
  I. HLEDÁNÍ BOHA - 8. Jaké je řešení největšího problému člověka?

Topili jste se někdy? Člověk kolem sebe máchá rukama a kope nohama ve snaze se udržet 
nad hladinou. Voda mu oslepuje oči, vniká do úst i do nosu. Dusí se. Jeho panika se stupňuje. Myslí  
na smrt. Noří se pod hladinu. Zadržuje dech. Veškerou vůli a sílu  vynakládá na to, aby se dokázal  
vynořit nad hladinu  a nadechnout pro zoufalý boj s živlem, když v tom mu kdosi hodí lano se 
záchranným kruhem, on se jej pevně uchopí,  je vytažen z vody a zachráněn. V duchovním smyslu 
se duch člověka topí v hříchu. 

Dle Bible trest, který Bůh stanovil za hřích je smrt, tj. oddělení ducha člověka od Boha, tzv. 
duchovní smrt. Pokud duchovně mrtvý člověk zemře i fyzicky, kdy je jeho duch oddělen od těla, 
čeká ducha člověka kvůli spáchaným hříchům věčné oddělení od jeho Božského stvořitele, který je 
zdrojem veškerého dobra a všeho, co potřebujeme pro svou existenci.  Boží Syn Ježíš Kristus nám 
však nabízí záchranu ze stavu duchovní smrti. Ježíš Kristus totiž svou nepředstavitelně krutou smrtí 
na kříži dobrovolně  podstoupil trest za naše hříchy.  Protože sám byl bez hříchu (pro Boha nebyl 
duchovně mrtvý, ale živý), neexistoval žádný Boží zákon, který by Ho mohl držet pod mocí smrti. 
Třetího dne vstal  z mrtvých a tím naplnil  svoje vlastní proroctví o svém vzkříšení.  Spatřily jej  
stovky svědků. Vzkříšený Ježíš Kristus je Starozákonními Písmy Bible prorokovaným Pánem a 
Spasitelem, tj. našim zachráncem před Božím trestem za naše hříchy a dárcem věčného života pro 
každého, kdo se uchopí jeho nabídnuté pomocné ruky a nechá se vytáhnout z problému hříchu. 
Ježíš Kristus je jediným řešením tohoto největšího problému, který má každý  člověk. 

Dle Bible, základním předpokladem pro vyřešení problému hříchu je naše uznání, že takový 
problém vůbec máme a uznání, že jeho vyřešení je možné pouze prostřednictvím Ježíše Krista. K 
tomu člověk potřebuje mít pokorného ducha. Pokora je opakem pýchy a arogance, která ignoruje 
problém i nabízenou pomoc. Pokorný duch  uznává, že se topí v hříchu, že morálně  poklesl a že 
potřebuje Ježíšovu pomoc. Pokorný duch  se rmoutí nad hříchy, kterých se dopustil  (činí pokání) a 
hledá útěchu (odpuštění) u svého záchrance Ježíše Krista. Je rozhodnut změnit svůj život a již nežít 
v hříchu. Pokorný duch je mírný vůči Bohu a ochotně plní Jeho požadavky na spásu. Pokorný duch 
se sytí Boží spravedlností, kterou ho Bůh ospravedlňuje z jeho hříchů prostřednictvím oběti Ježíše 
Krista.  Pokorný duch  je  milosrdný vůči  jiným lidem.  Pokorný duch  usiluje  o  čisté  srdce  před 
Bohem. Hlásáním evangelia, tj. dobré zprávy o tom, že Ježíš zemřel za hříchy lidí, vstal z mrtvých, 
je Kristem, Pánem a Spasitelem, usiluje pokorný duch o pokoj mezi Bohem a lidmi, který schází 
všude tam, kde v životě člověka vládne hřích. Pokorný duch snese i výsměch, nadávky a jinou 
perzekuci pro svého Pána Ježíše.

Matouš 5:3 "Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.  4 Blaze plačícím, neboť 
oni budou potěšeni.  5  Blaze mírným, neboť oni dostanou zemi za dědictví.  6  Blaze těm, kdo 
hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.  7 Blaze milosrdným, neboť jim se 
dostane milosrdenství.  8  Blaze čistým v srdci, neboť oni uvidí Boha.  9  Blaze těm, kdo působí 
pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny.  10 Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť 
jim patří nebeské království.  (NBK)

Dle Bible Bůh ze své lásky, milosti a milosrdenství nabízí v Ježíši Kristu každému člověku 
odpuštění hříchů a věčný život ve věčném nebeském příbytku jako řešení jeho problému hříchu. Je 
však potřeba, aby se člověk pevně uchopil nabídnuté pomocné ruky, tj. evangelia Ježíše Krista a 
uposlechl jeho volání.  Tento nejistý  pozemský život, který může kdykoliv skončit je jediná šance, 
kdy lze přijmout nabídnutou pomoc. Žádná jiná šance není.  Uposlechnout evangelium lze 1) pouze 
vírou ve vzkříšeného Božího Syna Ježíše Krista a  takovým jednáním v souladu s touto vírou, jež 
Bůh vyžaduje od každého člověka, který si přeje, aby ho  Bůh zachránil.  Tím jednáním je 2) pokání 
z  hříchů,  což  je  takový  postoj  člověka,  kdy lituje  svých  hříchů  a  je  rozhodnut  se  odvrátit  od 
hříšného životního stylu. Tím jednáním je dále  3) vyznání Ježíše Krista jako Pána. Tím jednáním je 



dále 4) křest ponořením do vody na odpuštění hříchů  (poté, co člověk uvěřil, nikoliv poté, kdy se 
narodil jako miminko). Tím jednáním je konečně i život v souladu s vůli Pána Ježíše Krista, která je 
pro nás zaznamenána v Novozákonních Písmech Bible  (Skutky 2:21-41, Římanům 10:9, Židům 
10:26). 

Věčný život je Božím darem a s Božím darem je to jako s jakýmkoliv světským darem. Aby 
mohl  světský dar  vzniknout  musí  být  přijat  obdarovaným člověkem za  podmínek  stanovených 
světským zákonem. Jinak dar nevznikne. Podobně Boží dar musí být přijat obdarovaným člověkem 
za podmínek stanovených Božím zákonem. Jinak dar také nevznikne.  
 

Můj  závěr  je  takový,  že  víra,  že  Ježíš  Kristus  je  řešením problému  hříchu  člověka,  je 
rozumná víra.

A co Vy? Máte problém s hříchem? O jaké rozumné důvody a důkazy  se opírá Vaše víra? 
Pokud  hledáte  odpovědi  na  své  otázky  ohledně  spásy,  rád  Vám  s  tím  pomůžu.  E-mail:  
hodanko@volny.cz , mobil: 731 102 709, www.viravboha.cz ,  Robert Hodanko        
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