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Úvod
Príbeh o Dávidovom živote je naplnený drámou, činnosťou a napätím. Možno budú deti poznať jednu alebo
dve z týchto lekcií, ale ostatné lekcie sú menej známe. Pri sledovaní Dávidovho života budeme vidieť jeho slabé,
ale i silné stránky. Uvidíme ho pri porážke aj pri víťazstve. Pripomenieme si, že Dávid bol taký istý človek, ako
sme my. Budeme sa učiť o Dávidovej viere v Boha. Modlíme sa, aby tieto lekcie priniesli slávu Bohu, aby si ich
On použil na to, aby veľa detí spoznalo Pána ako svojho Pastiera a stali sa ako Dávid deťmi podľa Božieho srdca.
(1. Samuelova 13, 14).

V každej lekcii uč a aplikuj ústrednú pravdu
Neuspokoj sa iba s vyučovaním biblických príbehov. V každej lekcii dôkladne vyučuj ústrednú pravdu a
aplikuj ju do života detí. Ku každej lekcii sme navrhli stručnú štruktúru, ktorá ti ukáže, na ktorom mieste máš učiť
ústrednú pravdu a aplikovať ju. ÚP znamená učiť ústrednú pravdu, ÚPS ukazuje, kde je ústredná pravda
aplikovaná pre spasené deti a ÚPN, kde je aplikovaná pre nespasené deti. Slobodne aplikuj ústrednú pravdu tam,
kde je vhodná v tvojom prípade. Napríklad v aplikácii je použité chlapčenské meno, ale v klube sú iba dievčatá.
Môže sa stať, že aplikácia je určená starším deťom, ale vaše deti sú malé. Urob potrebné zmeny.

Nespasené deti uč zvesť o spasení
Mnoho detí nevie skoro nič o tom, čo učí Písmo o spasení. Vyučovanie v ustálenej skupine (ako je Klub
Dobrej zvesti) by malo ísť do hĺbky. Nemôžeš v jednej lekcii učiť dôkladne niekoľko ústredných právd.
Ak učíš tieto lekcie týždeň po týždni, svedomito uč z týchto okruhov právd, aby deti vedeli, ako môžu byť
spasené. Učiť všetky pravdy v jednej lekcii nie je možné.
Okruhy právd:
Boh
Uč deti o Bohu, o Jeho vlastnostiach a diele: že je svätý, spravodlivý, mocný a milujúci Boh a osobne sa
zaujíma o každého z nás.
Pán Ježiš Kristus
Uč deti o osobe a diele Pána Ježiša Krista, o Jeho božstve, že bol človekom, o Jeho večnej existencii, o
Jeho narodení z panny, o Jeho dokonalom živote, Jeho smrti, Jeho telesnom zmŕtvychvstaní, Jeho nanebovstúpení,
Jeho prihováraní a o Jeho druhom príchode.
Hriech
Uč deti, že sú svojou prirodzenosťou a skutkami hriešnikmi a rebelmi voči svätému Bohu, a že trest za
hriech je úplné a večné odlúčenie od Boha.
Cesta k spaseniu
Uč deti, že spasené môžu byť iba vďaka dokonanému dielu Ježiša Krista na kríži, že sa majú a musia kajať
zo svojich hriechov a vierou prijať Krista a že dôsledkom nového narodenia bude ich život v poslušnosti Božiemu
Slovu.
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Uč spasené deti, aby rástli
Kresťanské deti potrebujú vedieť, ako majú žiť pre Ježiša Krista. Potrebujú byť vedené, aby lepšie
pochopili veľké pravdy z Božieho Slova. Pozorne im hovor o týchto pravdách a ukáž im praktické použitie v ich
každodennom živote. „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v
spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobný na všetko dobré.“ (2. Timoteovi 3, 16 - 17)

