II Niedziela WP
Nauka 12 – Dlaczego zło?
W trzeciej nauce na temat cierpienia chciałbym dotkn bardzo trudnego tematu, a mianowicie
podda refleksji problem ostatecznego ródła wszelkiego zła, jakim jest Przeciwnik Boga, czyli
Szatan. To wiara mówi nam, e on był u pocz tku buntu przeciwko Bogu, e to wła nie on
swoim „non serviam” (nie b d słu ył) wypowiedział zdecydowan walk Bogu. B d c
najbardziej inteligentnym stworzeniem Bo ym wpadł w pych i zdecydował si na szale czy i
pełen zarozumiało ci krok: wyst pił przeciwko swemu Stwórcy. W Pi mie wi tym jest on
zawsze przedstawiany jako przeciwnik Boga, Jego adwersarz, ojciec kłamstwa i kusiciel, jako
ten, który podst pem próbuje wyrwa z r ki Boga to, co Bóg stworzył. Jest on przedstawiany
jako niszczyciel i nieprzyjaciel człowieka. Nie czas tu i nie miejsce na rozwijanie katolickiej nauki
o Złym Duchu. Mo na j znale na innych serwisach. Wystarczy powiedzie , e on istnieje i na
pewno nie działa na rzecz dobra. I to ostatecznie on stoi za ka dym złem, za ka dym
cierpieniem, za ka dym nieszcz ciem, za ka dym grzechem - od grzechu pierworodnego
pocz wszy. I trzeba by tego wiadomym, e i my ulegamy jego pokusom, jego podszeptom,
jego buntowniczemu działaniu. Gdziekolwiek pojawia si zło, w jakiejkolwiek postaci,
gdziekolwiek człowiek wyst puje przeciwko człowiekowi i przeciwko samemu Stwórcy, tam
zawsze -w ko cu- mo na znale jako przyczyn t sam pych , która pchn ła Szatana do
sprzeciwienia si Bogu.
Nie mam tutaj mo liwo ci (a i pewno odpowiedniego przygotowania) aby przeprowadzi
dokładn egzegez odno nego fragmentu z Ksi gi Rodzaju o kuszeniu człowieka w raju (Rdz
3,1-24), ale warto przeczyta ten fragment i zwróci uwag na kilka momentów.
Najpierw obietnica, z jak Szatan zwraca si do Ewy: „... wie Bóg, e gdy spo yjecie owoc z
tego drzewa, otworz si wam oczy i tak jak Bóg b dziecie znali dobro i zło. (Rdz 3,5) Ile w tym
sprytu i zarazem kłamstwa. Ile podst pu i niedomówie . Rzeczywi cie „otworzyły im si oczy” i
rzeczywi cie „poznali dobro i zło”. A jak jest dzisiaj? Czy człowiek nie pretenduje do tego, e to
on sam chce decydowa o dobru i złu? Czy tak nie jest w przypadku eutanazji, aborcji,
zwi zków homoseksualnych i w tylu innych momentach, gdzie człowiek z pych chce na nowo
decydowa co jest dobre, a co złe? I jak e cz sto, ju po fakcie otwieraj mu si oczy ...?
Człowiek chce poprawia samego Stwórc i có mu z tego wychodzi?
Drugi fragment to opis reakcji człowieka na pokus Złego Ducha: „Wtedy niewiasta spostrzegła,
e drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, e jest ono rozkosz dla oczu i e owoce tego
drzewa nadaj si do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu
m owi, który był z ni : a on zjadł. (Rdz 3,6). Zawsze zło przedstawia si nam bardzo
powabnie, zawsze wydaje nam si , e owoc zakazany smakuje najlepiej. Zawsze jeste my
przekonani, e dzi ki niemu staniemy si m drzejsi, bogatsi, szcz liwsi. I zawsze te
próbujemy wpl ta innych w nasze machlojki i knowania, w nasz grzech i nieposłusze stwo.
Człowiek jest istot społeczn tak e w tym wzgl dzie. Dlatego te ka dy nasz grzech, ka dy zły
czyn ma zawsze wymiar społeczny i nigdy nie jest tak, e nie dotyka on innych. Nie ma
grzechów prywatnych, które nie niszczyłyby społeczno ci w której yjemy. I o tym tak e nie
wolno nam zapomina , kiedy rozwa amy tajemnic zła w naszym wiecie.
