LEKCE 50: DAVID JAKO BUDOUCÍ KRÁL 1
Biblický text k lekci: 1. Saumelova 16 - 23
Cíle lekce:
- Dítě vlastními slovy popíše příběh povolání Davida
- Dítě převypráví příběh o porážce Goliáše
- Dítě si uvědomuje, že důležité je to, co není vidět na první pohled
- Dítě si uvědomuje, že s Bohem po boku se může postavit i věcem pro něho obtížným a z jeho
pohledu nepřekonatelným
- Dítě zná a vyjmenuje Davidovy role na královském dvoře (hudebník, válečník)
- Dítě chápe hodnotu přátelství (v nouzi poznáš přítele)
Klíčové verše:
1. Samuelova 16,7: „Hospodin ale Samuelovi řekl: „Nevšímej si jeho zevnějšku ani jeho výšky, protože
jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na
srdce.“
1. Samuelova 17,45: David mu (Goliášovi) ale odpověděl: „Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí,
ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel.
Jan 15,13: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“
Biblická fakta:
Samuel jde k Jišaji Betlémskému pomazat za nového krále jednoho z jeho 8 synů. Chce vybrat
nejstaršího Eliaba, kvůli jeho zevnějšku. Ale Bůh ho nevybral, stejně jako dalších 6 mladších bratrů.
Vybral až nejmladšího Davida, který byl pastýřem. Pomazal ho olejem.
David se dostává do královského paláce k Saulovi, aby mu hrál na citeru, když ho přepadal zlý duch
od Hospodina, stal se také Saulovým zbrojnošem.
Pejištejci znovu ohrožují Izrael a v čele jejich vojska je obr Goliáš – vysmívá se Izraelcům i Bohu.
Davidovi nejstarší bratři jsou také na bojišti a David je jde na pokyn svého otce navštívit a donést jim
jídlo (pražené zrní, chléb) + pro velitele 10 kusů sýra. David se rozhodne s Goliášem bojovat, protože
vojáci se Goliáše bojí, nikdo s ním bojovat nechce.
Všichni Davida od boje odrazují, ale on pobil jako pastýř lva i medvěda. Bez brnění, jen s prakem a 5
kamínky jde za Goliášem, zasáhne ho do hlavy a poráží jej, pak mu jeho vlastním mečem utnul hlavu.
David se stává vůdcem Saulova vojska, naváže pevné přátelství se synem Saula – Jonatanem.
Davidovi se v bojích daří, vyhrává a Saul na něj žárlí, podezírá jej. Dokonce na Davida mrštil kopí,
když hrál, ale minul. Davidova popularita stoupala. Dokonce dostal za ženu Saulovu dceru Míkal. Bůh
byl při Davidovi a vše se mu dařilo.
Saul Davida začne nenávidět a chce ho zabít. Jonatan Davida varuje a jeho žena Míkal pomůže
Davidovi od Saula utéct (spustí ho v koši – asi z hradeb). Jonatan s Davidem uzavírá smlouvu o
vzájemné ochraně rodin, potomků, která potvrzuje jejich pevné přátelství. Jonatan si pak s Davidem
domluví znamení, jak David pozná, že ho Saul chce skutečně zabít – vystřelené šípy.
Když vystřeli Jonatan 3 šípy blízko, Davidovi nebezpečí nehrozí a může se vrátit, pokud je vystřelí
daleko, je David v nebezpečí před Saulem a musí utíkat.
David prchá k Pelištejcům, ke králi Achíšovi, králi Gatu. Cestou se staví u kněze Achímeleka pro
chleby a kněz mu dá i meč Goliáše. U Pelištejců, aby jej nepoznali, předváděl šílence (vyrýval značky
na vrata a pouštěl sliny).
David se skrývá v jeskyni Adulámu spolu se 400 muži, pak na pokyn proroka Gáda odchází do
judského kraje (cheretského lesa).

Saul usiluje Davida zabít, nechá pobít Doegem Edómským 85 kněží (i s Achímelekem) a jejich rodiny,
povraždí celé kněžské město Nób za to, že neohlásil, že u něj byl David. Zachránil se jen Abiátar.
I přesto, že je David na útěku, bojuje proti Pelištejcům, kteří obléhali Keilu. Saul se dozví, že je David
v Keile a vytáhne proti němu s vojskem. Ptá se Boha, co má dělat. Dle Božího slova uteče z Keily a
skrývá se v Choreši na poušti Zif. I tam jej Saul našel a chtěl zlikvidovat, avšak od plánu musel upustit,
protože přitáhli znovu Pelištejci.
