
 I. HLEDÁNÍ BOHA - 7. Co je největší problém člověka?

Co považujete  za  největší  problém?   Nefunkční  rodinu?  Špatnou  výchovu  dětí?  Špatné 
mezilidské vztahy?  Korupci? Kriminalitu? Terorismus? To jsou nepochybně velké problémy, které 
negativně ovlivňují  fungování lidské společnosti.  To všechno jsou však pouze druhotné projevy 
největšího problému, který má každý člověk. Dle Bible je tím největším problémem člověka  hřích. 
Nemám na mysli “dědičný hřích”, protože žádný takový hřích neexistuje a je pouze výmyslem lidí. 
Mám na mysli skutečný hřích - zlo, kterého se člověk v rozporu s Božím Slovem dopouští vůči 
svému Stvořiteli  Bohu a jiným lidem. Největší  problém je to proto,  že jsou s ním spojeny pro 
člověka věčné negativní důsledky, kdežto s negativními důsledky všech pozemských problémů se 
budeme potýkat pouze po dobu našeho pozemského života. Dle Bible nevyřešený problém hříchu 
člověka vůči Bohu znamená pro takového člověka, že jednoho dne se bude před Bohem ze svých 
hříchů zodpovídat. Bude za ně Bohem souzen, shledán vinným  a odsouzen k trestu věčného utrpení 
v místě, které je v Novozákonních Písmech Bible popsáno  jako věčný oheň připravený pro ďábla a 
jeho anděly, nebo jako nejzazší temnota, kde bude pláč a skřípění zubů. Z uvedeného je zřejmé, že 
se nejedná o fyzické místo, oheň, pláč, či skřípění zubů, neboť toto místo bylo Bohem původně 
připraveno pro ďábla a jeho anděly,  což jsou bytosti  duchovní.  Je to tedy duchovní místo,  kde 
společně s ďáblem, který je prvotní příčinou všeho zla, budou dle Bible věčně trpět duše těch lidí,  
kteří nepřijali Boží dar spásy (tedy záchranu před Božím trestem za hříchy) skrze Ježíše Krista.

Hřích   stojí  v  pozadí  celé  řady pozemských  problémů,  se  kterými  se  lidská  společnost 
potýká. Hřích je vše, co je zlé v Božích očích. Příčinou hříchu je  nejčastěji sobectví a láska k  
penězům, resp. k materiálním věcem. V tomto světě číhají na člověka již od dětského věku takřka 
všude svody k hříchu: Mnozí rodiče svým příkladem učí děti sobectví, závisti, lhaní, pokrytectví, 
manipulování, podvádění, pomlouvání, nenávisti, kouření, pití alkoholu, atd. Mnohé školy učí děti, 
že Bůh není a že pocházíme ze zvířat  (chování dospělých lidí  nasvědčuje,  že na tom něco je). 
Mnohé reklamy jsou zaměřené na děti a podněcují jejich touhu po materiálních věcech - hračkách, 
značkových oděvech, botách,  mobilních telefonech, hudebních přehrávačích,  tabletech,  atd.,  bez 
jejichž vlastnictví je  kluk či dívka outsiderem mezi svými spolužáky. Před nějakou dobou jsem četl  
ve zprávach na internetu, že náctileté holky v Hongkongu se prodávají k prostituci, aby si mohli 
koupit značkové věci. Kolik je asi takových náctiletých v ČR? … Vděčným objektem  reklamy je 
mladý člověk, kterého reklama povýšila na centrum vesmíru, jež může mít okamžitě propagovaný 
produkt nebo službu a může si je užívat “bez závazků”. Jindy reklamy propagují cigarety a alkohol. 
Časté jsou pornografické reklamy (někdy dokonce vydávané svými autory za umění) umístěné na 
veřejných místech (děti s rodiči je míjejí cestou do školky nebo školy), na kterých se ženy či muži 
prodávají  k  vizuální  prostituci,  a  které  prosazují  nahotu  jako  něco  normálního  k  propagaci 
čehokoliv.  Dále  existují  časopisy  zaměřené  na  náctileté  s  příběhy  se  sexuálním  obsahem, 
propagující materialismus jako životní styl a povrchní vztahy ala Barbie&Ken. Na jejich emoce pak 
útočí  hudba  –  dá-li  se  to  takto  vůbec  nazvat,  když  příznačnější  název  je  “odpadní  stoka”  – 
propagující  sex,  násilí  a  vulgárnost.  Na  peněžní  výhru  je  lákají  výherní  automaty,  či  reklamy 
loterijních firem. “Nevšední zážitky” jim nabízejí distributoři drog, atd.

Dítě, které vyrůstá ve společnosti, jež je  plná svodů k hříchům, je duchovně deformováno k 
obrazu této společnosti a vypěstuje si hříšný způsob života ještě předtím, než je vůbec schopno plně 
porozumět a rozeznat dobro od zla.

Hřích má samozřejmě i negativní sociální důsledky. Kolik lidí bude milovat sobce, který 
miluje ze všeho nejvíc sám sebe a všichni ostatní lidé jsou zde proto, aby mu pomohli naplňovat 
jeho touhy? Kdo bude věřit lháři? Kdo chce za přítele pokrytce, podvodníka, manipulátora? Kdo 
zaměstná zloděje?  Kteří rodiče chtějí pro své dítě za kamarády děti, jež sprostě mluví, kouří a pijí 
alkohol? Veškeré negativní důsledky hříchů v tomto životě jsou však ničím ve srovnání s věčným 
utrpením, které dle Bible připravil Bůh nekajícím se hříšníkům ve věčnosti. 



V neposlední  řadě,  hřích  útočí  na  svědomí  člověka  a  má  negativní  vliv  i  na  psychiku 
člověka. Člověk zažívá výčitky svědomí, žije ve strachu, případně nenávidí sám sebe, že nedokáže 
odolat pokušení  hříchu. Vnitřně pak touží po vlastní změně k lepšímu,  po odpuštění a duševní 
pohodě.

Dle Bible ten, kdo žije v hříchu, je otrokem hříchu a takový člověk je pro Boha nepřijatelný. 
Člověk se musí stát Božím dítětem skrze Ježíše Krista, aby mohl mít vztah s Bohem.

Jan 8:34  Ježíš jim odpověděl:  "Amen, amen, říkám vám, že každý, kdo dělá hřích,  je otrokem 
hříchu.   35  A otrok  nezůstává  v domě navěky,  syn  zůstává  navěky.   36  Jestliže  vás  tedy Syn 
vysvobodí, budete opravdu svobodní."  (NBK) 

Tím, jak člověk žije dnes, rozhoduje o své věčnosti.  

Můj závěr je takový, že víra, že hřích je největším problémem člověka, je  rozumná víra.

A co Vy? Co je Vašim největším problémem? O jaké rozumné důvody a důkazy se opírá Vaše  
víra? Pokud hledáte odpovědi na své otázky, jak změnit svou věčnost, rád Vám s tím pomůžu. E-
mail: hodanko@volny.cz , mobil: 731 102 709, www.viravboha.cz ,  Robert Hodanko        
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