Sobota – I tydzie WP
Nauka 11 – Sens cierpienia - II
Kontynuuj c wczorajsze rozwa ania na temat sensu cierpienia nale y sobie jeszcze raz zada
jasno pytanie, czy człowiek naprawd nie cierpi raczej dlatego, e odchodzi od Boga, e nie
liczy si z Jego przykazaniami i normami moralnymi? A Bóg jedynie dopuszcza to cierpienie
tylko dlatego, e kiedy , u samego pocz tku obdarował człowieka wolno ci . Dla wielu -tego
rodzaju rozumowanie- wydaje si by nie do przyj cia, bo uwa aj , e Bóg –rzekomo w imi
Miło ci- powinien jednak interweniowa i nie pozwala na nadu ywanie wolno ci zwłaszcza
wtedy, gdy zagra a ona złem. Ale, gdyby tak Bóg naprawd interweniował w ka dej takiej
sytuacji .... to przecie staliby my si marionetkami i ... wszyscy wtedy protestowaliby przeciwko
takiemu ograniczeniu wolno ci. A powiedzmy sobie uczciwie: ile to razy musiałby On
interweniowa w moim yciu? Czy naprawd chciałbym tego?
Tego rodzaju rozumowanie, czy my lenie pojawia si bardzo cz sto u współczesnych
chrze cijan. Jest to jeden z przykładów niedojrzałego my lenia roszczeniowego: „Bóg powinien
interweniowa w sposób cudowny, aby mnie, moich bliskich ... od cierpienia, bólu,
nieszcz cia uchroni .” Co jest jednak ciekawe to fakt, e ludzie, którzy w ten sposób my l
wcale nie s skłonni zmieni swojego ycia w sytuacji, kiedy to oni sami sprawiaj cierpienie,
zadaj ból, rani ... swoim egoizmem, chciwo ci , brakiem zrozumienia. Pan Bóg jest im tylko
potrzebny -jak magik z czarodziejsk ró d k - w chwilach trudnych, w chwilach kiedy to oni
do wiadczaj cierpienia, a w innych sytuacjach, lepiej eby stał na boku i nie przeszkadzał. To
jest niestety bardzo powszechny sposób my lenia w ród współczesnych, niedojrzałych
katolików czy chrze cijan. Według nich Pan Bóg naprawd le stworzył wiat. Ja zrobiłbym to
na pewno lepiej.
Kto z moich znajomych napisał nawet takie pouczaj ce opowiadanie - rozwa anie.
**************
Czyje klocki?
W pewnej szcz liwej rodzinie ojciec, bardzo kochaj cy swojego synka, chciał sprawi mu
rado
jakim prezentem. Poniewa Tomek był zdolny, rezolutny i samodzielny, tatu
postanowił, e podaruje mu klocki Lego. Kupił najwi kszy zestaw, jaki mógł znale ,
pozwalaj cy zbudowa prawie wszystko. Po wr czeniu prezentu w ród ogólnej rado ci tatu
wtajemniczył synka w podstawowe zasady budowania, podsun ł mu tak e instrukcj i pozwolił
mu działa − „Baw si dobrze, synku” − powiedział.
Klocki, ich bogactwo zachwyciło Tomka i wci gn ło bez reszty. Jego wyobra nia zacz ła
pracowa . Miał w głowie mnóstwo projektów. Odrzucił instrukcj i wskazówki ojca − „s
staro wieckie!” − pomy lał. −„Ja to zrobi lepiej”. I ochoczo zabrał si do pracy.
Gdy po jakim czasie przyszedł ojciec zobaczy , jak mu idzie, zauwa ył, e powstałe elementy
budowli s wprawdzie ciekawe i oryginalne ale cało nie ma szans powodzenia. „Synku, tak
niczego trwałego nie zbudujesz, przecie powiedziałem ci, co jest wa ne. Trzeba przestrzega
pewnych zasad, uwierz mi”. Tomka to gadanie tylko rozzło ciło. „Tato, nie przeszkadzaj mi, to
moje klocki i b d budował tak, jak mi si podoba” i kontynuował z zapałem swoje dzieło. Gdy
wydawało mu si , e zmierza ku ko cowi, e uzyska pi kn cało , jego budowla zacz ła si
łama i rozpada . Nie pomogły adne wysiłki, konstrukcji nie dało si uratowa .
