
LEKCE 56: Z DAVIDOVA ŽIVOTA 

 

Biblický text k lekci: 2. Samuelova 21 - 24 

  

Cíle lekce:  

- Dítě je schopno říct, co bylo důvodem k tomu, že David zvítězil nad svými nepřáteli 

- Dítě ví, že měl David družinu věrných a statečných bojovníků, kteří mu pomáhali v bojích 

- Dítě vlastními slovy popíše příběh Davidova sčítání lidu a jeho důsledky 

- Dítě si uvědomuje, že nevěra Pánu Bohu vede k hříchu a ten, i když nemusí vypadat špatně, má 

negativní důsledky 

- Dítě ví, že poslechnout radu moudrých není na škodu, ale k užitku, a může ušetřit mnoho 

trápení 

- Dítě umí charakterizovat stručně vlastnosti oddanost a spolehlivost a uvede příklad oddanosti 

a spolehlivosti 

 

Klíčové verše:  

2. Samuelova 21,22: „Tito čtyři (pelištejští obři) pocházeli z obrů v Gatu. Padli rukou Davida a rukou 

jeho služebníků.“ 

2. Samuelova 22,49-50: „Ty mě z rukou mých nepřátel vytrhuješ, pozvedáš mě nad ty, kdo proti mně 

povstávají, ty mě násilníku vyrveš. Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat 

žalmy tvému jménu.“ 

2. Samuelova 24,2-3: „Král poručil Jóabovi, veliteli vojska, který byl s ním: „Obejdi všechny izraelské 

kmeny od Danu až k Beer-šebě. Spočítejte lid, chci znát počet lidu. Jóab králi namítl: „Nechť Hospodin, 

tvůj Bůh, zvětší lid, jak chce, třeba stokrát. Kéž na vlastní oči to král, můj pán, vidí. Ale proč král, můj 

pán, o to tak stojí?“ 

2. Korintským 7,16: „Mám radost, že se na vás mohu ve všem spolehnout.“ 

 

Biblická fakta: 

Pelištejci znovu bojují proti Izraeli a v boji je ohrožen sám David zápasníkem z Rafových potomků, 
život mu zachrání Abišaj. Boje s Pelištejci, z nichž mnozí byli obrovité postavy, nebylo vůbec 
jednoduché. 

Bůh však dal Davidovi nakonec nad všemi nepřáteli vítězství. David zpívá píseň (žalm), který hovoří 
o tom, jak ho Bůh zachránil před smrtí, vysvobodil ho od nepřátel – i když mnohokrát byl David 
v ohrožení života, na útěku, Bůh se o něho postaral – je to píseň vděčnosti. 

Davidova poslední slova jsou o tom, že Bůh si vyvolil jeho rod, aby vládl navěky. 

David měl ve své vojenské družině 30 udatných bojovníků, z nichž tři tuto skupinu vedli. A odvážně 
sestoupili do nepřátelského tábora, aby Davidovi přinesli vodu z betlémské studny. 

David sčítá lid (i navzdory připomínce Joába, že je to zbytečné) – chtěl znát jeho počet. 

Vojsko schopné boje bylo v Izraeli 800 000 a v Judsku 500 000 – dohromady 1 300 000 
bojeschopných mužů. 

David si uvědomuje, že sčítání nebylo dobré, vyznává svůj hřích Bohu a prosí jej o odpuštění. 

Prorok Gád sdělí Davidovi trest za hřích – má si vybrat: 3 roky hladu v zemi, 3 měsíce pronásledování 
před nepřáteli nebo 3 dny moru – David si vybírá mor (doufá, že se Bůh smiluje a mor zastavil – na 
poli Aravny Jebúsejského). 

David kupuje pole Aravny Jebúsejského i jeho skot a obětuje tam Hospodinu, který oběť přijal, a 
pohroma byla definitivně zastavena.  

 

 

 



Pro zvídavé: 

 Odvážní Davidovi mužové: Jošeb, Eleazar, Šama (nejsilnější trojice z Davidových mužů) 

 Další udatní mužové: Abišaj (velitel Třicecti), Benajáš (zabil lva) 

 Sčítání lidu trvalo 9 měsíců a 20 dnů 

 Díky moru zemřelo 70 000 mužů v celém Izraeli a Judsku 

 David zaplatil za pole Aravny Jebúsejského 50 šekelů (asi 580g) stříbra 

 

 

Myšlenky k 56. lekci (aplikace): 

 David vítězí nad nepřáteli, i když na první pohled to vypadá, že nevyhraje – stojí proti obrům 

z národa Pelištejců (z nichž pocházel i Goliáš) – když stojíš před obrem, překážkou, která se 

navíc objevuje znova a znova, může to vyvolávat strach, ale na Boží straně je vítězství, a to i 

když cesta k němu není jednoduchá 

 Davidovi bohatýři – byli proslaveni nejen svou silou a odvahou, ale také oddaností a věrností 

svému králi – velké vítězství se nemůže uskutečnit, pokud nejsme věrni v málu a nevítězíme 

v malých bojích 

 Věrnost se dnes moc nenosí, na scénu spíše nastoupila nevěra, nevěrnost, měnění barvy, 

nestání za svým názorem, přelétavost a vypočítavost – úspěch Davidových bojů spočíval mimo 

důvěry v Hospodina také ve věrnosti jeho družiny, bojovníků 

 Král David i přesto, že věří Bohu, tak jeho důvěra má díry, mezery – Bible nezatajuje Davidův 

plán sečíst lid – jakoby si (na rozdíl od kap. 22, kde vzdává chválu Bohu) chtěl najednou dokázat, 

