II. CO JE TO HŘÍCH ???
Klíčové verše z Písma:
(verše si před studiem
přečtěte, a některý z nich
se pak naučte zpaměti)

Ř 3,23
Ř 6,23
Iz 59,2

1J 1,9-10
Ž 51,7

Vysvětlení pojmu „hřích“:
Hřešit znamená dělat něco, co se nelíbí Bohu.
Hřích neznamená jen udělat něco špatného,
ale také neudělat něco dobrého, co jsme
udělat měli. Člověk se nestává hříšníkem až po
prvním spáchaném hříchu, člověk se už jako
hříšník rodí! (Ž 51,7) Hřích nejen Boha
zarmucuje, ale je hlavní příčinou oddělení
člověka od Boha. Hřích vytváří mezi Bohem a
člověkem propast…

Svědectví:
•
•

V jakých oblastech života mají Tví spolužáci, kamarádi největší problém s hříchem? Jak
reagovali, když jsi je na nějaký hřích upozornil? Které z hříchů Tví kamarádi vůbec za hřích
nepovažují? Proč?
Co děláš v situaci, když jsi v pokušení zhřešit? Jak bojuješ s hříchem? Kdo nebo co Ti nejvíce
pomáhá?

Úvod – důsledky hříchu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zarmucuje Boha (1M 6,5-7)
Způsobuje vinu (Ž 51,3-6)
Odděluje nás od Boha (Iz 59,1-2)
Přináší soud a věčný trest (Mt 25, 46)
Zotročuje (Ř 6, 17)
Způsobuje duchovní slepotu (2K 4,4)
Způsobuje duchovní smrt (Ef 2,1)
Přináší beznaděj (Ef 2,12)
Poskvrňuje (Tt 1, 15)
Odsuzuje (Jk 5,12)

Výklad č.1 – Co říká Bible o hříchu?
Bible používá pro popsání hříchu více slov. Použitá slova můžeme seřadit do 4 hlavních skupin:

A/ Hřích jako odchýlení se od normy
-

chattah (hebr.) = minout cíl nebo jít nesprávným směrem (Sd 20,16; Ž 51,4)

-

avon (hebr.) = vybočit, odvrátit se, úmyslně udělat něco špatného i když víš, co je správné (Jb 33,27)
shagah (hebr.) = zabloudil nebo splést se (Jb 19,4; Lv 4,13)
parabasis (řec.) = vybočení z přímé linie, překročení hranice (Ř 4,15; Ga 3,19)
hamartia (řec.) = minout cíl (Mt 1,21; Ř 6,23)
paraptoma (řec) = prohřešit se, udělat nesprávný krok v protikladu se správným, vybočit z cesty (Ko 2,13; Ef
2,5)

B/ Hřích jako popis stavu, ve kterém je člověk chycen jak v pasti
-

rasha (hebr.) = zkažený, bezbožný (Ž 1,6; Ž 37,28)
asham (hebr.) = prohřešit se, být vinen (Gen 26, 10; Lv 5,15-16)

C/ Hřích jako záměrná vzpoura – stav, když si lidé myslí že si poradí i bez Boha. V pýše
vyhlašují svou nezávislost na Bohu.
-

persha (hebr.) = hrozit Bohu pastí (Iz 1,2; 1Kr 12,19)
anomia (hebr.) = bezzákonnost, vzpoura (2K 6,14; 1J 3,4)

D/ Hřích jako nečestné skutky nebo postoje
-

marah (hebr.) = být hašteřivý, vzpurný, tvrdohlavý (Ž 78,8)
marad (hebr.) = rebelovat (Nu 14,9)
raah (hebr.) = být zlý, konkrétní špatný skutek (Gn 19,7)

Diskuse ve skupinkách:
1. Ve kterých oblastech svého života si musím dávat na hřích zvlášť pozor?
2. Jaký je rozdíl mezi Ježíšovým postojem vůči hříchu a vůči hříšníkovi?
3. Jak se vypořádáváš s hříchem? Diskutujte o tom, jak prožíváte pokání – vyznávání hříchů.
Např. jestli se sám zavřeš v pokojíku a modlíš se, nebo se modlíš s kamarádem, sourozencem,
apod. Jak se cítíš před a po vyznání hříchů? Myslíš si, že při vyznávání hříchů jsou důležitější
pocity (lítost nad vlastním hříchem) anebo uvědomělé rozhodnutí že už nechceš více hřešit?
Stačí jen litovat anebo je třeba změnit naše postoje a chování? Proč?
4. Jak se Ti daří bojovat s hříchem v praxi? Co děláš, když přichází pokušení?
5. Myslíš si, že je hřích když: půjdeš na diskotéku?
se jednou za čas napiješ více alkoholu?
(vysvětlete proč ano
si sem tam zakouříš?
nebo proč ne)
se vyzývavě oblékáš?
někomu vynadáš? (v případě že jsi v právu)
ti něco rodiče zakážou a ty to přes to uděláš?

