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Předem upozorňuji, že tento článek bude dost zvláštní a pro někoho možná i těžko zkousnutelný. Ale
stejně jako hlavní hrdina ve ﬁlmu Bůh není mrtvý mám prostě pocit, že „Bůh chce, aby ho někdo
obhájil.“
Ano, v dnešním článku se vám pokusím vysvětlit, proč věřím v Boha. Inspirací k tomu je již zmíněný
ﬁlm Bůh není mrtvý, kde je hlavní postavou student univerzity, který musí před třídou a profesorem
obhájit svůj názor, že Bůh není mrtvý. Při sledování ﬁlmu mě pokaždé napadne, jak bych já svou víru
nějak racionálně obhájila. Jelikož se ﬁlm odehrává na akademické půdě, hlavní hrdina k tomu použije
spoustu odborných názorů a faktů a točí se hlavně kolem Velkého třesku.
Na něco takového si rozhodně netroufám a moje víra se na tom ani nezakládá. Budu se snažit vám
představit Boha z mého pohledu, tedy citově nevyrovnané, věčně náladové a ve svém životě tápající
holky.
Svatý Patrik vysvětloval irským pohanům Boží Trojici jako trojlístek. Mě napadlo pro dnešní dobu
možná více aktuální - káva 3v1 (= káva, cukr, mléko). Ty tři ingredience fungují samotné i v
kombinaci. Někdo nedá na samotnou kávu dopustit, někdo si neodpustí dát do kávy lžičku cukru, ale
já mám nejradši kafe s mlékem a cukrem. A tak je to i se Svatou Trojicí (= Bůh Otec, Ježíš, Duch
Svatý). Můžete je brát každého zvlášť, ale nejlépe vyniknou dohromady. Prostě 3v1.
Tak to bychom měli k té Boží Trojici. A teď ten slibovaný pohled pubertou otřásané středoškolačky.
Když jsem přemýšlela, čím je pro mě víra v Boha tak důležitá a jak bych od sebe oddělila Pána Ježíše,
Boha Otce a Svatého Ducha, napadlo mě, že ke každému mám trošku jiný přístup - stejně, jako i oni
mají jiný přístup ke mě. Znamená to asi tohle:

Káva
Bůh je pro mě skutečně jako otec. Je jako tatínek, který se o mě po celý život stará, pomáhá mi a
snaží se mě vést světem. Dává mi rady do života (Desatero), ale nakonec stejně nechává na mě, jak
se rozhodnu (svobodná vůle). A když náhodou zabloudím a sejdu z cesty (zhřeším), vždycky mě
přijme zpět (Podobenství o marnotratném synu), odpustí mi a zahrne mě láskou, jakou jen může
tatínek ke svému dítěti cítit. Ať udělám cokoliv, vím, že je tatínek vždycky tady, že mě obejme, utěší
mě, odpustí mi a nikdy mě nepřestane milovat.
A já mám ještě k tomu štěstí, že mám takové tatínky hned dva.

Cukr
Moje představa o ideálním klukovi je asi taková: miluje mě takovou, jaká jsem, nevadí mu moje chyby
a je kvůli naší lásce ochoten cokoliv obětovat. Aniž bych si to uvědomila, mám takového kluka už dost
dlouho.
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S Ježíšem se známe už od mého křtu a i přes občasná drobná zaváhání (samozřejmě, že z mé strany)
by se náš vztah dal označit za idylický a naplněný láskou. Jenomže teprve nedávno mi došlo, že tenhle
můj super pohodový kluk, se kterým máme rande vždycky v neděli ráno, nejenže mě miluje opravdu
celou, to znamená i s mým šíleným smíchem, blbými vtipy a faldíky na těle, on se kvůli lásce ke mě
nechal ukřižovat. V podstatě kdykoliv si to uvědomím, mám husí kůži a do očí se mi derou slzy. Ježíš
mě i přes všechny moje chyby a moje chování tak miluje, že umřel, abych já mohla žít. No nemilujte
ho potom.

Mléko
Duch Svatý (familiérně DSko) bývá často neprávem nebo spíš jen neúmyslně opomíjen. Tak to bylo i u
mě a dlouho jsem hledala, jak k DSku přistupovat. Nakonec se mezi námi vytvořil, myslím, velmi vřelý
přátelský vztah, který je založen hlavně na absolutní důvěře. Schválně, kdo by nechtěl mít kamaráda,
který vám vždy poradí dobře při písemce, který vždy ví ta správná slova co říct, který je prostě
vždycky s vámi a nikdy vás nenechá ve štychu, ať jde o cokoliv. No a teď si vezměte, že DSko fakt
takový je. Ještě se mi nestalo, že by mi poradil špatně při písemce nebo že by mi vnukl nějaký blbý
nápad. Možná, že zním svému okolí podivínsky, ale poslední dobou mám často pocit (a říkám to vždy
nahlas), že spousta věcí bylo vedení Ducha Svatého.
No a to je prostě ono. Mít skvělého tátu je výhoda. Mít skvělého tátu a dobrého kamaráda je super.
Ale mít skvělého tátu, dobrého kamaráda a bezva kluka je dar. A já postupem času zjišťuji, že bez
tohodle daru nemůžu žít.
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