
LEKCE 54: DAVID A BATŠEBA 

 

Biblický text k lekci: 2. Samuelova 11-12 

  

Cíle lekce:  

- Dítě vlastními slovy popíše příběh Davidova pádu 

- Dítě řekne, jaké důsledky měl Davidův hřích s Batšebou 

- Dítě pozná některé příčiny hříchu 

- Dítě si uvědomuje, jaké důsledky má hřích 

- Dítě chápe, že Boží milosrdenství je větší, než naše hříchy 

- Dítě ví, že správnou reakcí na hřích je jeho okamžité vyznání, nikoliv jeho maskování 

 

Klíčové verše:  

2. Samuelova 11,27b: „Ale skutek, jehož se David dopustil, se Bohu nelíbil.“ 

2. Samuelova 12,13: „David řekl Nátanovi: Zhřešil jsem proti Bohu. Tu Nátan Davidovi řekl: Bůh ti tvou 

vinu odpouští, nezemřeš, ale protože jsi v této věci potupil Boha, dítě, které se ti narodí, zemře.“ 

1. Janova 1,9: „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a 

očišťuje nás od každé nepravosti.“ 

 

Biblická fakta: 

Joáb táhne s vojskem proti Amóncům, David však zůstává v Jeruzaléme a lenoší – vstává až k večeru, 
když pak spatří ze střechy paláce krásnou ženu, jak se umývá. Zatouží po ní.  

Je to žena Chetejce Urijáše. David pro ní pošle a má s ní pohlavní styk, z něhož ta žena (jménem 
Batšeba) otěhotní a čeká dítě. 

David se to celé snaží ututlat tak, že zve Urijáše z bitvy domů, aby on spal se svou ženou a všichni by 
si pak mysleli, že dítě je jeho. Urijáš však nejde domů (za války byl styk muže se ženou zapovězen) a 
zůstává spát mezi vojáky. 

David proto přistoupí k tomu, že nechá Urijáše v boji zabít – Joábovi nařídí, aby Urijáše dali do 
nejtužšího boje a pak ho tam nechali samotného. Urijáš tak padne v boji a David si vezme za 
manželku Batšebu – už mu Urijáš nevadí. V Božích očích to je velmi zlé. 

Bůh posílá k Davidovi proroka Nátana, který k němu hovoří podobenství o bohatém muži, který měl 
mnoho ovcí a chudém muži, který měl jen jednu ovečku, kterou měl rád a staral se o ni. Když 
k bohatému přišli hosté, sebral pro ně ovečku toho chudého a zabil ji. David se na toho bohatého 
muže rozhněvá a chtěl by ho zabít – ale ten muž je on sám! 

David vyznává svou vinu, ale jako trest musí narozené dítě Batšeby zemřít a ještě k tomu za Davidovo 
selhání bude jeho rodinu pronásledovat meč, povstane proti němu celá rodina. Ještě před smrtí 
dítěte se David týden modlí a postí (nejí) ve snaze změnit Boží rozhodnutí, ale Bůh ho nevyslyší a 
dítě skutečně zemře. Potom se Davidovi a Batšebě narodí další syn – Šalomoun. 

Potom je další válka s Amónovci a tentokrát už David jde do boje v čele armády a nad Amónci zvítězí 
a stanou se otroky Izraelců 

 

 

Pro zvídavé: 

 Dítě zemřelo sedmý den 

 Izraelci v boji a Amónci obléhají a dobydou město Raba 

 Symbol porážky Amónců je také v tom, že jejich modle (Milkomovi) sňali z hlavy korunu o váze 

asi 30kg zlata 

 Amónci byli zotročen jako dřevorubci a zemědělci 

 



Myšlenky k 54. lekci (aplikace): 

 Král David má vše, co může mít, je Bohem vyvolený a potvrzený král – a přesto i on ve svém 

životě chybuje – proti hříchu není imunní nikdo z nás, i když můžeme vypadat velmi zbožně 

 Příčinou hříchu může být lenošení (zvláště hříchu, týkajícího se těla) a také naše oči, které 

svádějí k hříchu – David vstává až večer z lože a dívá se na nahou ženu 

 Příčinou hříchu může být i to, že nejsme na správném místě (David měl být v boji, ale zůstal 

doma) – je důležité být na správném místě, a ne tam, kde nás to svádí k hříchu (špatné 

internetové stránky, špatná parta apod.) 