Pro zvídavé:
 Druhý a třetí Davidův nejstarší bratr se jmenoval Abinadab a Šama
 Goliáš byl vysoký šest loktů a 1 píď (téměř 3m) a jeho pancíř vážil 5 000 šekelů bronzu (asi 60
kg), hrot jeho kopí pak asi 7kg (600 šekelů)
 Goliáš se předváděl a popichoval Boha po 40 dní
 Místo, kde Saul přestal Davida pronásledovat z důvodu nájezdů Pelištejců, se jmenovalo „Skála
rozdělení“
Myšlenky k 50. lekci (aplikace):
 Boží měřítka jsou jiná, než lidská – Bůh se dívá do srdce, důležité je pro něho nitro člověka, na
rozdíl od lidí, kteří velmi často soudí podle zevnějšku – nedej na první pohled
 S Bohem můžeš zvládnout i věci, které tě přesahují – kdo/co je tvůj Goliáš? David šel v moci
Boží, ne svojí. Ale předtím se musel rozhodnout sám, že do toho půjde
 Pomazaný král David se velmi rychle dostává do Saulovy (královy) přítomnosti, i když z lidského
pohledu byla malá šance, že si Saul vybere zrovna jeho – Boží cesty jsou nevyzpytatelné a Bůh
má své možnosti, jak zařídit svůj plán
 S Davidem je Hospodin, se Saulem není – důsledky života bez Boha jsou zřejmé (špatné) – Saul
bez Boha kupí jedno zlo za druhým (vyvraždí např. celé město) X David má jako bojovník
úspěchy
 David prchá – na svou roli si bude muset počkat. Boží plán je dokonalý, ale často trvá déle, než
bychom si představovali.
 Hodnota přátelství (David a Jonatan) – mít důvěrného přítele je dobré, vyplatí se budovat
pevná přátelství – pravý přítel se pozná v těžkých chvílích – když šlo Davidovi o život, Jonatan
mu pomohl
Souvislost s Novým zákonem: PŘÁTELSTVÍ S BOHEM A LIDMI (Jan 15,12 – 15)
Jan 15,12-16: „Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší
lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu
vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť
jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Já jsem si vybral vás, ne vy mě.
Jonatan měl s Davidem velmi pevné přátelství. Pravé přátelství se pozná podle oběti, kterou jsme
schopni pro druhého udělat. Láska (přátelská) mezi věřícími lidmi ukazuje na Pána Boha (po lásce
poznají křesťany). Je to láska bez podmínek. Máme obrovskou výsadu stát se dokonce Božími přáteli –
protože Bůh si nás zamiloval ještě před našim narozením. Zemřel pro nás, a tak nám dokázal lásku. Jaká
jsou má přátelství? Nejsou jen proto, abych z nich těžil? Ježíš říká, že přátelství se pozná ne podle toho,
co říkáme, ale podle toho, jak se chováme, co děláme. Pokud děláme to, co říká Ježíš, pak jsme jeho
přátelé. Vztah přátelství je důvěrný – přátelé si navzájem věří, nepodrážejí nohy, v nouzi stojí při sobě
a není závislé na tom, jak se nám právě daří.

Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Střelba z praku – motiv střelby na Goliáše. Úkolem dítěte je střílet z praku na plechovky (nebo jiný
vhodný cíl). Stanovíme počet pokusů, vyhrává ten, kdo sestřelí více, nebo všechny rychleji.
2. Oblékání zbroje – motiv Davida před bojem s Goliášem. Úkolem dítěte je co nejrychleji si obléct
„zbroj“ (čepice jako přilba, pomocí pásku připevnit tyč – meč, obléct sukni/kalhoty a svetr jako
brnění apod.). Kdo to zvládne rychleji.
3. Uskoč – motiv hodu kopím na Davida. Úkolem dítěte je vyhnout se střelám soupeřů (papírové
koule nebo tenisový míček dle vzdálenosti). Všichni házejí proti jednomu, a tak se vystřídají. Kdo
uskočí více střelám?
4. Střelba šípy – motiv znamení mezi Davidem a Jonatanem. Úkolem je střelba z luku a trefit co
nejpřesněji dané místo.
5. Dělání blázna – motiv David bláznem. Úkolem dítěte je udělat ze sebe blázna jakýmkoli způsobem.
Ostatní pak hlasují o nejpřesvědčivějšího blázna. Vyhrává ten s největším počtem hlasů.

