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Hriech odhalený
a odpustený

LEKCIA

Hriech odhalený
a odpustený
Prosil si už niekedy Pána Boha, aby ti
odpustil? Napriek tomu ťa to však ďalej
trápilo? Uvažuj o Dávidovej skúsenosti –
stal sa cudzoložníkom a vrahom. Skús si
predstaviť, ako sa asi cítil.
Kľúčový text 2 Sam 12

Príbeh
Kráľ Dávid a Izraelci vyhrali
v boji s Ammoncami. Dávid si vzal
vdovu Batšebu za ženu a čakali spolu
dieťa. Nejaký čas si Dávid myslel, že je
stále rovnako múdrym a mocným
vládcom, ako doteraz.
Svoje cudzoložstvo utajil a prikryl
vraždou.
1. úloha
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Čítaj
Prečítaj si
príbeh „Hriech odhalený
a odpustený“.
Urob
Z papiera si urob masku. Na
ňu si sprava doľava napíš kľúčový
verš tak, že každé písmeno bude
obrátené (zrkadlový obraz). Na masku
si pripevni gumičku, aby si si ju mohol
dať na tvár. Keď sa potom pozrieš do
zrkadla, verš by si mal bez problémov
prečítať.
Nauč sa Každý deň si daj masku
na chvíľu na tvár a prečítaj si
verš. Začni sa ho učiť
naspamäť.
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Zdalo sa, že o tom nevie nikto okrem
Joába, Batšeby a jeho samotného.
Ako však čas plynul, po meste sa
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v porovnaní s Dávidom anjel.“
Snahou zakryť svoj hriech Dávid
zneuctil Pána Boha. Boh však miloval
Dávida priveľmi na to, aby ho nechal
kráčať zlou cestou, na ktorú sa vydal.
Prostredníctvom proroka Nátana mu
poslal zvláštne posolstvo. Nátan musel
byť odvážny, keď sa podujal odovzdať
takéto karhavé slová kráľovi, ktorý ho
mohol nechať usmrtiť. Ale bol tiež
múdry. Začal príbehom, ktorým si
získal kráľovu priazeň.
2. úloha
Čítaj
Ž 51 – tento žalm
Dávid napísal po stretnutí
s prorokom Nátanom.
Podčiarkni
Vezmi si mäkké farebné
ceruzky a podčiarkni slová a verše, ktoré ťa
oslovujú.
Premýšľaj
Myslíš si, že Dávid cítil, že mu
Boh odpustil? Ktoré verše potvrdzujú tvoju
odpoveď?
Modli sa
Dnes použi vo svojej
modlitbe verše, ktoré si si
podčiarkol.
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3. úloha
Čítaj

Ž 32,1-4

Premýšľaj Niektorí sa domnievajú, že tieto verše Dávid
napísal predtým, ako sa kajal. Spomínaš si,
keď aj teba kvôli niečomu trápilo vedomie
viny?
Napíš

Do zošita napíš, ako si sa cítil, keď Duch
Svätý pôsobil na tvoje svedomie a viedol ťa
k tomu, aby si prosil Boha o odpustenie. Ako
si sa cítil, keď si to urobil?

Hovoril
o chudobnom človeku, ktorý mal
jednu ovečku. Miloval ju ako dcéru.
Kŕmil ju pri svojom stole, piť jej dával
zo svojho pohára a v noci dokonca
spávala v jeho posteli. Potom sa však
stalo, že bohatý muž chcel pre
pocestného pripraviť pohostenie.
Pretože nechcel stratiť ani jednu
zo svojich oviec, vzal ovečku
chudobného človeka, zabil ju
a pripravil z nej hostinu.
Stalo sa tak, ako Nátan
predpokladal. Dávid sa na bohatého
muža strašne nahneval: „Tento bohatý muž to zaplatí svojím
životom,“ vyhlásil Dávid. „Ovečku by mal nahradiť štvornásobne. Ten
človek vôbec nemá súcit!“
Nátan pozrel Dávidovi priamo do očí a povedal: „Ty si ten muž!“
Potom mu odovzdal posolstvo od Boha.
Dávid odpovedal tak, ako to Boh očakával. Hneď si
uvedomil, ako veľmi svojím konaním
ublížil
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4. úloha
Čítaj Ž 32,5-7
Premýšľaj
Uvažuj,
ktoré zlé činy by si bol
ochotný nazvať
hriechom.
Modli sa Povedz Bohu,
čo cítiš pri čítaní
týchto veršov.
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nebeskému
Otcovi, ktorý
si ho vyvolil
a po všetky tie
roky požehnával.
Ublížil Uriášovi,
Batšebe, Joábovi
a všetkým Izraelcom – ale
predovšetkým Bohu. Dávid svoj
hriech úprimne ľutoval.
Dávid sám vyniesol ortieľ nad bohatým
mužom v príbehu. Smrť za smrť. Ale Nátan uistil
kráľa, že Boh mu odpustil, preto nezomrie. Stratí však
dieťa, ktoré sa malo narodiť v dôsledku jeho hriechu.
Dávida to veľmi zlomilo. Celé dni smútil a postil
sa. Vyzliekol si kráľovské rúcho a plakal
pred Hospodinom. Prosil, aby Boh ušetril
dieťa. Znovu a znovu za ním prichádzali
sluhovia a prosili ho, aby vstal a najedol
sa s nimi, ale Dávid
nechcel. Potom
dieťa zomrelo.
Sluhovia sa báli
oznámiť to
Dávidovi. Ak sa
tak veľmi trápil,
kým dieťa ešte žilo,
keď zistí, že
zomrelo, môže
vykonať niečo
veľmi zlé.
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5. úloha
Čítaj
Ž 32,8.9
Nakresli
Do zošita si
nakresli koňa alebo mulicu so
zubadlom a s uzdou, aby ti to
pripomínalo, že Boh nechce, aby
ťa musel viesť v živote takýmto
spôsobom.
Modli sa
Popros Boha,
aby z tvojho srdca odstránil
všetku tvrdosť
a vzdorovitosť.