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Tomek z rozpacz i w ciekło ci popatrzył na sm tne ruiny, wreszcie zgarn ł je wszystkie do
pudła i poszedł do ojca. Wyrzucił przed nim klocki − „Wypchaj si z takimi klockami, nic z nich
nie da si zbudowa , s do niczego”.
Otrzymali my w prezencie od Boga, kochaj cego Ojca, pi kny, pełen bogactw wiat. Zostali my
wtajemniczeni w najwa niejsz zasad budowania − miło
Boga i bli niego. Otrzymali my
najwi kszy dar, dar m drej wolno ci. Wzi li my własny los we własne r ce, niech tnie
dopuszczaj c Boga i Jego prawa lub wr cz je odrzucaj c. I gdy zepsuli my ju wszystko, co
dało si zepsu − atmosfer , flor i faun , gdy swoj zło ci , nienawi ci i chciwo ci
rozpalamy wojny − od tych domowych, s siedzkich po wiatowe − bezczelnie rzucamy Bogu w
twarz − „Bo e, jaki okropny wiat stworzyłe . Wypchaj si z takim wiatem.”
Bo e, Twoja cierpliwo jest przedziwna! Jak Ty z nami wytrzymujesz?!
Oryginał patrz: http://www.habari.pl/
**************
Tyle opowiadanie-refleksja, ale czy my naprawd nie widzimy, e nadu yli my daru wolno ci i to
wła nie jest przyczyn tylu nieszcz
i cierpie człowieka? Dlaczego jest tak, e kiedy bogaci
pławi si w nadmiarze i choruj z przejedzenia, biedni umieraj z głodu. A do Pana Boga
mamy pretensje, e to on taki niesprawiedliwy wiat stworzył????
Dla zobrazowania naszego ludzkiego, nie bo ego egoizmu i nasze ludzkiej oboj tno ci na
cierpienie innych warto mo e posłu y si kilkoma przykładami Oto jak my sami urz dzamy
sprawiedliwy wiat:
W ksi ce „Reconsidérer la richesse” (Na nowo przemy le bogactwo) wydanej w 2004 roku,
autor Patrick Viveret podaje ciekawe spostrze enia dotycz ce rozdziału bogactw w
zglobalizowanym wiecie. I tak np. pisze min.:
225 najwi kszych fortun wiata zgromadziło tysi c miliardów (czyli jeden bilion) dolarów, a wi c
tyle ile roczny dochód ubo szej połowy ludzko ci (ponad 3,5 miliarda ludzi).
Trzech (3) najbogatszych ludzi na wiecie ma wi cej ni dochód narodowy 48 najubo szych
krajów wiata.
Aby zapewni wszystkim ludziom ubogim (na całym wiecie) najbardziej fundamentalne
potrzeby yciowe (jedzenie, wod pitn , podstawowe wykształcenie i opiek medyczn )
potrzeba rocznie około 40 miliardów dolarów, ale jednocze nie corocznie tylko na reklam
wydaje si 10-rotnie wi cej czyli 400 miliardów dolarów.
Ciekawa jest te tabela zestawiaj ca wielko
w miliardach dolarów rocznie:

niektórych wydatków we współczesnym wiecie

Zbrojenia na wiecie – 780 mld
Narkotyki – 400 mld
Alkohol (tylko w Europie) – 105 mld
Papierosy (tylko w Europie) – 50 mld
Rozrywki i wypoczynek (tylko w Japonii) – 35 mld
Po ywienie dla piesków i kotków w USA i w Europie – 17 mld
Zaspokojenie głodu na wiecie – 13 mld
Zu ycie perfum w USA i w Europie – 12 mld
Na lody w Europie wydaje si – 11 mld
Zapewnienie dost pu do wody dla wszystkich ludzi na wiecie – 9 mld
Zakup kosmetyków tylko w USA – 8 mld
Zapewnienie wszystkim dzieciom na wiecie podstawowej edukacji - 6 mld
Warto zauwa y , e dla zapewnienia wszystkim ludziom na wiecie podstawowych potrzeb
ludzkich ( ywno , woda i szkoła, bez opieki medycznej) potrzeba rocznie 28 miliardów $, czyli
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niewiele ponad połow tego co wydaje si w Europie na papierosy, lub niewiele wi cej ni
wydaje si w USA i Europie na kosmetyki i perfumy.
