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Ošklivost Vánoc Osnova 

Úvod 
Za vánoční krásou stojí ošklivost Vánoc. Porozumět kráse, znamená 

uvědomit si protiklad. Za existencí Vánoc vězí to nejošklivější, to co zruinovalo 
celý vesmír a stvoření, t.j. HŘÍCH. 

Bez hříchu Vánoce postrádají smysl 
(Matouš 1:21; 1 Jan 3:5; 1 Jan 4:14; 1 Timoteovi 1:15; Římanům 6:23) 

 
Zodpovězme si 4 základní otázky, které se týkají hříchu. 
I.   Co je to hřích? 
II.  Jaké má hřích vlastnosti? 
III.  Koho hřích ovlivňuje? 
IV.  Jaké jsou důsledky hříchu? 

I. Co je to hřích? 
(1 Jan 3:4; Jan 16:9; Římanům 7:12; 

II. Jaké má hřích vlastnosti? 

První vlastnost hříchu je jeho špinavost 
(Ezechiel 20:43b; Žalm 12:5; Jeremjáš 2:31; Jeremjáš 44:17a;  

hřích je jed, hříšníci hadi; 
Hřích je záhrobní puch, hříšníci hnilobná těla; 
Hřích jsou zvratky, hříšníci psi, kteří se k nim vrací; 
Hřích je bahno, hříšníci vepři. 

Druhá vlastnost hříchu je nevděčnost.  
(Skutky 17:28a; Matouš 5:45) 

Třetí vlastnost hříchu je jeho nevyléčitelnost.  
(Jeremjáš 13:23; Izajáš 1:5-6)  

Vánoce mají jen jeden smysl: Ježíš Kristus se narodil jako člověk, aby 
zachránil hříšníky. Neexistuje žádný, ani jeden jiný způsob, neexistuje ani jediná 
jiná léčba našeho duchovního malomocenství. 

Čtvrtá vlastnost hříchu je, že jej Bůh nenávidí. 
(1 Korintským 16:22; Jeremjáš 44:4b) 

Pátá vlastnost hříchu je, že hřích je tvrdá práce. 
(Jeremjáš 9:4) 
Lež, úklad, spiknutí, obelstění, krádež, to vše je tvrdá, namáhavá práce! 
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III. Koho hřích ovlivňuje? 
(Římanům 5:12; 3:10-12; Job 14:4; Žalm 58:4; Římanům 7:18b-25a) 
Ukažte mi člověka, který nikdy nezemře a já vám ukáži člověka, který nikdy 
nezhřešil. 

IV. Jaké jsou důsledky hříchu? 

První důsledek: Hřích způsobuje, že nás přemáhá zlo: 
(Efezským 4:18,19) 

Druhý důsledek: Hřích nás udržuje v Satanově otroctví. 
(Efezským 2:2,3; Jan 8:40) 
Člověk a světový systém, je v úplném Satanově područí.  

Třetí důsledek: Hřích udělal z člověka terč Božího hněvu. 
(Efezským 2:3; Žalm 90:11; Židům 10:31) 

Čtvrtý důsledek: Hřích způsobuje trápení.  
(Job 5:7; Kazatel 4:4) 

Pátý důsledek: Hřích nás odsuzuje do hořícího jezera. 
(Lukáš 3:17) 

Závěr 
Ježíš Kristus přišel na svět, aby spasil hříšníky, aby jim daroval věčný život 

v Bohu. To je ten skutečný „vánoční“ dar. 
♦ Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? (Marek 8:36) 

♦ Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. (Lukáš 5:32) 

♦ Amen, amen, pravím vám [=Já Ježíš Kristus], kdo slyší mé slovo a věří tomu 

[=mému Otci], který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale 

přešel již ze smrti do života. (Jan 5:24) 

AMEN 


