 

Guds existens, men det behöver inte förklara hur och varför det finns ont i världen. 
4
   

1.3.3 Teodicé 

En teodicé, till jämförelse med ett försvar, försöker visa möjliga, och i vissa fall även nästan 

sanna, förklaringar som visar att det onda i världen och en god och allsmäktig Gud kan 

samexistera och att den ena inte utesluter den andra. En teodicés huvudsakliga uppgift är att 

förklara hur det onda kan finnas samtidigt som en god och allsmäktig Gud. När man talar om 

teodicéer är det även viktigt att veta att det finns olika typer av teodicéer. Den här uppsatsen 

behandlar två typer, vilka definieras nedan. Begreppet teodicé har sitt urpsrung från de 

grekiska orden: theos, gud och dike, rättvisa.
5
  

1.3.4 Augustinsk teodicé 

Den augustinska teodicén härstammar från filosofen Augustinus (354-430) och hans tankar 

kring teodicéproblemet. Den blev erkänd som en modell för teodicéer efter att teisten John 

Hick lade märke till ett antal likheter mellan olika teodicéer som även liknade Augustinus 

teodicé.
6
 Denna teodicé förklaras utförligare i kapitel två. 

1.3.5 Ireneansk teodicé 

Den ireneanska teodicén härstammar från biskop Irenaeus (ca 130-202). Typiskt för en 

ireneansk teodicé är att man hävdar att skapelsen inte är färdig och att människorna skapats 

omogna. Man menar att lidandet och det onda är något som är nödvändigt i världen för att 

människan ska kunna uppnå sin fulla potential.7  Denna teodicé förklaras utförligare i kapitel 

två. 

1.4 Metod, material och avgränsningar 

1.4.1 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ analysmetod i form av en jämförande litteraturstudie. I 

studien kommer vi att granska och analysera de teodicéer som dessa teister har producerat, se 

till eventuella skillnader och likheter och ta reda på vad det kan finnas för orsaker till dessa. 

Studien skall även evaluera teodicéerna i förhållande till kriterier förslagna av Michael J. 

Murray. Murray har formulerat en matris för en framgångsrik teodicé vars huvudpunk är tre 

                                                             
4 Michael Murray “Theodicy”  i The Oxford Handbook of Philosophical Theology (United States: 

Oxford University Press, 2009), 353. 
5 Ibid. 
6 Michael L. Peterson, The Problem of Evil (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1992).  
7 Ibid, 125-126. 
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olika kriterium, för att undersöka teodicéernas trovärdighet kommer vi att använda oss av 

denna.
8
  

 

När vi analyserade texterna jobbade vi med teman och huvudtankar. Vid läsningen av texterna 

försökte vi hitta gemensamma teman, och utifrån dem tog vi ut det vi ansåg vara det centrala i 

teisternas teodicéer. De största teman vi fann var det onda som finns i världen, människans 

fria vilja, himmel och helvete, och människan lidande. Därefter analyserade och jämförde vi 

dessa huvudtankar med varandra. Vi fann även en modell för vad som kännetecknar en 

framgångsrik teodicé. En framgångsrik teodicé är en teodicé som lyckas med att förklara det 

ondas existens i en värld som styrs av en fullkomligt god och allsmäktig Gud, utan att uppvisa 

några brister i sitt resonemang. Vi gjorde en filosofisk prövning och granskning av Lewis och 

Hicks argument och synsätt, då vi evaluerade teodicéerna i förhållande till matrisens 

kriterium. Vi har alltså använt matrisen som metod för att utvärdera ifall Hick och Lewis 

teodicéer kan klassas som trovärdiga.
9
 

1.4.2 Kvalitativ analysmetod 

Den här uppsatsen utgår från ett kvalitativt perspektiv. I ett kvalitativt synsätt fokuserar 

studien på att undersöka hur individer tolkar och formar sin verklighet. Inom användadet av 

ett kvalitativt synsätt är det särskilda kvaliteter och egenskaper hos det man studerar som är i 

fokus. För denna studie gäller detta främst de två olika teodicéerna.
10

 

 

Inom den kvalitativa analysmetoden kan litteraturgranskning användas som metod. En 

litteraturgranskning ger en översikt över den redan existerande kunskapen inom området och 

visar även på betydelsen av detta ämne. Den ger även en översikt över det historiska 

perspektivet som ämnet kretsar kring samt ger möjlighet till olika tolkningsperspektiv. 

Litteraturgranskning som metod är användbart för denna typ av studie då det till största del är 

litteratur och redan befintlig information som skall studeras och analyseras. Genom 

användandet av en kvalitativ analysmetod i förhållande till undersökningsobjekten kan den 

redan existerande kunskapen växa och transfomeras för att ge ett nytt ljus på problemet.
11

 

Litteraturgranskning används som metod i denna studie eftersom målet är att belysa och 

analysera teodicéerna ifrån flera perspektiv. 

                                                             
8 Murray, 355-356. 
9 Se 3.4. 
10 Lotte Rienecker & Peter S. Jørgensen, Att skriva en bra uppsats (Malmö: Liber AB, 2008). 
11 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur AB, 2009). 
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Praktiskt användes litteraturgranskningen som metod till stor del. Vi använde oss av en 

jämförande litteraturgranskning för att få en överblick och en förståelse över texterna och 

även en insikt i vad som skiljde dem åt. Undersökningsmaterialen lästes, granskades och 

tolkades för att senare möjliggöra för en analys. Genom att använda oss av 

litteraturgranskning som metod så kunde vi se dessa texter ur flera olika perspektiv och 

därmed fick vi även flera olika tolkningsmöjligheter. För att jämföra de olika verken ställde vi 

upp ett antal teman som vi kunde återfinna i båda texterna och såg sedan till både skillnader 

och likheter kring hur dessa teman behandlades och vilken information samt slutsatser som 

framkom. Detta resulterar i en filosofisk granskning av teisternas argument och synsätt. 

1.4.3 Hermeneutik 

Ytterligare en kvalitativ metod som används inom denna studie är hemeneutik. Hermenutik är 

en forskningsmetod där tolkningen är det centrala. Metoden kan användas på olika sätt. I 

denna studie används hermenutiken som en filosofi snarare än en forskningsmetod då det 

främst är analys och tolkning av teodiceérna som är det centrala. Hermenutiken kommer med 

andra ord att användas som en allmän tolkningslära där det är fokus på förståelse av dessa 

undersökningsobjekt och deras författare och inte enbart deras förklaring.
12

  Hermeneutiken  

kan ses som en filosofisk kunskapsteori där man måste både tolka en text och kunna applicera 

denna tolkning för att till fullo kunna förstå texten. 
13

 

 

I praktiken kom hermenutiken in som en viktig del i denna studie. Genom att använda oss av 

hermeneutiken fick vi en större förståelse för dessa undersökningsobjekt och vi kunde sätta 

oss djupare in i de tankar som framkom från de olika teisterna. Att tolka och analysera dessa 

texter blev även det lättare med hjälp av hermeneutiken och genom att ha denna metod som 

en grund kom vi fram till många intressanta och viktiga tankar gällande inte bara dessa texter 

utan även själva problemet de behandlar. Under tolkningen av dessa texter fokuserade vi i 

huvudsak på de centrala tankar som teisterna tog upp. Att tolka dessa texter utifrån 

hermeneutiken var viktigt för oss eftersom det gav oss en möjlighet att inte bara se och förstå 

texterna såsom författarna uttryckt dem, utan det gav oss möjligheten att ge dem ytterligare ett 

djup där våra tolkningar kunde komma fram. 

                                                             
12 Andreas Fejes & Robert Thornberg, Handbok i kvalitativ analys. (Stockholm: Liber AB, 2009), 62-

66. 
13 Lawrence K. Schmidt, Understanding hermeneutics. (Acumen: Durham Brb, 2006),  2. 
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1.4.4 Presentation och granskning av material 

Det material vi främst använt oss av är John Hick, Evil and the god of love, C.S. Lewis, 

Lidandets problem, samt kapitlet av Michael J. Murray i The Oxford Handbook of 

Philosophical Theology. 

 

Evil and the God of love 

Evil and the God of love är skriven av John Hick och innehåller b.la. hans teodicé. Hick börjar 

med att introducera teodicéproblemet i dess helhet och går sedan vidare till att diskutera den 

augustinska och den ireneanska teodicéen utifrån ett historiskt perspektiv. Vidare fortsätter 

han med att diskutera skillnader och likheter mellan dessa typer av teodicéer. Sist men inte 

minst kommer Hick in på sin egen teodicé som han beskriver i bokens sista del.
14

 

 

Detta verk är väldigt viktigt inom vår studie därför att det innehåller en av de två teodicéer 

som vi ska studera och analysera. Valet av detta verk gjorde vi därför att det innehåller både 

historia kring teodicéproblemet men framförallt för att det innehåller Hicks teodicé. Då boken 

är skriven av John Hick är den viktig för oss eftersom vi utifrån den får en insikt i hans tankar 

och åsikter kring teodicéproblemet, dess historia och många av aspekterna som kretsar kring 

detta. Eftersom verket innehåller alla dessa delar så är det av hög validitet
15

 för oss. 

 

Lidandets problem 

Lidandets problem är en bok i vilken C.S Lewis har undersökt och försökt ge en lösning på 

teodicéproblemet. I den här boken försöker han förklara att begreppen “allsmäktig”, 

“allvetande” och “god” har flera betydelser, och utifrån dessa ge ett förslag på lösning till 

teodicéproblemet. Teisten går noggrant in och förklarar vad han själv tror och tänker att dessa 

begrepp har för betydelse när det gäller att vara Guds egenskaper. Han förklarar också sina 

tankar kring varför han tror att världen ser ut som den gör idag, vilket vi utvecklar i kapitel 

två.
16

 

 

Den här boken utgör en stor vikt för oss i vår studie, därför att den är ett av våra 

undersökningsobjekt och hjälper oss att besvara en av våra frågeställningar. Denna bok utgör 

                                                             
14 John Hick, Evil and the God of Love, (Chippenham: Antony Rowe Ltd, 1985) 
15 Med validitet menar vi att något har hög relevans för vår undersökning, då det hjälper oss att 

undersöka det som vi ska undersöka. 
16 C.S Lewis, Lidandets problem. (Tyskland: CPI Books, 2011) 
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en väldigt stor del av vår studie och är därmed ett verk med hög validitet för oss. 

 

The Oxford Handbook of Philosophical Theology: 

I The Oxford Handbook of Philosophical Theology har vi använt oss av kapitlet skrivet av 

Michael J. Murray. I detta kapitel tar Murray upp tre kriterier för vad som kännetecknar en 

bra och framgångsrik teodicé och han talar även kort om några olika typer av teodicéer.
17

 

 

Matrisen för vad som kännetecknar en bra och trovärdig teodicé är en stor del av vår metod 

för att utvärdera de teodicéer vi valt att undersöka och således är detta ett väldigt viktigt 

kapitel för oss att använda oss av.  

 

1.4.5  Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig i första hand till att studera och analysera teodicéerna av John 

Hick och C.S Lewis. Att studien fokuserar på just dessa förgrundsgestalter beror på att de 

representerar två olika typer av teodicéer, nämligen en augustinsk och en irenaeansk. 

Teisterna har dessutom skapat sina teodicéer i ett någorlunda samtida samhälle och båda har 

även varit bosatta i västra Europa, vilket kan innebära att de skapat dessa teodicéer med  

liknande kulturella påverkningar och värden. Både Hick och Lewis är omtaladade teister i 

samband med teodicéproblemet och deras teodicéer har varit föremål för många tidigare 

undersökningar, dock inte i samband med varandra, vilket gör att vi kan studera dem med hög 

reliabilitet. 

1.5 Bakgrundsmaterial 

1.5.1 Allmän litteratur kring teodicéproblemet 

 

The problem of evil - selected readings  

Michael L Peterson beskriver sin bok som en introduktion till teodicéproblemet i väst och i 

kristen tradition. Även detta är en antologi i vilken man kan läsa texter från olika 

forskare/filosofer och författare. Boken behandlar b.la. traditionella diskussioner angående 

Gud och det onda, texter skrivna av filosofer som förklarar och diskuterar  det logiska 

problemet, bevisproblemet och det existensiella problemet.  Boken diskuterar även olika typer 

av teodicéer, såsom augustinsk och ireneansk.
18

 

                                                             
17 Murray. 
18 Peterson. 
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Boken ger en bra översikt över och förståelse till teodicéproblemet. Vi har funnit det 

hjälpsamt att läsa många olika avsnitt om teodicéproblemet för att försäkra oss om att den 

faktan vi tagit del av är en allmänt erkänd förståelse av teodicéproblemet och inte en enskild 

individs. Därmed har även denna bok fungerat som en grund för vår förståelse om 

teodicéproblemet. 

 

Förnuft och religiös tro: 

Förnuft och religiös tro är en inledning till religionsfilosofin skriven av Michael Peterson et 

al. Boken som helhet behandlar många olika teman men innehåller även ett kapitel om 

teodicéproblemet, vilket vi valt att använda oss av. Teodicéproblemet beskrivs på en väldigt 

grundläggande nivå och ger en bra översikt över problemet.
19

 

 

Denna bok har vi främst använt oss av för att få en grundläggande förståelse för 

teodicéproblemet då den innehåller ett väldigt lämpligt kapitel för detta ändamål. Resterande 

kapitel i boken har dock ingen validitet för vår studie då de behandlar helt andra ämnen inom 

religionsfilosofin än det vi valt att undersöka. 

1.5.2 Sekundär litteratur kring Hick och Lewis 

 

God and the problem of evil  

William L. Rowes bok är en antologi, vilken består av olika forskare/filosofers lösningar till 

förslag till teodicéproblemet, samt respons/kritik från andra forskare/filosofer. Boken kan ses 

som en diskussion mellan både ateister och teister som diskuterat lidandets problem. John 

Hick, Gottfried Willhelm Leibniz och David Hume är b.la. tre betydelsefulla personer som 

har skrivit varsin text i boken.
20

 

 

Den här boken har gett oss en bra översikt över teodicéproblemet och visat på hur olika 

människor argumenterar och tänker kring det. För själva uppsatsens innehåll är det dock 

enbart John Hicks kapitel som har validitet.  

