1. Hřích
1.1 Projevy
Člověk zpravidla vnímá jen problémy, důsledky hříchu, ale nechce si přiznat příčinu, hřích.
Hřích člověka trápí:
člověk má strach (Adam, 1M 3,8-10, „bál jsem se“),
nejistotu (Kain 1M 4,14: „každý mě bude moci zabít“),
problémy (David: 2Sa 11-13;16,21 – důsledkem cizoložstva byly patrné v následující
generaci Amnon+Tamár, Abšalom, Adoniáš)

1.2 Původ hříchu
Vlastně spočívá ve svobodné volbě, tak Bůh stvořil člověka i anděly.
Původ: Lucifer, Satan, ďábel, Iz 14,9-15; Ez 28,12-19)
Hříchem prvních lidí přišel hřích do našeho světa lidí, zvířat a stvoření (Gn 3: Adam+Eva)

1.3 Hřích poznamenal všechny lidi (Žalm 14,1-3; Ř 3,10-23,
celé stvoření: Ř 8,19-23)

1.4 Člověk je hříšný nejen až svými činy, ale už svou podstatou, tedy i když „neudělal žádný
hřích“. (Ř 6)
Hřích je dán tím, kým jsme, ne až tím, co děláme, je to jako strom, hříchy jsou jako ovoce.
Člověk umí sice konat dobro, lépe řečeno: umí udělat tu a tam něco dobrého; ale je hříšný.
Jestliže je v jedné sklenici s lečem jed – nebudeme ho jíst vůbec;
Naše srdce, nitro - umíme přemýšlet o zlu, osnujeme, vymýšlíme zlé plány, jak se pomstít,
plánujeme, jak obejít, podvést, vyzrát…
Už tyto myšlenky jsou zlé – Mk 7,22: z lidského srdce vychází to zlo…

1.5 Každý hřích je proti Bohu
I když konkrétní hřích nikomu neubližuje, neškodí (zdánlivě), je to urážka, arogance vůči
Bohu, kdo mě má rád.
Příklad: Mefo pro tebe zajede domů a odveze tě na Nivy, zaplatí ti pobyt, postará se o
program – a ty mu v noci tajně prořežeš pneumatiky.
Říká se: Pokud to neškodí, neubližuje, tak to nevadí – ale Bůh ví, jak člověka stvořil, ví, co
škodí, aniž by to bylo hned vidět, ale bude to vidět později a nebude cesty zpět!
Každý hřích je především hřích proti Bohu; potom teprve jde o ubližování sobě, druhým,
ničení věcí nebo stvoření… (1M 39,9)

1.6 Co všechno je hřích
Bůh nám říká, co je zlé, co je hřích, protože my sami to nevíme,
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jen těžko to poznáváme až podle důsledků.
Příklad: ve středověku (v islámu dodnes) se respektovalo, že pohlavní styk s někým jiným
než s manželem, je hřích. Pak lidé hodili Boha i pojem hřích za hlavu a jednali, jako by to
nebylo zlé. Tak se chovají dodnes.
Dnešní důsledky: nevěra, rozvody, rozbité rodiny, nemanželské děti, rodí se děti, které
nikdo nemá rád, dětské domovy, děti zmatené, nejisté nebo agresivní, arogantní, pohlavní
nemoci, AIDS...
To všechno by bylo daleko menší!
Příklady dalších hříchů:
a) Zjevné zlo: Lež, krádež, vražda, zlé úmysly, pomstychtivost, závist, podvody, posmívání
se, pohrdání, pýcha, frajeřina, ale také nevěra v Boha, horoskopy, věštění…
b) Neudělat dobro, které můžu (Jakub 4,17)
c) I malý hřích je hřích. (Jk 2,10-11Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání
klopýtl, provinil se proti všem. Vždyť ten, kdo řekl: `Nezcizoložíš,´ řekl také: Nezabiješ. Jestliže
necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon.)

d) Vše, co není z víry (1K 10,23), nevěřit v Boha je hřích (J 8)
e) Duch svatý nám konkrétně ukazuje, co je hřích. Jeho role je usvědčovat z hříchu, aby nás
obviňovalo svědomí (J 16,8-11).

