
 

Příklady hříchů dětí 

Někdy je pro učitele těžké přijít s nápady na příklady hříchů, kterých se děti skutečně dopouštějí. Přitom je 

důležité nezůstat u povrchních příkladů, protože by si děti snadno mohly říci, že jich se tedy problém hříchu 

netýká. Špatné příklady tak mohou být překážkou milosti. 

Už jsi někdy? 

… byl naštvaný a nechtěl odpustit? (Bůh říká: „odpouštějte, co proti druhým máte“. Marek 11,25) 

… podváděl ve škole nebo při hře? (Bůh říká: „nebudeš podvádět“. Marek 10,19) 

… padával? (Bůh říká: „z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo“. Efezským 4,29) 

… nesplnil slib? (Bůh říká: „když učiníš slib, … splníš vše“. Numeri 30,3) 

… začal rvačku? (Bůh říká: „nikomu nečiňte násilí“. Lukáš 3,14) 

… pomlouval? (Bůh říká: „odhoďte … pomluvy“. Koloským 3,8) 

… záviděl? (Bůh říká: „odhoďte … závist“. 1. list Petrův 2,1) 

… smál se Bohu? (Bůh říká: „Bohu se nikdo nebude posmívat“. Galatským 6,7) 

… nechtěl se rozdělit? (Bůh říká: „napomínej je, ať jsou … štědří“. 1. Timoteovi 6,18) 

… neposlouchal rodiče? (Bůh říká: „Děti poslouchejte ve všem své rodiče“. Koloským 3,20) 

… lhal? (Bůh říká: „mluvte pravdu“. Efezským 4,25) 

… předbíhal ve frontě? (Bůh říká: „dávejte přednost jeden druhému“. Římanům 12,10) 

… schválně brečel, abys přesvědčil rodiče/sourozence? (Bůh říká: „buďte … bezelstní“. Mt 10,16) 

… vyhodil někoho, kdo si s vámi chtěl hrát? (Bůh říká: „přijímejte jeden druhého“. Římanům 15,7) 

… odmítl pomoci někomu, kdo tě poprosil, i když jsi mohl? (Bůh říká: „máme takto pracovat, 

pomáhat“. Skutky 20,35) 

… hádal se? (Bůh říká, že: „se nemá hádat“. 2. Timoteovi 2,24) 

… vzal si, co nebylo tvoje (kradl)? Bůh říká: „Nepokradeš“. Exodus 20,15) 

… odbýval práci? (Bůh říká: „starej se pečlivě“. Přísloví 27,23) 

… pomstil ses někomu? (Bůh říká: „Nebudeš se mstít“. Leviticus 19,18) 

… otravoval někoho/byl protivný? (Bůh říká: „buďte k sobě navzájem laskaví“. Efezským 4,32) 

… mluvil sprostě/říkal neslušné vtipy? (Bůh říká: „Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se 

nepatří“. Efezským 5,4) 

… machroval na ostatní, že jsi lepší? (Bůh říká: „přikazuj, ať nejsou pyšní“. 1. Timoteovi 6,17) 

… hádal se, když ti nechtěli něco koupit? (Bůh říká: „buďte spokojeni s tím, co máte“. Židům 13,5) 

… přál někomu zlo? (Bůh říká: „Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují“. Římanům 12,14) 

… neposlouchal napomenutí? (Bůh říká: „Slyšte napomenutí … nevyhýbejte se tomu“ Př 8,33) 

… zuřil, když ti něco nešlo? (Bůh říká: „buďte trpěliví“ Římanům 12,12) 

… odmítal půjčit věc, kterou jsi používal/pustit na počítač/přepnout film? (Bůh říká: „Soustředění 

na sebe je Bohu nepřátelské“. Římanům 8,7) 