 

The loving God: some observations on John Hick’s ”Evil and the god of love” 

The Loving God: some observations on John Hick’s “Evil and the god of love” är en artikel 

skriven av Roland Puccetti där han ger sina synpunkter på John Hicks teodicé. Puccetti 

                                                             
19 Peterson et al. 
20 William L Rowe, God and the Problem of Evil. (United Kingdom: Blackwell Publishers, 2001). 
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kritiserar Hicks tankar om det naturligt onda och förklaringarna han ger för detta. Puccetti går 

igenom Hicks olika argument för det ondas nödvändighet i världen och kritisear dem utifrån 

sin egen ståndpunkt.
21

 

 

Att se till artiklar såsom denna är viktigt för oss i vår studie dels för att vi får ta del av kritiken 

som kan riktas mot denna teodicé men även för att vi får möjligheten att se hur andra tolkat 

Hicks teodicé. 

 

God, Evil and Mystery 

God, Evil and Mystery är en artikel skriven av John Hick där han besvarar Roland Puccettis 

kritik mot sin teodicé.
22

 

 

Denna artikel är till stor nytta för oss eftersom vi får se hur Hick bemöter kritiken som kan 

uppkomma mot hans teodicé och vi får även möjligheten att veta på ett djupare plan hur han 

tolkar förekomsten av det onda i världen. 

 

Suffering and Soul-Making: Rethinking John Hick’s Theodicy 

John Hick och hans teodicé har studerats av en forskare vid namn Mark S.M Scott. Scott 

undersökte Hicks teodicé och fann att den delade fler likheter med den origeniska modellen 

för teodicéer än med den ireneanska. Den origeniska modellen bygger på filosofen Origens 

tankar kring teodicéproblemet vilka till stor del liknar den irenaeanska modellen, men som 

även skiljer sig på vissa punkter. Han valde då att se på Hicks teodicé utifrån detta perspektiv 

och på så sätt menade han att man kunde se på det onda och lidandet i världen utifrån samma 

teodicé men ändå på ett nytt sätt. 
23

 

 

Det är viktigt för oss att känna till Scotts forskning i och med att han har gjort en analys av 

Hicks teodicé vilket är något vi också kommer att göra. Scott har dock haft ett annat fokus 

och ett annat syfte än vad vi kommer att ha och på så sätt skiljer sig studierna väsentligt. 

Genom att ha kännedom om tidigare forskning kan vi inte bara se till att vår forskning blir 

annorlunda och ny men vi kan även undvika att falla i samma gropar som andra forskare kan  

ha gjort. 

                                                             
21 Roland Puccetti, “The Loving God: Some Observations on John Hick’s Evil and the God of Love”, 

Religious Studies vol 2, No. 2 (1967):  255-268. 
22 John Hick, “God, Evil and Mystery”, Religious Studies vol 3. no. 2 (1968):  539-546. 
23 IBL 6. 
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1.5.3 Tidigare forskning 

När det gäller den tidigare forskningen inom detta område har vi inte funnit någon liknande 

studie vad det gäller jämförandet och evalueringen av dessa teodicéer. 

1.6 Disposition 
 

Studien inleds med en introduktion till teodicéproblemet där vi skriver om lidandet i världen 

som utmanar den kristna tron på Gud.  

 

I nästkommande avsnitt reder vi ut begrepp som är viktiga att känna till innan man fortsätter 

läsa, bl.a. begreppet Teodice. Metoden vi valt är en kvalitativ litteraturgranskning med inslag 

av hermeneutik. Forskningsöversikten består av de böcker och artiklar vi till största del använt 

oss av, i första hand C.S Lewis, Lidandets problem och John Hick, The Problem of Evil. 

Kapitel 2 består av en bakgrund till teodicéproblemet.   

 

Kapitel 3 består av själva undersökningen, där vi går djupare in på John Hicks och C.S Lewis 

teodicéer. Här har vi undersökt hur dessa båda tänkare definierar och analyserar 

teodicéproblemet. De två teodicéerna representerar olika typer av teodicéer och vi undersöker 

skillnader och likheter mellan dessa. Utifrån Michael. J Murrays modell för vad som är en 

framgångsrik teodicé, utvärderar och analyserar vi dessa teodicéer för att försöka avgöra om 

de är trovärdiga eller ej.  

 

I kapitel fyra beskriver vi de tre kriterier som legat till grund för evalueringen av dessa 

teodicéer. I vår diskussion gällande dessa kriterier försöker vi avgöra huruvida Hick och 

Lewis teodicéer uppfyller kraven för en framgångsrik teodicé samt att vi problematiserar 

deras argument. I slutordet redovisas de viktigaste slutsatser som framkommer i diskussionen. 
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2. Teodicéproblemets behandling genom tiderna 

Människan har under en lång tid ifrågasatt och sökt förklaringar till varför Gud, den högsta 

makten, tillåter det onda. Frågan har speglat sig i flera olika verk under historien, i såväl 

filosofiska som litterära. Ett av de tidigaste, skriftliga verken där man kan läsa om detta är i 

bibeln, i Gamla testamentet. Där behandlas frågan i Jobs bok. I texten framgår det att Job är 

en rättfärdig man som lever ett lyckligt liv, ända tills Gud testar hans tro efter ett samtal med 

Satan. Job klagar inte trots att han förlorar sitt boskap och sina barn. Han säger inga onda ord 

om Gud utan fortsätter att kämpa och leva rättfärdigt. Därefter lider han av varbölder över 

hela kroppen och tre vänner kommer till honom för att visa medkänsla. Efter sju dagar i 

tystnad börjar Job sedan förbanna sitt liv och Gud.
24

  

 

Jag klagar över våldet men får inget svar, jag ropar högt, men det finns ingen rättvisa. 

Min väg har han spärrat, jag kommer inte fram, min stig har han lagt i mörker. Han 

har klätt av mig min värdighet, berövat mig min ärekrans,. Han bryter ner mig tills 

inget är kvar, han drar upp mitt hopp med rötterna. Han låter sin vrede flamma mot 

mig och räknar mig som sin fiende.
25

  

 

 

Augustinus var en kristen filosof och teolog som skapade en teodicé. Från sina tidigaste till 

sina senaste skrifter behandlade Augustinus filosofiska dilemman, varav teodicéproblemet var 

ett. Han menade att hela universum är Guds skapelse, och Guds skapelse är god. Vidare 

menade han då att ondskan är en avsaknad av godhet. Den ursprungliga godheten kan alltså 

förfalla och det resulterar i att onda drag blir till. Medan Gud är oföränderlig är världen 

föränderlig. Augustinus menade att människan har en fri vilja, men när den här fria viljan 

missbrukas så tränger det onda in i människans erfarenhet. Inom den augustinska teodicén ser 

man inte Gud som ansvarig för det onda utan ondskan är snarare ett straff för de synder som 

människan begår. Man ser den fria viljan som en stor del av detta då man menar att det är 

denna som tillåter människan att synda. Smärta och lidande kan därmed ses som en 

konsekvens av att den ursprungliga, goda världen förfallit. Detta utgör en grund för den 

augustinska teodicéen, och sedan 400-talet e Kr. har denna typ av teodicé dominerat i den 

västerländska föreställningsvärlden. En teist som förhållit sig till den augustinska teodicén när 

han diskuterar teodicéproblemet är C.S Lewis. Idag utgör den augustinska teodicén grunden 

för många förklaringarna till det onda.
26

   

                                                             
24 Svenska bibelsällskapet (2000) Bibel 2000 Stockholm: Verbum, Jobs bok. 
25 Ibid, Jobs bok, 19:7-11. 
26 Peterson et al, 125. 
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For what else is to be understood by that invariable refrain, “And God saw that it was 

good,” than the approval of the work in its design, which is the wisdom of God? For 

certainly God did not in the actual achievement of the work first learn that it was 

good, but, on the contrary, nothing would have been made had it not been first known 

by Him. While, therefore, He sees that that is good which, had He not seen it before it 

was made, would never have been made, it is plain that He is not discovering, but 

teaching that it is good.
27

  

 

Den ireneanska teodicén härstammar från biskop Irenaeus (130-202) och skiljer sig från den 

augustinska teodicén. Irenaeus ville poängtera en skillnad mellan bilden av Gud och 

människans likhet i Gud, han förespråkade starkt att människan var en varelse under 

utveckling. Irenaeus visade under sin tid en mängd olika tankar och teorier kring 

teodicéproblemet och det var dessa som senare skulle komma att ge upphov till den 

ireneanska typen av teodicé.
28

 Den irenaeaniska teodicén går emot tanken på att människan 

skall ha skapats som fullkomlig och perfekt, bara för att sedan falla från Guds nåd och in i 

synden. Istället fokuserar denna typ av teodicé på människan som ett pågående arbete, där 

människan själv har möjlighet att utvecklas för att komma närmare Gud. Den fria viljan och 

människans självständighet är det som kommer att få människan att utvecklas. Att ta 

självständiga och moraliska ställningstaganden är en viktig del i denna utveckling. För att ha 

möjligheten att välja det goda över det onda måste det onda existera i vår värld så att vi 

människor ska få den möjligheten att utvecklas och på så sätt komma närmre Gud. Detta är en 

av grundtankarna inom den irenaeaniska teodicén.
29

 John Hick skriver: 

 

But the second stage of the creative process is of a different kind altogether. It cannot 

be performed by omnipotent power as such. For personal life is essentially free and 

self-directing. It cannot be perfected by divine fiat, but only through the uncompelled 

responses and willing co-operation of human individuals in their actions and reactions 

in the world in which God has placed them. men may eventually become the 

perfected persons whom the New Testament calls “children of God,” but they cannot 

be created ready-made as this.
30

 

 

Den ireneanska teodicén menar att moralisk mognad kräver erfarenhet av frestelse.  Det onda 

ses som oundviklig för människans utveckling. Den ireneanska teodicén menar också att Guds 

slutgiltiga plan är att alla människor ska nå frälsning.
31

 I vår tid är det främst John Hick som 

                                                             
27 Peterson, 192.  
28 Hick, 211. 
29 Ibid, 253-254. 
30 Peterson, 224. 
31 Peterson et al, 125-126. 
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har blivit företrädare för den här typen av teodicé.
32

 Den irenaeiska teodicén har inte varit lika 

populär som den augustinska men har på senare år vunnit mer mark.
33

  

2.1 Några andra tänkare om det onda 

Det onda har av tidiga religiösa tänkare i väst såsom Augustinus, Maimonides
34

 och Thomas 

av Aquino, setts som ett resultat av att människan har missbrukat den fria viljan. Thomas av 

Aquino (1226-1274) verkade under 1200-talet. Han menade liksom Augustinus att det onda 

inte är skapat av Gud utan att det är ett resultat av att goda varelser valt fel väg.  

 

Behandlingen av problemet på en djupare nivå började framkomma på 1600 och 1700-talet, 

främst i Leibniz och Humes studier. De ansåg att det onda inte bara är ett resultat av 

människans missbruk av den fria viljan, som lett till att Gud valt att straffa människan, utan 

att det onda även är relaterad till miljön vi lever i, en miljö som är skapad av Gud.  Under 

upplysningstiden var David Hume en av de stora tänkarna som diskuterade teodicéproblemet. 

I sitt verk Evil and the God of Religion talar han b.la. om hemska, lidande sjukdomar och 

menar att sådan ondska bildar ett svårt hinder för tron på Gud.
35

 Leibniz antog denna 

utmaning att visa att trots att det kanske inte verkar som det så skulle Gud skapat den bästa av 

alla tänkbara världar. Leibniz hävdade att det onda i världen är nödvändigt för att det goda ska 

kunna frodas. Han menade att för att det ska finnas gott i världen så behöver det goda en 

motpol. Leibniz hade en tro på Gud som ett perfekt väsen och han menade att det onda då 

måste tjäna ett syfte i världen eftersom ett perfekt väsen annars inte skulle ha tillåtit denna.
36

 

 

Hume har kritiserat Leibnizs argument, han menar att om det fanns ett moraliskt skäl för Gud 

att tillåta det onda så skulle teodicéproblemet aldrig uppstått. Han menar att om detta skäl 

fanns, så skulle det inte upplevas som konstigt att Gud och ondskan existerar samtidigt. Hume 

menar att om vi ska säga att det finns en skapare överhuvud taget så bör vi sluta oss till en 

skapare som ställer sig likgiltig mot sin skapelse. Många menar att detta är Humes största 

bidrag till teodicéproblemet.
37

 

                                                             
32 Peterson et al, 125-126. 
33 Hick,  253. 
34 Moshe ben Maimon 1135-1204. 
35 Peterson,  35-56. 
36 Rowe, 1-4. 
37 Ibid, 1-4.  
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2.2 Teodicéproblemet myntas som begrepp 

Själva problemet med det onda har alltså funnits långt tillbaka i historien, men det är först 

under de senaste tre århundradena som teistiska försök att förklara det onda har blivit kallade 

för teodicéer. Ordet teodicé kommer från en titel på en bok, skriven av Gottfried Leibniz. Han 

myntade begreppet från två grekiska ord: theos, gud och dike, rättvisa. Fram till mitten av 

1970-talet användes ordet “teodicé” för att beskriva försök att förklara Guds tillåtelse av det 

onda, men efter 70-talet fick ordet en annan betydelse. På mitten av 1970-talet uppkom 

nämligen ett annat begrepp som ändrade på betydelsen av ordet teodicé, begreppet försvar.
38

   

2.3 Teodicéproblemet i skönlitteratur 

Även skönlitterärt kan man stöta på tankar kring Gud och det onda, exempelvis i Fyodor 

Dostoevskys bok Bröderna Karamazov, som utkom 1880 och som handlar om två bröder,  

vilka träffas efter att den ene brodern blivit ateist och den andre munk.  

 

I Elie Wiesels bok Night, som är skriven efter andra världskriget, blir också frågan om Guds 

godhet och existens stor. Var fanns egentligen Gud när förintelsen skedde? Följande utdrag 

speglar på en tanke som inte var ovanlig under och efter andra världskriget: Var är Gud nu? 

 

Then the march past began. The two adults were no longer alive. Their tongues hung 

swollen, blue-tinged. But the third rope was still moving; being so light, the child was 

still alive…  

For more than half an hour he stayed there, struggling between life and death, dying 

in slow agony under our eyes. And we had to look him full in the face. He was still 

alive when I passed in front of him. His tongue was still red, his eyes were not yet 

glazed.  

 Behind me, I heard the same man asking: 

 “Where is God now?” 

 And I heard a voice within me answer him: 

 “Where is He? Here He is - He is hanging here on this gallows…” 

 That night the soup tasted corpses.
39

  

2.4 Olika versioner av teodicéproblemet 

2.4.1 Det logiska problemet 

En form av kritik som finns mot teisters uttalanden om en existerande Gud, formuleras som 

det logiska problemet med det onda. John Mackie är en omtalad kritiker som uttalar sig 

utifrån det logiska problemet. Det logiska problemet innebär att Guds egenskaper som god, 

allsmäktig och allvetande inte går ihop med det faktum att det finns ondska i världen. Enligt 

                                                             
38 Murray, 353. 
39 Peterson, 86. 
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det logiska problemet begår teisten ett allvarligt, logiskt fel och måste överge minst ett av 

påståendena kring Guds egenskaper.
40

  

 

En av de främsta försvararna till detta problem är filosofen Alvin Plantiga, ett känt namn när 

man talar om teodicéproblemet. Han har främst satsat på att ta sig an det logiska problemet. 