Buď deťom k dispozícii
Ako dôsledok tvojho vyučovania môžu mať niektoré deti otázky o kresťanskom živote alebo o spasení. Daj
im najavo, že im chceš pomôcť. Najlepšie je urobiť to v prvej časti lekcie, oddelene od biblickej lekcie.
Ak je to zahrnuté v lekcii, je nutné, aby to bolo oddelené od Božieho pozvania prísť ku Kristovi pre
spasenie. Ak to tak urobíš, nespôsobíš dieťaťu zmätok, či má prísť k tebe po radu alebo ku Kristovi pre spasenie.
Snaž sa zabrániť tomu, aby malo dieťa dojem, že ak má byť spasené, musí o tom s niekým hovoriť. Alebo, že je
spasené preto, že sa s tebou rozprávalo. Nikdy dieťa nevystavuj tlaku alebo iba emóciám. Jednoducho mu povedz,
že môže prísť za tebou s akoukoľvek otázkou, či je alebo nie je spasené. Dbaj na to, aby si na konci nebol príliš
zaneprázdnený, alebo sa príliš neponáhľal. Na konci tejto príručky nájdeš kroky pastoračného rozhovoru
s dieťaťom, ktoré chce prísť ku Kristovi.

Nacvič si umiestňovanie flanelografových figúrok
Prv než ideš učiť, nacvič si používanie názorných pomôcok a výmenu scén. Podrobne sa oboznám so
všetkými figúrkami a zapamätaj si, kde ich máš v lekcii použiť. Ku každej scéne dávame návrh, ale nie je
nevyhnutné ho dodržiavať. Celé učenie môže prebehnúť na jednom flanelovom pozadí.
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Prvá lekcia

IZRAEL SA ROZHODUJE PRE KRÁĽA

Písmo:

1. Samuelova 8. - 10. kapitola

ÚP:

Božie cesty sú lepšie ako ľudské cesty.

Aplikácie:

N: Obráť sa zo svojich hriešnych ciest na Božie cesty.
S: Stále musíš žiť tak, ako chce Boh.

Úvod:
Chcel si niekedy urobiť niečo podľa seba, svojím vlastným spôsobom?
Sled udalostí: Ľudia si žiadajú kráľa.
Samuel sa modlí.
Nevýhody mať kráľa.
Ľudia chcú kráľa aj napriek tomu.
Boh hovorí Samuelovi: „Zajtra…“
Saul hľadá oslice.
Saul stretáva Samuela.
Saul je pomazaný.
Vyvrcholenie: Saul je vyvolený - ale kde je?
Záver:
Saul je vyhlásený za kráľa.

