7. časť
Dávid a Betsabe
(Popros teraz pekne rodičov, aby ti prečítali nasledovný príbeh – najlepšie
niekedy večer, keď všade vládne príjemná nálada a všetci máte čas a pohodu)

V druhej časti si spoznal príbeh sudcu Samuela, ktorý na konci svojho života pomazal
za kráľa nad Izraelom mládenca Dávida. Vo štvrtej časti príbeh o Dávidovi pokračoval, keď
sa stal slávnym bojovníkom a potom aj kráľom nad Izraelom. Príbeh končil vtedy, keď kráľ
Šaul prenasledoval Dávida. A tu by sme nadviazali na rozprávanie o kráľovi Dávidovi.
Po istej dome kráľ Šaul zahynul v boji a po ňom sa stal kráľom Dávid. Darilo sa mu
vo všetkom, čo robil a po istom čase sa stal mocným kráľom, ktorý získal veľké kráľovstvo.
Raz muselo jeho vojsko opäť vytiahnuť do boja proti nepriateľom. Lenže Dávid už nešiel
s nimi a ostal sám vo svojom paláci v Jeruzaleme. Jedného večera sedel na streche
kráľovského paláca a odtiaľ zazrel krásnu ženu, ktorá sa kúpala. Dávidovi sa zapáčila
a vypytoval sa na ňu. Povedali mu, že sa volá Betsabe a je manželkou Hetejca Uriáša, jedného
z jeho najlepších vojakov. On však po ňu poslal sluhu, a keď prišla, prejavil jej svoju priazeň
a vzal si ju ako muž ženu. A po čase mu Betsabe odkázala, že čaká dieťa, ktorému on je
otcom. Dávid chcel zachrániť situáciu a dal si z boja zavolať Uriáša. Vypytoval sa na
bojovníkov, vojnu a potom ho poslal domov. Ráno sa Dávid dozvedel, že Uriáš spal pri
vchode do kráľovského paláca a nešiel do svojho domu. Dávid sa vypytoval: „Prečo si nešiel
pozrieť domov svoju ženu?“ Uriáš mu odpovedal: „Ako by som mohol spokojne spať vo
svojom dome, jesť a piť, keď viem, že moje vojsko táborí pod holým nebom a je pripravené
položiť život?“
Nasledujúci deň poslal Dávid Uriáša späť k mužstvu a dal mu list pre Joaba, hlavného
veliteľa vojska. Bolo v ňom napísané: Postavte Uriáša do prednej línie, kde zúri najtuhší boj.
Chcem, aby tam zahynul. Joab vykonal Dávidov príkaz a v najbližšom boji Uriáš
padol.Besabe plakala za svojím mužom, ale keď smútok pominul, stala sa Dávidovou
manželkou a porodila mu syna. Ale čo Dávid urobil, nepáčilo sa Pánovi.
Preto Pán poslal k Dávidovi proroka Nátana. On šiel k nemu a povedal mu tento príbeh:
„V ktoromsi meste boli dvaja mužovia, jeden bohatý a jeden chudobný. Bohatý mal veľké
množstvo oviec a dobytka. Chudobný zas nemal nič, len malú ovečku, ktorú si kúpil
a vychoval. Rástla spolu s ním a s jeho deťmi a bola mu ako dcéra. Tu prišiel k bohatému
mužovi pocestný a jemu bolo ľúto vziať zo svojich oviec a zo svojho dobytka a pripraviť to
pocestnému, ktorý k nemu prišiel, preto vzal ovečku chudobného muža a pripravil ju mužovi,
ktorý k nemu prišiel.“
Dávid sa veľmi rozhneval na toho človeka a povedal Nátanovi: „Ako žije Pán, človek, ktorý
to urobil si zaslúži smrť. A ovečku vynahradí štvornásobne, pretože sa dopustil tejto veci
a nemal zľutovanie.“ Nátan povedal Dávidovi: „Ty si ten muž! Toto hovorí Pán, Boh Izraela:
Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa vyslobodil zo Šaulovej ruky. Dal som ti
celú krajinu, ľudia ťa majú radi a ak by ti bolo málo, doložíl by som ti to i ono. Ty si však
opovrhol Pánovými darmi a urobil si, čo nebolo dobré a čo sa mu nepáči. Hetejca Uriáša si
dal zabiť mečom a jeho manželku si si vzal za ženu. Vtedy si Dávid uvedomil svoj hriech a
povedal Nátanovi: „Zhrešil som proti Pánovi!“ A Nátan vravel Dávidovi: „Aj Pán ti odpustil
hriech, nezomrieš! Že si však touto vecou zavinil rúhanie u Pánových nepriateľov, syn, ktorý
sa ti narodí, iste zomrie!“
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Potom Nátan odišiel domov. Betsabe sa narodilo dieťa, ktoré však po čase vážne
ochorelo. Dávid prosil Boha za chlapca, prísne sa postil a a doma ležal celú noc na zemi.
Jeho sluhovia prišli k nemu a chceli ho zdvihnúť zo zeme. Ale nechcel, ani s nimi nejedol. Na
siedmy deň chlapec zomrel. A Dávidovi sluhovia sa báli oznámiť mu, že dieťa zomrelo.
Vraveli si: „Kým chlapec ešte žil, prihovárali sme sa mu, a nepočúval na náš hlas. Akože mu
povieme: »Chlapec umrel.«?! Veď porobí zle!“ Dávid videl, že si jeho sluhovia pošuškávajú a
pochopil, že chlapec zomrel. A Dávid sa spýtal svojich sluhov: „Zomrel chlapec?“
Odpovedali: „Zomrel.“ Tu Dávid vstal zo zeme, umyl sa a pomazal, vzal si iné šaty, išiel do
Pánovho domu a klaňal sa. Potom šiel domov, žiadal, aby mu predložili pokrm, a jedol. Jeho
sluhovia sa ho pýtali: „Čo to znamená, čo robíš? Kým bol chlapec živý, postil si sa a plakal si
a keď chlapec zomrel, vstávaš a ješ!“ Odpovedal: „Kým chlapec žil, postil som sa a plakal
som, lebo som si vravel: Ktovie, azda sa Pán zmiluje a chlapec ostane nažive. Teraz je však
mŕtvy, načo by som sa postil? Môžem ho vari ešte vrátiť späť? Ja pôjdem za ním, ale on sa ku
mne nevráti.“