Han menar att det kan vara helt logiskt att Gud är allsmäktig och god samtidigt som det finns 

ondska i världen och det är detta han försöker visa med sitt försvar.
41

  

2.4.2 Evidensproblemet 

Andra kritiker menar att sannolikheten att det finns en Gud inte är stor. Wesley Salmon har 

framfört kritik gällande detta, som stödjer sig på evidensproblemet. Han menar att det är 

större sannolikhet för att världen skapats på mekanisk väg än att den skulle ha bivit skapad av 

en intelligent varelse. Edward Madden, Peter Hare och Michael Martin är också tre icke-

teistiska filosofer som förespråkat evidensproblemet. De menar att det inte är trovärdigt att en 

allsmäktig, allvetande och god Gud skulle skapa en värld där det finns så mycket ont som det 

gör i vår. Men det är inte existensen av det onda som utgör problemet. De menar att vissa 

former av det onda skulle kunna förklaras, men det som utgör prima facie evidens mot Guds 

existens är det meningslöst onda som inte kan förklaras.
42

  

2.4.3 Existensproblemet 

Existensproblemet är ett situationsanpassat problem som grundar sig i en svårighet för en 

troende människa att fortsätta tro på Guds existens. Det handlar alltså inte om en teoretisk 

svårighet att tro på Gud, utan det handlar istället om en människa som på grund av sin 

situation finner det svårt att tro på Gud. Detta kan exempelvis vara en person som just har 

förlorat sitt barn eller en person som fått veta att denna har cancer. När någon som tror på Gud 

upplever lidande är det särskilt två av Guds attribut som ifrågasätts. Det första är Guds 

förmåga att hjälpa, det andra är Guds vilja att hjälpa. Man anser att en god och allsmäktig 

Gud skulle hjälpa i en sådan situation och därmed kan även Guds existens börja ifrågasättas. 

För ateister grundar sig existensproblemet i en svårighet att rent teoretiskt tro på Gud, även 

detta kan bero på det onda som finns i världen.
43

  

                                                             
40 Peterson et al, 110-113. 
41 Ibid,  113-117. 
42 Ibid,  113-117. 
43

 IBL 7. 
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2.5 Problemet med teodicéer 

Samtidigt som filosofer och teologer genom århundranden har försvarat förklaringar till varför 

Gud tillåter det onda i världen, så har två nya tankar inom religionsfilosofin gjort tanken på 

teodicéer mindre tilltalande för vissa.  Det har argumenterats för att det är arrogant och 

osmakligt att försöka förstå hur eller varför Gud tillåter det onda. De menar att dessa 

förklaringar kan göra oss blinda för den verkliga styggelse som det onda representerar och på 

så sätt ta strålkastaren ifrån det verkliga allvaret. Inom den andra tanken har det diskuterats  

att dessa förklaringar kan få oss att se det onda som något nödvändigt och att detta kan föra 

med sig en minskad entusiasm för att motarbeta den.
44

  

                                                             
44 Murray, 353-355. 



17 

 

3. Lewis och Hicks teodicéer 

3.1 C.S Lewis om teodicéproblemet 

C.S Lewis (1898-1963), akademiker och författare, ansåg sig vara ateist fram till 1929. Två år 

senare, 1931, anammade han kristendomens lära.
45

 1940 publicerade han boken Lidandets 

problem
46

, som varit ett av undersökningsobjekten i den här uppsatsen. Lewis understryker att 

hans bok inte är något akademiskt verk. När han blev tillfrågad om han ville skriva Lidandets 

problem, ville han egentligen göra det anonymt, men förklarar istället i inledningen till boken 

att han enbart skriver som en lekman och amatör. Dock har han ansträngt sig för att skriva så 

att de som bekänner sig kristna inte ska läsa något som inte erkänns som kristet.
47

  

 

Lewis menar att när han reflekterade över världen tänkte han att den måste vara skapad ur 

universum eller av en skapare som är likgiltig mot världen eller kanske till och med ond. Han 

ansåg att det fanns så mycket ondska och lidande att det inte kunde vara en allsmäktig och 

god skapare. Han började dock fundera kring varför människan trodde att det var en god 

skapare bakom det hela, varför vi trodde att det onda kunde ha en god grund och han kom 

fram till att det måste finnas en anledning att människan har trott, trots att vår miljö präglades 

av det onda.
48

  

 

När det gäller teodicéproblemet förklarar Lewis att man inte får låsa sin förståelse vid begrepp 

som “god” och “allsmäktig”, utan man måste förstå att dessa begrepp har flera betydelser. 

3.1.1 Gud som allsmäktig 

Lewis tolkar begreppet ”allsmäktig” som att Gud kan göra alla saker som är är möjliga, men 

inte saker som är intrinsikalt omöjliga
49

. Något som är intrinsikalt omöjligt, är enligt Lewis, 

saker som är omöjliga av sig själva till exempel att skapa en rund fyrkant. Det går inte att vara 

rund och fyrkantig samtidigt och därmed är detta intrinskalt omöjligt. Det är alltså sakerna 

själva som är omöjliga och inte några utomstående faktorer som gör dem omöjliga. 

 

                                                             
45 IBL 8. 
46 Jmf. 1.4.5. 
47 Lewis, 8. 
48 Ibid,  14. 
49 Att något är intrinsikalt omöjligt betyder att det är omöjligt ”i sig självt” . 
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”Gud kan lika lite som den svagaste av skapade varelser förverkliga två uteslutande 

alternativ; det beror inte på att hans makt stöter på hinder, utan på att meningslösa 

yttranden förblir meningslösa även när de handlar om Gud”.
50

  

 

Lewis understryker dock att man aldrig får glömma att människans hjärna är begränsad, hon 

tänker ofta fel och kan därför bli förvirrad när det gäller att veta vad som är omöjligt eller inte. 

Världen vi lever i är skapad av Gud. I världen finns lidande, och de orubbliga naturlagarna 

som bidrar till detta lidande utgör ett starkt argument mot att Guds godhet och makt är 

begränsad. Lewis menar att Gud har gett människan den fria viljan, och inte ens en allsmäktig 

varelse kan skapa en värld med “fria andar”, utan att samtidigt skapa en värld i vilken 

människan ska kunna identifiera sitt “jag”. För att människan ska kunna förstå att hon har ett 

eget medvetande och är en egen person, måste hon ha en omgivning med andra personer, 

vilka hon kan jämföra sig med. Kan inte människan välja fritt, så har hon ingen fri vilja. För 

att kunna välja måste det finnas olika alternativ att välja mellan. Lewis menar att världen 

därför är uppbyggd så att det krävs val och självmedvetande. Det vore inte möjligt att tänka 

eller känna om man inte kunde skilja sina tankar och känslor från andras.
51

 Samtidigt som den 

fria viljan ger upphov till det onda, är den nödvändig därför att det är det enda som ger 

människan möjlighet att älska och känna lycka.
52

 

 

Lewis menar också att världen måste ha en egen natur, för en värld som ändrar sig efter en 

människas alla önskningar är inte hanterbar för människan. I en sådan värld är det omöjligt 

för människan att utöva sin fria vilja. Världens natur kan inte vara behaglig och önskvärd för 

alla människor, eftersom den inte går att fördela på ett sätt så att alla blir nöjda. 

 

Om en person på väg åt ena hållet har nedförsbacke, så måste en person på väg åt 

andra hållet få uppförsbacke.
53

  

 

Att världen har en egen natur, leder till att handlingar av hövlighet, hänsyn och osjälviskhet 

blir möjliga. Detta sker eftersom världen inte är exakt som vi tänkt oss eller vill - den är inte 

fullkomligt god. Människan kan uppträda med kärlek, ödmjukhet och kamratlighet eftersom 

vi har upplevt ondska och svårigheter. Samtidigt, naturligtvis, öppnar även den här världen 

upp möjligheterna till onda handlingar, såsom rivalitet och ovänskap. Eftersom människan fått 

                                                             
50 Lewis, 30. 
51 Ibid, 30-32. 
52 IBL 10. 
53 Lewis,  35. 



19 

 

fri vilja, kan hon inte hindras från att gå in i konflikter med inställningen att konkurrera 

istället för att mötas. Det kan leda till att människor därefter använder naturen för att skada 

varandra, istället för att utnyttja dess potential för något gott. I vår värld fungerar det ofta så 

att den starkaste vinner, även om det inte är den som har rätten på sin sida.
54

 

 

Träets oföränderliga väsen tillåter oss att använda det antingen som virke till ett hem 

eller för att slå vår nästa i huvudet med.
55

  

 

Lewis menar att världen måste se ut såhär, och att Gud inte bara kan gripa in och stoppa oss 

människor från att välja fel vägar. För gjorde han det, skulle inte människan ha någon fri vilja. 

Gud kan ibland använda sin allsmakt för att ändra världens bestående natur. I folkmun kallas 

detta för mirakel, men Gud väljer att inte göra detta alltför ofta eftersom världen inte kan 

hantera det. Lewis menar att om Gud avskaffar de tillfällen till lidande som finns och ändrar i 

naturens ordning så kommer meningen med livet att avskaffas. Därför är det viktigt att 

mirakel inte sker så ofta och att lidandet existerar, trots att Gud är allsmäktig.
56

  

3.1.2 Guds godhet 

Lewis problematiserar även begreppet “god”, och säger att det som är “gott” för oss kanske 

inte är det för Gud eftersom vår uppfattning av det goda kan skilja sig från Guds. Samma sak 

gäller det onda - det som är ont i våra ögon kanske inte är ont enligt Gud. Att Gud är god, är 

dock någonting som den kristna människan är säker på. Om Gud inte vore god, så skulle 

människan inte lyda av kärlek, menar Lewis. Då skulle hon snarare lyda av rädsla och det 

vore samma sak som att lyda en djävul med all makt.
57

 Lewis tvivlar inte på att Guds begrepp 

om ”godhet” skiljer sig från människans. Han menar att betydelserna är olika, men inte alltför 

olika. Detta stödjer han med bibelns lära, Jesus uppmanar människan att bättra sig, vilket vore 

helt meningslöst om Guds och våra värderingar vore totalt olika.
58

  

 

Dock så tänker många människor på ”Guds godhet” som ”kärlek” i bemärkelsen ”välvilja”. 

Man menar då att Gud älskar människan på ett sådant sätt att han vill att hon ska vara nöjd, 

glad och tillfreds.  Lewis håller inte inte med om detta, utan menar att kärleken har en större 
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innebörd än så. Han skriver att Guds kärlek för människan är så stor, att det för människan 

blir en ärofylld börda. Den är mycket mer än vi förtjänar och ibland mer än vi önskar. 

Eftersom Gud bryr sig, så kommer Gud även att förvänta sig saker.
59

 Människans lidande och 

Guds existens blir ett olösligt problem om man menar Guds godhet som enbart en enkel och 

alldaglig ”kärlek” och om man betraktar människan som världens medelpunkt. Människan är 

inte världens medelpunkt, menar Lewis, utan människan finns till för Gud att älska. Det är 

alltså inte Gud som finns till för människan och inte heller människan som finns till för sig 

själv. Människans syfte är att finnas för att bli älskad av Gud.
60

 Guds godhet och kärlek för 

människan är en kärlek som är totalt osjälvisk. Gud gör många goda saker för människan men 

kan inte själv sakna det goda och människan kan inte heller ge något gott till Gud, eftersom vi 

står under den makten. I detta avseende är det endast Gud som ger gott till oss människor utan 

att förvänta sig något tillbaka och därmed är Guds kärlek även gränslös och osjälvisk.
61

  

 

Vi är skapade varelser och som sådana har vi alltid den mottagande rollen. För att erfara Guds 

kärlek i en verklig skepnad så måste vi följa hans krav och anpassa sig oss efter hans vilja.  

Gud vill vårt bästa, Gud vill se människan lycklig och människans bästa är att älska Gud. 

Lewis hävdar att när människan vill gå en annan väg än den Gud vill att hon ska gå, så går 

hon en väg som inte kommer att göra henne lycklig. Gud kräver människans lydnad, bedjan 

och underkastelse, trots att han egentligen inte har någon nytta av denna. Syftet med detta är 

att vi ska lära känna Gud för att kunna älska honom och i och med denna kärlek kommer 

underkastelsen. Om denna underkastelse förekommer eller inte påverkar inte Gud, han 

kommer ändå att älska människan. Man ska inte glömma att Gud inte visar någon form av 

självisk kärlek. Gud behöver ingenting, begär ingenting, och Guds önskan är att de han älskar 

ska få det bra. Finns det någonting hos Gud som för människan liknar ett begär, så är det för 

att Gud vill att det ska finnas, men bara för vår skull. Om det verkar som att Gud har ett behov 

av att älskas så är det för att människan har ett behov att älska Gud.
62

 Kärleken är alltså en del 

av det som förorsakar lidandet, eftersom lidandet uppstår som ett steg i den förändring som 

krävs för att människan ska bli värd att älska och inte bara älskas i alla fall.
63
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I Lewis bok framgår det tydligt att han tycker att människan har valt fel vägar. Enligt honom 

har vi fokuserat för mycket på dygden ”välvilja” och vi ser oss själva som goda enbart genom 

att vilja andra väl, och genom att tänka på endast den riktigt grymma människan som är ond. 

Vi tror att vi är goda genom att vara glada, och på så sätt försöker vi slippa undan 

skuldkänslor. Människan tänker sig skuldkänslor som farliga och skamliga. Enligt Lewis är 

det dessa känslor som är de rätta och korrekta därför att det är genom dessa vi kan förstå Gud 

och hans handlingar.
64

 Det är utifrån de handlingar där vi ser avsaknaden av moral som vi 

även kan finna den moral som människan behöver för att inte förgås på jorden. Denna typ av 

moral verkar för många omöjlig utifrån det tillstånd som världen befinner sig i idag. Lewis 

menar dock att människan bara skulle behöva leva efter denna moral i tio år för att världen 

skulle fyllas med fred, välstånd och trygghet. Lewis säger även att detta är det enda sättet att 

uppnå denna värld, det finns ingen genväg.
65

  

3.1.3 Varför lider människan? 

Att människan idag lider så mycket beror på att det är hon själv som satt sig i denna situation. 