ÚP 1

ÚPN 2

ÚPS 3

ÚPS 4, ÚPN 5

Verš na zapamätanie:
Navrhujeme, aby si v kombinácii s Dávidovým životom učil deti 23. Žalm. S prvou lekciou prečítaj celý
23. Žalm, ale verš z neho začni učiť až o týždeň.
Vysvetli, že tieto verše napísal Dávid, ktorý bol pastierom. Svojho Pána nazval svojím pastierom a hovorí,
že on sám je Pánovou ovečkou. Všetci, ktorí patria Pánovi, môžu s Dávidom hovoriť: „Hospodin je môj pastier,
nebudem mať nedostatku.“ (Žalm 23, 1).
Dať sa deťom k dispozícii:
Keď budeš hovoriť deťom, že Dávid bol jednou z Pánových ovečiek, môžeš sa ich spýtať, či Pána poznajú
a patria Mu. Zároveň môžeš povedať niečo podobné: „Možno nepoznáš Pána Boha ako svojho Pastiera. Možno
Boh hovorí do tvojho srdca a chceš byť spasený, ale máš otázky. Počúvaj pozorne dnešnú lekciu. Ak po skončení
lekcie nebudeš mať stále istotu, ako môžeš byť zachránený od hriechu, som tu, aby som ti pomohol. Prosím ťa,
príď a sadni si na jednu z týchto predných stoličiek, keď budú ostatní odchádzať domov. Ak ťa tam uvidím sedieť,
prídem k tebe a rád ti s pomocou Biblie vysvetlím, ako môžeš byť spasený.“
Názorné pomôcky:
Figúrky: D-1 až D-39 a D12.
Pozadie: vonkajšie alebo čistý flanel.
Pomôže ti, ak si ústrednú pravdu napíšeš na pás farebného papiera. Papier podlep zbytkami papiera, ktorý
zostane po vystrihovaní flanelografových figúrok.
Pás papiera umiestni na vrchnú časť flanelovej tabule, keď budeš prvýkrát učiť ústrednú pravdu (viď ÚP).
Nechaj ju na tabuli a ukáž na ňu vždy, keď ju budeš učiť.
Lekcia
Chcel si už niekedy niečo urobiť po svojom? Ja už áno. Aj Daniel chcel. Bol v dielni svojho otca. Rád
sledoval, ako jeho otec vyrába veci z dreva. Kým otec niečo robil, Daniel zdvihol malú pílu a kus dreva. Myslel si,
že by mohol robiť to, čo jeho otec. „Daniel, prestaň! Tú pílku držíš nesprávne! Ukážem ti to!“ kričal jeho otec.
„To je v poriadku, oci. Viem, čo mám robiť,“ povedal Daniel. Rýchlo sa pokúsil prepíliť kus dreva. Ach,
nie! Pílka sa šmykla a porezala Danielovi prst. Mal počúvnuť otca a urobiť to tak, ako treba.
Scéna 1: (Jednoduché alebo vonkajšie pozadie.)
Samuel a vodcovia.
Pred mnohými rokmi aj ľudia Izraela chceli ísť svojou vlastnou cestou. Už 450 rokov žili v krajine, ktorú
im dal Boh. Boh si vyvolil mužov, ktorí ich mali viesť a ukazovať im taký spôsob života, aký chcel od nich Boh.
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Dlhý čas bol ich vodcom Samuel. (Umiestni postavu Samuela, figúrku D-1.) Teraz bol však už starý. Ľud si
myslel, že už nepotrebuje na svojom čele kňaza. Mysleli si, že by bolo dobré mať kráľa, aby nad nimi vládol tak,
ako to bolo v iných národoch. Raz prišli Izraelskí vodcovia ku Samuelovi. (Umiestni vodcov, figúrku D-2.)
„Samuel,“ povedali, „starneš, tvoji synovia nebudú dobrými vodcami. Daj nám kráľa, aby nad nami
vládol!“
Kráľa! Či títo ľudia nevedeli, že Boh je ich kráľom? Izraelci sa líšili od všetkých ostatných národov. Ešte
nikdy nemali za kráľa človeka. Boh vládol nad nimi a dal im ich zákony. Človek môže byť zlomyseľný a krutý.
Človek ich môže zaviesť do hriešnych vecí. Boh však nie. Božie cesty sú lepšie ako ľudské cesty. Jeho cesty sú
dobré a správne, lebo Boh je dokonalý a nikdy nemôže urobiť chybu. Je svätý a múdry, teda všetko, čo robí, je
dokonalé. Biblia na dvoch miestach hovorí: „Božia cesta je dokonalá.“ (2. Samuelova 22, 31; Žalm 18, 30). Žiaden
kráľ ich nemohol viesť tak dobre ako Boh. Ľudia nerobili dobre, keď si žiadali kráľa. Bolo zlé, že chceli byť ako
