Audycja 5, Tem: „Dlaczego Bóg dozwolił zło?” Sobota 18.08.2001, Godz. 7-8
W sierpniowy wieczór w audycji “ WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI “ której
tematem będzie: „Dlaczego Bóg dozwolił zło”, witają się z państwem
Tadeusz Żurek, Przemysław Merski oraz Ireneusz Kołacz. Jakże często
zastanawiamy się jak potężną istotą jest Bóg . Kontroluje on wszelkie
warunki zachodzące we wszechświecie i na kuli ziemskiej. Nieograniczone
możliwości Boskiej Istoty sprawiają, iż jest on w stanie być świadomym
każdego jednego wydarzenia zachodzącego wśród ludzkości zamieszkującej
ziemię. Uwagi Jego czujnego oka nie są w stanie umknąć nawet najmniejsze
wydarzenie. Tą prawdę potwierdza Sam Pan Jezus w Ewangelii Mateusza,
kiedy chcąc podkreślić wszechwiedzę Boga , mówi iż: “ bez Jego wiedzy
nawet wróbel nie spadnie na ziemię i wszystkie nasze włosy są
policzone”. Mat. 10:29-31. Jakże wielka wszechmoc tkwi w naszym Bogu.
"Bo on na kończyny ziemi patrzy, a wszystko, co jest pod niebem, widzi."
mówi Ijob. 28:20-24
Skoro podkreśliłeś nieograniczoną kontrolę Boga zjawisk zachodzących na
naszej planecie, to prowadząc dalej twe rozumowanie należałoby stwierdzić
iż Bóg
dokładnie wie nie tylko o wszelkich pozytywnych zjawiskach
zachodzących wśród ludzi, wie o dobrych ludzkich uczuciach serca, ale także
do Boga docierają wszelkie informacje odnośnie grzechu, zła , ludzkiej tragedii i
przelewanych łez, wojen, chorób i śmierci.
Prawidłowy wniosek wyciągłeś z mego rozumowania. Do Boga docierają
wszelkie przejawy dobra jak i zła. Zbyt mało jest stwierdzić, że docierają do
Boga takie informacje, należy mocno podkreślić, że skoro Bóg wie o
przejawach zła i grzechu, to również w celowy sposób dozwala i toleruje aby
te negatywne zjawiska miały miejsce wśród ludzkości.
Przyznam się że twoje stwierdzenie iż Bóg toleruje zło i grzech jest bardzo
odważne i stawia Boga w negatywnym świetle. Jak istota pełna dobroci i
miłości może tym samym tolerować zło i grzech ? Doszło nawet do tego iż
człowiek w chwilach ciężkich doświadczeń począł wątpić w istnienie Boga,
skoro on dozwolił na grzech, cierpienia i śmierć. Wielu ludzi zaczęło urągać i
wyśmiewać z wszelkiej religii i wiary w istnienie Boga. Ale właśnie
wyjaśnienie tego na pozór wręcz szokującego stwierdzenia, iż Bóg celowo
toleruje i dopuszcza zło i grzech będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy.
Skoro mówimy o dopuszczaniu zła przez Boga na rodzaj ludzki, to pierwszym
krokiem w rozwiązaniu tego problemu jest podanie definicji zła. Czym jest
zło?
Zło jest tym co sprowadza wszelkiego rodzaju cierpienia , nieszczęścia ,
troski, ból i wreszcie śmierć. Dzieje się to w sposób pośredni lub bezpośredni.
Złem są również niekontrolowane siły natury, które niszczą ludzki dobytek i są
przyczyną nieszczęść. Choćby trzęsienia ziemi, wulkany, powodzie i tajfuny.
Zło nie powstało samo z siebie, tak jak wszelkie cierpienia , ból i troski nie
powstały same z siebie samorzutnie. Istnienie zła jest spowodowane
zaistnieniem grzechu. Czyli najpierw nastąpił grzech, który spowodował
zaistnienie zła. Aby pozbyć się zła czyli tych ludzkich tragedii i śmierci należy
najpierw pozbyć się grzechu, który jest podstawową - przyczyną zła.