Úlohy
1. V našom príbehu sme pokračovali v príbehu o veľkom hrdinovi Dávidovi.
A napriek tomu aj on sa nevyhol vo svojom živote hriechu. Hriech je ako
snehová guľa, ktorá sa pomaly nalepuje až z toho vznikne veľká kopa s ktorou je
ťažko pohnúť. Pozri sa ako sa začne na Dávida lepiť hriech.
1.

lenivosť

Dávidovi sa už nechce ísť do boja so svojím vojskom

2.

cudzoložstvo

Zapáči sa mu cudzia žena a vezme si ju za ženu

3.

klamstvo

Pošle po Uriáša s iným zámerom ako mu potom hovorí

4.

pokrytectvo

Hovorí s Uriášom ako priateľom a pritom ho chce dať
zabiť

5.

vražda

Dá zahubiť Uriáša a k tomu ešte zapája do hriechu aj
svojho veliteľa Joaba
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2. Takýchto príbehov hriechu by sme našli vo svojom živote každý určite dosť.
V tejto úlohe spoj čiarou hriech so znakom, ktorý ho vyjadruje.

Pýcha

Lakomstvo

Smilstvo

Obžerstvo

Závisť

Hnev

Lenivosť
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3. Teraz prejdeme k úlohe, ktorú skús vyriešiť. Ku každej z nasledujúcich viet
napíš, či je to hriech alebo nie. A ak je to hriech, o ktorý z hlavných hriechov
ide.
Neurobil som domáce úlohy
Pobili sme sa s kamarátmi
Pojedol som sám kopec sladkostí
Pri futbale som nechtiac rozbil okno
Nemám rád spolužiaka, pretože má najnovší iPod
Nekamarátim sa s Aničkou, lebo je trápna
Pozerali sme s kamarátmi neslušné video
Prišiel som neskoro do školy, lebo sa mi nechcelo
vstávať

4. Čo však môžeme urobiť s našimi hriechmi? Ak som urobil niečo zlé, ako prvú
vec môžem ísť poprosiť o odpustenie. A ak sme milovaní, môže nám byť
odpustené. Keďže Boh je Láska, odpúšťa nám naše hriechy. O tom ako nás Boh
čaká, kým sa vrátime z našej zlej cesty si môžeš prečítať v evanjeliu:
➢ Lk 15,11-32
5. Miestom, kde sa nám dostáva Božieho odpustenia je sviatosť, ktorú voláme
sviatosť zmierenia alebo sviatosť pokánia alebo svätá spoveď.
Ježiš obetoval svoj život za mňa. Túto Jeho obetu však treba aj slobodne prijať.
Dar, ktorý mi ponúka treba prijať, „rozbaliť ho“ a využívať. Tým darom je
sviatosť zmierenia, tam nám Ježiš ponúka život a odpustenie. Dobrom premáha
zlo, Láska premáha nenávisť. Vidíme to v rozhovore na kríži s kajúcim lotrom.
„Jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň
seba i nás!“ Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na
to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale
on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do
svojho kráľovstva.“ On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou
v raji.“ (Lk 23,39-43)
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Ako vyzerá sviatosť zmierenia?

1.

Syn si uvedomí, čo všetko pokazil vo Uvedomujeme si zlo, ktoré som
svojom živote
spáchal a pomenujem ho

Spytovanie
svedomia

2.
Ľútosť
hriechmi

Uvedomuje si ako dobre mu bolo u otca Je mi ľúto, toho, čo som urobil
nad a nechce ho už nikdy sklamať

3.
Predsavzatie

4.

Vyznanie
hriechov

5.
Úkon
kajúcnosti

Povie si: Vstanem a pôjdem k Otcovi, Chcel by som zmeniť situáciu,
nebudem tu len tak sedieť
vyriešiť to inak a tak sa
rozhodnem pre spôsob, akým to
urobiť v budúcnosti
Ide a hovorí: Otče, nie som hoden volať Stávam sa zraniteľným, hanbím
sa tvojím synom, prijmi ma ako jedného sa a predsa verím, že takéto
zo svojich nádenníkov
obetovanie má zmysel
Vracia sa k svojmu Otcovi
Idem do toho. Prejavím Ježišovi
svojim postojom, že mi je
skutočne ľúto a že túžim zmeniť
svoj život

Čo je to sviatosť zmierenia?
Sviatosť zmierenia je slávenie v ktorom nám boh odpúšťa hriechy
a obnovuje sa naše priateľstvo s Ním.
Ako dobre prijať sviatosť zmierenia?
1. SPYTOVANIE SVEDOMIA
2. ĽÚTOSŤ NAD HRIECHMI
3. SILNÉ PREDSAVZATIE
4. VYZNANIE HRIECHOV KŇAZOVI
5. ÚKON KAJÚCNOSTI

Dobre sa nauč ako sa vyspovedať !!! – (pomôcka je v knižke Spytovanie
svedomia pre deti)
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