iné národy.
Samuel sa veľmi hneval na ľudí. On sám roky verne slúžil Bohu. Viedol týchto ľudí a učil ich poslušnosti
Bohu, lebo Božie cesty sú stále najlepšie. Cítil, že ho odmietajú ako svojho vodcu. Samuel však nepovedal nikomu
nič, iba sa obrátil s modlitbou na Boha. (Figúrku 1 nahraď figúrkou 3.)
Scéna 2: (Také isté pozadie. Zober figúrku stojaceho Samuela D-1 a nahraď ju modliacim sa Samuelom D-3.)
Starší, modliaci sa Samuel.
Teraz sa Boh na ľud nahneval. Zhrešili, lebo si žiadali kráľa. (1. Samuelova 12, 19; Ozeáš 13, 11) Chceli
žiť svojím spôsobom, nie Božím. Chceli byť vedení viac kráľom, než Bohom. Samuel musel byť preto prekvapený
Božou odpoveďou na jeho modlitbu.
„Poslúchni, čo ti hovoria ľudia,“ povedal Boh Samuelovi. „Nie si to ty, proti komu sa obrátili. Obrátili sa
proti mne! Nechcú, aby som nad nimi vládol. Odvtedy, čo som ich vyviedol z Egypta, ma opustili a slúžili iným
bohom. Teraz sa opäť odo mňa odvrátili. Vypočuj ich žiadosť, ale jasne im povedz, čo znamená, keď bude nad
nimi vládnuť kráľ.“
Scéna 3: (Opakovanie zo scény 1.Figúrku D-3 nahraď figúrkou D-1.)
Stojaci Samuel a vodcovia.
„Naozaj viete, o čo žiadate, keď chcete kráľa?“ povedal Samuel, stojac pred vodcami ľudu. „Viete, aké to
bude, keď bude nad vami vládnuť kráľ? Zoberie vašich synov, aby bojovali v armáde. Zoberie vaše dcéry, aby mu
vyrábali voňavky a varili mu. Zoberie vám najlepšie polia a vinice, aby ich dal svojim služobníkom. Budete mu
platiť vysoké dane. Budete dokonca jeho otrokmi. Na konci budete plakať a budete si priať, aby ste nemali kráľa,
ale Pán vás nevypočuje.“
Či zmenili ľudia svoj názor? Či už viac nechceli kráľa?
„Chceme kráľa!“ odpovedali. „Chceme byť ako ostatné národy okolo nás. Náš kráľ bude naším vodcom a
bude bojovať naše boje. Chceme kráľa.“
Nerozumní vodcovia! Vedeli, čo chce Boh. Vedeli, že je lepšie poslúchať Boha, ale oni si vybrali svoju
vlastnú cestu. Nepočúvali varovania. Prečo to robili? (Nech odpovedajú deti.) Bolo to preto, lebo boli hriešnikmi.
Všetci sme sa narodili ako hriešnici a hriešnici chcú žiť svojím vlastným spôsobom. Boh povedal, že Ho máme
milovať celým svojím srdcom. Pán Boh by mal byť dôležitejší ako čokoľvek alebo ktokoľvek v našom živote. Ako
je to však s tebou? Je pre teba futbal alebo pozeranie televízie dôležitejšie ako Boh? Je tak ľahké milovať dobré
veci viac ako Boha! Boh povedal, že máme milovať iných tak ako seba; ale naše hriešne srdce spôsobuje, že
milujeme viac seba ako ostatných. Chcel si už niekedy jesť prvý alebo dostať viac, keď bolo niečo dobré na
jedenie? Alebo si niekoho nenávidel a bil si sa? Náš spôsob života sa veľmi odlišuje od spôsobu života, aký
vyžaduje od nás Boh. Sme takí hriešni a tvrdohlaví, ako boli Izraelci, keď chceli kráľa. (Figúrku D-1 nahraď
figúrkou D-3.) Keď sa Samuel znovu modlil, Boh mu povedal, že ľud by mohol mať kráľa. Samuel s ťažkým
srdcom poslal ľudí domov. (Odstráň figúrku D-2.)
Čoskoro opäť Boh prehovoril k Samuelovi. „Zajtra o tomto čase k tebe pošlem muža z krajiny Benjamín.
(Benjamín bolo meno jedného z 12 kmeňov, z ktorého sa skladali Izraelci.) Urobíš ho kráľom nad mojím ľudom.“
„Zajtra… muž… urobiť ho kráľom?“ Samuel mal určite vo svojej mysli veľa otázok, ale jediné, čo mohol
urobiť, bolo čakať. (Odstráň figúrku D-3.) Boh však pracoval. Pred dvomi dňami sa stratili dve oslice. Bolo to
časťou Božieho plánu. Boh vedel, kde boli tie dve oslice, ale čo je dôležitejšie, vedel, kto ich pôjde hľadať.
Scéna 4: (Vonkajšok.)

