
LEKCE 52: DAVID KRÁLEM JUDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ 

 

Biblický text k lekci: 2. Samuelova 1-4 

  

Cíle lekce:  

- Dítě popíše Davidovu reakci na Saulovu smrt 

- Dítě dokáže vyjmenovat velitele na Davidově a Íš-bošetové straně 

- Dítě vlastními slovy popíše příklad z boje mezi Davidovou a Íš-bošetovou stranou 

- Dítě vyjmenuje alespoň dva syny, kteří se Davidovi narodili v Chebrónu 

- Dítě si uvědomí Davidův pozitivní charakter v tom, že odplatu nechává na Hospodinu 

- Dítě chápe, že zlo plodí jen zlo a násilí má za následek opět násilí 

- Dítě ví, že zlo jde zastavit pouze dobrem 

- Dítě ví, že je lepší nechat odplatu Bohu, než brát soud do svých vlastních rukou 

 

Klíčové verše:  

2. Samuelova 1,12: „Naříkali, plakali a postili se až do večera pro Saula a pro jeho syna Jónatana i pro 

Hospodinův lid, pro dům izraelský, že padli mečem.“ 

2. Samuelova 3,1: „Boj mezi domem Saulovým a Davidovým se protahoval, David se stále vzmáhal, 

zatímco dům Saulův stále upadal.“ 

2. Samuelova 3,39b: „Ať Hospodin odplatí tomu, kdo páchá zlo, podle zla, jež spáchal.“  

Římanům 12,21: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ 

 

Biblická fakta: 

David se ve městě Siklag dozvídá od Amálekovce, nějakého mládence, že Saul a Jonatan jsou mrtví 
a že onen mládenec Saula zabil, i když ho o to umírající Saul prosil. 

David velmi naříká a je pln smutku nad Saulovou smrtí a nechá mládence z Amáleka zabít za to, že si 
dovolil zabít Hospodinova pomazaného, krále Saula. 

David jde do města Chebrón, spolu se svými manželkami Achinoam Jizreelskou a Abigail Karmelskou. 
Tam je judskými muži pomazán za krále. 

Abnér, velitel Saulovy armády se však spikne proti Davidovi a Saulova syna Íš-bošeta prohlásí za krále 
nad Izraelem. 

Mezi domem Davidovým a domem Saulovým se vede bratrovražedná válka. Davidova strana: velitel 
Joáb, dále bojovníci Abíšaj a Asáel x Íš-bošetova strana: velitel Abnér. Abnér zabíjí Asáela v boji. 

Boj mezi oběma stranami trvá několik let, nakonec Abnér přechází na Davidovu stranu, protože ho 
Íšbošet obviní, že usiluje o jeho korunu krále nad Izraelem. 

Abnér Davidovi slibuje, že přesvědčí jeho nepřátele v Izraeli, aby David mohl být králem i zde. Když 
však Abnér od Davida odchází, Joáb se to dozví a bez vědomí Davida Abnéra zabije (aby tak pomstil 
smrt svého bratra Asáela) 

David truchlil nad smrtí Abnéra, a tak lid v Izraeli poznal, že to nebyl Davidův úmysl, aby byl Abnér 
zabit. 

Po smrti Abnéra, ztratí Íš-bošet odvahu a celý Izrael s ním. Najdou se dva ničemové (Rekáb a Baana), 
kteří Íš-bošeta doma na posteli (bez boje, zbaběle) zavraždí – jdou se tím pochlubit Davidovi, že zabili 
toho, kdo usiloval o jejich život. David je nechal na místě zabít, usekl jim ruce a nohy. 

 

Pro zvídavé: 

  David složil žalozpěv nad Saulem a Jonatanem, tzv. Píseň o luku 

 Íš-bošetovi bylo 40 let, když se stal králem a kraloval 2 roky nad Izraelem 

 Asáel (bratr vojevůdce Joába) byl velmi rychlý běžec (měl nohy jako gazela) 



 Davidovi synové, kteří se narodili v Chebrónu: Amnón, Kileab, Abšalóm, Adoniáš, Šefatjáš a 

Jitreám (celkem 6) 

  

Myšlenky k 52. lekci (aplikace): 

 David reaguje velmi moudře a zbožně na Saulovu smrt – i když mu sám Saul usiloval o život – 

David reaguje pláčem nad neštěstím, nemá radost z pomsty a to je znak velmi vyzrálého 

charakteru. Jak často spíše říkáme: „Dobře mu tak“? 