Fyra femtedelar av det mänskliga lidandet kan förklaras och orsakas av människan. Genom 

den fria viljan har vi möjligheten att skada varandra och detta är en möjlighet vi tar.
66

  

 

Människan skapades god och lycklig men hon valde att vända sig från Gud och därmed blev 

hon det hon är idag. Människan ville bli herre över sig själv, säger Lewis.
67

 Han menar att vi 

tillhör en fördärvad art, en art som lider, men vårt lidande är inte ett straff. Vi lider inte för att 

vi blivit något som nu är långt ifrån det Gud ämnade. Däremot kan lidandet göra oss 

uppmärksamma på den moral vi bör följa.
68

  Genom lidandet  får Gud människan att inse att 

hennes handlande inte är det rätta. Människan har annars en tendens att inte göra några 

ansatser till att ge upp sin egenvilja så länge som allt verkar bra för henne. Vi märker inte att 

något är fel förrän vi börjar lida av något. Enligt Lewis är lidandet den onda människans enda 

chans till bättring.
69

  

 

Lewis förklarar också, samtidigt som han är rädd för att låta hjärtlös, hur han ser på lidande 

som drabbar andra människor, människor som utifrån sett verkar vara hederliga och 
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genomgoda - människor som inte alls verkar förtjäna de öden som de går till mötes. Lewis 

säger att anledningen till att dessa människor lider kan vara därför att de har glömt en viktig 

sak i sitt liv – nämligen att vända sig till Gud. Det är lätt för människan att glömma Gud under 

livets gång, och bara för att man lever hederligt och är god mot andra människor så räcker 

detta inte om du glömmer Gud. Därför kan Gud orsaka lidande under dessa människors liv, 

för att störa och varna dem. Deras liv hindrar dem från att se vad de verkligen behöver. Detta 

är, enligt Lewis, Guds ödmjukhet. Trots att människan har lätt för att vända sig till Gud under 

jobbiga perioder i livet där Gud är den sista utvägen, så tar Gud emot oss i alla former.
70

  

Genom de yttersta prövningarna handlar människan enbart utifrån den styrka som Gud ger 

henne genom viljans underkastelse.
71

  

 

Att vissa människor lever länge utan att lida särskilt mycket, medan andra lever väldigt svåra 

liv trots att de kanske inte förtjänar det, har Lewis inget direkt svar på. Men han menar att den 

svåra fråga inte är varför vissa ödmjuka, goda, troende människor får lida, utan frågan är 

snarare varför somliga slipper lida.
72

  

 

Lidandet är inte något gott. Men konsekvensen av lidandet – att människan underkastar sig 

Guds vilja – är gott. Även det faktum att människor kan känna medlidande genom att se andra 

lida, är gott därför att det leder till kärleksfulla gärningar. Lewis säger att det odelat goda 

kommer från Gud. Det odelat onda kommer från upproriska varelser och att Gud utnyttjar det 

odelat onda för att frälsa oss.
73

 Vi kan vara säkra på att om dessa prövningar är nödvändiga så 

kommer dom inte att upphöra förrän Gud kan se att världen har bättrat sig och människorna 

har blivit frälsta.
74

  

3.1.4 Vad händer efter döden? 

Lewis menar att eftersom människan har en fri vilja finns det människor som aldrig kommer 

att bli frälsta och han menar att dessa människor kommer hamna i det som i folkmun kallas 

helvetet. Lewis säger att helvetet är något han vill men inte kan förneka existensen av.
75
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Lewis vill visa att läran om helvetet kan vara logisk i samband med en god och allsmäktig 

Gud och detta försöker han göra genom att bemöta den kritik som finns mot helvetesläran. 

Lewis tar som exempel upp de människor som utför onda handlingar och inte känner någon 

ånger - de som snarare med glädje utför dessa hemska handlingar. Han menar att om dessa 

människor vägrar att omvända sig och inte känner någon ånger, så är de kanske inte heller 

människor som bör få uppleva paradiset. Lewis menar att det snarare blir en ond handling av 

alla andra att önska att en sådan människa får förbli, nöjd och belåten, fast i sin illusion i 

evigheten.  Lewis menar att helvetet inte är Guds straff för oss människor utan snarare en dom 

vi gett oss själva. Vi hamnar i helvetet för att vi dras mer till mörkret än till ljuset och därmed 

är det inte heller Guds ord som dömer oss dit.
76

 

 

Lewis tar även upp dilemmat som kretsar kring att en kortvarig synd kan leda till evig 

fördömelse. Han menar att detta är ologiskt om man bara tänker sig evigheten som en 

förlängning av tiden, men om man istället ser på evigheten som en yta eller en volym blir 

detta inte lika konstigt. Han menar alltså att om man ser på evigheten som flerdimensionell så 

uppstår inte det oproportionella mellan synden och straffet. En annan kritik som riktas mot 

helvetesläran menar även att människan borde få en andra chans istället för att fördömas till 

helvetet. Lewis svar på detta är att människan skulle få oändligt med chanser om det skulle 

hjälpa oss, men han tror inte att det skulle det och han menar att det också är anledningen till 

att människan inte får en andra chans.
77

 

 

Ytterligare kritik mot helvetet rör de väldiga fasor och den fruktansvärda smärta som 

beskrivs. Lewis menar att vi inte kommer till helvetet som hela människor utan snarare som 

“rester”. Det vi är i helvetet är inte detsamma som det vi är på jorden. Han menar att man då 

även har en annan sammansättning av känslor och viljor som kan påverka ens erfarenhet i 

helvetet.
78

  

 

En annan invändning mot helvetet är att ingen god och rättfärdig människa borde kunna vara 

lycklig i himlen, när hon vet att det finns människor som lider i helvetet. Lewis menar att 

detta vore sant, om himlen och helvetet befann sig samtidigt i en endimensionell tid. Eftersom 

detta inte är fallet, blir det inte ett problem då man i himlen inte kan tänka sig ett lidande som 

                                                             
76 Lewis, 139-143. 
77 Ibid, 143-144. 
78 Ibid, 144-146. 



24 

 

pågår samtidigt i helvetet. Lewis menar att helvetets varaktighet är svår att avgöra. Det enda 

som är säkert är att den fördömda sitter fast för evigt i sin onda inställning.
79

  

 

En sista invändning mot helvetet menar att om en enda människa går förlorad i helvetet så 

innebär detta att allsmakten skulle ha misslyckats. Lewis håller med om detta men han menar 

samtidigt att detta var ett val Gud gjorde när han gav människan fri vilja. Gud har suddat ut 

människans alla synder och erbjudit förlåtelse, något som inte mottogs. Utöver detta finns det 

inte så mycket för Gud att göra, menar Lewis, om vi ska behålla vår fria vilja.
80

  

 

Lewis talar om livet som en serie av upplevelser där man ständigt kan vara nära den 

fullkomliga lyckan men aldrig når den. Denna lycka är något man strävar och längtar efter. 

Lewis menar att i helvetet går denna lycka förlorad för evigt och att detta är en del av lidandet 

i helvetet. I himlen däremot finner man denna fullkomliga lycka och kärlek. Himlen är 

skräddarsydd för varje människa och alla individer kommer få en upplevelse som passar 

denna perfekt. Eftersom detta är fallet så menar Lewis även att det inte går att föreställa sig 

himlen, då den kan vara olik för olika människor. Alla människor kan dock föreställa sig 

känslan av himlen, menar Lewis, man vet att det kommer vara en plats av ljus, glädje och frid. 

Lewis säger att det är i himlen som själen kommer att förenas med Gud en gång för alla. 

Himlen är en plats som de rättfärdiga och renhjärtade får uppleva just därför att man är 

rättfärdig och renhjärtad. Lewis menar även att tiden på jordelivet kan liknas vid en dans, 

både lidandet och njutandet vi upplever kan återfinnas i dansens början. Han säger även att 

desto djupare in i dansen vi kommer, detso mer förlorar vi både njutningen och lidandet. Det 

vi dansar i är kärlek och därmed är det även lycka.
81

  

3.1.5 Sammanfattning av Lewis 

Sammanfattningsvis tror Lewis att människan skapades god i begynnelsen. Gud gav 

människan den fria viljan därför att det är nödvändigt för att människan ska kunna välja att 

göra moraliskt försvarbara val och för att kunna älska. Människan missbrukade dock sin fria 

vilja. Hon har valt fel väg och vänt sig från Gud, vilket vidare resulterat i att människan 

skapat det onda och lidandet genom valen hon gjorde utifrån den fria viljan. Detta lidande har 

senare blivit ett verktyg för Gud att använda när han vill visa oss att vi är på fel väg och leda 

oss mot den rätta vägen. Om människan lyckas hamna på rätt väg igen och blir renhjärtad och 
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rättfärdig, så kommer hon enligt Lewis att få uppleva paradiset i himlen. Om människan 

misslyckas med detta är hon dock dömd till att spendera evigheten i helvetet. Hon är dock inte 

dömd av Gud menar Lewis, utan av sig själv. 

3.2 John Hick om teodicéproblemet 

John Hick (1922-2012) föddes i Scarborough, England. Han var en brittisk akademiker och 

filosof.  Som barn gick Hick i kyrkan varje söndag med sin famlj men Hick kände sig inte så 

engagerad utan tyckte det var tråkigt. Under sin tid på universitetet blev han dock influerad av 

sin umgängeskrets och tog kristendomen på allvar. Hick slutade då att studera juridik och 

övergick istället till att studera till prästämbetet. Senare i sitt liv blev Hick intresserad av 

teodicéproblemet och detta är ett område inom vilket han har arbetat mycket.  Efter 1960 

omvärderade Hick sin kristna tro och ansåg sig inte längre vara kristen. Istället menade han att 

alla världsreligionerna delade gemensamma drag. Trots denna omställning så har Hicks 

filosofiska antaganden varit någorlunda intakta under hela hans karriär. 
82

 

 

Hick utvecklade en teodicé utifrån den irenaeanska modellen som utgår ifrån biskop Ireaneus 

tankar. 
83

 I boken Evil and the god of Love lägger Hick ofta fram sin teodicé genom att ofta 

besvara David Humes argument mot Guds existens, därför kommer Humes argument även att 

uppkomma i detta avsnitt. 

3.2.1 Människans brister 

Hick menar att Gud inte kan skapa människan perfekt, utan enbart genom otvungna 

ageranden och frivilligt samarbete med andra människor kan människan utvecklas, och till sist 

komma att bli vad det nya testamentet benämner som ”barn av Gud”. Detta stadie skulle inte 

ha kunnat skapats färdigt från början.
84

  I Hicks teodicé får även evolutionsteorin plats. Han 

menar att skapelsen gjorde människan till en varelse med potential att nå upp till Gud men för 

att detta skulle vara möjligt krävdes en viss utveckling från denna varelse. Man menar att 

människans homo sapiens-form var produkten av en lång evolutionär process men även av en 

spirituell utveckling.  

 

Något som är viktigt för Hick är The value-judgement. Det är ett argument som menar att en 

varelse som själv uppnår stadiet närmast Gud genom sina egna moraliska val och 
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ställningstaganden, är mer värd och väger tyngre i Guds ögon, än en varelse som helt enkelt 

skulle ha skapats som fullkomligt god och moralisk. En individs godhet har en inneboende 

möjlighet att överkomma frestelser. Denna godhet har uppkommit ur de goda val och de 

uppoffringar en person gjort för det goda och moraliska. Hick menar att utvecklingen mot den 

perfekta människan inte sker genom en naturlig evolution utan snarare genom att man 

använder sin fria vilja för att utvecklas spirituellt. Detta har stor betydelse och är viktigt för 

Hick och hans teodicé.
85

  

 

Inom Hicks teodicé ser man även på människans vetenskapliga framgångar som något bra. 

Upptäckten att det finns fler planeter än vår i universum liknar man vid tanken på att 

människan förr i tiden såg sig själv som en ytterst liten del av den änglalika världen. Nu kan 

människan se sig själv som en ytterst liten del av universum. Hick menar att detta kan 

motverka egoismen som finns i vår mänskliga värld och att människan kan förstå att allt som 

finns, inte endast finns för oss. Detta menar Hick kan vara en väldigt nyttig och viktig insikt 

för människan. Förståelsen att allt hänger samman och att även naturen fyller ett syfte är 

viktig för människan. Detta hjälper oss att förstå att miljön vi lever i är skapad av Gud för att 

ge oss de bästa förutsättningarna möjligt för att utvecklas som moraliska varelser. 

Utvecklingen som sker är inom våra själar, det är inte en fysisk utveckling utan en psykisk. 

Detta är vad John Hick kallar soul-making och det är ett begrepp som genomsyrar hans 

teodicé.
86

  

 

Hick menar att många gudsförnekande som skrivit om teodicéproblemet, hävdar att världens 

ondska är ett bevis på att Gud antingen inte finns eller att han inte är tillräckligt kärleksfull 

eller mäktig för att skapa en bättre värld. De liknar Guds relation till jorden med en människas 

relation till ett djur, vilken hon precis byggt en bur till.  En human människa ser till att djuret 

ska vara lyckligt och bo så bekvämt som möjligt. En människa som inte ser till att djuret har 

det så bra som möjligt brister i sin godhet. Hick menar att de flesta som använder det onda 

som ett argument mot tron på Gud, ständigt tänker såhär på världen.
87

  Men Hick menar att 

den här världen inte är uppbyggd för att “Guds husdjur” ska ha det så bra som möjligt. Han 

tror inte att världen är menad för att vara ett paradis, och människan är inte menad att leva 

som ett husdjur som ska ha det så bra som möjligt. Man ska snarare se oss som människobarn 
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som ska bli vuxna i en miljö, vars primära syfte är att få oss att inse de mest värdefulla 

potentialerna av mänsklig personlighet.
88

 Hick menar alltså att detta kan vara miljön Gud var 

tvungen att skapa för att ge människan  - som en moralisk varelse - de bästa förutsättningarna 

för att utvecklas och växa.  