Saul a služobník.
Oslice patrili dôležitému farmárovi, ktorý sa volal Kíš. Oslice nemohli nájsť nikde v susedstve, preto Kíš
poslal svojho syna a sluhu, aby ich hľadali. (Umiestni Saula a služobníka, figúrky D-4 a D-5.) Prehľadávali doliny,
chodili po horách, prečesávali planiny. Nemohli však nájsť ani jednu Kíšovu oslicu. Po troch dňoch hľadania to
chcel Saul vzdať.
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„Vráťme sa domov,“ povedal sluhovi. „Môj otec sa bude viac strachovať o nás ako o oslice.“
„Počkaj chvíľu,“ odpovedal sluha. „Rozmýšľal som. Nachádzame sa blízko mesta Ráma a v ňom žije Boží
muž. Počul som, že je to veľký muž a všetko, čo povie, sa splní. Poďme a nájdime ho. Možno, že nám povie, kde
oslice sú.“
Saul súhlasil a tak sa vydali na cestu do Rámy. Keď vystupovali hore na kopec, stretli niekoľko dievčat,
ktoré išli pre vodu.
Scéna 5: (Vonkajšok. Pridaj figúrky D-6 a D-6a.)
Pridaj dievčatá a nádoby na vodu.
„Je tu Boží muž?“ opýtali sa dvaja muži.
„Áno, dnes prišiel. Keď vojdete do mesta, nájdete ho,“ vysvetľovali dievčatá. „Ľudia na neho čakajú, aby
požehnal obeť skôr, než si sadnú a začnú jesť. Ponáhľajte sa!“ (Odstráň figúrky D-6 a D-6a.)
Scéna 6: (Vonkajšok.)
Samuel stretne dvoch mužov.
Saul a sluha sa ponáhľali do mesta. Prvý muž, ktorého stretli, bol Samuel (Umiestni Samuela, figúrku D-1.)
nevedeli však, že on je muž, ktorého hľadali.
Keď Samuel uvidel prichádzať Saula, Boh k nemu prehovoril: „To je muž, o ktorom som ti hovoril. On
bude kráľom.“ Práve vtedy Saul podišiel k Samuelovi. „Môžeš mi povedať, kde nájdem Božieho muža?“ spýtal sa.
„Ja som muž, ktorého hľadáš,“ povedal Samuel. „Choď hore, kde čakajú ľudia, lebo budeš so mnou jesť.
Ráno ti poviem všetko, čo budeš chcieť. Mimochodom, nestrachuj sa o oslice, čo sa stratili pred tromi dňami. Už sa
našli. Nie si ty muž, ktorého hľadá celý Izrael?“
Saul bol ohromený! Ako mohol Boží muž vedieť o osliciach? A čo myslel tým: „Nie si ty muž, ktorého
hľadá celý Izrael?“ Saul nemal ani najmenšie tušenie o tom, že bude kráľom. Nemyslel si, že je dôležitý. Ľud chcel
kráľa a Boh im ho plánoval dať.
Tým, že Izraelci dostanú kráľa, dostanú aj príučku. Boh im ukáže, že Jeho plány sú lepšie ako ich sebecké
plány. Bolo nesprávne, že ho neposlúchali a chceli robiť veci svojím spôsobom. Niekedy je potrebné učiť dokonca
aj chlapcov a dievčatá, ktorí sú kresťania a veria v Pána Ježiša Krista, že Božie cesty sú lepšie ako ľudské cesty. Ak
si spasený, mal by si žiť takým spôsobom, ako chce Boh. Richard bol kresťan. Vedel, že Boh chce, aby poslúchal
svojich rodičov, učiteľov a školský poriadok. Richard však chcel patriť do partie. Chlapcom v partii nepovedal, že
je kresťan; bál sa, že by ho mohli vysmiať. Pripojil sa k partii, ktorá robila veľa zlého.
Potom sa však veci vymkli spod kontroly. Raz cez víkend nejakí chlapci rozbili okno na školskej jedálni.
Bol tam aj Richard a bol jedným z tých, koho chytili. Richard sa dostal do problémov a veľmi sa za seba hanbil.
Teraz vedel, že nemal ostať v partii, keď sa stal kresťanom. Boh použil túto situáciu na to, aby ho naučil, že má žiť
tak, ako chce Boh. Izraelci tiež potrebovali takúto príučku, preto im Boh dal kráľa, ktorého si žiadali.
Scéna 7:
Pridaj kuchára.
Muž, ktorý sa mal stať ich kráľom, bol zmätený všetkým, čo sa dialo. Čudoval sa, prečo s ním
zaobchádzajú ako s niekým dôležitým. Keď Saul a jeho sluha prišli do miestnosti, kde bolo pripravené jedlo zistili,
že tam už čakalo asi 30 mužov. Ako zvláštne sa cítili Saul a jeho sluha, keď im ponúkli najlepšie miesta na sedenie.
Nielen to. Kuchár dostal príkaz, aby dal Saulovi najlepšiu porciu mäsa. (Umiestni kuchára, figúrka D-7.) Boží muž
mal tento kus mäsa pre neho odložený odvtedy, ako sa plánovala táto slávnosť. Saul bol veľmi prekvapený. Veď,
bol iba synom farmára, ktorého poslali hľadať oslice. Teraz bol tu, obkolesený ľuďmi a rozprával sa so Samuelom,
mužom, ktorý hovoril v mene Boha. Saul dokonca zostal na noc v Samuelovom dome, prv, než sa vydal na cestu
domov.
Keď vyprevádzal Samuel, Boží muž, Saula von z mesta, sluhu poslali dopredu. Samuel chcel hovoriť so
Saulom osamote. „Mám pre teba odkaz od Boha,“ povedal. (Odstráň figúrku D-5.)
Scéna 8: (Vonkajšok.)
Samuel pomazáva Saula.
Samuel vybral z vnútra svojho plášťa zvierací roh, naplnený olejom. (Odstráň figúrku D-1.) Podišiel k
Saulovi a vystrúc svoju ruku, lial olej na jeho hlavu. (Umiestni Samuela figúrku D-8.) V tomto čase liatie oleja na
hlavu znamenalo, že táto osoba bola vybraná na určitú zvláštnu úlohu. Saul bol „pomazaný“, aby sa stal kráľom.
„Pán ťa vyvolil, aby si bol kráľom nad Jeho ľudom,“ povedal Samuel. Aby dokázal, že čo povedal, je
pravda, Samuel popísal, čo sa stane v nasledujúci deň. „Saul, najprv stretneš dvoch mužov pri hrobe,“ povedal.
„Povedia ti, že oslice sa našli a tvoj otec sa o teba strachuje. Potom stretneš troch mužov. Jeden ponesie tri
kozliatka, ďalší tri pecne chleba a tretí ponesie kožený mech s vínom. Dajú ti dva pecne chleba. Neskôr stretneš
6