že on je „king“, že má silnou armádu a je neohrožený – projevuje se tak hřích pýchy a nedůvěry 

Bohu – hřích se rodí v mysli tehdy, když je Bůh v pozadí 

 Joáb Davida varuje – dobrá rada moudrých a zkušených lidí nám může ušetřit spoustu trápení 

 Davida stíhá trest za nedůvěru Hospodinu, a i když hřích (jak je jeho zvykem) rychle vyzná, 

důsledky zůstávají (jako když popíšete promítací plátno fixem), navíc se promítají velmi citelně 

na jeho okolí, na ostatní lid (umírají kvůli němu na desetitisíce lidí) – hřích nese s sebou špatné 

důsledky, a nemusí se týkat jenom nás, ale může postihnout i naše okolí 

 Bůh odpouští, ale důsledky hříchu zůstávají (např. obžerství tloušťka a nemoci apod.) – správná 

reakce na hřích je vyznání viny 

 David nám může být vzorem v citlivém vztahu k Pánu Bohu a rychlém volání po odpuštění, ale 

i on chybuje – všichni děláme chyby, potřebujeme se učit Bohu důvěřovat 

 

Souvislost s Novým zákonem: ODDANOST A SPOLEHLIVOST ZNAKEM PEVNÉHO VZTAHU (2. 

Korintským 7,12-16)  

Biblický text: „Když jsem vám psal, nepsal jsem kvůli tomu, kdo se dopustil křivdy, ani kvůli tomu, komu 

bylo ukřivděno, nýbrž proto, aby se u vás před Bohem projevila vaše oddanost k nám. To je pro nás 

povzbuzením. Nadto však jsme se ještě mnohem více potěšili radostí Titovou, že jste vy všichni upokojili 

jeho mysl. Když jsem vás tedy před ním chválil, neudělali jste mi hanbu: stejně jako jsme vám ve všem 

mluvili pravdu, tak se také ukázalo, že naše chlouba před Titem byla oprávněná. Jste jeho srdci ještě 

bližší, když vzpomíná na poslušnost vás všech, jak jste ho přijali s uctivou pokorou. Mám radost, že se 

na vás mohu ve všem spolehnout. ‘“ 

Z dnešního příběhu si můžeme povšimnout věrnosti a oddanosti Davidových bohatýrů, bojovníků. Byli 

mu tak oddaní, že někteří z nich riskovali svůj život, aby se David mohl napít vody ze studny obležené 

nepřáteli. Oddanost a spolehlivost jsou vlastnosti, které upevňují lidské vztahy. Pokud jsme oddaní a 

spolehliví, pak v nás naše okolí má důvěru. Jedním ze znaků oddanosti je splnit to, co říkám, udělat to, 

co udělat mám, být k dispozici, když mě druhý potřebuje. Křesťan by měl mít tyto znaky nejen ke 

druhým lidem, ale také k Pánu Bohu. Oddanost se lépe „žije“, když ten, komu se oddávám, je spolehlivý 



a věrný. Na rozdíl od nás lidí, je Pán Bůh tím, na koho se můžeme 100% spolehnout. ON sám je pak 

vzorem pro nás, abychom byli spolehliví a splnili úkol, který dostáváme, abychom dostáli svým slibům. 

To upevňuje přátelství a dává životu člověka plusový kredit. 

  

 

Náměty pro činnosti s dětmi: 

1. Shoď soupeře – motiv boje s pelištejskými obry. Děti si dřepnou a spojí ruce pod koleny. 
Pohybovat se mohou buď skákáním, nebo chůzí „jako kuře“. Úkolem je dříve shodit soupeře. Za 
shození se počítá i odpojení rukou, či jiná poloha, než ve dřepu. Kdo zůstane jako poslední? 
2. Složení básně – motiv Davidovy děkovné písně. Úkolem je za daný časový limit (cca 5-10 minut) 
složit veršovanou báseň (rýmovanou) o vysvobození od nepřátel (děkovnou, báseň o vděčnosti) – 
rozhoduje jednak počet veršů, jednak držení se tématu a jednak celková originalita. 
3. Početní had – motiv Davidova sčítání lidu. Úkolem dítěte bude sečíst zpaměti početního hada – 
jednotlivé příklady budou jen na sčítání a odčítání. Čísla budou napsána na papírcích, které 
rozmístíme v daném pořadí po místnosti, venku (aby děti u toho chodily). Kdo trasu projde první a 
se správným výsledkem? 
Početní had: 
4. Obtížný úkol (rébus) – motiv těžkého rozhodování Davida. Úkolem dítěte je spojit 9 teček na 
obrázku jedním tahem, ale pouze čtyřmi čarami. 
Nápověda: čára může i vyjet ze čtverce. 
Zadání:                                                                  Řešení: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zdroj 4. úkolu: 
http://hadanky.atropin.cz/hadanky-a-hlavolamy--obrazove-hadanky--9-tecek-jednim-tahem 
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