
                Davidův hřích (2.Sam. 11,1 - 12,20; Ž 51) 

 Poznámka: Kde je v textu □ zatrhněte správnou odpověď 
     Video naleznete: https://youtu.be/zlshnh0K43Y   

   

 
 

Co David udělal nebylo dobré – to se může stát i nám. 
Bible to nazývá hřích.  

Biblický slovník definuje hřích jako vybočení  
z norem morálky a víry ať už ve vztahu  

k člověku nebo k Bohu. 
Je to minutí se cíle nebo volba nesprávné cesty 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doplň písmenko tam, kde chybí. 
 

B□H □DP□□Š□□ □Ř□□H□, K□□Ž 
J□□H L□T□J□M□ A PR□□Í□□ H□  
Z□ □DP□ŠT□NÍ 
Písmenka na doplnění: ŮOOUTÍHÍCYDYICIUEEOSMEOAOUĚ 
 

 
 
 
 

 Jsou některé hříchy horší než jiné?   Platí  Neplatí 
 Křesťané úmyslně nehřeší.    Platí  Neplatí 
 Protože nám Bůh naše hříchy odpouští, 

nemusíme se bát hřešit.    Platí  Neplatí 
 Tak jako tak, za hříchy stejně zaplatíme.  Platí  Neplatí 
 To, co se dříve považovalo za hřích,  

dnes už se za hřích nepovažuje.   Platí  Neplatí 
 

          EXISTUJE NĚCO,  
CO NÁS UPOZORŇUJE NA HŘÍCH? 
 
Doplň první písmena slov. 
Sysel, Váha, Eva s háčkem, Dům, Obal,  
Míša, Ivan, 

       

Kdo byl David??? 
□ Jeden ze tří mudrců, kteří se přišli poklonit k              

jeslím 
□ Jeden z nejslavnějších izraelských králů 
□ Pasák ovcí 

To nesmíme udělat nikdy nic špatně? 

Nejsme andělé. Může se stát, že se 
nám něco nepodaří, uděláme 

něco, co není dobré – zhřešíme. 

Pán Bůh pro nás má řešení 

Co je pravda? Co platí? 



 

 Může být hřích návykový? 

………………………………………………………… 
 Jaký je rozdíl mezi pokušením a hříchem? 

………………………………………………………… 
 Napadlo Tě někdy říci: „Tohle neudělám“! 

………………………………………………………… 
 

 
Kdepak zadarmo! 

Za naše přestupky a hříchy zaplatil Pán Ježíš  
svým životem na kříži. 

Bible říká, že když hříchy vyznáme,  
budeme svých hříchů litovat a poprosíme za odpuštění,  

Pán Bůh nám naše hříchy odpustí a zapomene na ně. 
 

Vymaluj obrázek s Broučkem 

 

 

 

Dokážeš napsat odpovědi na 
následující otázky??? 

Jak je to s tím 
odpuštěním hříchu?  

To je jen tak?  
Úplně zadarmo? 


