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"Kto som? Čo tu robím? Kam idem?" To sú najťažšie otázky, pred 
ktorými sa v živote ocitáme. Božie slovo Veľkej noci ponúka na tieto 
otázky odpovede. Len ich treba poriadne hľadať. Tak ako hľadal aj 
Josh McDowel, ktorý takto svedčí o svojom obrátení. 
- Vyrástol som na farme. Neskôr mi napadlo, že by mi odpoveď na 
moje pátranie po šťastí a zmysle života mohlo dať vzdelanie. Tak som 
sa zapísal na vysokú školu. Okolnosti so mnou pohadzovali ako vlny 
s loďou na mori. Bol som z toho pekne znechutený - vlastne zúfalý. V 
tej dobe som si v škole všimol niekoľkých ľudí - bolo to osem študentov 
a dvaja prednášajúci -, na ktorých životoch bolo niečo zvláštne. 
Vyzeralo to, že vedia, čomu veria a prečo tomu veria. Ale všimol som 
si u nich ešte jednu vec. Bola to láska. Títo študenti a profesori sa mali 
radi nielen medzi sebou, oni mali radi aj ostatných ľudí a záležalo im 
na nich. A neboli to len nejaké reči; oni láskou k ľuďom okolo seba 
jednoducho žili. To pre mňa bolo niečo úplne nové. Tak som si 
povedal, že sa s tými záhadnými ľuďmi spriatelím. 
Dva týždne nato som s niekoľkými z nich sedel pri stole v študentskom 
klube. Za chvíľu sa konverzácia stočila k otázke Boha. Pre mňa 
nepríjemná téma. Potom som sa obrátil na jednu študentku a spýtal 
som sa: "Povedz mi, čo zmenilo vaše životy? Čím to, že sa vaše životy 
tak líšia od životov ostatných študentov a profesorov?“ Pozrela sa mi 
priamo do očí, tvárila sa úplne vážne a povedala dve slová: "Ježiš 
Kristus." "Ježiš Kristus?" Vyletel som na ňu. "S tým mi dajte pokoj. 
Náboženstvo, Biblia aj cirkvi mi už lezú krkom." 
Moji noví priatelia mi však hodili rukavicu. Vyzvali ma - budúceho 
študenta práv - aby som intelektuálne preveril ich tvrdenia, že Ježiš 
Kristus je Boží Syn; že na seba vzal ľudské telo, že žil medzi 
skutočnými mužmi a ženami a že zomrel na kríži za ľudské hriechy, 
že bol pochovaný a že tretieho dňa vstal z hrobu; a že môže meniť 
ľudské životy. 
Ich výzvu som prijal. Rozhodol som sa napísať knihu, v ktorej ukážem, 
ako je kresťanstvo z rozumového hľadiska smiešne. Odišiel som zo 
školy a začal som cestovať, aby som nazbieral dôkazy o tom, že 
kresťanstvo je jeden veľký podfuk. 

Jedného dňa som sedel v istej londýnskej knižnici a hlavou mi blysla 
myšlienka: "Veď nemáš zatiaľ ani jediný dôkaz, o ktorý by si sa mohol 
oprieť." Čím viac som pátral po dôkazoch, tým silnejší ten hlas bol. 
Vrátil som sa na univerzitu, ale v noci som nemohol spať. O desiatej 
večer som išiel do postele a až do štvrtej ráno som ležal na chrbte a 
snažil sa prísť na to, ako by som mohol vyvrátiť tú príšernú hromadu 
dôkazov o tom, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorú sa mi podarilo 
nazbierať. 
Začalo mi dochádzať, že nie som intelektuálne poctivý. Nájsť pravdu 
pre mňa znamenalo strašne veľa, ale keď už som ju našiel, tak som 
podľa nej nechcel konať. Jedného večera v druhom roku môjho štúdia, 
19. decembra 1959 o pol deviatej večer, som uveril. Bol so mnou 
jeden priateľ, kresťan, a ja som sa modlil. Moja modlitba mala štyri 
časti a cez ňu začal môj vzťah s Bohom. 
Prvá vec, ktorú som povedal, bola: "Pane Ježišu, ďakujem ti, že si za 
mňa zomrel na kríži." Nato som povedal: "Priznávam, že som v živote 
robil veci, ktoré sa ti nepáčia." A pokračoval som: "Práve teraz, ako 
najlepšie viem, tí otváram dvere svojho srdca a zverujem ti svoj život 
ako svojmu Spasiteľovi a Pánovi. Prevezmi vedenie môjho života. 
Zmeň ma, a začni vnútri. Urob zo mňa takého človeka, akého ma 
chceš mať." A nakoniec som dodal: "Verím, že si vstúpil do môjho 
života, a ďakujem ti za to." 
Po modlitbe sa nič zvláštne nestalo. Počas nasledujúcich 
osemnástich mesiacov sa však zmenil môj život. A poviem vám toto: 
„Môžete si z kresťanstva robiť srandu, môžete sa mu vysmievať, ale 
ono skrátka funguje. Ak v Ježiša skutočne uveríte, uvidíte, čo sa stane 
s vašimi postojmi a s vaším správaním. Ježiš sa totiž zaoberá tým, že 
mení ľudské životy. Ale kresťanstvo sa nikomu nedá naliať do hlavy, 
ani k nemu nemôžete človeka donútiť. Vy musíte žiť svoj život a ja 
svoj. Ja vám môžem nanajvýš povedať, čo som zistil. Potom už to 
všetko závisí na vašom rozhodnutí.“ 
Možno aj vám pomôže podobná modlitba, akú som sa modlil ja: "Pane 
Ježišu, potrebujem ťa. Ďakujem ti, že si za mňa zomrel na kríži a vstal 
z mŕtvych. Vďaka za radosť z nového života. Odpusť mi a očisti ma. 
Práve teraz ti zverujem svoj život ako Spasiteľovi a Pánovi. Urob zo 
mňa takého človeka, akého ma chceš mať. Amen." 


