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PRVNÍ KAPITOLA

Proč by dobrý Bůh 
dopouštěl špatné věci?

29. srpna 2005 v časných ranních hodinách udeřil na 
pobřeží Spojených států v oblasti Mexického zálivu hurikán 
Katrina. 

Obyvatelé města New Orleans byli na stráži a čekali, co 
se bude dít. Zpočátku to vypadalo, že vítr nenadělal žádné 
velké škody. Ale druhý den ráno se prolomily ochranné 
povodňové stěny. Mořská voda rozvířená bouří se prohnala 
městem strašlivou rychlostí. Statisíce lidí přišly o domov 
a musely uprchnout z města. Někteří lidé ale město opustit 
nemohli, protože byli nemocní, invalidní, staří anebo 
neměli čím odjet.

Mnoho lidí v strašlivých záplavách zahynulo. Ti, kteří 
katastrofu přežili, se nahrnuli do Louisiana Superdome, 
zastřešeného stadionu, vybudovaného pro sport a zábavu. 
Stadion byl brzy přecpaný a zavládla tam hrůza a panika. 
Nikdo neměl dost vody a potravin. Nefungovaly záchody. 
Členové rodin se jeden druhému ve zmatku ztratili.
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Pak došlo na pobřeží Mexického zálivu k další tragédii. 
Tentokrát ji nezpůsobil ani vichr, ani voda, ale lidé. Do 
zaplavených ulic se vyplížili zloději a lupiči, vloupávali se do 
domů a kradli, co se dalo. Došlo i k násilným přepadením. 
Napadáni byli dokonce i vojáci a záchranáři, kteří přijeli 
na pomoc. Lidé zoufale bojovali o místa v autobusech, 
aby mohli utéct z města hrůzy, které bylo předtím jejich 
domovem a oblíbeným místem dovolených, vyhlášeným 
dobrým jídlem a večírky.

Lidé po celém světě se začali ptát na spoustu věcí. Jak 
mohla být příroda tak krutá? Jak se mohli v tak strašnou 
chvíli lidé zachovat ještě krutěji?

A kde byl Bůh, když ho lidé nejvíc potřebovali? To 
nedával na svět pozor? To nemohl tu bouři zastavit? To 
nemohl ochránit nevinné oběti před záplavou a před 
zločinci?

Objevili se také hrdinové, kteří pomáhali 
těm, co neměli jídlo a střechu nad 
hlavou. Z celých Spojených států 
přicestovali do Mexického zálivu vojáci 
i dobrovolníci. Uklízeli město, rozdávali 
potraviny a vodu a dělali ještě spoustu 
dalších úžasných věcí. Pomocníci tam 
strávili řadu bezesných nocí a sami 
vystačili s takovým málem, jak jen to šlo.
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Odvěká otázkaOdvěká otázka
Tyto důležité otázky zaznívají na Zemi od 

té doby, co na ní žijí lidé. Kde je Bůh, když 
se dějí špatné věci? Proč neochrání lidi před 
neštěstím? Proč zlé lidi nepotrestá? Filozofové 
těmto otázkám říkají problém zla.

Ptají se, proč zlo vůbec existuje, jestliže svět 
střeží Bůh, kterému na lidech záleží. 

Pokud existuje dobrý Bůh, proč se dějí 
špatné věci?

Tahle otázka člověku skutečně dokáže 
zavařit mozek. Řecký fi lozof jménem 
Epikúros ji položil už před více než dvěma 
tisíci lety. Zdálo se mu, že když na světě 
existuje jak Bůh, tak zlo, pak by měl Bůh 
použít svoji moc k tomu, aby zlo odstranil. 
Pokud to neudělá, ptal se fi lozof, proč to 
neudělá? Nepřeje si to, nebo k tomu nemá 
moc?

Co ty na to?

Už jsi slyšel o podobném 
neštěstí, jako byla Katrina, tsunami 

v roce 2004 nebo třeba nějaký požár nebo 
neštěstí ve vašem městě? Viděl jsi z něho 
televizní záběry? Jak ti bylo, když jsi to viděl 

ve zprávách nebo slyšel vyprávět, co se 
stalo? Proč jsi se tak cítil?
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To je těžká otázka! Křesťané věří, že Bůh 
je tak dobrý, jak jen to je možné, a zároveň 
tak mocný, jak jen to je možné. Kdyby tu 
ale byl Epikúros, odpověděl by: „Proč tedy 
připouští, aby se ve světě dělo zlo?“

Jak bys na tuto otázku odpověděl? Je 
rozhodně těžší než kdejaká rovnice! Zatím 
bude stačit, když si uvědomíš, na co se 
Epikúros – a během staletí i mnoho dalších 
lidí – ptal. Až budeš pokračovat ve čtení této 
knížky, dozvíš se ty nejlepší odpovědi na tyto 
otázky. To zní dobře, ne?

Problém zla: otázky, které si lidé kladou, 
když se stane něco zlého. Týkají se 
především toho, proč Bůh nepomohl 
lidem, kteří se ocitli v tísni.

Co ty na to?

Když přemýšlíš o Bohu, 
přemýšlíš víc o jeho moci, nebo o jeho

         lásce? Proč?
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Bůh a podvodníciBůh a podvodníci
K tomu, aby ti tahle otázka připadala důležitá, nemusíš zažít 
hurikán. Představ si, že sedíš ve své lavici ve třídě a pozoruješ 
Patrika Podvodníka, kluka z druhé lavice, jak potají opisuje 
odpovědi do písemky z taháku zastrčeného za řemínkem 
hodinek. Lidi, co podvádějí při písemkách, ti fakt lezou na 
nervy. A Podvodník má ještě k tomu všechny nejnovější 
počítačové hry a rodiče mu dají všechno, co si zamane.

Co ty na to?
Jakých „nespravedlností“ sis všiml 

ve škole nebo ve svém okolí? Proč si myslíš,
že někteří lidé provádějí lumpárny, 

  ale nikdo je nechytí?

Pak si vzpomeneš na Janu, která sedí v poslední lavici. 
Poctivě se učí a je ke každému milá. Jenže je z chudé rodiny 
a do školy chodí furt v tom samém. A přitom je to tak 
sympatická holka.

Po chvíli se začneš sám sebe ptát, proč to v životě takhle 
chodí. Někdy přijdou lidi, kteří si to nejméně zaslouží, ke 
všemu hrozně snadno. A zase, co Bůh? Jestli má tu moc, 
proč nedá Janě to, co by si po právu zasloužila, a Patriku 
Podvodníkovi zas to, co by zasluhoval on?

Na tohle se ptal Boha muž jménem Jeremjáš: „Jsi 
spravedlivý, Hospodine, i když s tebou vedu spor. Chci 
s tebou mluvit o tvých soudech: Proč je úspěšná cesta 
svévolníků? Všichni, kdo se dopouštějí věrolomnosti, žijí si 
v klidu.“ (Jeremjáš 12,1)
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