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Správné odpovědi najdete na druhé straně.

1. Odkud pochází slovo Vánoce?

2. Kdy se rozbalují dárky v Americe?

3. Kdy v Česku začala tradice vánočního stromečku a odkud se vzala?

4. Kde má rozdávání dárků svůj původ?

5. Kdy a jak se k nám dostala tradice podávání bramborového salátu?

6. Proč jsou Vánoce spojovány s narozením Ježíše Krista?

7. Jsou Vánoce svátek křesťanský nebo pohanský?

8. Byli Tři králové opravdu tři?

9. Jak se „Tři králové“ dozvěděli o narození Ježíše, Božího Syna?

10. Může se člověk dostat do nebe tím, že chodí do kostela?



 1. Z německého Weihnachten – svaté noci.
 2. 25. prosince.
 3. Od 40. let 19. století, převzata z pohanských zvyků v Německu.
 4. Původně spjato s památkou sv. Mikuláše, postupně přesunuto na Vánoce.
 5. Během 2. světové války z Ruska.
 6.  Ve 4. století Řím ustanovil oslavu narození Krista na 25. prosince, kdy pohané 

slavili populární svátek slunovratu. Cílem bylo hromadně přivést pohany do 
církve, ale tato nebiblická strategie poznamenala velkou část církve silným 
pohanským vlivem. (Záznamy o datu narození Krista se nedochovaly, protože 
raná církev kladla důraz na to nejdůležitější - Kristovo zmrtvýchvstání). 

 7.  Vánoce jsou směsicí pohanských a křesťanských tradic. Stromeček, ozdoby, 
pálení polen, dávání mincí nebo šupin pod talíř, atd. jsou pohanského původu. 

 8.  Nikde není zaznamenáno, kolik mágů přišlo. Když se Ježíš narodil, mágové 
žili v Parthském království, které bylo rivalem Římského impéria. Pravděpo-
dobně jich bylo více a přijeli s řádně ozbrojeným doprovodem. Tradice, že byli 
tři, vznikla podle tří darů, které přinesli Ježíši: zlato v úctě k jeho královskému 
titulu (Lk 1:32), kadidlo v úctě k jeho postavení nejvyššího kněze (Žd 3, 5, 9) 
a myrhu v úctě k jeho oběti za hříchy lidstva (Jan 1:29).

 9.  Mágové to nevyčetli z hvězd, ale judský prorok Daniel předal jejich předkům 
biblická proroctví o Mesiáši. V předpovězeném čase spatřili mágové „hvězdu“, 
(nadpřirozené Boží znamení), která oznámila Kristovo narození (Mat 2:2). 

10.  Ne. Samotné chození do kostela Vás od Vašich hříchů nezachrání. Chození 
do garáže z Vás také neudělá auto. „Musíš být znovuzrozený,“ řekl Ježíš Niko-
démovi (Jan 3:3). Proč znovuzrozený? Aby člověk nebyl odsouzen do pekla 
za své hříchy. Můžete namítnout: „Ale já jsem přece dobrý člověk, mě Bůh do 
nebe pustí.“ Problém s tímto rozšířeným názorem je ten, že Bůh nepoužívá 
náš standard pro dobro, ale SVŮJ ZÁKON. 

Krása prvních Vánoc je v tom, že se Bůh nad námi smiloval a nabídl nám Svůj 
Dar - záchranu znovuzrozením.  Jak?  Narodil se Boží Syn. Když vyrostl, obě-
toval se za naše hříchy a po ukřižování vstal třetí den z mrtvých. Tím nám nabízí 
věčný život (znovuzrození), který jsme hříchem ztratili. „Já jsem ta cesta, pravda, 
i život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6). 
„Neboť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze 
něj spasen.“ (Jan 3:17). 

Bůh nás miluje, a proto nás v Bibli varoval, že ani sebevětším vlastním úsilím 
se do nebe nedostaneme, protože jsme hříšní. Dobré skutky jsou sice hezké, ale 
naše hříchy nesmažou. Proto Bůh udělal vše za nás!  „Spása je Boží dar, ne ze 
skutků, aby se nikdo nemohl chlubit“ (Efeským 2:8-9). Bez znovuzrození nemá 
hříšný člověk do nebe přístup a zbývající alternativa po smrti je utrpení v pekle. 

