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Proč je tolik utrpení?

ÚVOD:
Kolem nás je tolik trápení, tragédií, válek a bolesti. Mohu vůbec věřit v dobrého Boha,
když svět je tak zlý?
PŘEDSTAVTE SI, že by vás na ulici zastavil neznámý člověk a chtěl by od vás půjčit
1000,- Kč. Půjčíte mu ? - Ne. Proč? Protože jste lakomý? Ne. Protože toho člověka
neznáte a tak mu nedůvěřujete.
- Podobně je tomu i s vírou v Boha. Na Boha je mnoho pohledů. Ale jaká je pravda?
Je pravda to, z čeho je Bůh obviňován
-,Je zodpovědný za zlo? Proč s tím něco neudělá?
- Proč jedni říkají, že Bůh je dobrý a jiní zase, že je zlý?
Potřebujeme se s ním seznámit a sami se přesvědčit. Když jej nepoznáme, tak mu
ani nebudeme důvěřovat.
- Pohled na Boha bude záviset na tom, odkud budeme mít informace. A pak je zde
někdo, komu záleží na tom, aby BŮH byl představen v nesprávném světle. Překrucuje
informace.
Zkusme na tyto otázky hledat odpovědi.
I. CO SE STALO VE VESMÍRU?
1. Konflikt ve vesmíru není věčný. Ezech 28,13-17. Iz 14 12-15
- Na počátku byl pokoj,důvěra a láska. Stvořené bytosti důvěřovaly Bohu a sobě
navzájem.Bůh důvěřoval jim. Tolerance a harmonie, pokoj, láska jistota, svoboda.
2. Stvořená bytost LUCIFER = (Nositel světla) , vzbouřil se proti Bohu a tím se
změnil na satana = (nepřítel, odpůrce).
3. Jak se to stalo? Bůh stvořil všechny bytosti svobodné a tím dal i možnost se
vzbouřit proti němu. Zneužít svobodu. Satan neměl důvod ke vzpouře, zneužil důvěru.
- V jedné knize (Touha věků) je napsáno, že najít důvod pro zlo znamená ospravedlnit
zlo -(DA.) Měl však možnost se vzbouřit, protože měl svoboudnou vůli.
- ZLO je vţdy nelogické a absurdní. Satan nakonec zašel tak daleko, že žádal svého
Stvořitele, Ježíše Krista, aby se mu klaněl. (Mat 4,1-8)
- Ďábel napadl Boha a jeho charakter, pomluvil ho, začal o něm šířit polopravdy a lži
a představil jej takového, jakým byl on sám - krutého, autoritativního,absolutního a
sobeckého tyrana.
II. BOŢÍ POSTOJ K PROBLÉMU
1. Pán Bůh satana nezničil. Zjev 12,7-9.
- Dává mu možnost dokázat pravdivost jeho tvrzení.
- Ve vesmíru vypukla válka, do které byl později každý z nás zatažen, ať se nám to líbí
nebo nelíbí. Budoucnost závizí na výsledku války.
- A ten výsledek je ještě důležitější než spasení člověka. Protože kdyby byl BŮH
takový, jak jej satan představil, pak by spasení nemělo smysl.
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2. Jak zachází Bůh se satanem? O čem to svědčí? - To jak zachází se satanem svědčí o Boží slabosti nebo o Boží síle? Kdyby satana
hned zničil, tím by jen dokázal, že od stvořených bytostí vyžaduje slepou poslušnost.
Pro něho by to nebyl problém, když je všemocný.
- Ale právě způsob, jak se zachoval Bůh ke zlu dokazuje, že Bůh respektuje svobodu
a počítá s pravdou a láskou. A to svědčí o jeho síle.
3. Tento způsob řešení vyţaduje delší čas.
- Přináší sebou utrpení a bolest, které jsou ve zle automaticky obsažené. Je to jediná
cesta, jak nastolit ve vesmíru trvalý mír, i když je to cesta drahá.
- Bůh nemůže dokázat lživost satanových tvrzení tím, že je bude popírat, anebo tím,
že by satana hned zničil. Právě existence zla okolo nás je přesvědčivým důkazem
toho, že Bůh k dosáhnutí svých cílů nepoužívá manipulaci a sílu.
4. Proč se Bůh bezmocně na vše dívá?
- Ono se to jen zdá, že nic nedělá. Ale jestliže je obviněn z toho, že zneužívá své
postavení a sílu a je představen jako ten, kterému se nedá důvěřovat, pak řešení je v
tom, že odhalí svůj charakter . Ukáže, jaký je.
III. SATANOVA STRATEGIE
1 Moj 3,1-6:
- Nabourat důvěru v Boha. Satan to dobře ví,jak se Bůh k němu postaví a proto se
stále snaží Boha očernit a představovat jej ve zlém světle.
