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Класическият проблем за злото:
предизвикателство пред християнската вяра

1. В света реално съществува зло, което причинява страдание на всички.

3. Ако Бог е добър, Той трябва да отстрани злото!

2. Ако Бог е всемогъщ, Той ще може да отстрани злото!

Предпоставка: съществува всемогъщ и любящ Бог.



Християнското учение за злото:
злото като изкривяване на доброто и като зараза

Бог
според Библията
(благ и всемогъщ)

“Твърде добро” творение

ЗЛО
“Божий образ
и подобие”

Паднало (грешно) творение

Помътнен
Божий образ

Злото е изкривяване на доброто
и произходът му не е нито от Бога,
нито от човека.



Съдът на човешкото страдание:
преформулиране на старото обвинение

3. Ако Бог е добър, Той трябва да отстрани злото!

2. Ако Бог е всемогъщ, Той ще може да отстрани злото!

Предпоставка: съществува всемогъщ и любящ Бог.

1. В света реално съществува зло, което причинява страдание.

Небожествено
и нечовешко

Преодолимо, с
поправими
следствия

2. Ако Бог е справедлив, трябва да предотврати или
премахне много от страданията по света!

3. Ако Бог е любящ, трябва да предотврати или
премахне много от страданията по света!



Съдът на човешкото страдание:
отсъстващият Подсъдим (древно и модерно гледище)

- Митът за Едип цар

- Марк Аврелий за боговете

- Божият отговор към Йов

(Йов 40:2, 42:2)

- Иван Карамазов

и “билетът за рая”

- Гео Милев: “Долу Бог!”

Божеството:
суверенно
и непонятно

Бог няма или пък
Той е чудовище!



Съдът на човешкото страдание:
Подсъдимият се явява! (библейското Откровение)

“Ще кажа на Бога: Недей ме осъжда;
покажи ми защо ми ставаш противен.” (10:2)
“Бих говорил на Всемогъщия и желая да
разисквам с Бога.” (13:3) ...
“Слушал бях за Тебе със слушането на ухото,
но сега окото ми Те вижда” (42:6).

“Той наистина понесе печалта ни
и със скърбите ни се натовари;
а ние Го счетохме за ударен,
поразен от Бога и наскърбен.” (Ис. 53:4).

“Беше уместно (Бог) да усъвършенствува чрез
страдания Начинателя на тяхното спасение.”
“Понеже в това дето и сам Той пострада като
изкушен, може и на изкушаваните да помага.”
(Евр. 2:11,18)



Справедливост и страдание:
правилно разбиране на Божията справедливост

- Неотменност на природните закони: Те не се изменят според
човешкото усмотрение или удобство.

- Свободата на човешката личност: Поправянето на всички
последствия от злоупотребата със свободата би отмахнало свободния
избор.

- “Неправилно” отстраняване на страдания (зло): Премахването на
определени страдания (зло) би означавало още по-голямо зло или
премахване на съществуващо добро.

2. Ако Бог е справедлив, трябва да предотврати или
премахне много от страданията по света!

Не всяко страдание в този свят е следствие от конкретно
извършено зло – то е в условията на запазена законност
в едно (иначе) паднало творение.



Проблеми на теодицеята:
възможно ли е светът да бъде по-добър?

Готфрид Лайбниц
(1646 -1716)

Отзив на К. С. Луис: Не можем да кажем дали е по-добре да не
създадеш, отколкото да създадеш свят, в който злото и страданието са
възможни.

“теодицея на свободната воля”

Бог, Който е съвършен
във всичко, е сътворил
най-добрия възможен
свят.

Бл. Августин
(354-430)

Свят със свободни
същества, способни да
поемат по грешен път, е
по-добър от свят с
несвободни творения.

“защита на
свободната воля”



Божията любов и страданието:
правилно разбиране на Божията благост

К. С. Луис
(1898 -1963)

• Божията премъдрост и неизследимост:
Божията преценка за много неща, включително
оценката Му за “добро” и “зло” би трябвало да се
отличава от нашата.

От гледна точка на богоподобието на човека:
Понятието за Божията доброта се обезсмисля, ако
Той е съвършено Друг в нравствен смисъл.

Божествената етика като “отдавна чакан господар”: човешката
морална преценка не е нито абсолютна, нито напълно различна от
Божията, но Бог е нейният съвършен и неподправен Източник

Как да примирим страдащия свят с
Божията любов, в която можем да се
уверим на съвсем други
основания?


