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Když se zlé věci stávají 
dobrým lidem…

Tento příběh je pořád stejný, ať přijdu kamko-
li. Lidé mi říkají: byl jsem čestný a pracovitý, nikomu 
jsem neublížil ani jsem nikoho nezneužíval a udělal 
jsem tolik dobra, kolik jsem mohl, a přesto jsem musel 
trpět. Jaký to má důvod? Mohlo by to být tím, že Bůh 
ve skutečnosti není spravedlivý?

Někteří lidé věří, že existují závazná pravidla cho-
vání, podle nichž musí jednat, a závazky, kterými jsou 
povinováni Bohu. Jestliže se jim je nepodaří splnit, bu-
dou oni nebo jejich milovaní potrestáni. S jednou tako-
vou ženou jsem se setkal, když jsem v Kanadě navštívil 
Ottawu. Řekla mi, že každý den před obědem přednáší 
druhý, dvanáctý a osmnáctý zpěv Bhagavadgíty a také 
že se každý měsíc postí. Během minulého měsíce však 
z různých důvodů zapomenula na recitaci i půst. Poté, 
co nedodržela půst, její manžel, jenž byl naprosto zdra-
vý, dostal mrtvici a od té doby je ochrnutý. Tato žena 
mi položila otázku, která ji trápila: „Má to něco spo-
lečného s tím, že jsem nečetla posvátnou knihu a nedo-
držela půst? Je mezi tím nějaká spojitost? Je to příčina  
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a důsledek? Trvá Bůh tak nekompromisně na plnění 
povinností? Je Bůh opravdu spravedlivý?“

Jeden rabín* napsal knihu Když se zlé věci stávají 
dobrým lidem. V této knize vypráví, jak byl jeho tříle-
tý syn náhle postižen nemocí zvanou progeria. Ani on, 
ani jeho manželka neznali nemoc toho jména. „Co je 
to progeria?“ zeptal se rabín, zmatený neočekávaností 
toho všeho, jejich doktora.

Vlivem této nemoci, vysvětloval doktor, hoch 
nevyroste výše než jeden metr; bude holohlavý a bude 
prudce stárnout. Už jako dítě bude vypadat jako starý 
muž.

Rabín byl sklíčen zármutkem. „Proč Bůh dovo-
lil, aby nevinné dítě bylo obětí takové strašné nemoci?“ 
ptal se. „Tento malý hoch nikdy nikomu neuškodil ani 
neublížil. Proč je vystaven takovému fyzickému a psy-
chickému utrpení?“

Ve své knize tento učený rabín uvedl několik dal-
ších příkladů podobných tomuto a dospěl k překvapi-
vému závěru:

Bůh není všemohoucí a všemocný, jak věříme, 
nýbrž má omezenou moc. Uvnitř vymezených hranic 
může jednat podle svého uvážení, ale existuje určitá 
oblast, kde je bezmocný. Existují síly, které nemůže 
kontrolovat. Když tyto síly působí, Bůh vám nemůže 
pomoci, protože jeho moc je omezena a vymezena.

„Já jsem zasvětil celý svůj život službě Bohu,“ 
říká nám rabín. „Proč pak postihlo mé dítě takové hroz-
né neštěstí?“ Usuzuje, že existují v životě události, jež 
Bůh neovládá. Když člověk čelí takovýmto problémům 

* Harold S. Kushner – pozn. překl.
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a trápením, je Bůh pasivním divákem, který není schop-
ný zasáhnout.

Vraťme se nyní k otázce, jež nás stále znovu zne-
pokojuje – Je Bůh spravedlivý?
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Bůh je spravedlivý!

Jestliže se díváte stejně jako mnoho velkých spi-
sovatelů na život jako na cestu, potom víte, že tato ces-
ta občas vede přes příjemné zelené louky a svěží říč-
ní údolí, ale jindy jde skrz suchou a vyprahlou poušť  
a temné tajemné lesy. Všichni to známe, protože jsme 
to zažili ve svém životě. Jsou období, kdy se cítíme na 
vrcholu světa, a jsou období, kdy se cítíme velmi de-
primovaní a sklíčení. Když prožíváme dobré období, 
jsme šťastní, radujeme se a jsme Bohu vděční. Když je 
však období zlé, ztrácíme rovnováhu a začínáme se ptát  
na spravedlnost vesmíru. V takových okamžicích se 
objeví v našem srdci otázka: „Je Bůh spravedlivý?“

Než se sami pokusíte odpovědět na tuto otázku  
a než se definitivně rozhodnete, zda je Bůh spravedli-
vý, nebo není, chtěl bych vás upozornit na čtyři velmi 
důležité záležitosti:

1. Všem nám byla dána svoboda volby. Bůh po-
skytl každému jedinci svobodu a stejný stupeň svobody 
si ponechal on sám. Člověk se může svobodně rozhod-
nout mezi neřestí a ctností, dobrem a zlem, sobectvím 
a službou. Člověk se může rozhodnout, zda bude ego-
istický nebo nesobecký. Může se rozhodnout, zda bude 
hříšníkem nebo světcem. Může se rozhodnout, že půjde 
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po cestě zla a že bude zločincem. Může se rozhodnout, 
že bude zlodějem nebo vrahem. Stejně tak se může 
rozhodnout, že půjde po cestě ctnosti a bude Bohem  
na Zemi. Volba je jenom na něm.

