
74. Kde mám hľadať riešenie svojich problémov?

Ďakujem za ochotu a odpoveď. Nedá sa to nazvať len "otázkou". Ide o dosť zložitý problém. Najlepšie  
bude ak napíšem a vysvetlím všetko od začiatku. Neočakávam, že mi hneď odpíšete, úplne chápem že 
máte aj svoje vlastné starosti.

V súčasnosti mám 18 rokov (môžte mi kľudne tykať). Nikdy som v Boha seriózne neveril. Pochádzam 
z katolíckej rodiny, bol som pokrstený a ako dieťa som chodil do kostola. To ale bolo preto, lebo sa to 
odo mňa očakávalo. Šiel som tam, v podstate lebo som musel. Nechápal som aký význam to má a tak 
podobne (dnes to tiež neviem - podľa mňa tam nie je žiaden význam). Keď som bol trochu starší tak 
som si povedal, že už do kostola chodiť nebudem a stalo sa. Nastúpil som napriek tomu na cirkevné 
gymnázium (piaristické), čoho ani trochu neľutujem pretože som tu stretol tých najlepších ľudí akých 
som len  mohol.  A stretol  som tu  aj  svoje  dievča.  Tento  posledný  rok  (som štvrták)  sa  môj  život  
neuveriteľne zmenil. Som dospelý - mám 18 rokov, mám vodičský preukaz a našiel som lásku. Ďalšia 
vec čo ma úplne zmenila je cukrovka prvého typu, na ktorú som prišiel začiatkom tohto roku. Predtým,  
cez  Vianoce,  som mal  aj  veľmi  ťažké  obdobie  pretože  moja  láska  nebola  spočiatku  opätovaná.  
Až dovtedy som všetko prežíval  bez potreby Boha.  Voči  náboženstvu som bol trochu skeptický a 
neprikladal som mu dôležitosť. ja som vlastne nevedel čomu verím, vôbec som sa nad tým nezamýšľal.  
Nad  otázkou  viery  ma  "prinútila"  zamyslieť  sa  až  moja  priateľka,  ktorá  je  veriaca.  A toto  je  v 
súčastnosti môj hlavný problém. Závidím jej jej vieru v Boha a v Ježiša Krista. Začal som sa o to 
zaujímať oveľa viac. Čítam rôzne knihy snažím sa pochopiť a nájsť pravdu. Niekoľko krát som sa 
úprimne modlil, aby mi Boh pomohol. Prvý krát to bolo počas vianočných sviatkov kedy som sa cítil  
zatiaľ najhoršie v celom svojom živote a nevedel som čo mám robiť a mňa samého potom prekvapilo 
že som Boha prosil o pomoc - Boha, ktorý vlastne nemá existovať. A myslím, že mi naozaj pomohol.  
Pretože komplikovaná situácia s mojou terajšou priateľkou sa pomerne rýchlo vyriešila. A ja som za to 
Bohu ďakoval vždy keď som si spomenul. Lenže ja cítim, že stále mi niečo uniká, že pochybujem, že 
nepoznám Ježiša, že si asi poriadne neuvedomujem čo urobil. Ja na Neho žiarlim! Áno žiarlim pretože 
On je ten ktorý pre moju priateľku znamená všetko, ja to nie som, a ani nemôžem urobiť nič čím by 
som sa mu aspoň trochu vyrovnal. Môj problém je že ja by som chcel byť tým všetkým. Ja sa bojím že  
všetka moja viera a moje snaženie sa je len výsledkom toho že tak veľmi chcem veriť ale v skutočnosti  
asi neverím a tak veľmi chcem aby Ježiš zmenil môj život, ale často o ňom pochybujem. Neviem čo 
mám robiť. Som zmätený a potrebujem nájsť Ježiša. Chcem ho nájsť a pochopiť všetko, potrebujem 
nájsť spásu, pretože viem že som hriešny. Snažím sa meniť svoj život, byť milší k rodičom, odoprieť si  
nezmyselné pôžitky (ako boli napríklad počítačové hry) a venovať svoj čas ľuďom, ktorých ľúbim a 
ktorí ľúbia mňa.
 
