
Hvalospjev ateista 

 

 

„Gdje je sada vaš Bog?“ pitali su ateisti, „gdje je sada kada su nevolje, u vremenima 

pandemije koronavirusa, u trenucima kada ga najviše trebamo?“ Od pamtivijeka ljudska je 

patnja bila kamen spoticanja na koji su se udarali vjera i Božja hvala. Čak od Isusa na križu 

čujemo umjesto hvalospjeva žalbu upućenu Bogu: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“  

 

Kako mi reagiramo u sadašnjoj situaciji? Mi, kako kršćani, tako i ateisti, pravimo si 

zalihe toaletnog papira i brašna, jer želimo preživjeti, jer volimo život. Nosimo maske, 

držimo razmak jedni od drugih, jer ne želimo umrijeti, jer volimo život. Otkazujemo posao, 

školu i susrete, jer se ne želimo razboliti, jer volimo život. Okrećemo cijeli svoj život 

naglavačke, proglašavamo izvanredno stanje i dopuštamo da nam ekonomija slabi, jer ipak 

volimo život više od nje. Da, i ja volim život, dragi prijatelji, i ja ga volim, jer je lijep i 

prekrasan, jednostavno čudo nad svim čudima! Stoga, hvalimo skupa Oca života, našeg Oca 

na nebu, koji nam je darovao život! Hvalite ga i slavite ga, zajedno sa mnom, draga braćo 

ateisti! U ovim vremenima dokazali smo svojim djelima da materijalna dobra nikad ne mogu 

imati jednaku vrijednost kao života koji nam je na neobjašnjiv način i čudom darovan! 

 

U ovoj krizi, svi mi uviđamo više nego ikad prije, bili vjernici ili nevjernici, koliko je 

život dragocijen i vrijedan! Zahvalni smo, to je očito, jer ga čuvamo i volimo i ne želimo ga 

predati pandemiji! Zahvalni smo, jer mnogo toga žrtvujemo kako bismo ga sačuvali i kako ga 

ne bismo izgubili! Zapravo mi hvalimo Boga, uzroka i oca života, jer volimo svoj život! Zaista, 

tko voli svoj život, voli i hvali prije svega onoga, koji mu je darovao život, poput čovjeka koji 

hvaleći umjetničko djelo zapravo hvali samog umjetnika, a da ga pritom niti ne poznaje.  

 

To je dakle hvalospijev ateista, koji vole i brane život. Unatoč patnji oni ne odustaju i 

bore se protiv pandemije, bolesti i smrti – bore se za život, jer vjeruju u život. Ta vjera 

ogromni je hvalospijev životu i njegovom tajnovitom uzroku! 

 

No, otkuda dolazi život i kamo vodi nakon smrti? Tko je u pravu, vjernici ili ateisti? 

Nije Isus na križu samo patio i žalio se, već je prvenstveno vjerovao, da život dolazi od Boga, 

te da se vraća u njegove ruke: „Oče, u tvoje ruke predajem Duh svoj.“ (Lk 23,46) Kada bi 

ateisti uspjeli, poput Isusa, napraviti taj skok, da unatoč križa vjeruju u Onoga, koji nam je 

darovao život i koji nam ga želi vratiti nakon smrti u beskrajnoj punini, onda bi bila njihova 

vjera i pobjeda i hvala potpuna! Jer bi tada postigli vječni život i hvalili bi Boga, Uzroka i Oca 

života, u cijelu vječnost. 

 

Isuse, nauči nas, položiti s tobom naše živote u Očeve ruke! Nauči nas usuditi se 

napravit skok k vjeri! Isuse, daj da na kraju pobijedi život – život vječni! Amen. 

 

 


