нашого власного життя. Немає втечі від
гострої реальності страждання; рано
чи пізно ми всі повинні зіткнутися з цим.
На скільки ж це важко! Біблія не уникає
питання про страждання. Ми багато разів
читаємо в Біблії, що люди борються
з питаннями, чому все так як воно є,
борються зі стражданнями та
намагаються зрозуміти Бога. Ми також
читаємо в Біблії, що люди отримують
відповіді на свої запитання, іноді зовсім
інші відповіді, ніж вони очікували. Бо
найбільше нещастя людини — це не
страждання, яке є наслідком гріха, а сам
гріх. «Гріх» — це зло, принесене у світ
непослухом людини), він відділяє нас від
Бога.

Божа відповідь на наші страждання

К. С. Льюїс, відомий християнський автор,
називає страждання «Божим мегафоном,
щоб розбудити глухий світ». Бог не хоче,
щоб ми продовжували жити без Нього. Бо
якщо ми це зробимо, ми виявимо, що
страждання, які ми зазнаємо після смерті,
нескінченно гірші, ніж страждання, які ми
переживаємо зараз. Щоб запобігти цьому,
Він послав Свого Сина Ісуса. Хоча ми
можемо стояти, стискаючи кулаки до неба і
закликаючи Бога до відповідальності за
зло, яке врешті самі й принесли у світ, Бог
забезпечує спасіння. Він уклав новий завіт

між Богом і людиною у Христі. Ісус Христос
прийшов у цей світ, взявши на себе
людське тіло, пройшовши через муки і
смерть, щоб виконати умови цього нового
завіту і назавжди перемогти зло. Він
прийшов, щоб викупити всіх, хто вірує в
Нього, і дати їм дар вічного життя. Одного
разу Ісус повернеться в цей світ, і тоді
буде новий початок. Він зітре всі їхні
сльози, смерті вже не буде, ані жалоби, ані
голосіння. Буде нове небо і нова земля, на
яких буде жити праведність. Чому цього
ще не сталося? Чому Бог чекає так довго?
Біблія каже: «Не бариться Господь із
обітницею, як деякі вважають це барінням,
але вам довготерпить, бо не хоче, щоб
хто загинув, але щоб усі навернулися до
каяття.» (див. Біблію, 2 послання Петра,
розділ 3, вірш 9). Це найглибша любовна
відповідь Бога на наші страждання.

Говорячи про…

Бога і
страждання
Хочете дізнатися більше
про Бога та християнську
віру?
Відвідайте www.bijbelcentrum.
nl для отримання додаткової
інформації та запиту
безкоштовної Біблії. Ви також
можете пройти курс з вивчення
Біблії на сайті
www.onlinebijbelcursus.nl.

ЯКЩО БОГ ІСНУЄ,
ТО ЧОМУ У СВІТІ Є ЗЛО?

www.bijbelcentrum.nl
www.onlinebijbelcursus.nl

Якщо Бог існує,
то чому у світі є зло?

Як було б добре, якби не було
страждань. Ні голоду, ні стихійних
лих, ні воєн. Як би було добре, якби
не було хвороб і ніхто не помирав.
Але реальність разюче інша. Ми
чуємо про всілякі різноманітні
страждання у світі, і ми також
страждаємо від них у нашому
житті. Питання, чому є страждання
і присутність зла у світі, дійсно
може турбувати людей. Для деяких
це навіть підстава заперечувати
існування Бога, бо «добрий і
всемогутній Бог не дозволив би всіх
цих страждань, чи не так?»

Біблія говорить нам, що Бог є
Всемогутнім Творцем цього світу. Це
було б привабливим посланням для
багатьох людей, у яке можна повірити,
якби не той факт, що існує так багато
страждань. Тому вони й не можуть
повірити в існування Всемогутнього і
доброго Бога. Можливо це стосуватися
й вас.

Аргумент часто звучить так:

Якщо Бог всемогутній, Він здатний
запобігти всьому злу
Якщо Бог добрий, то Його воля – запобігти
всьому злу
Отже, якби Бог був всемогутнім і добрим, то
не було б зла
Зло все ж існує
Отже: немає всемогутнього і доброго Бога
Але чи можна так легко зробити такий
висновок?

1. Походження зла і страждань

По-перше, ми часто дивимося в
неправильному напрямку, коли йдеться про
походження зла та страждань. Бог створив
світ і людину добрими і з вільною волею.
Бог також уклав з людиною завіт: якщо вона
не їстиме з дерева пізнання добра і зла,
то отримає вічне життя. Але, порушивши
цей заповіт і відвернувшись від Бога, наші
прабатьки принесли у світ зло (і пов’язані
з ним страждання). Тому сама людина є
джерелом зла у світі, а отже, і джерелом
усього нещастя, яке випливає з нього.

2. Ми не можемо зрозуміти Бога

По-друге, нам важко примирити наявність

страждання з існуванням живого Бога.
Але чи не надто поверхнево ми трактуємо
слово «любов»? Те, що Бог добрий
і сповнений любові, не обов’язково
означає, що Він запобігатиме кожному
стражданню. Люблячий батько також
погодиться на деякі страждання для
своєї дитини, щоб уникнути більшої
шкоди для неї. Тому той факт, що Бог
допускає страждання, за визначенням не
є нелюбним або безглуздим. Якщо ми не
можемо зрозуміти значення страждання,
це не означає, що воно безглузде. Якщо
Бог справді всемогутній і всезнаючий,
як ми, створіння з обмеженою силою та
знанням, могли б повністю зрозуміти Його?
Звісно, цю відповідь можна легко зрозуміти
неправильно, якщо згадати про жахливі
речі, які відбуваються в нашому світі. Але,
хоча й розуміємо, все ж ми знову реагуємо
через обмежене розуміння та відсутність
здатності все зрозуміти.

3. Що якби Бог завжди втручався?
Крім того, ми не усвідомлюємо наслідків

того, що ми говоримо, якщо наказуємо
Богу втручатися щоразу, коли страждання
підкрадається до нас. Де б це закінчилося?
Машини повинні були б зупинятися
регулярно або рухатися швидше, а людей
потрібно було б зупиняти. Навіть потрібно
було б зашкоджувати поганим думкам, які
випереджають вчинки, спадати на розум.
Коротше кажучи, ми скоро прийдемо
до того моменту, коли попросимо Бога
запобігти всьому злу. Більше нічого в світі
не було б певним. Природні закони більше
не функціонували б, а наша свобода та
відповідальність зникнули б.
Віра в те, що Бог може змінити матерію (він
іноді це робить) таким чином, щоб
відбувалися речі, які ми називаємо
чудесами, є частиною християнської віри;
але ідея стабільного світу вимагає, щоб
такі події відбувалися дуже рідко.
Люди завжди будуть питати, чому Бог
допускає страждання. Все ж світ (і ми
самі!) – не досконалий, і нам не уникнути
різноманітних страждань. Саме так вірять
християни: ми, люди, не досконалі, а тому
творіння з нетерпінням чекає дня, коли
воно назавжди
звільниться від зла і страждань.

Страждання в Біблії

Таким чином, ми живемо разом у світі, в
якому страждання є реальністю. Як у
«великому» світі, так і в «малому» світі