1.7 Proč nehřešit:
Bůh vidí, všechno odhalí, jednou pustí filmy, kde bude vidět nejen, co jsme dělali, ale i co
jsme si mysleli, cítili a jaké jsme měli motivy – a všichni to uvidí!
Bůh bude hříchy trestat. Smrtí, soudem, peklem – a ono opravdu existuje; lidé to nechtěli
brát vážně, tak si z toho začali dělat legraci, nevěří tomu, ale ono existuje a je horší, než jak
ho jsou schopni vymyslet i nejlepší režiséři! (L 16,9-31; Zj 20)
Proč se vyhýbat hříchu:
a) Ne hlavně proto, že Bůh hřích trestá, ne proto, že budu mít nevýhody – takhle se jedná s
neposlušnými dětmi, s vězni.
b) Proto, že to Bůh nechce. Doporučuji postoj: chci se Bohu líbit, chci s ním být zadobře,
protože mi důvěřuje, dává svobodu, svobodnou vůli a já to nechci zneužívat. Proč bych ho
měl podrážet, proč bych měl chtít hřešit?
Příklady: V tomto kontextu se nevyplatí pár ukradených korun, nevyplatí se jedna opsaná
písemka, nevyplatí se frajeřina, že mi auto jede 150 – i když se nic nestane – je to hřích proti
Bohu, Bůh je z toho zklamaný.

1.8 Přemýšlejte o svých hříších! Nebojte se tím zabývat, přemýšlet o hříchu, je to dobrodružné.
Zkuste si uvědomovat, co všechno je hřích, co všechno jsem už spáchal, vede to ke
zděšení, k zoufalství.
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a) Satan pak říká: no vidíš – nemá to cenu, skoč pod vlak, podřež si žíly…
b) Pán Ježíš říká: já to všechno vím, pověz mi to všechno, „vyznej“.
Bůh čeká změnu postoje: že ten hřích vezmeme vážně a budeme z toho zoufalí,
nebudeme chtít hřešit – to je pokání.
Normálně je za hřích smrt – a já Pán Ježíš jsem to vzal za tebe na sebe! – Pro tebe to
platí, když tomu uvěříš!
Prostě ti to – odpustím!

1.9 Co znamená odpuštění hříchu:
a) odpuštění znamená, že tě Bůh už nebude za hřích trestat.
b) důsledky však trvají – vyražené zuby, dluhy, rozbité auto, ztracená důvěra – hřích prostě
přinesl své ovoce – Ga 6,7-8
c) Boží odpuštění dává osvobození od moci hříchu: On dává moc přestat kouřit, přestat
krást, mluvit sprostě; je to sice proces, ale Kristova smrt láme moc hříchu, už nebudeš pod
mocí hříchu (Ř 6,14)
d) Naše lidskost, naše přirozenost, tělesnost je však pořád sama o sobě zdrojem hříchu,
takže hříchu se nedá zbavit. Pořád máme hříšnou podstatu, stále na nás budou přicházet
nová pokušení, nové hříchy.
e) Vysvobození od přítomnosti hříchu bude až v nebi (Ř 8,19-23)

1.10 Co když zhřeším i potom?
Když přijmeme Boží odpuštění, tak Bůh do nás jako by vložil vyhýbku, ale na nás je,
abychom ji správně nastavovali:
Buď hřích – nebo posvěcení (Ř 6,19-22).
A když se stane, že po odpuštění zase zhřešíme – protože to vlastně jinak nejde – Bůh
čeká, že mu to přiznáme a zase ho prosíme, aby nám odpustil 1J 1,7-2,1. – Tak se můžeme
udržovat v čistotě.
Neříkám, že nehřeším, ale můžu říct, že mi to je líto a vím, že mi Bůh odpustil. – A tento
životní postoj chci mít a chtěl bych ho předat i vám.

Jan Vopalecký, září 2010
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