Nezapomínejte však, že protože má právo svo-
bodné volby, má za své činy také odpovědnost. Nemů-
že mít toto právo bez zodpovědnosti. Na každém kroku 
na své životní cestě si můžeme svobodně zvolit směr, 
kterým půjdeme.

Jestliže se rozhodnu, že půjdu po cestě dobra, 
půjdu kupředu, budu růst a budu se duchovně rozví-
jet. Jestliže se rozhodnu, že půjdu po cestě zla, budu 
se vracet zpět. Jestliže se rozhodnu pro špatnou nebo 
správnou cestu, zlo nebo dobro, jak pak mohu obviňo-
vat z výsledků svého jednání Boha?

V tom je rozdíl mezi lidmi a zvířaty. Zvířata ne-
mají mysl ani vlastní vůli, aby jednala podle své vol-
by. Jednají bez postranních důvodů a jsou popoháněna 
pouze slepými instinkty. Představte si člověka, který 
jde džunglí a čelí hladovému zvířeti, jež na něho skočí, 
napadne ho, rve mu kusy masa a žere je! Jak můžete vi-
nit z této strašné události zvíře? Zvíře je hladové, a pro-
to zabilo a jedlo svou oběť. Jednalo pouze podle svých 
instinktů, protože nedokáže jednat jinak.

Kdybychom byli hladoví vy nebo já, máme 
možnost volby. Můžeme zabít kuře nebo jehně, zabít 
němé bezbranné zvíře a nasytit se jeho masem, nebo se 
můžeme vyhnout tomuto druhu násilí a zvolit si jídlo  
ve formě ovoce a zeleniny, a tak dodržet ahinsa*. Volba 
je na nás. Za své jednání jsme odpovědní jen my sami. 

* Jeden z příkazů hinduismu, buddhismu a džinismu, který zaka-
zuje zabíjení živých tvorů – pozn. překl.



24

O KARMĚ – co byste měli vědět

Jestliže se rozhodneme špatně, musíme se připravit  
na to, že budeme čelit nepříjemným důsledkům.

Nemáme právo vzít život žádnému tvoru jen pro-
to, abychom uspokojili svou chuť k jídlu. Život je ko-
neckonců boží dar, a když nedokážu žádnému stvoření 
dát život, jaké mám právo, abych mu jej vzal? Když 
volíme mezi dobrem a zlem, správným a špatným, ur-
čujeme důsledky svého vlastního jednání. Jestliže se 
rozhodneme správně, získáme štěstí; jestliže se roz-
hodneme špatně, musíme čelit utrpení a trápení. Mezi 
radostí, potěšením a úspěchem pravidelně zapomínáme 
na Boha; když však začneme trpět, přispěcháme k Bo-
hu s modlitbami a naléhavými prosbami. Stěžujeme si: 
„Co jsem udělal? Proč se to přihodilo právě mně?“

Na volbu, již máme před sebou, poukazují také 
upanišady*, ve kterých je zmiňována šreja (dobro) a preja 
(potěšení). Potěšení nás přitahuje, vyhledáváme jej, honí-
me se za ním a jsme jím chyceni. Je to však naše volba, již 
jsme ji učinili!

Cesta dobra je strmá, obtížná, náročná, trnitá a plná 
kamení. Na rozdíl od ní je cesta potěšení snadná. Může-
te se po ní pohybovat bez jakéhokoli odporu, ale míříte 
ke zkáze! Když jdete po cestě dobra, prodíráte se vpřed  
a trpíte, ale směřujete k radostnějšímu osudu.

Volba je na vás. Je na vás, pro jakou cestu se roz-
hodnete. Jestliže si zvolím určitou cestu a setkávám se 
s bolestnými zkušenostmi, se kterými se nedokážu vy-
rovnat, jak se mohu ptát, zda je Bůh spravedlivý? Je 

* Staroindické nábožensko-filozofické komentáře k védským hym-
nům – pozn. překl.
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správné, abych se ptal: „Je Bůh spravedlivý?“ Je spra-
vedlivé vinit Boha z volby, již jsem učinil?