Na po ywienie dla piesków i kotków w USA i w Europie wydaje si dwa razy wi cej ni potrzeba
na zapewnienie bie cej wody dla wszystkich, którzy jej jeszcze nie maj (na całym wiecie).
Sama tylko Polska wydaje rocznie na zbrojenia 14 razy!!! tyle co roczny bud et Stolicy
Apostolskiej. I po co krzycze o kosztach papieskich wizyt?
Na lody w Europie wydaje si rocznie 11 miliardów $ czyli prawie dwa razy wi cej ni potrzeba
aby wszystkim dzieciom na wiecie zapewni podstawowe wykształcenie.
To jest „sprawiedliwy i równy” wiat stworzony przez nas.
Warto o tym tak e pami ta , kiedy wyrzucamy Bogu niesprawiedliwo
stworzeniu wiata pełnego cierpie .

i nieudolno

w

*******************
Drugim popularnym schematem we my leniu współczesnych „katolików” jest przekonanie, e
wiat mo e, czy nawet powinien by dobry i doskonały mimo, e ja sam stale próbuj go
sknoci i za wszelk cen zniszczy . Wyra a si to wła nie w pretensjach do Pana Boga, e
w stworzonym przez Niego wiecie jest miejsce na cierpienie, ból, mier , zło. Ale jednocze nie
tak wielu tych zawiedzionych nie chce dostrzec, e to wła nie człowiek ze swoj pazerno ci ,
dz władzy, chciwo ci jest ródłem owego zła i cierpienia. Jak e cz sto z ust dorosłych ludzi
słyszy si zarzut skierowany do Pana Boga: „jakby Pan Bóg chciał, to stworzyłby wiat, bez
cierpienia i bez mo liwo ci popełniania zła”. Tego rodzaju pretensje wspierane s cz sto -niby
logicznym- rozumowaniem:
„Je li Pan Bóg chce, a nie mo e uwolni wiata od zła, to znaczy e nie jest Wszechmog cy.
Je li jednak mo e, a nie chce, to znaczy, e nie jest Miłosierny”.
To staje si rzekomo dowodem na niemo liwo istnienia Boga, albo co najmniej przyczyn
gł bokiego kryzysu wiary. Czy jednak jest tego rodzaju rozumowanie poprawne, czy nie jest to
raczej próba usprawiedliwienia własnej grzeszno ci? Pan Bóg oczywi cie, i chce, i mo e
uwolni wiat od zła, tylko ... do tego potrzebuje mnie!!! Niedawno kto podesłał mi tak oto
anegdotk :
Przechodził raz bogaty człowiek obok ebrz cej małej dziewczynki i mówi:
- Bo e widzisz takie rzeczy i nic nie robisz?
A Bóg mu na to odpowiedział:
- Ju zrobiłem .... stworzyłem Ciebie!
Bóg naprawd chce i mo e uwolni wiat od zła. Swojego własnego Syna posłał, aby ten przez
M k i mier swoj , wiat odkupił ..... Tylko człowiek tego nie chce i nie pozwoli Panu Bogu,
bo jest tak zatwardziały i zarozumiały, egoistyczny i arogancki, e odrzuca wszelkie Bo a
zaproszenia do naprawy wiata uwa aj c je wła nie za ograniczenie wolno ci.
I to nie oboj tno czy zła wola Boga jest przyczyn zła, cierpienia i nieszcz
człowieka, ale
ludzka le wykorzystana wolno . Wystarczy tylko spojrze dookoła, aby zobaczy jak z tej
wolno ci korzystamy i co z tego ostatecznie wychodzi. Bóg dopuszcza cierpienie, ale nigdy go
nie chce, nie cieszy si nim sadystycznie. Co wi cej, On sam poddaje si cierpieniu, aby nas od
zła (przez nas samych popełnionego) uwolni . Mo emy by pewni, e On jest pierwszym, który
pragnie naszego szcz cia, ale nie mo e tego zrobi wbrew naszej woli i nikogo do szcz cia
za włosy ci gn nie b dzie. Mo emy by pewni, e w ka dym naszym cierpieniu On sam jest
zawsze obecny i cierpi razem z nami. To nie jest tak, e On oboj tnie i beznami tnie obserwuje
i delektuje si ludzkim cierpieniem. On w nim osobi cie uczestniczy i cierpi w ka dym
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cierpi cym człowieku. A jednocze nie nie odwoła, nie zaneguje raz danej człowiekowi wolno ci.