Słowo Boże wspomina nam, że po raz pierwszy grzech pojawił się na ziemi
gdy nasi pierwsi rodzice poddali się pod namowę szatana . Został zerwany i
zjedzony owoc z drzewa. Drobne z pozoru przestępstwo, było jednak
świadomym wystąpieniem przeciwko Boskiemu prawu, którego oboje byli
świadomi. To przestąpienie prawa było grzechem . Skutki tego grzechu
pokazały się bardzo szybko. Adam i Ewa zostali wypędzeni z Raju utracili
kontakt z Bogiem i nastąpiła pierwsza śmierć gdy Kain zabił swego brata Abla.
Od tego momentu to koło grzechu zaczęło nabierać coraz większej prędkości.
Człowiek nie był w stanie powstrzymać grzechu, a co za tym idzie, zła.
Dlatego dziś
widzimy społeczeństwa w
stanie upadku moralnego;
narkomania, alkoholizm, epidemie, choroby. Panuje egoizm i żądza szybkiego
wzbogacania się, zachłanność co z kolei doprowadza olbrzymią część rodzaju
ludzkiego do skrajnej nędzy. Dlaczego inteligentny Bóg dopuścił na tak
głęboką degradację swego stworzenia?
Muzyka
Nasuwają się pytania:
** dlaczego Bóg dozwolił szatanowi aby miał dostęp i kusił Adama i Ewę?
** dlaczego drzewo z zakazanym owocem znalazło się w ogrodzie Eden?
** Czy Bóg nie mógł przeszkodzić upadkowi Człowieka, i powstrzymać tym
samym zło , które nastąpiło ?
**Czy Bóg nie mógł uczynić człowieka w taki sposób aby zachować go
całkowicie od pokus?
**Dlaczego Bóg dozwolił zło?
Trudność zrozumienia Boskiego działania powstaje z braku wyrozumienia
Boskiego planu. Pan Bóg zapewne miał
pełną świadomość wydarzeń
zachodzących w Ogrodzie Eden. Miał moc i możliwość przeszkodzić aby
człowiek nie popełnił grzechu i nie popadł w objęcia zła. Ale skoro mimo tych
możliwości nie postąpił tak, powinno to być dla nas dostatecznym dowodem,
iż dozwolenie zła było celowo zamierzone, aby w końcowym efekcie wyszło z
tego błogosławieństwo.
Takie przeszkodzenie ze strony Boga
w
doświadczeniu zła, stałoby się
zawadą w wypełnieniu Jego własnych
zamiarów. (A zamiarem Bożym było i jest aby ta lekcja na naszej ziemi była
ostrzeżeniem na wieczność tak dla istot ziemskich jak i duchowych jakie są
skutki z nie przestrzegania praw Bożych).
Czyli Pan Bóg wybrał dla człowieka najlepszą drogę! Nie jest to droga
najłatwiejsza, ale zapewne jest najlepsza. Dowód na to twierdzenie możemy
oprzeć na dwóch fragmentach z Nowego Testamentu, które upewniają nas, iż
Boskie działanie jest zawsze nieomylne, doskonałe i bez błędu. Apostoł Paweł
w liście do Żydów wspomina, iż “niemożliwe aby Bóg kłamał “ , Hebr. 6:18
BG, a w drugim liście do Tymoteusza 2:13, Apostoł mówi : “Bóg zaprzeć
samego siebie nie może”. Pan Bóg nie może czynić nic złego, ani mylić się,
przeto mógł wybrać jedynie najlepszy i najmędrszy plan dla wprowadzenia
swych stworzeń na drogę wiecznego życia. Ograniczone możliwości naszego
umysłu nie zawsze są w stanie objąć i
rozeznać ukryte źródła boskiej
mądrości i działania, ale musimy okazać nasze zaufanie Bogu.
Należy w tym momencie mocno podkreślić różnicę między zezwoleniem na
doświadczenie zła a współdziałaniu w złym, lub przychylaniu się na stronę zła.