Výklad č. 2 – Jak se vypořádat s hříchem? A musím vůbec?
•

•
•
•
•
•

Začněme tou druhou otázkou. Vlastně by bylo lepší ptát se „A chceš vůbec?“ Tím totiž
proces odpuštění začíná. Že člověk touží po odpuštění. Nejdříve si ale musí přiznat, že je
hříšník. Kdo nehřeší přece nepotřebuje odpuštění. A Bible říká: „Všichni zhřešili a jsou
daleko od Boží slávy.“ Tedy každý člověk potřebuje odpuštění. TY i já.
Proč dal Bůh člověku svobodnou vůli, když věděl, že člověk může zhřešit a v důsledku
toho bude od Něj oddělený?
Jaký byl důsledek Adamova hříchu pro lidstvo?
Jaký je všeobecný důsledek hříchu? (Iz 59,1-2)
Jaký je důsledek hříchu pro mě? (Ř 6,23; Mt 13,40-42; Mt 13, 49-50)
Jak se s hříchem vypořádat? Jsou jen dvě možnosti a je to jen Tvé rozhodnutí. Buď si
půjdeš lhostejně dál svým životem (a pak Tě čeká to o čem jsme v Bibli četli) anebo se
rozhodneš, že chceš se svým hříšným životem skoncovat, a začít žít nový život s Ježíšem.
Jak na to? (Výkladovce vysvětlí jak, povzbudí k tomuto rozhodnutí, popřípadě vyzve, že
po skončení dorostu je k dispozici - k rozhovoru.)

Závěr – shrnutí a aplikace:
•

•

•
•

•

Všichni lidé jsou hříšní, mají hříšnou
přirozenost již od svého narození. Bez
výjimky. (Žalm 51,7)
Každý člověk se bude před Bohem
zodpovídat ze svých hříchů. Ti, kteří
nepřijali Ježíše a nepoprosili o
odpuštění,
půjdou
do
věčného
zatracení. Na věky!
Bůh Otec poslal svého Syna Ježíše,
aby vzal naše hříchy na sebe a tím nás
očistil. (Jan 3,16) Nezapomeň, že před
Bohem neexistuje velký nebo malý
hřích. Ježíš umíral za každý z nich.

•

Pokud chceš být očištěn od svých
hříchů, popros Ježíše, aby Ti tvé hříchy
odpustil. Řekni mu, že si vážíš Jeho
oběti na kříži a že Ho přijímáš do
svého života. Můžeš mít jistotu, že Ti
odpustí, vždyť je psáno… Ř 10, 9-10
Pak usiluj žít tak, aby ses nevracel ke
„starým hříchům“. Hřích je jako
kůrovec (vysvětli co je to za škůdce)
který „nahlodává“ dřevo kříže. Ale když
znovu žádáme o odpuštění a jsme
blízko Bohu skrze modlitbu a čtení
Božího slova, je to jako bychom dřevo
kříže „impregnovali“ (vysvětli). Proto
pokaždé když znovu zhřešíš, vyznej
tento hřích před Bohem v modlitbě.
Pokud jsi svým hříchem zranil také
někoho z lidí, nezapomeň ho poprosit
o odpuštění.
Když cítíš, že na Tebe přichází
pokušení nebo Tě třeba spolužáci
svádějí ke hříchu, zkus si zase
vzpomenout, co by udělal Ježíš na
Tvém místě. Modli se k Pánu, aby Ti
dal v takové situaci sílu vytrvat a
nepodlehnout pokušení. Když svým
spolužákům nebo kamarádům dokážeš
říci ne, bude to zároveň pro ně
svědectví o Tvé víře v Pána Ježíše. Dáš
tím spolužákům jasně najevo, kdo je
ve Tvém životě na prvním místě.

Pozn.:

Podněty k tématu:
V průběhu dorostu (třeba po diskusi) každému rozdej nafukovací balónek. Požádej dorostence, aby na balónek napsali své
nevyznané hříchy, nebo hřích se kterým často zápasí. Nemusí ho popsat slovy, stačí když nakreslí číslo nebo obrázek, jen aby
oni sami věděli oč jde. Pak dej všem chvíli tichého času, aby o svých hříších mohli mluvit s Bohem. Nakonec dorostu jehlou
propíchněte balónky jako symbol Ježíšova odpuštění. Pokud nemáš po ruce balónky a máte zrovna dorost u ohně, je možné
totéž udělat s obyčejným papírem, který nakonec všichni hodí do ohně.
Vyberte 5 dorostenců a každému dejte kus papíru, který těsně před tím zašpiníte inkoustem. Někde v sálu schováte 5 čistících
prostředků (mýdlo, prášek, benzinový čistič, atd. + jeden zmizík!) Vyhrává ten z dorostenců který najde nejvhodnější čistící
prostředek (zmizík – ten jediný to vyčistí) a zbaví se skvrn na papíře. Aplikace k tématu: lidé se snaží často své hříchy „smazat“
dobrými skutky, přetvářkou, snaží se je různě zamaskovat, hledají cestu v sektách a východních náboženstvích. Nevědí o tom,
že jedinou cestou a prostředkem k očištění hříchů je Ježíš Kristus. „ Já jsem ta cesta, pravda, i život. Nikdo nepřichází k Otci než
skrze mne.“

Pozn.:

Toto studium je zpracováno podle knihy Boba Gordona a Davida Fardoulyho: „Základy křesťanského
života“, r. 1995 Bratislava, Kresťanský život, 278 s.

