
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zakaj 

obstaja zlo? 
13. lekcija 

Kako je lahko Bog vsemogočen in resničen, če na 

svetu obstaja hudobija? 

Okrog nas se odvijajo tragični dogodki: 

•  otroci trpijo, 

•  sorodniki zbolijo za hudo boleznijo,  

•  teroristi bombardirajo zgradbe in podzemne 

   železnice. 

V takšnih primerih čutimo jezo in žalost. 

 

Bog razkrije hudobijo 
Skoraj na vsaki strani Svetega pisma lahko 

preberemo opozorilo glede hudobije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takšne izjave kažejo, da je Bog svet in se ne strinja 

s hudobijo. Še več kot to – hudobija ga žalosti! 

 

V Novi zavezi zasledimo, kako Jezus joče ob 

določenih situacijah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj pa vojne, o katerih beremo v Stari zavezi? Zakaj 

psalmist govori o maščevanju nad sovražniki? 

 

 

»Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori: »Bog me 

skuša.« Boga namreč zlo ne more skušati in sam 

ne skuša nikogar. Vsakogar skuša njegovo lastno 

poželenje, ki ga vleče in zavaja. Nato poželenje 

spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi smrt. 

Ne varajte se, moji ljubi bratje; vsak dober dar in 

vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta 

luči, pri katerem ni spremembe ne sence 

menjave.« (Jakob 1,13-17) 

»Jezus se je zjokal.« [Ko je izvedel, da je njegov 

prijatelj Lazar umrl.] (Evangelij po Janezu 11,35) 

»Ko je prišel bliže in zagledal mesto, se je zjokal 

nad njim.« [Ko je prišel v Jeruzalem.] (Evangelij 

po Luku 19,41) 

 

 

 

 

Kako se to ujema z izjavami Jezusa? 

 

 

 

Ko beremo Izraelsko zgodovino, opazimo, da se 

Izraelci večkrat obrnejo vstran od Boga. 

Velikokrat si želijo biti kot drugi narodi. Začnejo si 

izdelovati malike in se jim klanjati. Bog jih ves čas 

opozarja, naj se vrnejo na pravo pot. Žal Bogu 

niso poslušni. 

Sveto pismo nenehno kaže na 

človeka (ne Boga), ki vnaša 

hudobijo na svet 
Nihče morda ne pove tega tako nazorno, kot 

apostol Pavel. Razloži vzrok kaotičnega sveta. 

Ljudje zatirajo resnico. Namenoma ji zaustavljajo 

pot. 

»Določi zoper njega krivičnika, tožnik naj stoji 

na njegovi desnici. Ko ga bodo sodili, naj se 

izkaže kot krivičnik, njegova molitev naj bo v 

greh.« (Psalm 109,6-7) 

Jaz pa vam pravim: »Ljubíte svoje sovražnike 

in molíte za tiste, ki vas preganjajo.« (Evangelij 

po Mateju 5,44) 



 

 

 

 

 

Pavel pravi, da se ljudje upirajo in se nočejo 

zahvaljevati Bogu. 

 

Kako je hudobija prišla na zemljo? 

 

Ne, Bog sveta ni ustvaril na takšen način. Zgodil 

se je padec v greh.  

Stvarstvo je bilo na začetku popolno. Hudobija 

je prišla  na svet zaradi volje naših prvih staršev. 

Večina od nas to počne vsak dan. Velikokrat se 

zavedamo, da smo krivi.  

Izkaže se, da je zlo in človeško trpljenje največji 

dokaz za obstoj dobrega in mogočnega Boga. 

Ateisti zagovarjajo neobstoj Boga, saj je svet 

tako krut in krivičen.  

 

Če je Bog vsemogočen in 

dober, zakaj je ustvaril svet, 

kamor lahko pride greh? 
Bog ni odgovoren za greh – človek je! 

 

IZBIRA JE RESNIČNA 

Ljudje imajo resnično svobodo. Ljudje so 

navajeni na grobo in vzvišeno moč. Bog ne 

deluje v takšni moči.  

 

Bog je vsemogočen, ljudem je dal izbiro 

odločanja. Odgovorni so za hudobijo, saj imajo 

v svetu moč in vpliv.  

  

Zavedanje, da smo odgovorni za hudobijo, je 

ena izmed najtežjih idej današnjega časa.  

 

Če vam to zveni abstraktno, si zastavite 

vprašanje. Če ne bi nihče gledal, niti Bog ali bi: 

•  gledal pornografijo, 

•  ukradel diamantno zapestnico, 

•  osramotil mojega prijatelja (ali sovražnika), 

•  se napil alkohola …? 

