Kas yra blogis?

Ar egzistuoja blogis?

Kartą vienas profesorius universitete savo studentų paklausė: „Ar visą tai, kas egzistuoja,
sukūrė Dievas?“

Vienas studentas drąsiai atsakė: „Taip, sukūrė Dievas“.

„Ar Dievas viską sukūrė?“ – paklausė profesorius.

„Taip, pone.“ – atsakė studentas.

Profesorius paklausė: „Jeigu Dievas viską sukūrė, reiškia, Dievas sukūrė ir blogį, jeigu jau
blogis egzistuoja. Ir pagal tą principą, kad mūsų darbai parodo, kas mes esame, reiškia, kad
Dievas yra blogis“.

Studentas nutilo, išgirdęs tokį atsakymą. Profesorius buvo labai savimi patenkintas. Jis pasigyrė
studentams, jog dar kartą įrodė, kad tikėjimas Dievu – tai mitas. Nes sąvokos „Dievas“ ir „blogis“
prieštarauja viena kitai ir viena kitą paneigia.

Kitas studentas pakėlė ranką ir paklausė: „Ar galiu Jūsų paklausti, profesoriau?“ „Žinoma“, –
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atsakė profesorius.

Studentas atsistojo ir paklausė: „Profesoriau, ar egzistuoja šaltis?“

„Kas per klausimas? Žinoma, egzistuoja. Ar tau niekada nebuvo šalta?“ Studentai prapliupo
juokais iš jaunuolio klausimo.

Jaunuolis atsakė: „Iš tiesų, pone, šalčio nėra. Pagal fizikos dėsnius, tai, ką mes vadiname
šalčiu, laikoma šilumos nebuvimu. Absoliutus nulis (-460 laipsnių pagal Farenheitą) yra visiškas
šilumos nebuvimas. Šioje temperatūroje visa materija tampa nejudri. Šalčio nėra. Mes
sukūrėme šį žodį, įvardindami, ką mes jaučiame kai nėra šilumos.“

Studentas tęsė toliau: „Profesoriau, ar tamsa egzistuoja?“ Profesorius atsakė: „Žinoma,
egzistuoja“. Studentas atsakė: „Jūs vėl neteisus, pone. Tamsos taip pat nėra. Tamsa – tai
šviesos nebuvimas. Mes galime tyrinėti šviesą, bet ne tamsą. Mes galime, naudodami Niutono
prizmę, išskaidyti baltą šviesą į daugybę spalvų ir išmatuoti kiekvienos spalvos bangos ilgį. Mes
negalime išmatuoti tamsos. Šviesos spindulys, patekęs į tamsią erdvę, ją apšviečia. Kaip jūs
galite išmatuoti, kiek tamsi yra kuri nors erdvė? Jūs matuojate, kiek šviesos joje yra. Ar ne taip?
Tamsa, tai sąvoka, naudojama apibūdinti, kas vyksta kai nėra šviesos.“

Galų gale jaunuolis paklausė: „Pone profesoriau, ar blogis egzistuoja?“ Šį kartą profesorius jau
nebe taip pasitikėdamas atsakė: „Žinoma, aš jau pasakiau. Mes tai matome kiekvieną dieną.
Žiaurumą tarp žmonių. Daugybę nusikaltimų ir prievartos visame pasaulyje. Šie pavyzdžiai
parodo blogio apraiškas.“

Dabar studentas atsakė: „Blogio nėra, pone, arba, galima sakyti, jis neegzistuoja pats sau.
Blogis – tai paprasčiausiai Dievo nebuvimas.
Jis
panašus į tamsą ir šaltį. Tai žodis, sukurtas žmogaus, siekiant įvardinti Dievo nebuvimą. Dievas
nesukūrė blogio. Blogis – tai ne tikėjimas arba meilė, kurie egzistuoja kaip šviesa ir šiluma.
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Blogis – tai Dieviškos meilės nebuvimo žmogaus širdyje rezultatas.
Tai kaip šaltis, kuris atsiranda, kai nėra šilumos, arba tamsa, kuri yra tik ten, kur nėra šviesos“.

Profesorius atsisėdo.

Šis jaunuolis buvo Albertas Einšteinas.

Ačiū Robertui Karvauskui už atsiųstą šį puikų straipsnelį.

Jo internetinis puslapis „Gyvenimo rytas“

Cituojant mūsų straipsnius prašome pateikti nuorodą į originalą.
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http://aistis.eu
Antanas Jokubavičius
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