Dawid w swym Psalmie powiedział: “Ty Boże nie kochasz się w

nieprawości” Pan Bóg dozwolił na pewien ograniczony czas aby zapanowało
zło, w celu doświadczenia człowieka ale nie oznacza to, iż ma zamiłowania do
zła. Bóg czuje niechęć do grzechu i brzydzi się złem.
Skoro
Bóg dopuszczając zło wybrał najlepszą drogę dla człowieka,
należałoby udowodnić na czym polega ta mądrość Boskiego Planu. Bóg miał
kilka możliwości aby zapoznać człowieka z istotą zła i grzechu: **poprzez
intuicję , czyli ocenę z własnego natchnienia; ale to jest możliwe tylko dla
Boga, który może przewidzieć koniec na początku. **poprzez spostrzeżenie
czyli obserwację, w tym przypadku potrzebnym by było przedstawienie złego i
jego skutków. Ale sposób ten nie mógł być zastosowany, ponieważ zło
jeszcze nie istniało. **poprzez informację, Adam posiadał teoretyczną
wiadomość o złym , ale nie było to wystarczające aby powstrzymać go od
przekroczenia Bożego prawa. **poprzez doświadczenie złego—i tą drogę
wybrał pierwszy człowiek Adam, a Pan Bóg zezwolił mu na nią wkroczyć
ponieważ posiadał środek wybawienia człowieka z grzechu i jego skutków. Pan
Bóg widział że przez to doświadczenie człowiek zupełnie pozna okropność
grzechu i że znajomość ta nauczy go więcej Boga miłować i czcić jako swojego
Stwórcę, który jest źródłem wszystkiego dobra , i na zawsze unikać będzie
tego, co sprowadziło tak wiele nieszczęść i nędzy.
Bóg stwarzając człowieka zaopatrzył go w wolną wolę, dał mu prawo wyboru
między dobrym i złym, przez co stał się podobny do swego stwórcy. Gdyby
człowiek nie miał w sobie tego moralnego uczucia , zdolności rozróżniania ,
które zwiemy sumieniem, byłby podobny jedynie do żyjącego robotu. Ale
posiadanie
możliwości wyboru między dobrym a złym,
spowodowało
konieczność aby człowiek został doświadczony. Aby nigdy w przyszłości
wolna wola człowieka nie popychała go do wyboru zła i grzechu.
Otóż aby rodzaj ludzki w przyszłości mógł żyć wiecznie, potrzeba aby człowiek
mógł odróżniać dobro od zła, aby człowieka umysł nigdy nie przechylił się
ponownie w stronę zła. Ale aby człowiek posiadał tak mocne obrzydzenie zła,
potrzeba była aby przeszedł poprzez doświadczenie zła. Ludzkość powstała z
grobów po zmartwychwzbudzeniu będzie posiadała w swoich umysłach
dokładny zapis swego poprzedniego życia. Każdy będzie pamiętał co uczynił
w życiu dobrego a co złego. Jakie skutki przyniósł grzech w jego życiu. Będą
znać całą historię ludzkości, począwszy od dobra panującego w Raju aż do
upadku. Będą mieć świadomość o chorobach, śmierci i okropności grzechu .
Dla ludzkości doświadczenia zła które, przeżyła będą cenną lekcją , która
pomoże człowiekowi w podźwignięciu się do pierwotnego stanu , jaki panował
w Raju przed upadkiem. Cierpienia, ból i śmierć obecnego czasu okażą się
błogosławieństwem w przyszłości, gdy Pan Bóg przez Swego Syna Jezusa
Chrystusa obejmie rząd i kontrolę nad światem
Żegnając się z państwem mamy nadzieję że nasze krótkie rozważanie było
wstanie wyjaśnić przyczyny panującego obecnie zła. Na uwagi i pytania od
Państwa będziemy czekali
przez następne pół godziny pod numerem
telefonu 9415-1923. Piszcie państwo do nas; przypominamy nasz adres:
„Wczoraj, dziś i na wieki„ Po Box 2414 Ringwood North. Zapraszamy do
wysłuchania naszej następnej audycji: 15 września między 7 i 8 wieczorem.
Dobranoc Państwu.

