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Prvý článok viery...
Čo hovorí filozof Kreeft v knihe Kauza viera od L. Strobela o Bohu ako o všemohúcom:
„Znamená to, že môže urobiť všetko, čo je zmlysluplné, všetko, čo je možné, všetko, čo vôbec
má existenciu. Nemôže stvoriť dobré zlo.“ Na námietku spoludiskutujúceho, že teda je
všemohúci, ale nemôže urobiť niektoré veci, Kreeft odpovedá: „Práve preto, že je všemohúci,
niektoré veci nemôže urobiť. Nemôže urobiť chybu. Iba slabé a hlúpe stvorenia robia chyby.“
„Klasickým argumentom na obranu Boha proti problému zla je to, že je logicky nemožné mať
slobodnú vôľu a nemať možnosť morálneho zla. Inými slovami, keď sa Boh už raz rozhodol
stvoriť ľudské bytosti so slobodnou vôľou, potom bolo skôr na nich ako na Bohu, či vznikne
hriech, alebo nie. Práve toľko znamená mať slobodnú vôľu. Teda v situácii, keď Boh stvoril ľudí,
to znamenalo dať šancu zlu a následne aj utrpeniu.“ Kreeftov spoludiskutujúci však „sa nedal“
a pokračoval v diskusii a na vyslovenú vetu zareagoval slovami, že Boh je stvoriteľ zla...., čo by
sa teoreticky dala takto vysvetliť Kreeftova veta. A Kreeft znova odpovedá:
„Nie, on stvoril možnosť existencie zla, ľudia túto možnosť uviedli do platnosti. Zdrojom zla nie
je Božia moc, ale sloboda ľudí.“
Jeho spolubesedník znova argumentoval, prečo potom Boh nestvoril svet bez ľudskej
slobody? A on odpovedal: „Pretože to by bol svet bez ľudí. Bolo by to miesto bez nenávisti?
Áno. Miesto bez utrpenia? Áno. Ale takisto by to bol svet bez lásky, ktorá je najvyššou hodnotou
vo vesmíre. A toto najvyššie dobro by nikdy nemohlo byť zakúsené. Skutočná láska – naša
láska k Bohu a naša láska jedného k druhému, musí mať možnosť výberu. A s darom takejto
možnosti rozhodnúť sa, prichádza aj tá alternatíva, že ľudia si namiesto dobra vyberú nenávisť.“
... v mnohých situáciách je to na nás, čo si vyberieme. Byť slobodný je snom každého otroka.
My nie sme otroci, my sme slobodní, tak využijme našu slobodu správne...
(citácie: L. Strobel: Kauza viera, str. 38-39)
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