prorokov, hrajúcich na hudobné nástroje a chváliacich Boha. Boh ťa bude viesť, aby si sa pripojil k nim a staneš sa
iným človekom.“
To všetko sa zdalo Saulovi veľmi zvláštne. Samuel však pokračoval: „Ak budeš vidieť, že sa dejú všetky
tieto veci, budeš vedieť, že Boh je s tebou. Prídem o sedem dní a poviem ti, čo máš robiť.“ (Odstráň Samuela,
figúrku D-8.)
Cestou domov Saul zistil, že všetko sa deje tak, ako povedal Samuel. Keď prišiel domov, všetci zbadali, že
Saul sa zmenil. Niečo bolo na ňom iné, ale nevedeli si to vysvetliť. Saul im o svojom pomazaní za kráľa nepovedal
nič. (Odstráň figúrku D-4.)
Scéna 9: (Vonkajšok.)
Samuel, zástup, Saul.
Jedného dňa sa to však všetci dozvedeli. V deň, keď Samuel, Boží muž, zvolal celý izraelský ľud.
(Umiestni figúrky D-1, D-2, D-6 a D-9.) Postavil sa a povedal: „Toto vám hovorí Pán Boh Izraela: „Vyviedol som
vás z Egypta a ochránil pred nepriateľmi. Dnes ste však odmietli svojho Boha. Povedali ste, že chcete kráľa.
Postavte sa podľa kmeňov a rodín.“
Samuel sa pozrel na zástupy kmeňov. „Kto bude kráľom?“ boli ľudia zvedaví. Najprv bol vybraný
benjamínov kmeň. Každá rodina z kmeňa podišla ku Samuelovi. Potom bola vybraná Kíšova rodina. Nakoniec
bolo oznámené Saulovo meno ako meno nového kráľa. Ale… kde je? Saula nebolo nikde vidieť. Viete, kde bol?
Boh to vedel a povedal to ľudu: „Saul sa skrýva pod batožinou.“
Možno bol Saul plachý alebo sa bál toho, čo ho čakalo. Ľudia ho išli hľadať a priviedli ho pred celý Izrael.
(Umiestni Saula, figúrku D-4.) „Vidíte toho, ktorého vybral Boh?“ zakričal Boží muž. „Medzi vami nie je nikto ako
on.“ Saul bol oveľa vyšší ako ostatní muži. Bol veľmi pekný a práve takého človeka chceli mať ľudia za kráľa.
„Nech žije kráľ,“ volali. „Nech žije kráľ! Nech ho Boh požehná!“ (Figúrku D-4 nahraď figúrkou D-12.)
Veľmi sa tešili, že budú ako iné národy a budú mať vlastného kráľa.
Na ceste domov sa skoro všetci radovali. (Odstráň všetky figúrky okrem D-1.) Len Boží muž bol veľmi
smutný, keď videl, ako si Izrael vybral to, čo chcel, človeka za svojho kráľa. Mali dôverovať iba Bohu. Boh ich
stvoril a vyvolil si ich za svoj národ. Iba On vedel, čo je pre nich najlepšie. Oni však chceli robiť veci svojim
vlastným spôsobom.
Ukázal ti dnes Pán Boh, že hoci si kresťanom, niekedy Ho neposlúchaš a robíš si, čo chceš? Božia cesta je
oveľa, oveľa lepšia. Nebuď ako Izraelci. Nebuď ako Richard, ktorý chcel robiť veci svojím spôsobom a byť
v partii, až dovtedy, kým nedostal od Boha tvrdú príučku. Práve teraz môžeš poprosiť Pána Boha ticho vo svojom
