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Наставна јединица:Проблем теодицеје - обрада
Молитва на почетку:
Оче наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје,
да дође царство Твоје;
да буде воља твоја,
и на земљи као на небу.
Хлеб наш насушни дај нам данас,
и опрости нам дугове наше,
као што и ми опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење, но избави нас од злога.
Теодицеја ( богооправдање) је грана философије и теологије која покушава да
помири постојање зла и патње на свету са постојањем свемогућег доброг божанства.
Одакле зло онда долази када видимо да је Бог, који је добар, створио све ствари
добрима? - Свети Августин (354-430)
Проблем зла, је класични теолошки проблем за сваку монотеистичку религију,
која тврди да је све створио један свемогући и бескрајно добри бог. Проблем гласи:
Како постојање свемогућег и бескрајно доброг Бога помирити са чињеницом постојања
зла у свету.
Бог или жели да укине зло, а не може; или може, али не жели; или пак ни не може, ни
не жели. Ако жели, а не може, онда је немоћан. Ако може, али не жели, онда је зао.
Али, ако Бог може и жели да укине зло, откуда онда зло у свету? – Епикур (341-270 пре
Христа)
Дуалистичке религије су проблем зла решавале претпостављањем два почела (добра и
зла, Бога и Сотоне, и сл.) од којих је добро начело одговорно за постојање добра воље
човека. а зло начело за постојање зла. Средњовековни хришћански теоретичари су
порицали егзистенцију злог начела а зло су објашњавали недостатком добра,
аналогијом добра са светлошћу а зла са тмином коју светлост још није обасјала. Иако је
ово питање разматрано још од антике, сам термин теодицеја је увео Лајбниц (1646–
1716) у своме истоименом делу, који се трудио да докаже да је овај свет најбољи од
свих могућих светова и да постојање зла на свету не противречи Божјој доброти, већ је
плод слободне воље човека.
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Савремени амерички филозоф, Алвин Плантинга, аргументише да због слободе воље,
свемогући Бог ипак није могао створити свет у којем има моралног добра, а нема
моралног зла.
Бог може створити слободна створења, али не може проузрочити или одредити да она
чине само оно што је исправно. Јер ако то чини, тада она, на концу нису у бити
слободна ... Да би створио створења која су способна за морално добро, Он је морао
створити створења која су способна и за морално зло. – Алвин Плантинга (1932- )

Молитва на крају часа:
Богородице Дјево, радуј се благодатна Маријо, Господ је са Тобом;
благословена си ти међу женама, и благословен је Плод утробе Твоје,
јер си родила Спаситеља душа наших.АМИН
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