 I kdy je Saul mrtev, David se stává králem jen části Izraele (Judska) – stále musí čekat, až mu 

Bůh dá celou zemi (trvá to 7 let) – a David je nám znovu vzorem v trpělivosti a čekání, nebere 

spravedlnost do svých rukou 

 Spravedlnost do svých rukou bere neznámý Amálekovec, Abnér, Joáb, velitelé loupežných hord 

– zabíjí „ve jménu dobra“ – ale končí (Joáb později, ale také), špatně 

 Odehrává se zde bratrovražedný boj – boj, zabíjení, násilí vždy plodí jen další násilí, válku válkou 

nejde zastavit – David to věděl, a tak sám od sebe nechce rozpoutávat další násilí a vraždit své 

protivníky, věří, že Bůh to má v rukou 

 I díky tomuto jedinečnému Davidovu jednání (hodného moudrému králi) je jeho pozice 

upevněna i u nepřátel (odpůrců), kteří jej zatím za krále neprohlásili 

 Příběh nám ukazuje naši lidskou touhu po odplatě, touze zavděčit se druhým, ukázat se, a 

udělat pro to třeba i podlé a hrozné věci – to v konečném důsledku vede k naší zkáze 

 Vzorem v lásce k nepřátelům je sám Ježíš, který se nechal ukřižovat, i když by mohl všechny 

porazit, zabít – ale tak by se nestal skutečně velikým 

 Skutečně velikým se nestaneš tehdy, když budeš na zlo reagovat zlem, jak se to běžně v tomto 

světě děje (státy neustále mezi sebou válčí a nikam, než k destrukci, to nevede) skutečně 

velikým se staneš tehdy, když budeš konat dobro, protože jedině dobro může přemoci zlo 

 

Souvislost s Novým zákonem: PŘEMÁHAT ZLO DOBREM (Římanům 12,17-21)  

Biblický text: „Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud 

to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží 

soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.‘ Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel 

hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. ‘ Nedej se přemoci zlem, 

ale přemáhej zlo dobrem.“ 

Tento biblický úsek nás učí velmi těžkému pravidlu, které na tomto světě není preferováno. Nemáme 

odplácet zlem za zlé. V naší lidské povaze (hříšné, pokažené) je přirozené, že máme tendenci, když nám 

někdo udělá něco zlého, mu to vrátit. Správně však to máme nechat na Pánu Bohu. Naopak máme se 

chovat k těm, co nám ubližují hezky. Byl jeden věřící voják, který byl svým velitelem šikanován za jeho 

víru v Boha. Jednou, když se tak modlil, ten velitel po něm hodil zablácené kanady. Voják mu je druhého 

dne ráno dal vyleštěné ke dveřím. Velitele to tak zasáhlo, pozval si ho k sobě do kanceláře a vyptával 

se ho, proč to udělal. Voják mu svědčil o Ježíši, že to on ho naučil takovému jednání. To velitele dohnalo 

až k slzám. Onen voják dobrem přemohl zlo. 

I v našem dnešním starozákonním příběhu jsme viděli, že zlo plodí jen další zlo. Ten, kdo někoho zabil, 

a myslel si, že udělal dobře, byl později sám zabit. Sám na to doplatil. Král David měl silný charakter 

právě v tom, že odplatu nechával na Hospodinu, a přesto nakonec zvítězil. 

 

Náměty pro činnosti s dětmi: 

1. Člunkový běh – motiv rychlého Asáela. Úkolem je co nejrychleji uběhnout vyznačenou 
vzdálenost. 
2. Variace bojů – motiv bojů mezi Judou a Izraelem. Úkolem budou boje mezi dětmi navzájem (dle 
pravidel). Hraje každý proti každému, za vítězství je 1 pomocný bod. Bod se pak sečtou. 



a) Vytlačení z kruhu. 
b) Zasáhnutí ručníkem balónku na ruce. 
c) Shození z lavice na žíněnku. 
3. Pyramida zla – motiv toho, že zlo plodí jen další zlo. Úkolem dětí bude během cca 2 minut vytvořit 
„početní pyramidu“ – nahoře 1, v řádku pod tím 2, ve třetím 4, ve čtvrtém 8 atd. a všechny řady 
sečíst. Zlo bude symbolizováno čtverečkem. Nejprve budou kreslit, a při počítání tyto čtverečky 
škrtat – křížek bude znamenat dobro. Na konci času se budou počítat jen ty čtverečky, které budou 
zaškrtané a jejich celkový součet. Vyhrává ten, s nejvyšším součtem. 
4. Dobro má sílu – motiv toho, že dobro vítězí nad zlem. Úkolem dětí bude za časový limit napsat 
co nejvíce situací, kdy na zlou situaci člověk reagoval dobře. Kdo vymyslí více situací?  

 


