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Kan Gud være ond?

Skabelsen

Skabte Gud alt?
Universitetsprofessoren udfordrede sine studerende med dette spørgsmål:

“Skabte Gud alt, hvad der eksisterer?”

En student svarede modigt: “Ja – det gjorde Han.”

“Skabte Gud alt?”, gentog professoren undrende.

“Ja”, fastholdt studenten.

Professoren sagde: “Hvis Gud skabte alt, skabte Han også det onde, for ondskab 
eksisterer − og ud fra princippet, at det man gør, definerer hvem man er, må Gud 
være ond.”

Efter dette svar holdt studenten mund. Professoren var tydeligvis tilfreds med sig 
selv, og pralede nu over for de studerende ved at påstå, at han endnu engang havde 
bevist, at den kristne tro er en myte.

En anden studerende rakte ånden i vejret og sagde: “Må jeg spørge om noget, 
professor?”

“Selvfølgelig”, svarede professoren.
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Eksisterer kulde?
Den studerende rejste sig og spurgte: “Professor – eksisterer kulde?”

“Hvad i alverden er det for et spørgsmål? Selvfølgelig eksisterer kulde. Har du aldrig 
været kold?”

De andre studerende grinede af den unge mands dumme spørgsmål.

Den unge mand svarede: “Faktisk eksisterer kulde ikke. Ifølge fysikkens love er 
det, der betragtes som kulde i virkeligheden fravær af varme. Ethvert legeme eller 
objekt kan gøres til genstand for studier, når det rummer eller udsender energi, og 
varme er det, der medfører, at et legeme eller stoffet rummer eller udsender energi. 
Det absolutte nulpunkt1 er totalt fravær af varme – alt stof bliver uvirksom og uden 
evne til at reagere ved denne temperatur. Kulde eksisterer ikke. Mennesket har 
opfundet dette ord for at beskrive, hvordan man føler, hvis man er uden varme.”

1 Det absolutte nulpunkt er den laveste mulige temperatur, som teoretisk kan opnås i et 
makroskopisk system er -273,16 °C, men det absolutte nulpunkt er sat til temperaturen  
0 K (-273,15 °C, -459,67 °F).
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Eksisterer mørke?
Og den studerende fortsatte: “Professor – eksisterer mørke?”

Professoren svarede: “Selvfølgelig eksisterer mørke.”

Studenten svarede: “Igen tager du fejl. Mørke eksisterer heller ikke. Mørke er i rea-
liteten fravær af lys. Man kan studere lyset, men ikke mørket. Faktisk kan man bruge 
Newtons prisme til at bryde det hvide lys op i farver for at studere de forskellige 
farvers bølgelængde. Men man kan ikke måle mørke. En eneste lysstråle kan bryde 
ind i mørkets verden og oplyse den. Hvordan kan man vide, hvor mørkt et rum er? 
Kun ved at måle hvor meget lys, der er i det. Er det ikke korrekt? Mørke er et be-
greb, der bruges af mennesket for at beskrive, hvad der sker, når lyset er borte.”
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Eksisterer ondskab?
Til sidst spurgte den unge mand professoren: “Eksisterer ondskab?”

Med usikker stemme svarede professoren: “Selvfølgelig – som jeg allerede har sagt. 
Man ser det hver eneste dag. Der er daglige eksempler på menneskets hensynsløse 
behandling af sine medmennesker. Man ser det i mængden af kriminalitet og vold 
overalt i verden. Disse manifestationer er intet andet end ondskab.”

Til dette svarede den studerende: “Det onde eksisterer ikke – eller rettere – det 
eksisterer ikke i sig selv. Det onde er simpelthen fravær af Gud. Nøjagtig som med 
mørke og kulde er det et ord, som mennesket har skabt for at beskrive fravær af Gud. 
Gud skabte ikke ondskab. Ondskab er ikke som tro eller kærlighed, der eksisterer 
på samme måde som lys og varme. Ondskab er resultatet af, at mennesket ikke 
har Guds kærlighed i sit hjerte. Det er ligesom kulde, der opstår, når der ikke er 
varme til stede – eller mørke som opstår, når lyset er fraværende.”
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Professoren satte sig ned.

Den unge studerendes navn var: Albert Einstein.
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