 Na jeden hřích se nabaluje další (jako sněhová koule) – David nejprve zcizoloží a potom se stává 

i vrahem – zametat stopy, když uděláme něco špatného, většinou vede k dalším špatným 

věcem (lhaní, podvodům, ubližování druhým) 

 Za cizoložství mělo být ukamenování – David však i přes to, co špatného udělal, nachází u Boha 

milost (ale ona není zadarmo – umírá mu syn) 

 Urijáš byl na rozdíl od Davida věrný Pánu Bohu, i když byl cizinec – to, že jsme křesťané (věřící) 

nezaručuje to, že neupadneme do hříchu 

 David ihned vyznává hřích – to je správná reakce, i když mohla přijít ještě dříve 

 Náš hřích se často dotýká (jeho důsledky postihnou) i druhých lidí – zde umírá dítě a je to 

tragédie i pro Batšebu (která se možná neměla při omývání vystavovat?) 

 David jedná ve zvyklosti tehdejších králů (mohl mít více žen), problém ale je, že neposlechl 

Hospodinův zákon, přesto u Boha nalezl milost, protože vyznává vinu, není tvrdohlavý vůči 

chybě 

 I přes veškerou tragédii nesmíme zapomenout na Boží milosrdenství, které bylo Davidovi 

prokázáno – tím je jasně vidět, že i král David neměl nic za své zásluhy, ale jen z Boží milosti 

 

Souvislost s Novým zákonem: VYZNÁVÁNÍ HŘÍCHŮ (1. list Janův 1,9-10)  

Biblický text: „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a 

očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás 

není.“ 

Jsme lidé, co mají přirozeně sklon k hříchu a dělání špatných věcí. Jde nám to tak nějak samo, špatné 

věci se učit nemusíme. Hřích je nejhlubší „nemoc“ naší povahy. Hřích se týká každého člověka a ani 

David, jako muž podle Božího srdce, vůči němu nebyl imunní. Důležitý je postoj Davida a ochota vinu 

vyznat – když mu prorok Nátan jasně řekne, že je to on, kdo je vinný. Bůh je připraven nám hříchy 

odpustit, protože jeho podstata je láska a milost, nikoli touha po pomstě a zničení člověka. Kdyby tomu 

tak bylo, nikdy by neobětoval svého syna Ježíše, aby za nás lidi umíral. Neměli bychom hřích zapírat, 

maskovat, svádět na druhé, ale musíme za něj nést zodpovědnost. Bůh je věrný ve svém milosrdenství, 

a tak jako dal Davidovi dalšího syna a upevnil jeho království na věky, chce i nám v našem životě dát 

druhou, třetí, desátou šanci zakusit znovu a znovu jeho milosrdenství. 

  

Náměty pro činnosti s dětmi: 

1. Co vidíš? – motiv toho, že David se díval na to, co neměl. Úkolem dětí je dívat se na obrázky situací 
(situace mohou být i stručně popsané), jak vhodné (např. chlapec nese staré paní tašku), tak 
nevhodné (chlapec bije kamaráda) – celkem cca 10-15 situací. Přitom si má zapamatovat co nejvíce 
situací a rozdělit je na ty „špatné a dobré“. 
2. Sněhová koule – motiv toho, že na jeden hřích se nabaluje další, pokud se snažíme zakrýt ten 
první. Úkolem dětí je udělat z papíru co nejrychleji pět koulí s tím, že každá další je větší (dobré je 
mít vzor). Tyto koule musí pak pomocí tyčky koulet předem vyznačenou trasou. Kdo bude první? 



3. Sám v boji – motiv opuštění Urijáše v boji. Úkolem dětí je strefovat se papírovými koulemi do 
jednoho dítěte, které se může pohybovat ve vyznačeném prostoru. Když bude dítě třikrát trefeno, 
končí. Kdo vydrží nejdéle? 
4. Žalm 51 – motiv Davidova vyznání hříchu. Úkolem dítěte je doplnit několik (asi 10) slov do Žalmu 
51. Dítě má k dispozici Žalm 51 s vynechanými slovy, která jsou na druhé straně místnosti. Kdo je 
správně doplní? 

 

 

 


