LEKCE 51: DAVID JAKO BUDOUCÍ KRÁL 2
Biblický text k lekci: 1. Saumelova 24 - 31
Cíle lekce:
- Dítě vlastními slovy popíše, proč David Saula nezbil, i když k tomu měl příležitost
- Dítě porovná na základě příběhů osobu Saula a Davida
- Dítě popíše příběh, jak se David seznámil se svou manželkou Abigail
- Dítě chápe, že okultismus a věštění je něco, co má Bůh v ohavnosti a nesmí se dělat
- Dítě chápe chamtivost jako špatnou vlastnost a ví, že lepší je dávat než brát
- Dítě ví, že Bůh má svůj čas pro věci, které zaslíbil a člověk je nemusí uspěchat
- Dítě ví, že i v těch nejtěžších chvílích je možné přijít k Bohu, do jeho náruče
Klíčové verše:
1. Samuelova 24,7: „David svým mužům řekl: Chraň mě Hospodin, abych svému pánu, Hospodinovu
pomazanému, provedl něco takového. Nevztáhnu na něj ruku, vždyť je to Hospodinův pomazaný.“
1. Samuelova 30,6b: „David ale našel sílu v Hospodinu, svém Bohu.“
Efezským 5,3: „Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší
na svaté.“
Biblická fakta:
Saul dále pronásleduje Davida. V poušti En-gedí se jde Saul vymočit do jeskyně, kde číhá David se
svými muži. Může Saula zabít, ale nevztáhne ruku na Hospodinova pomazaného, uřízne jen kus
Saulova pláště, ale i to si pak vyčítá.
Davidovi služebníci prosí bohatého Nábala, který bydlí na Karmelu, aby dal Davidovi a jeho mužům
jídlo (hlídali mu dříve stádo). Nábal je však lakomý a nechce dát, proto se David rozhodne rodinu
Nábala vybít. Dozví se to krásná a chytrá žena Nábala – Abigail a sama připraví jídlo, které zaveze na
oslech Davidovi a jeho mužům.
Když se Nábal pak dozví, co Abgail s jeho majetkem udělala, ranní ho mrtvice a po 10 dnech zemře.
David si vezme Abigail za ženu.
David má další možnost zabít Saula, když se na poušti Zíf, spolu s Abišajem, vplíží do Saulova tábora
(Bůh způsobil, že spali tvrdým spánkem). Vzali od Saulovy hlavy jeho kopí a džbán. Abišaj Davida
přemlouvá, aby Saula zabil, David však nesáhne ani teď na Božího pomazaného. Saul zve Davida, aby
se vrátil, David mu však nevěří.
David bydlí přes rok v zemi Pelištejců (u krále Akíše), aby měl od Saula klid. Usídlil se v městě Siklag
(Ciklag). David podnikal bojové výpravy proti nepřátelům Izraele, ale králi Pelištejců říkal, že útočí na
Izraelce.
Po smrti Samuele se chystala opět bitva mezi Pelištejci a Izraelci. Saul se doptává Hospodina, ale ten
mu neodpověděl – vydal se proto k věštkyni, aby mu vyvolala proroka Samuela. Ten mu sdělí, že
Pelištejci ho porazí a zabijí, stejně jako jeho syny.
David po návratu z jedné z výprav zjistí, že jeho město (Siklag) bylo napadeno Amálekovci a všichni
zajatí (i celá jeho rodina). David se doptává Hospodina a na jeho pokyn se vydává pronásledovat
Amálekovce. Najde je i díky jednomu egyptskému otrokovi, který byl nemocný a jeho pán ho nechal
v poušti. David dopadl Amáleka a všechny pobil. Získal tak nazpět celou rodinu.
Pelištejci v boji proti Izraelcům v pohoří Gilboa zabili Saulovy 3 syny a šípem ranili Saula. Ten pak
sám spáchá sebevraždu tím, že si nalehne na svůj meč. Saulovi pak usekli hlavu a jeho zbroj rozeslali
po celé zemi. Tělo přibili na městskou hradbu. Obyvatelé Jábeše v Gileádu, které Saul dříve zachránil,
přišli pro jeho tělo a pohřbili Saula pod jábešským tamaryškem.

