
   I. HLEDÁNÍ BOHA - 11. Jakému bohu slouží ateisté?

Od ranních dob lidské historie si lidé dělají modly, kterým se klaní, uctívají je jako své bohy 
a slouží jim.  Takové jednání se  skutečnému Bohu  nelíbí. Ukazuje na zvrácenou mysl člověka, 
který si např. z kusu dřeva udělá oheň, zahřeje se, upeče si jídlo, zaplní si žaludek a ze zbytku 
dřevěného špalku  si  vytesá modlu boha.  Pak padne  před špalkem - bohem, klaní se mu a modlí se 
k němu: “Zachraň mě, jsi přece můj bůh.” (Izajáš 44:9-20 EB)  Vyrobil si boha, který nic nevidí, 
neslyší, necítí, nic nezná, nic mu neporadí,  nedá mu sílu a odvahu, nijak mu nepomůže, nedá mu 
žádnou naději za hrob, nemá vůbec žádný zájem o svého lidského stvořitele, jež  se pošetile klaní 
dílu svých rukou a své mysli. 

I ateisté mají své modly, své bohy, kterým se klaní, uctívají je a slouží jim. Totiž to,   co 
dávají na první místo ve svém životě a čemu podřizují svůj život, je jejich modlou,  jejich bohem.  
Co tím bohem může být? Tak např. peníze, moc, sláva, kariéra,  chalupa, zahrada, hobby,   atd. 
Vidí a slyší je ten jejich bůh? Má s nimi soucit, když trpí? Poradí jím, co je rozumné a nerozumné,  
dobré a špatné? Dá jím sílu a odvahu? Pomůže jim v životních zkouškách?  Pomůže jim překonat 
strach z  umírání a smrti? Dá jim nějakou naději za hrob? Odpovědí na tyto otázky je “NE“.

Pastýř ovcí David z Betléma celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a celou 
svou myslí miloval Boha, spoléhal na něj a jednal podle Boží vůle. Mnohokrát ve svém životě čelil 
smrtelnému  nebezpečí,  kdy šlo  o jeho  život  nebo  život  jeho  blízkých.  Byl   jako  štvaná  zvěř. 
Nacházel se v naprosto zoufalých situacích.  Ukrýval se v horách, v jeskyních, dokonce i u svých 
úhlavních nepřátel – Pelištejců. David však Boha neopustil a Bůh neopustil Davida. David složil na 
oslavu Boha mnoho písní (žalmů). V jedné z nich se zpívá: 

Žalmy  23:1  Žalm  Davidův.  Hospodin  je  můj  pastýř,  nebudu  mít  nedostatek.  2  Dopřává  mi 
odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa  u vod,  3  naživu mě udržuje,  stezkou 
spravedlnosti mě vede pro své jméno. 4 I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, 
vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.  5 Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, 
hlavu mi olejem potíráš,  kalich mi po okraj  plníš.  6  Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě 
budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. (EB)

Dle Bible Bůh dal Davidovi Izraelské království a nepřátele srazil k jeho nohám. Ve své 
době byl král David  s pomocí Boha nejmocnějším králem na zemi. Bůh Davidovi slíbil, že jeho 
potomek bude kralovat navěky. Tím potomkem podle těla, který se o cca tisíc let později narodil v 
Betlémě byl Boží Syn Ježíš Kristus,  který zemřel za hříchy lidí, vstal z mrtvých, vystoupil do nebe 
a odtud panuje  v srdcích lidí, kteří ho přijímají za svého krále. Ježíš Kristus k sobě zve všechny 
lidi, i ateisty: 

 

Matouš 11:28  Pojďte ke mně všichni, kteří  
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těžce  
+

pracujete a  
:
jste přetíženi, a já vám  

F+
dám 

+
odpočinek.  29 Vezměte na sebe mé jho a učte
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 se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; 

a  
F

naleznete odpočinutí svým duším.(19) ř.: naučte se;  30  Vždyť mé jho [je] příjemné
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 a mé 
břemeno je lehké."(20) nebo: dobré; (NS)

Člověk si při příchodu na tento svět nic nepřinesl a při odchodu z něj si nic neodnese. Bůh 
stvořil  zemi  a  celý  vesmír.  Země se  vším všudy je  majetkem Boha.  Lidé  jsou  pouze  v pozici 
dočasných správců tohoto majetku. Boží vůli je, aby majetek byl pouze prostředkem k hledání, 
poznávání, uctívání Boha a konání Jeho vůle. V den, kdy skončí pozemský život člověka, nebude 
záležet na tom, kolik měl majetku, jak byl slavný, kam až to dotáhl ve své kariéře. Jediné, na čem 



bude záležet je, jaký měl vztah s Bohem. Stal se za svého života skrze Ježíše Krista Božím synem, 
nebo se klaněl falešným bohům a zůstal otrokem hříchu? Je-li Božím synem, Bůh jej příjme do 
svého věčného nebeského příbytku. Je-li otrokem, není pro něj v Božím nebeském příbytku místo, 
ale čeká jej pouze věčné utrpení v oddělení od Boha.
 

Můj závěr je takový, že víra, že i ateisté slouží nějakému bohu,  je  rozumná víra.  

A co Vy? Co dáváte na první místo ve svém životě a čemu podřizujete svůj život?    Pokud 
hledáte odpovědi na své otázky ohledně uctívání skutečného Boha, rád Vám s tím pomůžu. E-mail:  
hodanko@volny.cz , mobil: 731 102 709, www.viravboha.cz ,  Robert Hodanko       
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