A przecie wolno bez mo liwo ci prawdziwego wyboru, bez mo liwo ci wybrania nawet zła,
które powoduje cierpienie jest fikcj . Mo na wi c powiedzie , e Bóg zaryzykował tak bardzo,
e sam zgodził si na cierpienie, aby da człowiekowi prawdziw , nie fikcyjn wolno , a tym
samym prawdziwe i osobowe, a nie marionetkowe istnienie.
Ale eby cierpienie nie było tylko nieuchronnym fatum, chrze cijanin musi je -nie w rezygnacjiprzyj ; on powinien je jeszcze u wi ci . widz c jego warto w wietle wiary. Bo skoro Bóg
dopuszcza cierpienie to widocznie jest to jedyny sposób na uzyskanie wi kszego dobra? Bóg
niejako zgadza si na cierpienie swojego stworzenia, sam cierpi, aby to dobro osi gn . I wtedy
dopiero, w takim wietle cierpienie nabiera swego zbawczego waloru. W takim wietle cierpienie
staje si sposobem na uzyskanie zbawienia, staje si jedyn mo liw drog do zbawienia. ”Ten,
Który nawet własnego Syna nie oszcz dził, ale Go za nas wszystkich wydał ...” (Rz 8,32)
okazuje nam wła nie w tym swoj Miło i Miłosierdzie. Cierpienie staje si -jak krzy w wierszu
Norwida- bram zbawienia. W przeciwnym razie jest absurdem, jest nonsensem, jest nie do
przyj cia.
Tylko, e do zrozumienia tego trzeba uwierzy gł boko, e Bóg jest Bogiem a nie bo kiem. W
przeciwnym przypadku powy sze słowa s tylko „pobo nym gl dzeniem”. I to jest kolejny punkt
w naszych rozwa aniach: „jak wierzy
dzisiaj?” Jeste my poddawani ustawicznej
dechrystianizacji, próbuje nam si wmówi , e Bóg Który pozwala cierpie stworzeniom, nie
mo e istnie . Presja eliminacji cierpienia z naszego ycia jest tak wielka, e my sami chcemy
si go za wszelk cen pozby . A jednocze nie jest co niesamowitego w fakcie, jak bardzo
dajemy si epatowa cierpieniu pokazywanemu przez rodki masowego przekazu. Ze
zdziwieniem, ale i z przera eniem patrz na ludzi, którzy z ogromnym zainteresowaniem
ogl daj dzienniki telewizyjne, czytaj o katastrofach, mordach, rzeziach, bezmy lnie
uczestnicz w wiwisekcji wojny, jak chocia by tej w Iraku. Dziennikarze, którzy organizuj
konkursy na najbardziej wstrz saj ce zdj cia, którzy ycie nara aj , aby z bliska, z pierwszej
r ki pokaza cierpienie innych. I to wszystko skomercjalizowane, sprzedawane jako towar, jak
przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. A my si tym wszystkim, tym ludzkim cierpieniem epatujemy,
zagł bieni w naszych wygodnych fotelikach, obuci w wygodne kapcuszki, ze szklaneczk
pachn cej kawy w r ku.
I jest w tym co niezwykle smutnego; Z jednej strony boimy si cierpienia, unikamy go, a z
drugiej pozwalamy si nim epatowa , czarowa , szukamy go ... byle u innych. Z jednej strony
boimy si cierpienia, a z drugiej tak bardzo dajemy si oczarowa przemocy, gwałtowi, złu, które
wycieka z filmów. Jest w tym co niesamowitego, jak bardzo zło, przemoc, gwałt, brutalno nas
podnieca, przyci ga, mami. I my na to przyzwalamy, my si temu poddajemy, za to płacimy i ....
dziwimy si , e w naszym yciu tyle zła.
Mo na by powiedzie i tak, e sam Bóg razem z nami cierpieniem płaci cen za nasz ludzk
wolno , której tak cz sto nadu ywamy. Bo wolno -sama w sobie- jest ogromnym darem, ale
wolno nadu yta jest ogromnym niebezpiecze stwem, jest ródłem cierpienia nawet samego
Boga.
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