Chodili okolo neho
po špičkách a rozprávali sa
pošepky.
Dávid si to všimol
a napokon sa spýtal: „Zomrelo
dieťa?“
„Áno, pane, je mŕtve,“
odpovedali sluhovia váhavo.
Dávid mohol smútiť ďalej.
Ďalej ho mohlo trápiť vedomie
viny za to, že ublížil toľkým
ľuďom – a najmä Bohu. Ale
Dávid poznal Boha. Vedel, že
Boh mu odpustil a ušetril jeho
život. Dá mu silu pozrieť sa
každému do očí a ísť ďalej.
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Dávid vstal, umyl sa, obliekol si kráľovské rúcho a požiadal o jedlo.
Smutné dôsledky Dávidovho hriechu sa už nikdy nedajú vrátiť
späť. Boh mu však odpustil. A nielen to. Boh im požehnal ďalšie
dieťa – Šalamúna, ktorého Boh veľmi miloval a ktorý sa jedného dňa
stal najmúdrejším kráľom, aký na zemi žil.

6. úloha
Čítaj
Ž 32,9.10
Premýšľaj Myslíš si, že slová
„spravodlivý“, „kto dúfa
v Hospodina“ a „úprimného srdca“ sa
týkajú ľudí, ktorí nikdy neurobili nič zlé,
alebo tých, ktorým bolo odpustené?
Svoju odpoveď vysvetli a napíš do zošita.
Raduj sa Slovo „radosť“ znamená mať pocit
radosti alebo veľkého potešenia.
Porozmýšľaj, akým spôsobom najradšej
vyjadruješ radosť. Urob niečo ako
prejav svojej radosti. Povedz Bohu,
že to robíš pre neho, kvôli jeho
stálej láske a odpusteniu.

7. úloha
Vyrieš si hlavolam.
Vystrihni obrázok
a nalep na správne
miesto na časovej
osi.
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Návod
Doplň písmená do výrokov. Všetky
výroky sú z príbehu. Štvorice
doplnených písmen z výrokov
vpisujeme do štvorcov v smere
hodinových ručičiek, ale nezačíname
vždy v rovnakom trojuholníku.
V dvoch priľahlých trojuholníkoch
susedných štvorcov musí byť vždy
rovnaké písmeno. Takto doplníme
štyri písmená aj do bieleho štvorca.
Tie vytvoria riešenie hlavolamu,
ktorým je posledné slovo
nedokončenej vety.

1. Ďalej ho mohlo trápiť vedomie viny za to, že ubl_ _ _ _ toľkým
ľuďom – a najmä Bohu.
2. Ale bol _ _ _ _ múdry.
3. Ak sa tak veľmi trápil, kým dieťa ešte _ _ _ _ ...
4. Boh mu však odpustil. A ni_ _ _ _ to.
5. Pretože nechcel stratiť ani jednu zo svojich _ _ _ _c ...
6. Snahou zakryť svoj hriech Dávid zneuctil _ _ _ _ Boha.
7. Potom mu odovzdal posolstvo od _ _ _ _.
8. Zdalo sa, že o tom nevie n_ _ _ _, okrem Joába, Batšeby a jeho
samotného.

Ak si múdry, odpustíš ostatným všetko zlé tak, ako Boh odpustil _ _ _ _.
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