2. Život nám poskytuje mnoho odškodnění a od-
měn – mnohem více odškodnění a odměn než potrestání. 
Jak jsem již řekl dříve, život je sled zážitků. Když pro-
cházíme obtížným obdobím a čelíme utrpení, neštěstí, 
nepřízni osudu, nemoci, smrti, porážce a depresi, naříká-
me, stěžujeme si na Boží nespravedlnost a začínáme se 
ptát: „Proč se to přihodilo právě mně?“

Když však naopak procházíme šťastným obdo-
bím, kdy jsme obdařeni zvláštní přízní Boha, nenapad-
ne nikoho z nás Bohu říci: „Proč jsi mi dal takové štěs-
tí? Nezasloužím si je!“

V životě existuje mnoho situací, kdy lidé získa-
jí něco, co nikdy neočekávali, nebo něco, po čem celý 
svůj život toužili. Po dlouhém a frustrujícím čekání je 
bezdětná dvojice požehnána potomkem. Někdo v kraj-
ní nouzi uhodne jackpot. Jiný získá dlouho očekávané 
povýšení. Nikdo z nich však nikdy nepomyslel na to, že 
by řekl Bohu: „Proč jsi to pro mě udělal?“ Předpokláda-
jí, že mají naprosté právo na štěstí, které k nim přijde; 
považují to vše za samozřejmost.

3. Boží láskyplné milosrdenství vůči nám je 
neomezené – kéž bychom si dali tu práci a snažili se 
pochopit rozsah jeho laskavosti! Lidem, již za mnou 
přicházejí s rozhořčenými stížnostmi na život, dávám 
dva listy papíru. Požádám je, aby na jeden list napsa-
li všechny kruté, neférové, nespravedlivé, bezohledné  
a nečestné věci, které udělali. Na druhý list mají sepsat 
všechny dobré, ušlechtilé a nesobecké činy, jež během 
života vykonali. Toto cvičení doporučuji také vám, pro-
tože může být skutečným překvapením.
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Když tyto dva seznamy sepíšete, zjistíte, že je-
den je mnohem delší než ten druhý a nejsou vzájemně 
vyvážené. Když projdete seznamy, určitě sepnete ruce 
v modlitbě k Bohu a řeknete mu: „Bože, buď ke mně 
milostivý. Prosím, odpusť mi všechny ty špatné věci, 
které jsem udělal!“

U většiny lidí špatné činy, jež udělali, daleko pře-
váží těch pár dobrých. Může potom někdo z nás prohlá-
sit, že Bůh k nám byl neférový a nespravedlivý?

4. Poslední a nejdůležitější záležitost, které si mu-
síme všimnout, se týká toho, že kdykoli k nám přichází 
utrpení, Bůh nám vždy dá sílu a moudrost, abychom 
je vydrželi. Jedná se o dvě strany téže mince – trápení  
a moudrost; utrpení a schopnost snést utrpení. Podívej-
te se na minci – na jedné straně je utrpení; na druhé 
je moudrost a síla toto utrpení snést. Bůh nám nikdy 
neposílá utrpení, aniž by nebylo doprovázeno silou  
a moudrostí, jež je pomohou zvládnout. Díky tomu lid-
stvo přežívá osobní i veřejná neštěstí a vzkvétá. Samot-
ný fakt, že jsme všichni naživu a dýcháme, je vyjádře-
ním důležité pravdy, že utrpení neustále porážíme silou 
a moudrostí, které nám dal Bůh.

Velký spisovatel William Barclay psal podnětné 
knihy a byl to také skvělý kazatel. Velmi miloval svou 
dceru, jež byla jeho jediným dítětem. Když připravo-
val její svatbu, přišla dívka při tragické události o život. 
Utopila se. Barclay k tomu řekl: „Nepřel jsem se kvůli 
tomu s Ježíšem. Nezabýval jsem se tím, zda mohl za-
bránit bouři, která způsobila smrt mé dcery. Vím však 
jistě, že zmírnil vnitřní bouři, jež zuřila v mém srdci.“

Je pravda, že s každým utrpení přichází léčivé 
milosrdenství Boží.
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Muž, který ztratil svého jediného syna ve válce, 
řekl svému příteli: „Když člověk čelí takovéto ztrátě, 
existují pouze tři cesty ven. První je pití, druhou je zou-
falství a třetí je Bůh. S Boží milostí jsem zvolil třetí 
možnost. Požehnáno buď Jeho jméno!“

S utrpením přichází moudrost a síla.
Je správné pochybovat o Boží spravedlnosti, když 

bereme v úvahu svobodu volby, vynahrazení a odmě-
ny, jež nám život nabízí, Boží láskyplné milosrdenství 
a moudrost a sílu, které nám Bůh posílá spolu s utrpe-
ním? Je spravedlivé se ptát: „Je Bůh spravedlivý?“