ODPOVĚDI NA OTÁZKY:



Učiňte tedy z těchto Vánoc Vaše jedinečné Vánoce: vyměňte si dary s Bohem!
Přijměte Boží Dar, tj. znovuzrození skrze Jeho Syna, a dejte Bohu Váš dar, 
po kterém touží. Dejte mu sebe! Zažijte ten hluboký klid, plynoucí z usmíření 
s Bohem, dokud máte ještě čas. Jak se to dělá? Poproste Boha, aby Vám 
odpustil hříchy, které jste napáchali, a poproste Ježíše Krista, aby se stal Pánem 
Vašeho života a zachránil Vás. (Sk 20:21, Řim 10:9-10, Lukáš 6:46). Slova Vaší 
modlitby mohou být jednoduchá, a víra malá. Jeden člověk zvolal k Ježíši: „Pane, 
věřím, pomoz mé nevíře.“ (Mk 9:24). I Vám Bůh pomůže, pokud ho chcete oprav-
du poznat. Bůh je všudypřítomný, takže k Němu můžete promluvit hned, jak po 
Něm zatoužíte....
 
Ježíš nás varoval, že před Jeho druhým příchodem bude na Zemi málo pravé víry 
(Lk 18:8) – a to se dnes děje! Dejte si pozor, abyste nevyměnili slova Boží (Bible) 
za slova pouhých lidí. Pokud náhodou podléháte některému z populárních názorů, 
které jsou v rozporu s Božím Slovem, pokračujte ve čtení. 

Test dobrého člověka podle Bible: Záviděli jste někomu 
jeho auto, práci, ženu, dům, byt..? „Přemístili“ jste do svého 
vlastnictví, co vám nepatří? Šidíte? Lhali jste někdy? Pokud 
ano, v Božích očích jste spáchali zločin. (...hřích je zločin 
– 1. Janův 3:4). „I údělem všech lhářů je však jezero hořící 
ohněm a sírou“ (Zjevení 21:8). „Neměj žádné bohy kromě 
mne. Nevytvářej si modly... Neklaň se jim a nesluž jim. (2. 
Mojžíšova 20:3-5). Klaníte se a sloužíte různým náboženským soškám nebo „pou-
ze“ sloužíte moderním modlám? Co kariéra, auto, peníze, bydlení, domácí mazlíč-
ci – nenahradily Vám Boha? 

Ježíš též řekl: „Slýchali jste, že předkům bylo řečeno: „Necizolož.“ Já vám však 
říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“ 
Co tohle znamená? Bůh nesoudí jenom naše chování, ale TÉŽ NAŠE MYŠLEN-
KY! Například nenávist je v Božích očích vražda, protože vražda začíná už v myš-
lenkách (Mat 5:22). Pokud jste se dívali na porno, tak už jste smilnili... Protože 
Bůh je absolutně spravedlivý, odsoudí všechno, co je hříšné – nejen vrahy, ale 
i smilníky, vyznavače falešných bohů, zloděje, lháře...(Gal 6:9-10). Boží standard 
pro dobro je svatost = dokonalost, a proto Bůh říká: „Všichni zbloudili z cesty... Řím 
3:11.  Proto potřebujeme Boží milost. 

Pokud Bohu vyjádříte touhu vašeho srdce usmířit se s Ním podle Jeho vůle, (udě-
lat ho svým „šéfem“), budete omilostněni, spaseni = duchovně narozeni - z Boha 
(Jan 3:3, 1:12-13, Efeským 1:13-14). Pro posílení duše poznávejte Boha studiem 
Bible, promlouvejte k němu a vyhledávejte společnost znovuzrozených lidí. 

Pokud máte nějaké otázky, zavolejte na 731-895-665. 

Jsme mezinárodně registrovaná církev Calvary Chapel.
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“Pokoj na zemi a lidem dobrá vůle.“