Pro zvídavé:
 Nábal měl 3000 ovcí a 1100 koz
 Abigail připravila 200 chlebů, 2 měchy vína, pět ovcí, asi 30kg praženého zrní, 100 sušených
hroznů a 200 hrud fíků
 Kromě Abigail si David vzal za manželku ještě Achinoam z Jizreelu
 David strávil u Pelištejců rok a čtyři měsíce
 Věštkyně, k níž šel Saul pro radu, se nacházel v En-doru
 Tři Saulovi synové zabití v pohoří Gilboa byli: Jonatan, Abindadb, Malkišuaa
Myšlenky k 51. lekci (aplikace):
 David dokáže čekat na Boží čas a nezabije Saula, i když ten mu dělá samé problémy – dokážeme
čekat na Boží jednání, nebo se snažíme věci uspíšit a udělat podle sebe?
 Skoupý Nábal – jeho chamtivé jednání bylo potrestáno – majetek je dobrý a v mnohém
usnadňuje život, nesmí se ale nikdy stát modlou – chamtivost je v Božích očích špatná
 I když je David Bohem vyvolený, tak na něj Bůh dopouští těžké situace – únos jeho rodiny – to,
že jsme Boží děti, ještě neznamená, že se budeme mít dobře.
 David se však obrací na Hospodina – v soužení našel sílu v Hospodinu – Bůh je připraven i v těch
nejtěžších chvílích být nám blízko a posílí nás
 Pozor na okultní praktiky – duchovní svět existuje, i když jej nevidíme – věštění, vyvolávání
duchů, horoskopy, amulety – to vše je něco, co je Bohu odporné a je třeba se mít před tím na
pozoru
 Bůh Davida chrání, i když žije v nepřátelské zemi, Saul má naproti tomu problémy i ve své
vlastní zemi – Bůh si své věrné dokáže ochránit kdekoli, i když to neznamená, že vše půjde
hladce
 Boží slovo se naplnilo – Saul i jeho synové jsou zabiti – to, co řekne Bůh, se vždy splní, jeho plán
dojde konce, i když to tak nemusí vypadat
 Obyvatelé Jábeše vrací Saulovi pomoc – dobré skutky, které druhým uděláme, se nám jednou
vrátí (zákon setby a žně)
Souvislost s Novým zákonem: CHAMTIVOST JE BOHU NEPŘÁTELSKÁ (Efezským 5,3 a 5)
Chamtivost je snaha shromažďovat, vlastnit, chtít vše pro sebe a nerozdělit se s druhými. Nábal byl
chamtivý a nechtěl něco ze svého rozsáhlého majetku dát Davidovi a jeho služebníkům. Chtěl si vše
nechat pro sebe. Bible v Novém zákoně hovoří o tom, že chamtivost je modlářství. Je to v podstatě
upřednostnění věcí před Pánem Bohem. Bohem se tak stává majetek, který už není prostředkem
k životu, nýbrž jeho cílem. Hromadit a hromadit majetek a pak mít z toho dobrý pocit. Majetek ale
věčný život nezajistí, naopak po smrti člověka se stane úplně bezcenným. Nábal díky své chamtivosti
zemřel a to, co nashromáždil, mu nebylo už k ničemu. Pozor na to, aby se majetek a jeho hromadění
nestalo cílem života. Pokud nám Bůh dopřál vlastnit majetek, tak toho využijme k rozdělení se s těmi,
kteří nemají, s chudými. To je jeden ze znaků Božího dítěte. Abigajil za to, že se rozdělila, se od manžela
chamtivce a hlupáka stala královou ženu. Bůh odmění ty, kteří raději dávají, než berou.

Náměty pro činnosti s dětmi:
1. Stříhání „pláště“ – motiv utržení pláště Saulovi. Úkolem dítěte je přiskákat na jedné noze k židli,
na níž visí balicí papír a z něj jednou rukou (kterou nepíše) ustřihnout proužek. Vrátit se zpátky. Hraje
se cca 3 minuty, kolik proužků stihne ustřihnout a přinést?
2. Jezení placky – motivem je jídlo od Abigail. Úkolem dítěte je co nejrychleji sníst 1 kus pita chleba
(placky).

3. Vezmi kolíček – motiv plížení se k spícímu Saulovi. Jedno z dětí má na sobě kolíčky (připnuté) a
má zavázané oči. Úkolem ostatních je sebrat co nejvíce kolíčku tak, aby nebyli chyceni (dotekem).
Časový limit cca 1-2 minuty. Pak se děti prostřídají.
4. Zasáhni soupeře – motiv boje proti Saulovi. Každé dítě má k dispozici tři papírové koule a úkolem
dítěte je zasáhnout soupeře dřív, než bude ono zasaženo. Hraje se všichni proti všem. Kdo vydrží
nejdéle, získává nejvíce bodů, druhý o bod méně, poslední 1 bod.