 

The question that we have to ask is rather, Is this the kind of world that God might 

make as an environment in which moral beings may be fashioned, through their own 

free insights and responses, into Children of God?
89

  

 

Hick liknar Guds relation till människan med en kärleksfull förälder som uppfostrar sitt barn - 

en förälder som förstår att fokus inte ligger på bekvämligheter och att alltid ha det bästa. En 

situation där man inte alltid har allt men får lära sig sakers värde och får leva efter gränser kan 

vara det bästa för ett barn, även om det inte är det lättaste och mest bekväma. Att sätta dessa 

gränser innebär inte heller att föräldern inte vill det absolut bästa för sitt barn utan snarare 

motsatsen, genom att sätta gränser kan föräldern se till att barnet går ut i livet med de bästa 

förutsättningarna att uppfylla sina drömmar.
90

  

3.2.2 Ondska och den fria viljan 

När man talar om det onda kan man skilja på två olika typer av ont: moraliskt ont och 

naturligt ont. Naturligt ont är det onda som vi människor inte kan styra över, såsom 

naturkatastrofer, medan det moraliskt onda är det onda som vi människor själva orsakar. En 

typ av moralisk ont är synd. Att synda är att gå emot Guds vilja och att gå emot det som är 

rätt. Hick menar att eftersom synden påverkar vårt förhållande med Gud så kommer den även 

att påverka vårt förhållande med alla andra till det sämre. Synden kan ses som central del av 

teodicéproblemet, man menar att synden ligger i människans natur och är en inneboende del 

av henne, samtidigt som den är orsaken till så mycket ont i världen. Frågan som uppstår blir 

då varför Gud lät synden bli en del av världen och en del av människan?
91

  Hick besvarar 

detta med att påpeka att trots att Gud är allsmäktig, innebär det inte att han kan göra vad som 

helst. Det som är intrinsikalt omöjligt, såsom att skapa en rund fyrkant, kan inte ens Gud 

ådstakomma. I och med detta så hävdar Hick att Gud inte skulle kunna skapa människor med 

fri vilja samtidigt som de inte är fria att själva välja att handla moraliskt rätt eller fel. För det 

andra så hävdar Hick att det finns ett nödvändigt samband mellan personlighet och moralisk 

frihet. För att kunna skapa en personlig relation med Gud så krävs det att människan har en fri 
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vilja så att hon själv kan välja att ta steget mot den relationen eller inte. Detta kallas för The 

free will defence.
92

  

 

Fömågan att kunna välja mellan att göra rätt och fel har lett till debatt. Kunde Gud inte bara 

ha gjort så att människan alltid, av fri vilja, kunde göra det som är rätt? Denna fråga har ställts 

av många kritiker som argument mot ”the free will defence”. Man menar att en allsmäktig 

Gud som kan bestämma både över människans natur och omgivning skulle kunna skapa 

människor som är fria att synda men som saknar viljan att göra detta. Hick svarar på detta 

argument utifrån Ninian Smarts tankar, genom att säga att man inte kan kalla en varelse som 

aldrig utsätts för frestelse, rädsla, lust, avund, ångest för moraliskt god. Hick menar att för att 

människan ska kunna vara en person, måste hon ha frihet att kunna välja mellan rätt och fel. 

För att kunna besitta en verklig godhet måste människan utsättas för vissa frestelser och välja 

det goda över det onda.
93

  

 

En viktig aspekt inom kristendomen är att människan inte bara ska vara fri att välja att göra 

moraliskt gott utan människan skall även vara fri att välja om hon vill ingå ett förhållande 

med Gud. Hick menar att det inte vore logiskt möjligt för Gud att skapa människan så att 

denna alltid, men av egen fri vilja, skulle ingå detta förhållande. Därmed menar han också att 

den fria viljan är en av de viktigaste aspekterna som ingår i den mänskliga skapelsen och att 

Gud inte hade kunnat skapa oss på något annat vis. Han menar att sådana känslor som kärlek 

och tillit måste kännas av egen fri vilja för att vara verkliga. Om man känner kärlek eller 

någon annan känsla gentemot någon bara för att man är tvingad, så är det inte kärlek utan 

något annat, som inte har ett lika stort värde när det gäller relationer av olika slag. Hick säger 

även att om människan skulle ha skapats så att hon av fri vilja alltid valde rätt, så skulle valen 

vara fria i människans ögon, men i Guds ögon skulle det vara en tvingad handling. Således 

skulle inte människan ha en fri vilja.
94

  

 

Ett annat problem är hur man ska definiera en fri handling. Det räcker inte att säga att en fri 

handling är en handling som är obestämd till och med av den handlandes natur. Om man 

skulle skilja på handlingen och den handlande skulle man likställa en handling av fri vilja med 

                                                             
92 Hick, 265. 
93 Ibid, 266-271. 
94 Ibid, 271-273. 



29 

 

en helt slumpmässig handling. En moralisk fri handling är inte en handling som är obestämd 

utan en handling som vilar på etiska principer.
95

 

3.2.3 Människans fall från Gud 

Ytterligare något som Hick argumenterar kring, är människans fall från Gud. I en värld där 

det inte finns en uppenbar och kärleksfull Gud som är ständigt närvarande, i vilken människan 

endast genom tron kan komma nära Gud, är det mer än bara en logisk möjlighet att människan 

skulle falla från Gud. Dilemmat som uppstår blir då att om Gud valt att inte vara konstant 

närvande och uppenbar, kan Han då verkligen klandra människan om denna väljer att ta en 

annan väg? Man menar att människans fall från Gud antingen är omöjligt eller så pass möjligt 

att det bör ursäktas. 
96

  

 

Hick menar att när Gud skapade människan var han tvungen att sätta denna på ett visst 

avstånd från sig själv, så att människorna skulle vara fria att välja att komma till Gud. Man 

menar då inte ett fysiskt avstånd utan snarare ett psykiskt avstånd som tillåter människan att 

ha fri vilja. Världen måste alltså på vissa sätt vara som om det inte finns någon Gud, för att 

människan ska kunna ta valet att tro och närma sig Gud. Människan existerar alltså på ett visst 

avstånd från Gud men inte för att denna har fallit från Gud, menar Hick, utan snarare för den 

ännu inte nått målet.
97

  

3.2.4 Smärta och lidande 

Eftersom ett av teodicéproblemets nyckelord är lidande, är det viktigt att veta vad begreppet 

innebär. Lidande kan sägas härstamma från smärta, menar Hick. Smärtan är en fysisk process 

som ger upphov till lidandet som i sin tur är en psykisk process. Det är alltså känslorna och 

resultatet av smärtan som man talar om då man säger lidande.
98

 

 

Smärtsystemet är inte lika känsligt som människans andra sinnen. Det krävs ett ordentligt 

stimuli för att vi ska känna smärta. Utöver detta är känseln även känsligt för fler variabler än 

vad våra andra sinnen är. Vi kan reagera på ljud, värme, kyla, slag m.m. Detta kan tyda på att 

smärtan är en slags biologisk varningsklocka och att den således tjänar ett visst syfte. Trots 

att smärtan är en obehaglig upplevelse är den alltså nödvändig för människan. Hick citerar  
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neurologen A. Strümpell för att stödja detta med följande citat; 

 

”Pain, the great torturer of all living things, serves nevertheless as the preserver of 

life, and we could not do without it. It must therefore be regarded as a benefactor to 

all living things. Pain is one of those protective arrangements which exist in all 

organisms, and gives the alarm in times of danger, thereby setting the defensive 

mechanism in operation.” 
99

 

 

Hick lägger fram några av Humes tankar kring teodicéproblemet och använder dem för att 

styrka sina egna argument. Hick förklarar att David Hume är en person som kritiserat att 

människans förmåga att känna smärta ska vara av ett biologiskt värde. Hume menar nämligen 

att det vore mer logiskt för människan att drivas av en föminskning av njutningen snarare än 

av smärta.
100

 Hick gör en distinktion mellan smärta och njutning: medan smärta är ett fysiskt 

fenomen som även ger upphov till ett psykiskt fenomen är njutning enbart psykiskt. En sådan 

upplevelse är ofta beroende av andra upplevelser och kan verka olika från gång till gång. Hick 

menar att det måste finnas en tillräckligt stor kontrast mellan obehaget och det som var innan, 

för att detta ens ska fungera. Han hävdar att smärta är en mycket mer effektiv biologisk 

varningsklocka för människan.
101

  

 

Hick lägger fram ytterligare ett av Humes argument: Om smärtan skulle fylla denna funktion, 

skulle Gud istället kunna reglera naturen så att de farliga situationer som smärtan varnar för 

aldrig skulle uppkomma. Därmed menar Hume också att smärtan innebär ett onödigt lidande 

för människan. Hick svarar på detta påstående genom att jämföra det med att varje människa 

skulle ha en mirakulös skyddsängel som skyddar oss från allt ont. Han menar också att om det 

skulle te sig på detta sätt så skulle det inte finnas något utrymme för evolutionen eftersom 

denna inte skulle behövas. På så sätt menar Hick att smärtan är en nödvändig del av världen 

och att den inte skulle kunna ersättas av andra, smärtfria, funktioner. Här kommer Hick 

tillbaka till värdet av själen och människans möjlighet att kunna utvecklas och han menar att 

smärtan även tjänar ett syfte inom denna aspekt eftersom smärta och lidande är något som 

finns i världen för att människan ska ha möjligheten att utvecklas.
102

  Utan lidande skulle 

människan inte kunna utvecklas, vilket Hick beskriver i följande citat:  
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Human existence would involve no need for exertion, no kind of challenge, no 

problems to be solved or difficulties to be overcome, no demand of the environment 

for human skill or inventiveness. There would be nothing to avoid and nothing to 

seek; no occasion for co-operation or mutual help; no stimulus to the development of 

culture or the creation of civilization
103

  

 

Smärta ger upphov till en annan, mer psykisk process, nämligen lidandet. Lidandet kan ses 

som ett resultat av synden, något som vi själva orsakar genom medvetna val och handlingar. 

Det finns olika sorters lidande. Det som oftast drabbar oss människor är det egoistiska 

lidandet, som innebär att vi önskar att vår situation skulle vara en annan och att vi personligen 

inte skulle behöva lida. Man kan också lida för andra, såsom Jesus gjorde, han sörjde och led 

för andras skull, men inte för sin egen.
104

  

 

Det är alltså den psykiska aspekten som definierar lidandet och inte själva smärtan. Lidande 

kan karaktäriseras av t.ex. rädsla vid en sjukdom, rädsla att man ska bli förlamad eller dö även 

om man vid tiden inte känner någon smärta. Detta leder till en konflikt mellan Hume och 

Hicks argument. Hick tar upp ett av Humes argument som menar att inte ens all världens 

godhet kan väga upp mot det onda, eftersom det onda väger så mycket tyngre än det goda. 

Hick däremot, menar att världens goda väger tyngre än det onda. Det beror på att det goda 

påverkar oss och uppskattas tyngre av människan. Hick menar även att det goda blir bättre på 

grund av det onda, då man får en tydlig kontrast.
105

  

 

Hick menar att lidandet är ett nödvändigt ont för att människan ska kunna komma närmre Gud 

och bli mer lik Honom. Humes argument om att Gud likaväl skulle kunnat skapa en värld där 

vi skyddades från allt ont, håller inte Hick med om. Han menar att denna värld skulle vara 

sämre eftersom all moral skulle upphöra att ha en poäng eller ett värde. Eftersom det inte 

längre skulle gå att handla moraliskt fel skulle man inte heller kunna handla moraliskt rätt. 

Hick menar även att förmågan att älska skulle bli väldigt nedsatt eftersom kärleken behöver 

en motpol för att märkas.
106

  

 

Att lidandet är något som är nödvändig i världen har Hick kommit fram till, men frågan är om 

vi verkligen behöver så mycket lidande som det finns i världen. Hick utgår ifrån ytterligare ett 
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av Humes argument för att lägga fram sin egen ståndpunkt. Hume menar att Gud inte måste 

eliminera all ondska, men att Han i hemlighet borde eliminera det som är extra ont. Hick 

kontrar med att säga att om Gud eliminerar det som är extra ont så kommer något annat ont att 

ta platsen som det “mest onda” och så kommer det fortsätta tills allt ont är eliminerat. 

Eftersom det onda är nödvändig i världen är alltså detta inte ett alternativ menar Hick.
107

 

 

I ett annat argument menar Hume att om det onda nu är nödvändigt i världen, vilket han inte 

håller med om, så är människan inte utrustad för att klara av denna ondska. Han menar att 

människan inte är stark nog och inte har den uthållighet och ihärdighet som krävs för att leva i 

en värld fylld med så mycket ont och arbeta för att förändra den. Efter att ha tagit upp dessa 

tankar, hävdar Hick, att om människan skulle ha dubbelt så mycket ihärdighet så skulle goda 

människor arbeta dubbelt så hårt för en bättre värld, men även onda människor skulle arbeta 

dubbelt så hårt för det onda, vilket enligt honom skulle resultera i samma läge som idag.
108

  

 

Ytterligare ett av Humes argument rör hur världens element, såsom vind och vatten, kan 

finnas för ett gott syfte såsom att bevattna grödor eller användas för navigation samtidigt som 

de kan orsaka en sådan enorm förödelse genom diverse naturkatastrofer. Han menar att det i 

och med detta är svårt att avgöra om elementets natur är god eller ond. Hick tycker 

annorlunda och menar att miljön vi människor lever i måste erbjuda vissa utmaningar och 

svårigheter för att uppnå ”soul-making”. Hick menar att det inte räcker med livets onda för 

soul-making-processen utan att det även måste finnas en viss ondska i naturen för att vi ska 

kunna utvecklas och närma oss Gud. Han menar att det är denna naturliga ondska som kan 

bidra till att människor sluter samman och hjälper varandra och att det är här dessa egenskaper 

kan utvecklas.
109

  

 

Att lidandet finns är helt enkelt inte det som verkar vara roten i teodicéproblemet. Problemet 

grundar sig snarare i att distributitionen av det onda verkar slumpartad och ofta drabbar 

människor som till synes inte förtjänar det. Även mängden av ont i världen tycks vara enorm 

och överdriven. Här hävdar Hick att han inte samstämmer med de traditionella teorierna, 

såsom att vårt lidande är ett straff för handlingar vi begått. Utöver detta menar Hick att han 

inte har någon vettig förklaring till varför vissa människor lider mer än andra. Hick menar att 
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detta är ett mysterium, och han menar även att det kan finnas ett behov av mysterium för 

människan, särskilt när det gäller soul-making-processen. Hick menar att om denna 

“oförtjänta” och slumpvisa ondska inte fanns så skulle allt ont i världen vara förtjänat eller 

tjäna ett syfte. Detta menar han skulle vara ett hinder för människans utveckling, då känslor 

som sympati och dylikt inte skulle uppkomma. Hick menar att det är i ögat av en stor tragedi 

som människor oftast visar en osjälvisk godhet och välvilja gentemot varandra. Hick menar 

alltså att när man står framför detta problem finns det ingen annan lösning än mystiken, men 

att det är viktigt att se till det positiva med mystiken.
110

 Hick hänvisar till H.H Farmer
111

 som 

menar att det faktum att allt inte går att bevisa inom teismen  

är ett bevis i sig. 

