
HŘÍCH – VYZNEJ SVŮJ HŘÍCH, ABYS MOHL CHODIT VE SVĚTLE 

Základní pravidlo 

- hřích si uvědomím (sám nebo s Pánovou pomocí), vyznám ho, opustím ho a z celého srdce prosím 

Boha o milost a sílu ho už neopakovat. 

1.Jan 1:5-10 

5 Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme: Bůh je světlo a není v něm žádná 
tma. 6 Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v 
pravdě. 7 Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, 
jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 

8 Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. 9 Když ale své hříchy 
vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé 
nepravosti. 10 Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. 

Vyznávat = připustit, přiznat, uznat 

Vyznávání samotné nestačí, pokud člověk nemá touhu/ochotu/záměr od hříšného chování upustit, tj. 
přestat ho dělat. 

Žalm 32:5 
Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se 
Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.  

Boha naše vyznání nepřekvapí. Když vyznáme svůj hřích, není to poprvé, co se o tom Bůh 
dozví. 

Žalm 143:1 
Hospodine, slyš mou modlitbu, přej sluchu mým prosbám  (o slitování), odpověz mi pro svou 
pravdu, pro svou spravedlnost. 

Kristus je náš advokát/přímluvce/zastánce 

1.Jan 2:1-2 
Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše 
Krista, toho Spravedlivého. 2 On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. 

Numeri 14:8 
Hospodin je shovívavý a nesmírně milosrdný, odpouští vinu a přestupek, ale viníka nenechá 
bez trestu, … 

1.Jan 3:1-10 

1Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto 
nás svět nezná, že nepoznal jeho. 2 Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. 
Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. 3 Každý, kdo k němu 
upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on. 



4 Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločin! 5 Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy 
sňal, a v něm žádný hřích není. 6 Kdo v něm zůstává, tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani 
nepoznal. 7 Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako je spravedlivý 
on. 8 Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil 
skutky ďábla. 9 Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, 
protože se narodil z Boha. 10 Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a 
nemiluje svého bratra, není z Boha. 

Slovo Boží nás vyzývá, abychom nehřešili. Kdo je z Boha a zhřeší, tak cítí bolest a vinu. Někdy nemusí 
vědět „proč“. Můžeš mít bolest nebo tíhu na srdci a třeba nevíš, proč. Ale když se upřímně Pána 
zeptáš, ukáže ti to. Někdy je naše přestoupení zjevné (zalžeš, pomlouváš, závidíš…) 

Důležité je, aby člověk svá přestoupení nepřikrýval. Kdo často zatvrzuje svoje srdce, nakonec od Boha 
odejde. Bůh má velkou trpělivost, dlouho vyčkává, než řekne „dělej si, co chceš“. 

Přísloví 28:13-14 
Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. 14 
Blaze člověku, který se stále bojí Boha , ale kdo zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí.  

Římanům 8:33-34 
Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 34 Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, 
ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!  

Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje!34Kdo je odsoudí? 
Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen,  je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!  

1 Timothy 2:5 
Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš 

Židům 7:25 
Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně 
přimlouval. 

Když vyznám svůj hřích, ale mám strach, že mi Bůh neodpustil. 

Římanům 8:1 
A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.  

2.Korintským 5:21 
 On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží 
spravedlností. 

http://biblenet.cz/b/Prov/28#v14
http://biblenet.cz/b/Rom/8#v34