 

Če ste popolnoma iskreni, potem veste, da ste 

sposobni to storiti. Morda ste bolj moralistični 

grešnik, kot starejši brat v Jezusovi priliki. Vaši 

grehi niso zunanji (kot pri izgubljenem sinu), 

ampak notranji (stvar obnašanja, odnosa). 

Mislite, da ste boljši od ostalih. Morda mislite, da 

ste žrtev družbe, staršev ali cerkve. 

 

Hudobija ni samo individualna, temveč tudi 

kolektivna. To zlahka vidimo, ko pogledamo 

vojne ali revolucije.  

 

 

 

 

 

 

 

»Božja jeza se namreč razodeva iz nebes nad 

vsakršno brezbožnostjo in krivičnostjo ljudi, ki 

s svojo krivičnostjo dušijo resnico. Saj jim je to, 

kar je mogoče spoznati o Bogu, očitno: sam Bog 

jim je namreč to razodel.« (Rimljanom 1,18-19) 

Zgodba 

Francoska revolucija se je pričela leta 1789. Ker francoska vlada tedaj ni bila zadovoljna z napredkom revolucije 

postane voditelj Miximilien Robespierre. Zagovarjal je, da se bo skozi nasilje utrla pravičnost. Sledil je velik kaos, 

kjer so bile hiše požgane, cerkve uničene … Podobna stvar se je dogajala med 2. svetovno vojno v nacistični 

Nemčiji. 

Hudobija je tudi strukturirana. Eden izmed bolj 

očitnih primerov je trgovina z belim blagom na 

svetovni ravni. Starši prodajajo svoje otroke, da 

si lahko odplačajo dolgove …  

Sveto pismo je ena izmed najbolj realnih knjig. 

Razlaga individualno, kolektivno in 

strukturirano grešnost s kruto iskrenostjo: 

»Vsi so zablodili, vsi skupaj so se izpridili; ni 

ga, ki bi delal dobro, ni ga, niti enega.« 

(Rimljanom 3,12) 

»PROBLEM« DOBREGA 

Dobra novica 
Bog je proti hudobiji. Naredil je vse, kar je 

lahko. Poslal je svojega Sina Jezusa Kristusa, 

da odnese hudobijo na križu. Tam umre trpeče 

smrti. Postane človek in izkusi vse človeške 

skušnjave v padlem svetu. Umre in vstane od 

mrtvih.  



Ko je Jezus naznanil svoj odhod učenem, jim je 

povedal: 

 

 

 

 

 

 

Kje je Bog? 

•  ko se zgodi tragična nesreča, 

•  cunami,  

•  prijatelj umira za rakom. 

 

Bog je točno tam – v tisti situaciji! 

 

 

 

 

 

 

Verniki imajo POSLANSTVO.  

Boriti se proti hudobiji na tem svetu – pod 

Kristusovim gospostvom. 

Ljudje se lahko borimo: 

•  proti našim grehom,  

•  proti kolektivnemu grehu človeštva,  

•  proti strukturiranemu zlu  suženjstva in 

   korupcije.  

 

Vedoč, da gre Jezus pred nami in se bori za nas!  

 

 

 

 

 

 

 

Kristjani so poklicani, da skrbijo za uboge, se 

postavijo za pravice tistih, ki to ne zmorejo sami.   

 

Navsezadnje problem hudobije ni namenjen 

temu, da bi imeli dolge filozofske razprave o 

Božji naravi. Pomeni da je nekaj zelo narobe s 

svetom in vsak od nas nosi delček odgovornosti, 

da se upre hudobiji.   

 

»To sem vam povedal, da bi imeli mir v meni. 

Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni: 

jaz sem svet premagal.« (Evangelij po Janezu 

16,33) 

»Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se 

ne bojim hudega, ker si ti z menoj, tvoja palica 

in tvoja opora, ti me tolažita.« (Psalm 23,4) 

Čista in neomadeževana pobožnost pred 

Bogom in Očetom je to: skrbeti za sirote in 

vdove v njihovi stiski ter se ohraniti 

neomadeževan od sveta. (Jakob 1,27) 

Vprašanja za razpravo: 

 
1.  Je človeška krivda resnična, ali je to samo občutek? 

2.  Je Bog lahko proti hudobiji? Ali ni ukazal, da mora obstajati? 

3.  A je krivda samo individualna, ali je tudi kolektivna? 

4.  Kako Jezusova smrt dokazuje, da je Božji načrt za nas dober? 

5.  Kako odgovoriti na vprašanje: »Kje je bil Bog v določeni tragediji?« 

6.  Kaj lahko vi in vaša cerkev storite, da se borite proti hudobiji na tem svetu? 

Vzeto iz knjige You Asked, avtor William Edgar. Prevod Sergeja Šlankovič, tehnična ureditev Sarah Swanson. Ljubljana, 

2019. Gradivo je namenjeno interni uporabi v cerkvi in ni za prodajo. 

 

 