- Podařilo se mu svést Adama a Evu a tím se problém přenáší na naši zem a na
lidstvo. A právě na historii našich prarodičů a jejich pádu do hříchu je vidět způsob
satanovy práce.
- Satan představil Boha jako toho, který jejich svobodu ohraničil. v.1.
- Jako Boha, který nemluví pravdu. v.4.
- Jako Boha, který člověka zastrašuje, anebo mu nechce dopřát něco lepšího. v.5.
IV. JAK TO DOPADNE?
1. Co to je za boj - boj mezi dobrem a zlem?
- To není zápas mezi rovnocennými protivníky. Je to zápas mezi Stvořitelem a
stvořenou bytostí. Dnes je jasné, na které straně je pravda.
- Dnes je jasné, že BŮH v tomto konfliktu zvítězí. (Zjev 12,10-11.)
OTÁZKA - Na které straně budu stát já.
- Může se běžný, obyčejný člověk ve spleti názorů a představ správně rozhodnout ?
2. Bůh uţ v ráji zaslíbil řešení problému. 1Moj 3,15.
- Člověk má možnost vrátit se zpět na Boží stranu. Ujišťuje člověka o svém
neměnném vztahu a obětavé lásce. Slibuje člověku, že v boji, do kterého bylo lidstvo
zavlečeno, že v tomto boji Kristus zvítězí.
- V osobě a díle J.Krista je podstata Božího charakteru plně a jasně odhalena a
vítězství je zajištěno.
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3. Na co ještě Bůh dnes čeká ?
- Bůh čeká na to, že i já a ty se rozhodneš.
- Protože jeho systém vlády je otevřený, dává mi možnost posoudit důvody, které
předložil. Bůh nechce, abych mu slepě důvěřoval. Chce ode mne rozumné logické
rozhodnutí, které je založené na důkladném zvážení předložených důkazů a důvodů.
A přeje si, abych bral vážně svobodu, kterou mi dává.
- K podstatě svobody patří vždy vybrat si mezi dvěma protikladnými nebo diametrálně
odlišnými alternativami. Pro takovéto rozhodnutí potřebuje seriózní informace. Toto
naše studium a setkávání v dalších týdnech je takovou snahou přijít k osobním
uzávěrům co se týká mého postoje k Bohu.
- Proto budeme dále zkoumat informace, které nám Bůh o sobě dal a pak se k
danému poznání můžeme nějak postavit.
Tedy: a) Objektivně - Bůh zvítězí
b) Subjektivně - to záleţí na mém rozhodnutí
ZAMYŠLENÍ
1. Zdá se, jako by Bůh chtěl naznačit, že je nemožné plně Boha pochopit, jeho osobu
a jeho povahu, pokud se nezaobíráme tím, jak Bůh zachází se svým nepřítelem,
ďáblem.
2. Prorok Izaiáš v 6,1-8. popisuje slavné vidění Boha. To jej vedlo k uvědomění si
vlastní hříšnosti.
On také popisuje žalozpěv nad králem Babylona(14, 4-15), ale z v.12-15. je zřejmé, že
prorok opustil historický a pozemský pohled a popisuje událost z jiné sféry. A tak král
Babylona personifikuje satana v jeho vzpouře proti Bohu.
3. Podobně i prorok Ezechiel začíná svou knihu viděním Boha a jeho slávy.(1,1-28)
Potom v kap.28 má dvě výpovědi proti králi Týru a mluví o kdysi dokonalé bytosti,
která žila ve vyšších sférách. Tam prorok mluví o nadpřirozené bytosti, která je
obrazem satana a jeho aktivity.
4. Konflikt se odehrává i v úrovni našeho mikrokosmu. Probíhá i v rovině každého z
nás , nemoci, utrpení, mezilidské vztahy. Tady se nás to dotýká a proto se ptáme:
Proč Bůh nezasáhne? Proč se na to utrpení dívá?
Jenže, když nám Bůh dal svobodu, nemůže nás zbavit zodpovědnosti za ni. Proto jako
lidé neseme i důsledky. A Bůh musí ve své lásce dovolit, aby se ve vesmíru prokázaly
přirozené důsledky zla. Avšak i v osobní rovině zaslibuje pokoj ve společenství s
Kristem.
5. Mnozí lidé přišli k závěru, že Bůh neexistuje a to proto, že jim byla předkládána
karikatura Boha. A tak tito lidé zavrhují vlastně karikaturu Boha. Za ní v pozadí stojí
satan. Jedině poznání Boha na základě Jeho zjevení nám pomůže zaujmout k Němu
správný postoj.
6. Pochopení svobody, která existuje ve vesmíru nás zároveň vede k respektování
osobní i náboženské svobody v mezilidských vztazích. A jestli dal Bůh svobodu
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Luciferovi, musíme i my být tolerantní vůči těm, kteří s námi nesouhlasí a mají jiný
názor a jiné představy, než my.
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