Czy walka dobra ze złem odbywa się w każdym z nas?
Walka ze złem jest chyba najczęstszym motywem popularnych filmów. Zazwyczaj zło przybiera
postać odrażających orków i trolli, pragnących pożreć szlachetnych bohaterów lub wampirów,
marzących o wyssaniu ich krwi. Może także objawić się jako budzący grozę Lord Vader, okuty
w czarny pancerz i zasłaniający obliczę groźną maską. Takie zło jest łatwe do rozpoznanie i
wskazania – a jego pokonanie wymaga zazwyczaj sprawności fizycznej i mocnego miecza.
Dużo trudniejsza jest walka ze złem, jaka toczy się w nas – jestem bowiem przekonany, że
starcie dobra i zła odbywa się w duszy każdego człowieka.
Święty Paweł zauważał Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie
chcę. Nie trzeba być chrześcijaninem, żeby zgodzić się ze słowami „Apostoła Narodów”. Przez
tysiąclecia wielcy filozofowie i prorocy różnych religii zwracali uwagę na konflikt, rozdzierający
duszę każdej osoby.
Zazwyczaj zdajemy sobie sprawę z tego, co jest dobre, a co jest złe. Ale nie zawsze
podejmujemy odpowiednią decyzję, gdy stajemy przed dylematem, które z nich wybrać. Zło jest
kuszące – łatwiej oszukać kogoś i zarobić pieniądze, niż prowadzić uczciwy biznes i ryzykować
bankructwo! Dużo wygodniej jest skłamać, niż powiedzieć niewygodną prawdę, która może na
nas sprowadzić niezadowolenie znajomych. Usprawiedliwiamy własne winy, mówiąc sobie:
„przecież nie oszukałem na wielką sumę, ten człowiek ma tyle pieniędzy, że nawet nie zauważy
ubytku” albo „przecież tylko niewiele minąłem się z prawdą”. Ale zło wciąga: najpierw mijamy się
z prawdą tylko odrobinę, później zaś nasze kłamstwa są coraz większe i większe.
Często zło przybiera postać lenistwa. Edmund Burke zauważył Do triumfu zła potrzeba tylko,
by ludzie dobrzy nic nie robili. Ale łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Kiedy widzę starszą panią,
dźwigającą ciężkie zakupy, łatwo mi ją minąć i powiedzieć sobie „ona na pewno ma wnuki, więc
jakby potrzebowała pomocy, to miałaby się do kogo zwrócić”. Czy na pewno? Czy mówiąc takie
słowa nie pozwalam, by zło wygrało?
Zło nie zawsze jest olbrzymie i absolutne. Każdy z nas popełnia różne zaniedbania, każdemu
zdarza się kłamać. Wewnątrz wszystkich nas toczy się walka dobra i zła – zło często wychodzi
na prowadzenie i zazwyczaj nie skutkuje to tragedią. Ale pomyślmy, o ile lepszy byłby świat,
gdyby zamiast małego zła w naszej duszy częściej wygrywało małe dobro.