Prosím vás,  neviete  mi  poradiť?  Kde mám hľadať  Ježiša?  Viem že  ak  ho  nájdem všetko  bude  v 
poriadku, a preto ho tak veľmi chcem spoznať.  Chcem ho pozvať do svojho života ale neviem čo 
všetko preto musím urobiť, som úplne zmätený. 

Ďakujem Vám ak ste to dočítali až sem. Cením si to.
M.



Ahoj M.

Ďakujem Ti za mail. Tvoj problém nie je nijak výnimočný. Výnimočná je však Tvoja túžba ho 
riešiť tým správným zposobom a nájsť správné poznanie a správný vzťah z Bohom, ktoré prekonajú 
Tvoje pochybnosti.
 
Začal by som príkladom. Keď máš problém s nejakým produktom a nevieš si rady a nemáš nikoho po 
ruke, kdo by Ti pomohol, iba manuál k produktu, čo urobíš? Asi si prečítaš manuál, aby si zistil, či je v 
ňom riešenie Tvojho problému.   Pretože výrobca produktu o ňom vie toho najviac, je rozumné prečítať 
si jeho manuál a hľadať riešenie problému tam.
 
Podobne je Písmo  manuál na riešenie problémov človeka. Boh stvoril človeka a inšpiroval Písmo. 
Pretože Boh vie toho o človeku skutočne najviac, je rozumné si pozorne prečítať Jeho manuál a hľadať 
riešenie problému tam.
 
Čo si o tom myslíš?
 
Písmo dáva odpovede na najdoležitejšie otázky človeka: Prečo som tu? Aký je účel mojej existencie? 
Čo mám urobiť, aby som ten účel naplnil? Čo bude so mnou až odíjdem z tohoto sveta? Existuje Boh? 
Kdo je Boh? Aký je Boh? Ako Boh jedná? Aká je Jeho voľa pre mňa? 
 
Písmo identifikuje najdoležitejšie problémy človeka: hriech, smrť, trest večného utrpenia: Hriech je 
porušenie Božieho zákona. Smrť je trestom za hriech. Trest večného utrpenia za hriechy v oddeleni od 
Boha  stihne toho, kdo zomrie v hriechu. 
 
Písmo identifikuje riešenie najdoležitejších problémov človeka: Boži Syn Ježíš Kristus vzal na seba 
podobu človeka a podstúpil hrozné utrpenie a smrť na kríži za moje i Tvoje hriechy, zomrel a vstal z  
mrtvých,  aby nám tieto hriechy mohol odpustiť a darovať nám večný život. Tento Boži dar spásy však 
človek može prijmuť, iba takým zposobom ktorý určil Boh a žiadným iným:
 
1) vierou, že Ježíš Kristu je moj Pán a Spasiteľ (Skutky 2:36-42, Marek 16:16)
2) kajaním sa z hriechov  (Skutky 2:36-42)
3) vyznaním Ježíša ako Pána (Rímanom 10:9)
4) pokrstením sa (grécky: baptizo = ponoriť /do vody/) na odpustenie hriechov (Skutky 2:36-42, Marek 
16:16)
 
Iba, ak príjmeš Boží dar týmto zposobom, Ti Boh odpustí Tvoje hriechy a príjme Ťa za svojho syna. 
 
Podobne, Písmo má riešenie i ďalších problémov človeka, včetne pochybnosti. Aj veľké postavy Písma 
pochybovali - napr. Mojžíš, že je tým správným človekom, ktorý vyvedie Izraelcov z Egypta. Z Božou 
pomocou  to  však  dokázal.  Verím,  že  z  Božou  pomocou  dokážeš  aj  Ty  nájsť  odpoveď  na  svoje 
pochybnosti v Božiom Slove - v Písmu.
 
Rád Ti s tím pomožem. Kde chceš začať? (Identifikuj svoju najvetšiu pochybnosť a rozumné dovody 
pre ňu.)
 
v Kristovi
Robert Hodanko
L19.04.2012