Kolejny moment w kuszeniu z Ksi gi Rodzaju, to efekt grzechu: „ A wtedy otworzyły si im
obojgu oczy i poznali, e s nadzy; ... Gdy za m czyzna i jego ona usłyszeli kroki Pana
Boga ... skryli si przed Panem Bogiem w ród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na m czyzn i
zapytał go: Gdzie jeste ? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem
si , bo jestem nagi, i ukryłem si . (Rdz 3,7-10) Kiedy otwieraj si nam oczy –zgodnie z
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obietnica Szatana- poznajemy, e tak naprawd jeste my bezbronni i bezradni, jak nagi
człowiek, który nie ma nic aby si okry . Nasza nago i bezbronno wyra a si te w tym, e
próbujemy osłania swoj słabo , swoj krucho
jakimi –jak je nazywa Pismo w.gał zkami, czy „listkami figowymi”, bo to co zobaczyli my, to co nagle si przed nami odkryło
przera a nas i onie miela. Boimy si wtedy nawet samego Boga, który przecie jest naszym
Stwórc i Ojcem. Kryjemy si przed nim, uciekamy, odrzucamy Go, negujemy jego istnienie. On
sam staje si dla nas tak bardzo niewygodny, e nawet Jego głos, Jego Słowo (Jezus Chrystus)
nam przeszkadza, nas dra ni. Oto ostateczny efekt naszej próby poprawiania Pana Boga.
Na tym przerwijmy refleksj nad Ksi g Rodzaju, chocia zach cam czytelnika do dalszych
samodzielnych rozwa a . Ju jednak ta bardzo pobie na refleksja pokazuje nam cały
mechanizm zła, jakie od pocz tku próbuje nami zawładn . A jego pot gi nikt nie mo e
zakwestionowa .
Jak pisze w jednym z artykułów O. Władysław Hryniewicz OMI: „Wiek XX był wiadkiem
przera aj cego spotkania milionów ludzi z cierpieniem i złem i cie demonicznym.
Wyrafinowane okrucie stwo, wszechobecne w niemieckich obozach koncentracyjnych i
sowieckich łagrach, rodzi w ludziach dotkni tych cierpieniem poczucie nieobecno ci i
opuszczenia. Masowe cierpienie niewinnych stawia na nowo stary problem teodycei: sk d zło?
Je li Bóg jest dobry i troszczy si o swoje stworzenia, dlaczego musz one do wiadcza takiej
nocy nieszcz cia? Czy by wobec daru wolno ci sam Bóg był bezradny i bezsilny?”
A to przecie ... ludzie ludziom zgotowali ten los i nadal, do dzisiaj to samo robi ! Szatan nadal
obiecuje i kusi, nadal próbuje znale naiwnych i znajduje tych, którym si ni , sny o pot dze. I
czy to b dzie na skal rodziny, gdzie m pijak terroryzuje swoich najbli szych, czy na skal
zakładu pracy, gdzie wła ciciel traktuje pracowników jak niewolników, czy wreszcie na skal
mi dzynarodow , gdzie dla stworzenia rynków zbytu na produkowan bro trzeba od czasu do
czasu wznieci tu i tam jak wojn ... wsz dzie jest to samo, demoniczne zło obiecuje z pych :
„B dziecie jako bogowie”. I tak si wydaje m owi pijakowi, aroganckiemu wła cicielowi, ale i
politykom ... e s „jako bogowie”.
Czy człowiek jednak jest rzeczywi cie bezradny i bezsilny wobec pot gi zła i cierpienia? Czy nie
ma adnej siły, która zdolna by była tej pot dze si przeciwstawi ? Czy jest całkowicie nagi i
skazany na przegran ?
Człowiek nie umie znale -poza wiar - odpowiedzi na te pytania. A nie umiej c jej znale
poza wiar , bo j stracił, buntuje si i odrzuca Boga. I co mu zostaje? Apatia? Bezsens, pustka
... i w efekcie samobójstwo, jak np. w wypadku sztandarowego twórcy ateistycznego
egzystencjalizmu Jean Paul Sartre’a? Cierpienie bez Boga, bez wiary, bez nadziei jest jeszcze
bardziej bezsensowne i absurdalne. Cierpienie w zlaicyzowanym, spoganiałym wiecie staje si
czym , co przeczy wszelkiej logice i wszelkiemu rozs dkowi. I ostatecznie prowadzi do
samounicestwienia. Człowiek bez Boga jest wobec zła bezbronny jak małe, nagie dziecko.