 

Thus, paradoxically, the failure of theism to solve all mysteries becomes part of its 

case.
112

  

 

3.2.5 Livet efter döden 

Ytterligare en viktig punkt för Hick är livet efter döden, han menar att det är här sambandet 

mellan Gud och godheten kommer att synas och han menar därmed att i skapandet av en 

teodicé är livet efter döden något viktigt man måste ha i åtanke. Han menar att i detta efterliv 

får man uppleva allt det goda och fina och därmed blir lidandet på världen värt det. Hick 

menar att en teodicé inte bara fokuserar på det förflutna för att förklara det onda, utan den 

blickar även mot framtiden och mot det som ondskan för med sig, målet.
113

  

 

Då man studerar en teodicé där en viktig del är målet, himlen, så måste man även tänka på 

motsatsen, nämligen tron på helvetet. Lidandet i helvetet kan aldrig användas för att uppnå ett 

större mål och skulle därför vara ett exempel på ett väldigt onödigt lidande. Synen på detta 

helvetet skulle kunna innebära att Gud bara vill rädda vissa människor och därmed inte skulle 

vara fullkomligt god eller att meningen med det hela gått förlorad för vissa. Samtidigt som 

han tror på helvetet så tycker Hick att det viktigt att förneka existensen av ett lidande som 

aldrig tar slut. Hick menar att Gud har ett syfte och älskar alla människor och därmed kommer 

inte heller någon människa som dör att hamna i ett evigt lidande.
114

 Det problem som nu 
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uppstår gäller nya testamentet där ett evigt lidande flertalet gånger nämns som ett straff för 

syndare. Hick anser att detta bör tas på största allvar men han säger också att man kan lägga 

stor vikt vid detta utan att för den sakens skull tro på ett evigt helvete. Hick menar att man här 

får se till den språkliga aspekten och om ordet Jesus uttalade verkligen bör översättas till 

oändligt.
115

 Hick menar att en människas goda eller onda handlingar under dennes liv leder till 

olika erfarenheter i efterlivet, några som kan vara mindre trevliga än andra. Han är dock säker 

på att det som benämns som helvetet inte är evigt. Det är verkligt och det bör fruktas säger 

Hick, men det är inte evigt.
116

  

 

Kommer då paradiset verkligen att kunna utplåna ärren människan fått från allt lidande de fått 

utstå? Denna fråga är extra svårt eftersom det är omöjligt för oss att veta vad som kommer i 

efterlivet. Hick menar att det enda vettiga är att utgå ifrån det Plato kallade “likley tales”. I 

stort sett vad som helst kan hända i efterlivet som kan få upplevelserna på jorden att ses från 

ett nytt perspektiv. Om man bara ser snabbt till argumenten som givits ovan, så är det onda 

nödvändigt för att förbereda oss som moraliska varelser för himlen och där skall det inte 

finnas något ont. Frågan har dock uppstått att om människan behöver denna ondska på jorden, 

varför behöver vi den inte i himlen? Detta är ytterligare ett exempel på en fråga som blir 

väldigt svår att svara på, just eftersom vi inte har någon kunskap om efterlivet Möjligheterna 

är helt enkelt för många för att kunna ge ett svar menar Hick.
117

  

3.2.6 Bibeln 

Den bibliska paradoxen som framkommer gällande det onda är att om Gud är allsmäktig och 

god och har skapat det onda, är ondskan då verkligen ond?  I gamla testamentet framställs det 

onda i första hand som ett instrument Gud kan använda för att straffa syndare. I nya 

testamentet framställs det onda snarare som Guds fiende. Detta har gett upphov till denna 

paradox. Vi kan se Jesus död som ett exempel: han fick utså mycket lidande under sin tid på 

jorden och hans liv avslutades med tortyr och död, men detta var inte den död Gud önskade 

för sin son utan den död som vi människor gav honom. En fruktansvärd och ond handling, 

men denna handling förde något gott med sig. Jesus utstod detta lidande och dog till sist för 
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att sona för alla människors synder. Lidandet kan alltså vara viktigt att utstå eftersom det till 

sist kan leda till något gott, menar Hick.
118

  

 

Hick menar att det går att urskilja två perspektiv på ondska ur bibeln, det ena är ondska som 

Guds fiende. Det andra perspektivet är att man tar Guds allsmakt och godhet i åtanke och 

därmed inte ser det onda som något som är helt ont. Hick menar att allt ont på olika sätt bidrar 

till processen av “soul-making” och således inte är enbart ont. Hick menar att vetskapen om 

att det onda kan föra något bra med sig, sätter ondskan i en ny kontext. Det kommer innebära 

lidande och svårigheter för människor och dessa lidanden kommer inte att bli lättare men 

Hick menar att vetskapen om att Gud är allsmäktig och god kan finnas till tröst för människan 

och man kan lita på att det onda tjänar ett syfte.
119

  

 

Hick menar även att när Guds skäl för att tillåta det onda i världen uppenbarar sig, så kommer 

ingenting längre att ha varit enbart ondskefullt. Hick menar att följande ord, som visar detta, 

är kärnan inom den kristna teodicén:
120

  

 
“O fortunate crime which merited such and so great a redeemer”

121
  

 

3.2.7 Sammanfattning av Hick 

Hick understryker vikten av människans spirituella utveckling i sin teodicé. Han menar att 

Gud skapade människan ofullkomlig. Gud gav människan den fria viljan för att hon ska ha 

möjlighet att utvecklas till att bli en fullkomlig och god människa. Enligt Hick är det onda 

nödvändig för att människan ska ha möjlighet att utvecklas och nå stadiet närmast Gud. Att 

världen är uppbyggd på ett sådant sätt att människan inte kan bevisa att det finns någon Gud, 

beror på att Gud satt människan på ett visst avstånd från sig själv för att hon ska kunna välja 

att tro på Gud, och närma sig Honom självmant. Hick tror också på att människan kan hamna 

i himlen och helvetet efter döden. Himlen tror han är någon form av paradis, medan helvetet 

är ett straff som dock inte är evigt.  

3.3 Jämförande analys 

Eftersom dessa två teodicéer härstammar från två olika modeller av teodicé ansåg vi att det 

skulle vara intressant att undersöka vilka skillnader och likheter de innehåller. 

                                                             
118 Hick, 352-357. 
119 Ibid, 357-362. 
120 Ibid, 363-364. 
121 Ibid, 364. 



36 

 

 

3.3.1 Begynnelsen, ondskan och den fria viljan 

Den största skillnaden mellan Lewis och Hicks tankar är deras olika synpunkter på hur 

begynnelsen såg ut. Lewis tror att människan i början var god. Därefter har hon missbrukat 

den fria viljan hon fått av Gud, vilket resulterat i att människan gått i fördärv. Det onda har 

alltså orsakats av människan, som blivit en upprorisk varelse.
122

 Hick däremot, tror inte att 

människan var god från början. Han tror inte att Gud kan skapa en människa fullkomligt god, 

utan för att bli det måste hon utvecklas spirituellt. Hick menar att en perfekt människa för 

Gud, är en människa som av egen fri vilja valt att utför goda handlingar och som självmant 

och villigt närmar och ger sig själv till Gud. Det villiga att självmant överlämna sig själv är 

det som är viktigast för Gud. Vidare har Gud skapat det onda för att människorna ska ha 

möjligheten att göra detta, menar Hick.
123

  

 

Både Hick och Lewis är överens om att Gud självmant gav människan den fria viljan, men 

teisternas anledningar till varför Gud valde att göra detta skiljer sig. Hick säger att människan 

fick den fria viljan för att den ger henne möjligheten att utvecklas spirituellt. Han talar om en 

spirituell evolution som ska leda till att människan når stadiet närmast Gud.
124

 Lewis talar inte 

om någon utveckling i sin teodicé. Han menar att människan fått den fria viljan av Gud därför 

att det enbart är den fria viljan som gör det möjligt för människan att älska och för att förstå 

att hon har ett eget medvetande och en egen identitet.
125

  

 

3.3.2 Guds allmakt och förhållande till människan 

Både Lewis och Hick anser att Gud är allsmäktig men att inte ens han kan skapa det som är 

intrinsikalt omöjligt. De har dock olika uppfattningar om vad som är intrinsikalt omöjligt. I 

resultatet framgår det att Hick tycker att en sak, som är omöjlig för Gud att skapa, är en 

fullkomlig människa. Lewis däremot, säger att människan skapades god i början.
126

  

Vi tolkar Lewis som att “god” i hans syfte även menas som fullkomlig, eftersom Lewis inte 

talar om någon mänsklig utveckling. Lewis menar snarare att människan bör botas. Utifrån 

Hicks tankar kan vi tänka oss att han skulle hålla med Lewis om att Gud skulle kunna skapa 

en människa som är god från början men att han inte skulle hålla med om att den godheten är 
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värdefull. Han skulle istället mena att en godhet som människan själv, genom den fria viljan, 

arbetat sig mot väger mycket tyngre och att det är därför Gud inte kan skapa en människa som 

fullkomligt god från början.  

 

När det gäller Guds förhållande till människan menar Lewis att människan finns till för Gud 

att älska. Hon är en skapad varelse och har alltid den mottagande rollen. Gud vill alltid 

människans bästa, vilket är att älska Honom. Gud vill se människan lycklig och Han har inget 

eget behov att bli älskad. Verkar det som att han har det, är det enbart för att människan har 

ett behov att älska Gud.
127

 Hick talar också om att Gud bryr sig om och älskar människan. 

Han liknar Guds relation till människan som en kärleksfull förälders relation till sitt barn - en 

förälder som vill att sitt barn får de bästa förutsättningarna i livet för att nå sina drömmar. 

Man ger inte barnet allt, utan låter barnet få leva efter gränser och lära sig sakers värde, vilket 

är viktigt för barnets utveckling.
128

 Människan lever på avstånd från Gud därför att Gud satt 

detta avstånd mellan människan och sig själv, med anledningen att människorna ska vara fria 

att själva komma till Honom.
129

  

 

Medan Lewis talar om att människan har en mottagande roll, är detta ingenting Hick nämner. 

Vi tycker dock att Hicks tankar om människans avstånd till Gud syftar på att människan även 

har en givande roll. Gud vill att människan ska komma till Honom och underkasta sig Honom. 

Det skulle kunna ses som ett behov Gud har och människan skulle, genom sin givande roll, 

kunna uppfylla det behovet.  

3.3.3 Varför måste människan lida? 

Både Lewis och Hick är överens om att lidandet på jorden som människan utsätts för inte är 

ett straff från Gud. Båda säger att de inte kan ge någon vettig förklaring till varför vissa 

människor lider mer än andra. Hick försöker förklara det som ett mysterium, och att 

människan kanske har ett behov av mysterium, särskilt när det gäller för henne att utvecklas. 

Om all ondska var förtjänad så skulle känslor som sympati och medlidande inte existera.
130

 

Lewis understryker istället att människan själv har skapat lidandet. Att sedan vissa människor 

får lida tror han kan bero på att de glömt bort att vända sig till Gud. Han menar att Gud 

använder lidandet för att varna människan. Gud kan låta vissa människor lida för att störa och 
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varna dem, och få dem att inse vad de verkligen behöver. Lewis menar också att lidandet inte 

är någonting gott i sig, men konsekvensen av lidandet - att människan underkastar sig Gud - 

är gott. Lidandet kan leda till god moral och skänker oss förmågan att älska. En annan 

konsekvens av lidandet som är av godo, är att människor kan känna medlidande och utföra 

kärleksfulla gärningar då de ser sina medmänniskor lida.
131

 Detta är något som Hick håller 

med om, han menar att för att kunna besitta en verklig godhet så måste människan utsättas för 

lidande och ändå välja det goda över det onda. På så sätt tjänar det onda ett viktigt syfte. För 

Hick är även begreppet smärta viktigt när man talar om lidande. Han menar att eftersom 

smärta tjänar ett biologiskt syfte och lidandet är resultatet av smärtan så innebär det att 

lidandet också tjänar ett syfte. Hick menar att lidandet helt enkelt är ett nödvändigt ont för att 

vi ska kunna utvecklas och komma närmare Gud.
132

 

3.3.4 Himmel och helvete 

När det gäller himlens karaktär är Hick och Lewis på samma sida. De ser på himlen som ett 

paradis fyllt av lycka och kärlek. Hick menar att himlen är målet: det är troligtvis där 

människan kommer att få känna syftet med att ha utstått världsligt lidande. Hick menar att det 

onda på jorden har gett oss möjlighet att utvecklas till moraliska varelser och detta är något 

han anser att vi kan komma att behöva i himlen. Hick menar att himlen som paradis inte 

nödvändigtvis är fritt från utmaningar. Därmed kan vi behöva de egenskaper det onda gett 

oss, även i himlen.
133

  Lewis säger att himlen är ett skräddarsytt paradis där varje individ kan 

få uppleva den perfekta tillvaron utifrån sina egna tankar och känslor.
134

  

 

Skillnaden som uppstår mellan dessa teister kretsar kring vilka som kommer att få uppleva 

himlen. Hick menar att varje människa till sist får möjlighet att uppleva himlen. Han ser inte 

på helvetet som ett evigt lidande utan menar att eftersom Gud har ett syfte med allt och älskar 

alla människor skulle han inte fördöma någon för evigt. Det finns alltså möjlighet till en andra 

chans att nå himlen, menar Hick.
135

 Lewis å andra sidan ser på helvetet som ett evigt lidande 

som drabbar de orättfärdiga. Han menar att detta är en plats där de kommer stanna för evigt 

och att dessa människor därmed har gått miste om möjligheten att få uppleva himlen.
136
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Hick tycker att det är viktigt att trycka på existensen av ett helvete. Helvetet är en plats av 

lidande som kan ses som ett straff för syndare. Han vill däremot förneka att detta helvete 

skulle bestå av ett evigt lidande. Han menar att det inte samstämmer med Guds egenskaper 

och kärlek till sin skapelse att fördöma en människa i all evighet.
137

 Lewis menar att 

helvetesläran överensstämmer med en god och allsmäktig Gud. Han säger att helvetet inte är 

Guds sätt att straffa syndare utan snarare ett straff eller en dom vi gett oss själva genom våra 

handlingar. Han menar att det på grund av den fria viljan helt enkelt finns människor som inte 

förtjänar att få uppleva himlen. Lewis tror på ett evigt helvete. Han menar att Gud skulle ge 

människan fler chanser om det fanns ett syfte med detta, men att det inte gör det. Han menar 

även att när man kommer till helvetet är man inte längre människa, utan han menar att man då 

snarare är ett skal av den människa man brukade vara och därmed är det också svårt att veta 

hur helvetet verkligen påverkar människorna.
138
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4. Granskning av teodicéernas trovärdighet 

En teodicé är ett sätt att försöka finna skäl och förklaring till varför Gud tillåter det onda. Gud 

har enbart rätt att tillåta ondska om det finns ett moraliskt försvarbart skäl att göra det. I sitt 

kapitel
139

 lägger Michael J. Murray fram en matris för framgångsrika teodicéer. Matrisen 

består av tre villkor som måste uppfyllas för att det onda ska ses som moraliskt försvarbar. 

