PRACOVNÍ LIST K 53. LEKCI (David králem celého Izraele)
Úkol 1: Doplň správné slovo nebo vyber (zakroužkuj) správné z nabízených.
David byl prohlášen králem nad celým _______________ ve městě _____________. Bylo mu 30 / 37
let. Kraloval potom ještě 33 / 40 let. Za hlavní město si David zvolil _________________, když pobil
Pelištejce / Jebúsejce. Týrský král Ben-Hadad / Chíram mu daroval dřevo a řemeslníky, si David
nechal postavit _____________.
Úkol 2: David musel jako nový král odrazit útoky řady nepřátel. Rozšifruj názvy některých národů,
které David pobil, nebo zotročil. Tučné písmeno je první a všechna slova končí písmenem I.

Š T P E I L E T C I

_______________________

O C Á M B I

_______________________

I J R A M C A E

_______________________

D E C Ó I M

________________________

V M Á L I A E K C O __________________________
C Ó M A I N

__________________________

Úkol 3: Nakresli nějaký výjev z příběhu, jak David nechal převézt truhlu smlouvy do Jeruzaléma a
jednou větou ho popiš.

Úkol 4: Napiš, jak reagoval David, když truhla smlouvy konečně byla v Jeruzalémě a co mu na to
řekla jeho manželka.

Úkol 5: Napiš, co Bůh zaslíbil Davidovi, místo toho, aby mu David postavil chrám.

Úkol 6: Rozlušti verš, který hovoří o tom, co můžeme od Boha dostat skrze víru.

Řešení:

Klíč k šifře:

Biblický kvíz: Odpovědi najdeš v knize 2. Samuelova, kapitolách 5-10
Otázka
1. Kterou horu dobyl David také při dobývání
Jeruzaléma?
2. Kteří synové se narodili Davidovi
v Jeruzalémě? Napiš alespoň dva.
3. Kdo dopřál klid (dal vítězství) Davidovi nad
nepřáteli, které porazil?
4. Jak se jmenovali dva muži, kteří převáželi
truhlu smlouvy?
5. U domu koho a jak dlouho zůstala truhla
smlouvy, než se dostala do Jeruzaléma?
6. Jak se jmenoval prorok, který Davidovi
oznámil, že neostaví dům Hospodinu, ale Bůh
postaví „dům“ Davidovi?
7. Jak se jmenoval syn Jonatana, který zbyl ze
Saulova rodu jako poslední a David se o něho
staral?
8. Čím byl tento syn Jonatana zvláštní?
9. Napiš některé muže z Davidova týmu, a jakou
funkci zastávali.
10. Jak se jmenoval služebník, který se staral o
majetek posledního Jonatanova syna?

Odpověď