Jak w dalszej cz ci artykuł wyja nia O. Hryniewicz: „Je li jednak nie ma Boga, poczucie
absurdu wiata staje si jeszcze bardziej wyra ne. Człowiekowi pozostaje jedynie absurdalna
odwaga w obliczu bezsensowno ci i bezcelowo ci tego wiata. Ateizm wydaje si jeszcze
bardziej bezsilny w obliczu cierpienia ni wiara. A mo e przekonany ateista nie musi wyja nia i
rozwi zywa sprzeczno ci wynikaj cych z faktu istnienia zła? Nie uznaje przecie istnienia
Boga dobrego i wszechmog cego. Mo e wi c niepokoi go raczej pytanie o ródło i tajemnic
dobra? Sk d ono si wywodzi, w ludziach i w wiecie? Dlaczego potrafi si osta nawet w
obliczu najwi kszego zła? Usuni cie Boga ze sceny wiata nie wyja nia tajemnicy zła i nie czyni
cierpienia l ejszym do zniesienia.” Mo na nawet powiedzie , e wprost przeciwnie, istnienie zła
w wiecie bez Boga staje si nie do zniesienia.
I tak jest rzeczywi cie w dzisiejszych czasach, to nie zło budzi l k, ale wła nie dobro, to nie zło
jest niewyja nialne i bezsensowne, ale wła nie dobro. To dobro musi si usprawiedliwia i
udowadnia swoje racje. Zło stało si czym tak naturalnym i normalnym, e obro cy dobra
(nienarodzonych dzieci, chorych, kalekich, staruszków, mał e stwa, uczciwo ci, rzetelno ci,
pokoju) musz si tłumaczy przed mordercami, kanciarzami, złodziejami i wszelkiego rodzaju
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obro cami rzekomej wolno ci vide anarchii. A co w tym wszystkim najdziwniejsze, to fakt, e
domagamy si dla człowieka wolno ci czynienia zła i jednocze nie nie chcemy przyj
konsekwencji tego faktu, czyli cierpienia jakie ono powoduje. Dochodzimy ostatecznie do
paradoksu, domagaj c si całkowitej wolno ci czynienia zła i jednocze nie za jego skutki, czyli
za cierpienie -przez to zło wywołane- obwiniaj c Boga. Przecie to jest czysta paranoja i
choroba umysłowa.
A wszystko to dlatego, e człowiek chciałby mie całkowit wolno stanowienia o dobru i le, a
jednocze nie chciałby zapomnie o tej bolesnej rzeczywisto ci cierpienia, jakie to zło powoduje.
A wszystko to dlatego, e człowiek współczesny zachowuje si jak małe rozkapryszone dziecko,
które chciałoby ciastko zje i jednocze nie je mie . A wszystko to dlatego, e Bóg, Stworzyciel
człowieka został ogłoszony przez przewrotnych manipulatorów najwi kszym wrogiem człowieka
i ludzkiej wolno ci.
W takim wiecie nie mo na wierzy , ani w Boga, Który umarł na krzy u, ani w Boga, Który
zezwala na cierpienie w imi wolno ci człowieka, ani nawet w człowieka, który jest zdolny do
dobra, do po wi cenia, do altruizmu, do ofiary, mimo całego naporu zła. W takim
zdeformowanym wiecie wierzy si tylko tym, którzy gło niej krzycz . W takim wiecie
wstydliwie i z odraz odrzuca si cierpienie, ofiarno , altruizm, bo si go nie rozumie.
Ale jak pisze cytowany ju T. Merton: „Cierpienie nie ma mocy samoistnej. Ono nie posiada
własnej warto ci i mocy. Ma warto jedynie jako test, jako próba wiary. A je li nasza wiara nie
wytrzyma tej próby, czy i wtedy cierpienie b dzie rzecz dobr ? Co si stanie, je eli
podejmiemy je, wierz c w jego moc, a potem przekonamy si , e ono nas niszczy? Wierzy w
cierpienie to objaw pychy, ale cierpie i wierzy w Boga - to akt pokory.” Cierpienia,
nieszcz cia, krzywdy nie mo na zrozumie inaczej jak tylko w wietle wiary. A mo e w ogóle
nie mo na go zrozumie , a jedynie przyj i prze y w wietle wiary, która pokazuje nam, e
sam Bóg poddał si cierpieniu i mierci dla naszego zbawienia. I dopiero wtedy cierpienie
nabiera sensu i mo e by wykorzystane przeciwko złu, które jest jego przyczyn . Bo ostatecznie
to sam Bóg zniszczył cierpienie i mier wła nie przez swoje cierpienie i mier na krzy u.