Murray förklarar att dessa tre villkor är någonting som de flesta teister håller med om.
140

 

Denna matris har vi använt som kriterier för att utvärdera de teodicéer vi undersökt. Matrisens 

villkor går att läsa nedan: 

4.1 Villkor 1. Nödvändighetskriteriet 

Nödvändighetskriteriet är ett villkor som talar om nödvändigheten med ondskan. Detta villkor 

säger att det goda som uppkommer från det onda, inte skulle kunna uppkomma om det onda 

inte tillåtits. Murray liknar detta vid en kirurg som genom en operation räddar en människas 

liv. Kirurgen ses inte som ond då patienten får utstå smärta från operationen, eftersom denna 

operation är nödvändig för att rädda patientens liv. Om patienten däremot hade kunnat slippa 

smärtan operationen orsakat genom att ta ett piller istället, så kan läkaren ses som ond, om 

läkaren ändå valt att göra en onödig operation och tillåtit smärta som inte var nödvändig för 

syftet.  På samma sätt menar villkoret att om Gud tillåter det onda, så är detta för att den 

ondskan är nödvändig för att något gott ska uppkomma. Detta goda skulle inte heller ha 

kunnat uppkomma ifrån något som var mindre ont. Gud tillåter alltså det onda för det godas 

skull men bara den nödvändiga ondskan och inte mer. Det viktiga för detta villkor är att 

uppmärksamma att det goda aldrig skulle kunnat uppstå på annat vis, utan det onda. Det finns 

dock kritik som riktats mot detta villkor, särskilt av en grupp som kallas för öppna teister. 
141

 

4.2 Villkor 2. Uppvägningskriteriet 

Uppvägningskriteriet är ett villkor som innebär att det goda som utgår från det onda måste 

vara tillräckligt gott för att väga upp för lidandet. Murray menar att detta goda måste väga upp 

det onda tillräckligt mycket. Han menar alltså att det goda inte måste väga upp det onda totalt. 

Detta argument stödjer Murray med argumentet att för att uppnå något som är extra gott kan 

ibland något som är extra ont måsta ske. Han menar att dessa mycket onda händelser inte 

kommer att kunna uppvägas helt på grund av dess natur, men att de uppvägs tillräckligt 

mycket för att det extra goda ska vara värt det. Som ett exempel kan vi se på den fria viljan, 
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en värld med fria varelser kan ge upphov till en enorm mängd gott men även en stor mängd 

ont. Det goda som kommer av våra fria handlingar kan till sist vara av ett så stort moraliskt 

värde att det kan väga upp för det onda men den ondska som krävdes för att uppnå detta stadie 

kommer inte att raderas. Därmed anser även vissa människor att en värld utan fri vilja hade 

varit att föredra.
142

 

4.3 Villkor 3. Rättighetskriteriet 

Rättighetskriteriet  är ett villkor inom vilket det menas att för att kunna tillåta en viss ondska, 

måste en varelse även ha rätt att tillåta denna ondska. Annars blir både tillåtandet och det 

onda som tillåts, omoraliskt och själva handlingen att tillåta ondska, blir då ond i sig.
143

  

Många teister menar dock att det finns ytterligare villkor som måste uppfyllas inom 

rättighetsvillkoret. Ett av dessa involverar de offer som krävs för att genomföra den onda 

handlingen. Det måste då finnas något övervägande gott för individen som kan göra 

upplevelsen av ondskan värt lidandet. De menar att Gud aldrig kan använda människor endast 

som ett medel för ett mål.  Murray visar detta genom följande citat: 

 

 For any innocent person, S, God has the right to allow S to suffer only if there’s 

some outweighing good that S wouldn’t enjoy if God didn’t allow S so to suffer.
144

  

4.4 Diskussion 

I följande diskussion granskar vi Hick och Lewis teodicéer med utgångspunkt i matrisens 

kriterier för att avgöra om de är trovärdiga eller ej.  

 

Är Lewis teodicé trovärdig med utgångspunkt i matrisens tre kriterier? 

Nödvändighetskriteriet 

Lewis menar att själva ondskan inte var nödvändig vid världens skapelse, eftersom Gud inte 

skapade det onda. Däremot var möjligheten till ondskan nödvändig, eftersom Gud tyckte att 

det var nödvändigt att ge människan den fria viljan. Lewis menar också att det finns en 

nödvändighet med dagens ondska, då den ska bota människan och leda henne tillbaka till 

Gud, vilket är gott. Människan har själv skapat en stor del av det onda. Hon ansvarar för fyra 

femtedelar av den ondska som sker i världen idag, menar Lewis. Den sista femtedelen av det 

onda är sådan ondska som är svår att förklara. Lewis menar att den sista femtedelen är den 

ondska Gud använder för att ”väcka” människan och för att försöka få henne att vända sig 
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tillbaka till Gud. Exempel på former av denna ondska kan vara naturkatastrofer eller allvarliga 

sjukdomar. Enligt Lewis resulterar den här formen av ondska i att människan underkastar sig 

Gud och närmar sig Honom med kärlek. Det är nödvändigt för att människan någon dag ska 

nå frälsning. Lidandet får också människor att känna medlidande för varandra, vilket kan 

bidra till kärlek och gemenskap mellan människor. Lidandet är gott och nödvändigt därför att 

det leder till kärleksfulla gärningar. Lewis menar också att världen ser ut som den gör för att 

människan ska ha möjlighet att kunna göra egna val och jämföra sig med andra.  

 

Vi ser en skillnad mellan nödvändigheten med det onda som människan själv skapar, och den 

ondska som Gud använder för att “väcka” oss. Den ondska som människan själv skapar 

kommer från den fria viljan och om vi inte hade möjlighet att skapa denna ondska, skulle vi 

inte heller ha fri vilja. Vi håller med Lewis om att den fria viljan är nödvändig för människan, 

eftersom det är den som formar oss till egna individer och hjälper oss att utveckla känslor och 

moraliska egenskaper. Med hjälp av den fria viljan kan vi både skapa kärlek och ondska, och 

den ondska vi skapar är nödvändig för att få oss att inse vad som är rätt och fel.  

 

När det gäller den övriga ondskan, det onda som Gud använder för att varna och väcka oss, 

finns det dock en viss problematik. Vi kan se en nödvändighet med att Gud skulle försöka 

leda människan tillbaka på rätt väg då hon valt fel, men samtidigt kan vi ifrågasätta 

förstörelsen denna ondska för med sig, och även ifrågasätta mängden av denna ondska. 

Stämmer det verkligen att denna sorts ondska är nödvändig för att bota människan? Behöver 

verkligen människan utsättas för naturkatastrofer och sjukdomar som cancer, för att vända sig 

till Gud? Kan Gud verkligen tycka det är rättvist att oskyldiga människor avlider, så att andra 

människor får upp ögonen och möjligtvis vänder sig till Gud? Och skulle verkligen en god 

Gud vilja använda det onda för att framkalla människors lidande, bara för att varna och väcka 

henne? Dessa frågor leder oss till en annan: Kan man inte ur ett annat perspektiv se detta som 

ett möjligt hot från Gud? Det går även att ifrågasätta syftet med den ondska som drabbar de 

troende människorna som lever ett troende liv. Varför måste de människor som redan vänt sig 

till Gud drabbas av ondska och lidande? 

 

Lewis menar, som sagt, att det onda är nödvändigt för att få människan att vända sig till Gud. 

Vi anser dock att dagens ondska snarare kan få människan att tvivla på Guds existens och 

istället vända sig ifrån Honom. Teodicéproblemet i sig självt är ett exempel på där människor 

ifrågasätter Guds existens på grund av det onda i världen.  
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Givetvis finns det även situationer där man kan se att människor i svåra situationer vänder sig 

till Gud för att få hjälp och stöd. De känner ett behov av Gud, då de står i en svår situation och 

behöver hjälp som ingen annan än Gud kan ge. Man kan alltså problematisera Lewis 

argument, då människan kan välja att gå en av två vägar. Om syftet med det onda är att få 

människan att vända sig till Gud, så kan man även se det som ett misslyckande om människan 

istället, på grund av allt ont i världen, vänder sig från Gud och börjar tvivla på Hans existens. 

Samtidigt kan vi också se en nödvändighet med att ondska i form av exempelvis 

naturkatastrofer, ofta kan föra samman människor. Människor samlas då och försöker genom 

gemensamma resurser att hjälpa varandra. Det framkommer en känsla av gemenskap och 

kärlek.  

 

Sammanfattningsvis anser vi att Lewis uppfyller nödvändighetskriteriet, då vi anser att hans 

argument är rimliga. Kriser får människan att vända sig till Gud, även om detta kanske inte 

stämmer för alla människor. Möjligheten till det onda är nödvändig, eftersom vi utan den inte 

skulle ha någon fri vilja. Lidandet skapar gemenskap och ger upphov till en stor kärlek mellan 

människor. De går samman och hjälper varandra, och det moraliska handlandet får en stor 

roll. Utifrån detta anser vi att Lewis har uppfyllt detta kriterium, trots att vi kan se sätt att 

problematisera hans argument på. 

 

Uppvägningskriteriet 

Enligt Lewis är Gud god, och det goda för människan är att vara nära Gud. Lewis menar att 

det är värt  att utstå lidandet som finns i världen, för att nå frälsning. Handlar människan gott 

och lyckas nå frälsning så kommer hon till  himmelen, en plats av ljus, glädje och frid. Men 

för att människan ska kunna botas och bli god igen, måste hon alltså utstå lidande och ondska. 

 

Frågan är om det är värt att leva i en värld med så mycket ondska och lidande, bara för att vi 

ska bli påminda om att människan valt fel väg och vända oss till Gud? Ger den fria viljan oss 

mer positiva erfarenheter än negativa? Vi själva anser att människan inte vore någonting utan 

sin fria vilja. Vi håller med Lewis om att den fria viljan väger mer gott än ont, eftersom den 

låter oss göra våra egna val, och vi kan känna att vi är egna individer och jämföra oss med 

andra. Men den fria viljan leder också till onda handlingar. Hade inte människan någon fri 

vilja, kanske hon inte heller skulle vara medveten om att hon skulle kunna ha en fri vilja. 

Kanske vore det skönare för människan att hela tiden bli styrd, bara hon fick leva i en god 
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värld. Lewis menar att allt Gud gör, gör Han för människan, eftersom Gud älskar människan. 

Men om detta är sanningen, vore inte det mest harmoniska för människan att få leva gott, 

även om hon inte kunde se sig själv som en individ bland andra?  

 

Vi tänker oss att för att uppvägningskriteriet ska vara uppfyllt, så måste det goda i vår värld 

vara mer än det onda. Vi ställer oss dock frågande till om vi verkligen ser mer gott än ont i vår 

värld? Uppväger det goda alla katastrofer som händer i vår värld?  Skolor som förstörs, 

tsunamis som förstör tusentals hem, sjukdomar som drabbar människor, uppvägs det 

verkligen av det goda vi kan se och uppleva? Lewis menar dock att himlen också är en del av 

det goda, att man kommer till himlen då man dör och når frälsning. I och med det här 

argumentet kan vi inte längre bara se till vår värld när vi ska se till godheten som uppkommer 

ur det onda, utan vi måste även se till himlen och människans efterliv. Ur detta perspektiv kan 

vi hålla med om att det onda kan uppvägas av det goda, trots att vi ändå ifrågasätter mängden 

av det onda. Om vi istället bara skulle se till vår värld, och det som vi i detta liv får ut av det 

onda, så blir situationen en annan. Ur det perspektivet är det svårt att avgöra om det goda 

verkligen uppväger det onda.  

 

Utifrån detta anser vi att Lewis teodice uppfyller det andra kriteriet. En stor del av det onda 

som finns i vår värld finns för att vi människor har fri vilja. Denna är något som är oerhört 

viktig för mänskligheten för att vi själva ska få välja vad vi vill tro på. Den fria viljan och allt 

det goda som kommer med den anser vi väger upp allt det onda som den kan föra med sig. 

Även chansen till ett efterliv i paradiset är något som är relevant för detta kriterium. När vi 

går steget längre än bara vår värld så kan vi hålla med Lewis om att det goda faktiskt 

uppväger för det onda och därmed anser vi även att hans teodicé uppfyller detta kriterium. 

 

Rättighetskriteriet 

Lewis menar att Gud har rätten att tillåta det onda eftersom lidandet kommer att leda 

människan tillbaka till Gud, frälsa henne och låta henne uppleva paradiset. Gud är den som 

skapade världen och han har även då rätten att försöka leda oss på den väg vi ska gå. Eftersom 

människan har fri vilja så ligger valet slutligen hos henne, men Gud kan genom yttre medel 

försöka forma oss och visa oss vad som är rätt väg. Lewis menar även att det ursprungligen 

var människan som skapade det onda och Gud använder nu denna ondska för att försöka bota 

henne. 
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Lewis går, om än kort, in på att människan är Guds skapelse och menar i och med detta att 

Han skulle ha vissa rättigheter när det gäller att styra människan i olika riktningar. Gud 

använder det onda för att göra människan uppmärksam på att vi valt fel väg och att vi borde 

vända oss mot Honom. Vi kan hålla med Lewis om att Gud, baserat på detta, kan ha en 

rättighet att försöka leda människan på den rätta vägen. Eftersom Gud vill människans bästa, 

så kan vi tänka oss att detta ska vara något av stor vikt för Honom och därmed kan Han även 

rättfärdiga användandet av det onda som medel för att föra människan tillbaka till Honom. 

 

Lewis skiljer även på det onda som människan står för och det onda som Gud använder. Den 

ondska i världen som människan står för, vilken enligt Lewis är fyra femtedelar, har kunnat 

uppkomma på grund av att människan har fri vilja. När Gud gav människan fri vilja var Han 

medveten om möjligheten till det onda. Kan man då verkligen säga att Gud är separerad från 

“den mänskliga ondskan”? Är det inte snarare så att Gud har en del i allt ont, trots att Han 

kanske inte är den som primärt orsakar denna ondska? Vi ställer oss då även frågan om Gud 

har rättigheten att ställa sig bakom en så stor mängd ondska? 

