
Opatrzność a zgorszenie z powodu zła
Katechizm Kościoła Katolickiego

309 Jeśli Bóg, Ojciec wszechmogący, Stwórca uporządkowanego i dobrego świata, troszczy się o wszystkie swoje
stworzenia,  to  dlaczego  istnieje  zło?  Tego  pytania,  równie  naglącego  jak  nieuniknionego,  równie  bolesnego  jak
tajemniczego,  nie  wyczerpie  żadna  łatwa  odpowiedź.  Odpowiedzi  na  to  pytanie  udziela  dopiero  całość  wiary
chrześcijańskiej: dobroć stworzenia, dramat grzechu, cierpliwa miłość Boga, wychodząca ciągle naprzeciw człowieka
przez  Jego  przymierza,  odkupieńcze  Wcielenie  Jego  Syna,  dar  Ducha  Świętego,  zgromadzenie  Kościoła,  moc
sakramentów oraz wezwanie do szczęśliwego życia,  do którego wszystkie wolne stworzenia są zaproszone,  zanim
przyjmą jeszcze to wezwanie;  lecz mogą także – co jest  straszną tajemnicą – z  góry je odrzucić.  Nie ma takiego
elementu w orędziu chrześcijańskim, który nie byłby częściową odpowiedzią na pytanie o zło.
310 Dlaczego jednak Bóg nie stworzył świata tak doskonałego, by żadne zło nie mogło w nim istnieć? W swojej
nieskończonej mocy Bóg zawsze mógłby stworzyć coś lepszego (Por. św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I, 25,
6). W swojej nieskończonej mądrości i dobroci Bóg chciał jednak w sposób wolny stworzyć świat "w drodze" do jego
ostatecznej doskonałości. To stawanie się dopuszcza w zamyśle Bożym pojawianie się pewnych bytów, a zanikanie
innych;  dopuszcza  obok tego,  co  najdoskonalsze,  także  to,  co  mniej  doskonałe;  obok budowania  natury,  również
zniszczenia.  Obok dobra fizycznego istnieje zatem także zło fizyczne tak długo, jak długo stworzenie nie osiągnie
swojej doskonałości (Por. św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, III, 71).
311 Aniołowie i ludzie – stworzenia rozumne i wolne – muszą zdążać do swego ostatecznego przeznaczenia przez
wolny wybór,  a  przede wszystkim przez miłość.  Mogą więc błądzić.  Istotnie,  popełnili  oni  grzech.  W ten właśnie
sposób zło moralne weszło w świat;  jest  ono nieporównanie większe od zła fizycznego. Bóg w żaden sposób, ani
bezpośrednio,  ani  pośrednio,  nie  jest  przyczyną  zła  moralnego (Por.  św.  Augustyn,  De libero  arbitrio,  1,1,  l:  PL
32,1221–1223; św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I–II, 79, 1). Dopuszcza je jednak, szanując wolność swego
stworzenia, i w sposób tajemniczy potrafi wyprowadzić z niego dobro:
Bóg wszechmogący... ponieważ jest dobry w najwyższym stopniu, nie pozwoliłby nigdy na istnienie jakiegokolwiek zła w
swoich dziełach, jeśli nie byłby na tyle potężny i dobry, by wyprowadzić dobro nawet z samego zła 

(Św. Augustyn, Enchiridion de fide, spe et caritate, 11, 3).
312 Można więc  niekiedy odkryć,  że  Bóg w swojej  wszechmocnej  Opatrzności  może wyprowadzić  dobro  ze
skutków zła, nawet moralnego, spowodowanego przez Jego stworzenia: "Nie wyście mnie tu posłali – mówi Józef do
swoich  braci  –  lecz  Bóg...  Wy niegdyś  knuliście  zło przeciwko mnie,  Bóg jednak zamierzył  to  jako  dobro,  żeby
sprawić... że przeżył naród wielki" (Rdz 45, 8; 50, 20; Por. Tb 2, 12–18 Wlg). Z największego zła moralnego, jakie
kiedykolwiek mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich
ludzi, Bóg, w nadmiarze swojej łaski (Por. Rz 5, 20), wyprowadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze
Odkupienie. Zło nie staje się jednak mimo to dobrem.
313 "Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra" (Rz 8, 28). Świadectwo świętych
nieustannie potwierdza tę prawdę:
Święta Katarzyna ze Sieny mówi więc do "tych, którzy gorszą się i buntują przeciw temu, co im się zdarza": "Wszystko
pochodzi z miłości, wszystko jest skierowane ku zbawieniu człowieka, Bóg czyni wszystko tylko w tym celu"

(Św. Katarzyna ze Sieny, Dialogi, IV, 138).
Święty Tomasz More przed swoim męczeństwem pociesza córkę: "Nic nie może się zdarzyć, jeśli nie chciałby tego
Bóg. A wszystko, czego On chce, chociaż mogłoby wydawać się nam najgorsze, jest dla nas najlepsze" 

(Margarita Roper, Epistula ad Aliciam Alington, w: The Correspondence of Sir Thomas More).
Juliana  z  Norwich:  "Poznaję  więc  przez  łaskę  Bożą,  że  powinnam mocno  trzymać  się  wiary  i  z  nie  mniejszym
przekonaniem wierzyć, że wszystko będzie dobre... I ty sama zobaczysz, że wszystko będzie dobre" (Thou shalt see
thyself that all MANNER of thing shall be well) 

(Juliana z Norwich, Objawienia miłości Bożej, 13.32).
314 Wierzymy mocno, że Bóg jest Władcą świata i historii. Drogi Jego Opatrzności są dla nas często nie znane.
Dopiero u kresu, gdy skończy się nasze poznanie częściowe, gdy zobaczymy Boga "twarzą w twarz" (1 Kor 13, 12), w
pełni poznamy drogi, którymi Bóg prowadził swoje stworzenie, nawet przez dramaty zła i grzechu, do odpoczynku
ostatecznego Szabatu (Por. Rdz 2, 2), ze względu na który stworzył niebo i ziemię.

Pytania:
1. O czym opowiada historia Józefa syna Jakuba jako przykład wyprowadzenia dobro ze zła przez Opatrzność?
2. Gdzie możemy znaleźć odpowiedź na pytanie o przyczynę obecności zła w świecie?
3. Na czym polega różnica zachodząca pomiędzy złem fizycznym a złem moralnym? 
4. Dlaczego Bóg dopuszcza zło fizyczne w świecie?
5. Dlaczego Bóg dopuszcza zło moralne w świecie?
6. Dlaczego zło moralne jest nieporównywalnie większe od zła fizycznego?
7. Kiedy w pełni poznamy drogi, którymi Bóg także przez dramat zła prowadzi swoje stworzenie?

Syracydes.pl