Paradoksalny jest fakt, e z jednej strony tak bardzo wyczuleni jeste my na wszelkie
najmniejsze przejawy ograniczenia wolno ci, a drugiej strony nie chcemy zrozumie , e Bóg
pozwala nam cierpie wła nie dlatego, eby t nasz wolno uszanowa i zarazem da nam
bro w walce ze złem. Co wi cej On sam poddał si cierpieniu i pot dze zła, tylko po to aby
nasz wolno uratowa , i aby nas wyzwoli spod panowania owej pot gi. Ten paradoksalny
wiat bez Boga, wiat nastawiony na łatwiutki i szybki sukces, wiat wysportowanych młodych
aktorów i pi knych, wypiel gnowanych modelek, wiat gdzie wszyscy musz by ładni, szczupli,
i zdrowi, odrzuca cierpienie i boi si go, bo ono mu do niczego nie pasuje. I taki wiat nie mo e
cierpienia zaakceptowa ani uzna . Taki wiat nigdy nie zrozumie, e sam Bóg wybrał
cierpienie, jako sposób na uleczenie tego wiata z jego grzechu.
Ten e Bóg, na krzy u zawieszony pokazuje nam jak mamy przyj cierpienie. On nie udaje, On
umiera z całym przera aj cym realizmem, to z Jego ust –pod wpływem cierpienia- wydobywa
si w momencie konania rozdzieraj cy krzyk: „Bo e mój, Bo e mój czemu mnie
opu cił!?!?!” Ale Jego ostatnie słowa to nie ten rozpaczliwy krzyk, ale pełne ufno ci wyznanie:
„Ojcze ... w r ce Twoje oddaj ducha mego.” Warto o tym pami ta , kiedy wydaje nam si , e
Bóg nas opu cił, e z oschł oboj tno ci , z boku obserwuje cierpienia swoich stworze .
Zwró my jeszcze uwag na to, co mówi nam Papie Jan Paweł II na temat cierpienia. Co mówi
nie w encyklikach i kazaniach, nie w nauczaniu Magisterium Ko cioła, ale co mówił On sam,
schorowany i bolej cy, cierpi cy, umieraj cy człowiek. A mówi On, e w wiecie moralnego
relatywizmu, w wiecie samouwielbienia i egzystencjalnej pustki, człowiek mo e przekroczy
granice zwierz cego instynktu i si gn bosko ci. Pokazuje nam, e cierpienie mo na u wi ci i
ofiarowa Bogu jedynie przez wiar - nie przez wiar w cierpienie, ale wiar w Boga. Bo przyj
je ze stoicyzmem, d wiga brzemi fatalnej, nieuniknionej i niezrozumiałej konieczno ci i nie
je nawet z odwag - to nie jest u wi canie cierpienia, to wyraz pychy. Ale przyj je z Bogiem,
nie krzy tak, jak ukazuje to sam Chrystus, to wyraz m dro ci, to narz dzie zbawienia.
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"Ten papie , który napisał najwi cej encyklik i wygłosił najwi cej przemówie , jest teraz ju
prawie niezdolny do napisania czy powiedzenia czegokolwiek, ale wydaje si jednak, e
wygłasza najbardziej przekonuj ce homilie, wypływaj ce z przyj tego po chrze cija sku
cierpienia" – podkre lał w dniach poprzedzaj cych mier Papie a Vittorio Messori, uwa any za
najwybitniejszego katolickiego publicyst . Ten Papie pokazuje, e cierpienie nie jest
koszmarnym, absurdalnym snem, ale e mo na je wykorzysta jak drabin do nieba, e ono nie
musi mnie ani złama , ani zniszczy , ani przytłoczy . Ale aby tak si stało, trzeba najpierw mie
wiar i w wietle wiary spojrze na t najtrudniejsz rzeczywisto , jak jest cierpienie.
"Człowiek nie mo e osi gn
ycia wiecznego nie nios c krzy a razem z Chrystusem".
Oto słowa Papie a po powrocie ze szpitala do Watykanu.
A jak powiedział jeden z kardynałów: „Choroba Papie a to dla Ko cioła nie czas kryzysu, ale
czas łaski, bo dobro Ko cioła przechodzi przez Kalwari Namiestnika, który niesie ka dego dnia
krzy , jaki Jezus d wigał a na szczyt Golgoty". Dla nas tak e, choroba i cierpienie mog sta
si czasem łaski, bo droga do poranka wielkanocnego wiedzie jedynie przez Kalwari .
Ale, aby tak widzie t trudn rzeczywisto cierpienia potrzebna jest wiara gł boka. Bez wiary
cierpienie pozostanie niestety tylko niesko czonym absurdem. I jest to kolejna próba
odpowiedzi na podstawowe pytanie Wielkopostnych Rekolekcji : „Jak mam wierzy dzisiaj?”
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