 

Utifrån detta anser vi att Lewis teodicé  även uppfyller detta kriterium. När vi studerar Lewis 

teodicé är det tydligt att Gud använder det onda för att leda människan på rätt väg, något som 

skulle gynna henne inte bara nu, men även i efterlivet. Om någon någonsin har rätten att 

tillåta andras lidande tycker vi är en enormt svår fråga, men vi anser att Lewis svar på denna 

fråga, att Gud vill människans bästa och använder det onda för någonting gott, gör att även 

rättighetskriteriet blir uppfyllt. Som människans skapare har Gud rätten att använda sig av det 

onda som ett medel för att uppnå det bästa för henne. 

 

Är teodicén trovärdig utifrån dessa kriterier? 

Sammanfattningsvis anser vi att Lewis teodicé är trovärdig, efter att själva ha tolkat hans 

resonemang utifrån matrisens tre kriterier. Efter att ha problematiserat och analyserat  Lewis 

argument kan vi se en logik i dessa. Teodicéen uppfyller utifrån Lewis argument matrisens tre 

kriterier. 
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Är Hicks teodicé trovärdig med utgångspunkt i “matrisens” villkor? 

Nödvändighetskriteriet 

Hick menar att det onda är nödvändig för att människan ska utvecklas och bli fullkomlig. Gud 

kunde inte skapa människan fullkomlig i början, eftersom en fullkomlig varelse för Gud, är en 

som själv valt att älska Gud och underkastat sig Hans vilja. För att bli fullkomlig måste 

människan leva i en värld av ondska och lidande och använda sin fria vilja för att utvecklas 

spirituellt. Då kommer hon till slut närmare Gud. Det är alltså ingen tvekan om att Hicks 

teodicé ser en nödvändighet med det ondas existens. 

 

Hick skiljer på moraliskt och naturligt ont, och ser nödvändighet i båda formerna av ondska. 

När det gäller det moraliskt onda, den onda vi människor själva orsakar, tolkar vi Hick som 

att han anser att anledningen till att den här ondskan finns, beror på att människan fick den 

fria viljan. Vidare var den fria viljan nödvändig för att människan ska kunna använda den för 

att utvecklas. Då blir det onda automatiskt nödvändig, eftersom den ställer människan och 

hennes fria vilja på prov och ger henne möjlighet att utvecklas. 

 

Även den naturliga ondskan är nödvändig därför att människan ska kunna utvecklas. Miljön 

människorna lever i måste erbjuda vissa utmaningar och svårigheter för att människan ska 

kunna utvecklas. Det räcker inte med enbart moraliskt ont, utan även den naturliga ondskan 

behövs för att människans själ ska kunna utvecklas. Den naturliga ondskan är även nödvändig 

för att den får människor att samarbeta och hjälpa varandra. När det gäller det faktum att 

ondska ofta verkar vara slumpartad, och drabbar människor som inte verkar förtjäna det, 

skriver Hick att han inte har någon vettig förklaring. Han menar att det är ett mysterium, och 

säger att människor kan behöva ett behov av mysterium för att utvecklas. Om inte den 

oförtjänta ondskan fanns, så skulle allt ont i världen vara förtjänat eller ha ett syfte, och det 

skulle hindra människans utveckling. Denna ondska är nödvändig eftersom den får känslor 

som exempelvis sympati, att uppstå.  

 

Hick menar att det onda i världen är nödvändig för att människan ska kunna utvecklas, med 

andra ord menar han att det inte finns något annat sätt för människan att bli fullkomlig. 

Eftersom en fullkomlig människa för Gud är en som själv valt att vända sig till Honom, kan vi 

förstå Hicks argument att Gud inte kunde skapa en fullkomlig människa från början. Vi ställer 

oss dock frågande till om det verkligen endast är genom att utsättas för ondska och lidande 

som människan kan utvecklas och bli fullkomlig. I och med den fria viljan fick människan 
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möjligheten att göra ont, men hon fick även möjligheten att göra gott. Skapar då inte dessa 

goda gärningar en personlig utveckling? Om vi istället ser på det som att goda gärningar och 

handlingar bara kan finnas i en värld där det finns ont så kan vi förstå det ondas nödvändighet 

för den mänskliga utvecklingen och därmed kan vi även se logiken i Hicks argument och dra 

slutsatsen att detta mest troligt kan stämma.  

 

Vi frågar oss även hur den här slumpartade ondskan fungerar? Om det finns en ondska som är 

helt slumpartad och oförtjänad, så betyder det att vilken människa som helst kan drabbas av 

det onda, hur gott hon än lever. Är det bara den slumpartade, orättvisa ondskan som får 

människor att känna sympati? Den moraliska ondskan, som vi människor själva skapar och 

väljer, kan också den få människor att känna sympati och solidaritet för varandra. Om någon 

bombar en stad så kan många människor känna sympati för de människor som drabbas. Borde 

inte de solidaritets-och sympatikänslor som uppstår ur den moraliska ondskan räcka för 

människans utveckling? Är verkligen naturkatastrofer nödvändiga, bara för att vi människor 

ska kunna utvecklas? Skillnaden i det här fallet, kan vara att människor riktar en avsky eller 

ett hat mot den människa/människor som bombade staden. Kanske uppstår det då mer känslor 

av hat än av av solidaritet, vilket skulle kunna vara en anledning till att även den naturliga 

ondskan behövs. En känsla av hat skulle även kunna ge upphov till ett behov av hämnd, 

vilket, med största möjliga sannolikhet, inte skulle utveckla människan i den riktning Gud 

önskar. 

 

Utifrån detta anser vi att Hicks teodicé uppfyller det första kriteriet. Även om människan kan 

utvecklas genom goda handlingar så skulle det goda inte finnas utan det onda som motpart. 

Även den slumpartade ondskan kan vara nödvändig, då den ofta kan ge en känsla av 

samhörighet och medkänsla mellan människor vilket bidrar till deras utveckling. Allt som allt 

så behöver människan det onda i världen för att kunna utvecklas, bli fullkomlig och närma sig 

Gud. Hick uppfyller därmed detta kriterium. 

 

Uppvägningskriteriet 

Den fria viljan, som gett upphov till den moraliska ondskan, är det enda som kan leda oss 

närmare Gud. Den moraliska ondskan tjänar då ett högre syfte, nämligen att människan ska 

utvecklas och bli ett “barn av Gud”. Detta syfte är tillräckligt gott för att uppväga det onda 

som krävdes för att nå det. Den naturliga ondskan, såsom naturkatastrofer, är även den viktig 

för människans utveckling. Denna ondska ger människan möjligheten att känna medlidande 
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och att hjälpa varandra. Vi tolkar detta som att exempelvis en stor katastrof kan ena ett folk 

och därmed leda till samarbete och kärlek. I det fallet leder den naturliga ondskan till något 

gott, som uppväger lidandet som katastrofen orsakat. Hick menar att det som är det absolut 

viktigaste för människan är “soul-making”, att utvecklas spirituellt för att komma närmre  

Gud, och det är enbart möjligt med hjälp av det onda.  

 

Det onda måste alltså finnas för att människan ska kunna leva i en värld av kärlek, fri vilja 

och en möjlighet att bli god och komma närmare Gud. Men är det verkligen det bästa för 

människan? Är det värt att lida och leva i en värld av ondska, bara för att i slutet kunna nå ett 

högre syfte? Frågar man vissa människor skulle de såklart säga ja, medan många andra 

människor inte alls håller med. Att besvara en sådan här fråga är väldigt svårt, då ingen 

människa egentligen vet vad det innebär att vara “ett barn av Gud”, och då ingen människa 

kan veta hur det känns, då hon är fullt utvecklad. Därför kan man också ifrågasätta om allt det 

här onda verkligen uppväger det goda? Samtidigt får man inte glömma alla de goda sakerna 

som sker runt omkring oss idag. Ett barn dör, ett barn föds. En människa blir mördad, en 

människa blir frisk från cancer. En naturkatastrof ödelägger en hel by, hundratals människor 

anmäler sig frivilliga till att bygga upp byn igen. Hela världen är en vågskål, och frågan är 

bara vilken sida som väger tyngst. Om människan inte hade möjligheten att uppleva det onda 

skulle hon inte heller ha möjligheten att uppleva kärlek och lycka. Man kan då fråga sig vad 

av detta människan värdesätter mest, avsaknaden av det onda eller existensen av kärlek? Ser 

vi till världen idag så kan vi se att kärlek och godhet är något som verkligen värdesätts av 

människor, detta leder oss till att tänka att möjligheten till kärlek faktiskt uppväger det onda 

som måste existera för att människan ska ha denna möjlighet. 

Hick kommer med argument som känns välgrundade. När det gäller diskussionen ovan, 

menar Hick att det i slutet kan visa sig att lidandet varit viktigt att utstå, det kan nämligen ge 

upphov till känslor och erfarenheter som är viktiga att ha med sig i efterlivet. I och med detta 

så för denna ondska med sig något som är så pass viktigt att den uppvägs av det goda den för 

med sig. 

 

Kanske är det så att det goda och det onda väger lika tungt nu, men i slutet har människan 

möjlighet att låta vågskålen helt tippa över på den goda sidan. Det goda som kommer från 

denna ondska kan nämligen fortsätta i efterlivet.  Detta är vad Hick fått oss att tänka, och vi 

anser att Hicks teodicé uppfyller uppvägningskriteriet. 

 



49 

 

 

 

Rättighetskriteriet 

Utifrån Hicks teodicé har vi tolkat Hicks argument som att Gud har rätt att tillåta det onda 

därför att Gud har goda avsikter med ondskan. När det gäller rättighetskriteriet menar Hick att 

Gud har rätt att tillåta det onda och lidandet i världen därför att det onda är något som är 

nödvändigt för att människan ska utvecklas och kunna bli ett barn av Gud. Människan är 

Guds skapelse menar Hick och därmed vill Gud även bara vårt bästa. Att vi utvecklas och 

kommer närmre Gud är något som är gott för alla människor, eftersom det tar oss närmre 

målet att nå himlen. Om Gud tillåter det onda i världen för att hjälpa människan på rätt väg 

och för att människan ska bli mer lik Honom, och till sist nå paradiset, så har Gud bara goda 

anledningar med att använda det onda. Hick anser att Gud har rätt att tillåta det onda därför att  

Han har goda avsikter. 

 

Gud är människans skapare, Han vill hennes bästa och Han vill leda henne på rätt väg. Gud 

använder sig av det onda för att göra detta. Som vår skapare kan man förstå att Gud vill det 

bästa för sin skapelse och därmed kan man även diskutera om Han har vissa rättigheter för att 

påverka detta. I och med att Gud gav oss den fria viljan kan vi ifrågasätta detta, om vi är fria 

att göra våra egna val borde vi väl också få göra dem utan inblandning från en högre makt? Å 

andra sidan, om man ser till Hicks argument, så menar han att Gud gav oss den fria viljan 

eftersom vi utan den, inte skulle kunna utvecklas till fullkomliga varelser, som själva väljer att 

vända oss till Gud. Gud hade alltså ett syfte med att ge oss den fria viljan och det syftet var 

inte att Han skulle överge all rättighet Han hade att försöka leda oss. Således kan vi också 

tänka oss att Gud besitter en viss rättighet att försöka påverka människans handlingar, så 

länge valet i slutändan ändå är hennes eget. 

 

Utifrån detta anser vi att Hick uppfyller även detta kriterium. Vi kan både förstå och hålla 

med om hans argument. Hick menar att Guds rättighet i att tillåta det onda ligger i att Han är 

den som skapat människan och Han vill hennes bästa. Allt Han gör, det gör Han av godo. 

 

Är teodicén trovärdig utifrån dessa kriterier? 

Vi anser att Hicks teodicé är trovärdig eftersom den tydligt uppfyller alla tre kriterier. Vi 

anser att Hicks argument är välgrundade och genomtänkta. Han är utförlig i sina argument 

och både lägger fram och besvarar kritik, vilket gör att teodicén som helhet känns trovärdig. 
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Hicks argument känns även logiska och han resonemang är övertygande och genomtänkta 

vilket gör att teodicéen som helhet känns trovärdig. 
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5. Slutsatser 

I denna studie har vi besvarat alla våra frågeställningar. I avsnitt 3.1 besvarar vi den första 

frågeställningen angående C.S Lewis förslag på lösning till teodicéproblemet. Han definierar 

problemet utifrån Guds olika egenskaper och skriver mycket om att ondskan ursprungligen är 

skapad av människan. Den andra frågeställningen besvaras i avsnitt 3.2, där vi skriver om 

John Hicks förslag på lösning till teodicéproblemet. Hick talar om soul-making, att människan 

måste utvecklas för att bli ett barn av Gud, och detta är det viktigaste i Hicks teodicé. I avsnitt 

3.3 jämför vi dessa teodicéer utifrån olika teman, t.ex. Guds allmakt och förhållande till 

människan. Den största skillnaden inom detta tema är att Lewis anser att människan skapades 

helt god i början, medan Hick menar att människan aldrig varit fullkomlig, utan måste 

utvecklas för att bli helt god. Vår sista frågeställning besvaras i 3.4, där vi visar att man kan 

utvärdera en teodicé utifrån Michael J. Murrays modell för en framgångsrik teodicé. Utifrån 

denna modell fann vi att båda teodicéerna var trovärdiga. 

 

Vi anser att vi varit konsekventa i vår metod. Vi har genomgående använt oss av 

hermenutiken när vi läst och studerat teisternas verk. Vi har utgått ifrån ett kvalitativt 

perspektiv och även använt oss av litteraturgranskning som metod. Dessa metoder har varit 

till stor nytta för oss, eftersom de har gett oss möjlighet till olika tolkningsperspektiv. 

5.1 Evalueringen av teodicéerna 

Hick och Lewis argument går på många punkter att problematisera då deras resonemang ger 

upphov till tolkning.  Efter att ha problematiserat och analyserat Hick och Lewis teodicéer och 

argument utifrån nödvändighetskriteriet, uppvägningskriteriet och rättighetskriteriet, kom vi 

fram till att teisternas argument var både logiska och genomtänkta. Deras teodicéer uppfyller 

kriterierna och bör, enligt oss, anses som trovärdiga. 

 

Både Hick och Lewis visar att det finns en nödvändighet med det onda bland annat för att 

människan ska kunna utvecklas och komma närmare Gud. Båda teisterna ser även att det goda 

som kommer från det onda uppväger lidandet det onda för med sig. Det är även en 

genomgående tanke hos teisterna att Gud som människans skapare har en rättighet att tillåta 

det onda i världen. 
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