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En god Gud straffer det onde!
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Om Gud ikke straffer det onde, kan han ikke være god!
Vi må ikke glemme at Gud er en hellig, rettferdig og kjærlig Gud. Det gjør at han er nødt til å straffe synd og urett. For gjør han
ikke det, er han ikke Gud. I hvert fall ingen god Gud. For den som aksepterer det onde, kan ikke være god.
Noen kom engang til Jesus og fortalte ham om noen galileere som Pilatus hadde drept på en grusom måte. Da spurte
Jesus dem og sa: «Mener dere at de var større syndere enn alle andre galileere, siden det gikk så ille med dem?»
Jesus svarte selv på sitt eget spørmål. Han sa klart og tydelig: «Nei!» «Nei!» sa Jesus. &hellip; men så tilføyer han: «Men jeg
sier dere: Dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de!»
Og så trekker Jesus inn et annet eksempel. En stor og forferdelig ulykke som hadde funnet sted i Jerusalem. Han sa:
«Eller de atten som ble drept da Siloa-tårnet styrtet sammen over dem, tror dere at de var mer skyldige enn alle andre i
Jerusalem?»
Igjen svare Jesus selv på sitt eget spørmål: «Slett ikke! Men jeg sier dere: Dersom dere ikke vender om, skal dere alle
omkomme slik som de!» Luk.13,1-5.
Det er på tide å snu. Det er på høy tid å omvende seg. Det gjelder oss alle. Ellers kommer det til å gå minst like ille med oss
som med dem. På den ytterse dag!
Vi må ikke glemme at Gud er en hellig, rettferdig og kjærlig Gud. Det gjør at han er nødt til å straffe synd og urett. For gjør han
ikke det, er han ikke Gud. I hvert fall ingen god Gud. For den som aksepterer det onde, kan ikke være god.
Riktignok liker folk flest å tro at en kjærlig og god Gud ser gjennom fingrene med urett og ondskap. I det minste med egne
synder og feiltrinn. Men det er tankeløs ønsketenkning. Sannheten er stikk motsatt: Om Gud ikke straffer det onde, kan
han ikke vært god! For da hadde også han akseptert det onde.Og den som aksepterer det onde, er selvsagt alt annet enn
god. Ludvig Nessa
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