srdci, aby ti odpustil. Pros Ho, aby ti pomohol žiť iba tak ako chce On.
Ak ešte nie si kresťanom, nikdy si vlastne neopustil svoje hriešne chodníky. Tieto chodníky vedú k
večnému trestu. Pán Ježiš chce, aby si Mu dobrovoľne dovolil zmeniť tvoj život. Chce, aby si Mu dôveroval, že ťa
zachráni. Pán Ježiš zobral trest, ktorý si zasluhujeme my, ako hriešnici. Zomrel za nás. On je jediný, kto ti môže
pomôcť žiť správnym - Božím spôsobom. Chceš uveriť teraz v Pána Ježiša? Povedz Mu: „Drahý Pane Ježišu,
viem, že som chodil nesprávnymi cestami. Som hriešnik a potrebujem Ťa, aby si ma zachránil a priviedol na
správnu cestu. Verím, že si za mňa zomrel. Prosím Ťa, zachráň ma teraz.“ Ježiš povedal: „Ja som cesta.“ (Ján 14,
6). V tej chvíli, keď Mu uveríš, začneš ísť Božou cestou. Tou najlepšou cestou, jedinou správnou cestou. Uveríš
Mu dnes?
Navrhované aktivity na zapojenie detí:
Každému dieťaťu daj papier poskladaný na 4 časti (alebo štyri menšie papiere). Povedz deťom, aby
nakreslili štyri veci:
1. Čo chceli Izraelci.
2. Obrázok, ktorý znázorňuje, ako išiel Richard svojou cestou.
3. Obrázok, ktorý znázorňuje, ako si išiel ty alebo niekto iný svojou cestou.
4. Obrázok niekoho, kto ide Božou cestou.
Otázky na zopakovanie:
Tieto otázky budú použité na ďalšom stretnutí. Cíť sa slobodný a prispôsob ich veku detí.
1. Minulý týždeň sme sa učili o ľuďoch, ktorí chceli veci robiť podľa seba. Čo si žiadali? (Chceli kráľa.)
2. Prečo bol Samuel sklamaný tým, že chceli kráľa? (Povedal, že Boh je ich kráľom a mýlia sa, keď chcú, aby
nad nimi vládol človek namiesto Boha.)
3. Prečo chceli kráľa? (Chceli byť ako ostatné národy, ktoré mali kráľa ako svojho vodcu.)
4. Samuel ich varoval a oboznámil s právom kráľa. Vieš povedať, ako znelo Samuelovo varovanie? (Kráľ
zoberie ich synov do armády a dcéry, aby mu varili a dokonca boli otrokmi. Vezme im polia a vinice a budú
platiť dane.)
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5. Prečo chceme ísť vlastnými, a nie Božími cestami? (Chceme ísť svojimi cestami, lebo sme sa narodili s
hriešnym srdcom.)
6. Prečo dovolil Boh, aby sa oslice stratili? (Aby sa Saul a Samuel mohli stretnúť.)
7. Čo urobil Samuel Saulovi na znak toho, že sa má stať kráľom? (Jeho hlavu polial olejom.)
8. Kde sa skryl Saul, keď chceli všetci vidieť svojho nového kráľa? (Skryl sa medzi batožinu.)
9. Ak kresťanský chlapec alebo dievča urobí niečo nesprávne, napríklad ako Richard, čo by mal urobiť? (Mali by
povedať Pánovi, že je im to naozaj ľúto, poprosiť Ho o odpustenie a pomoc, aby to už viac neurobili.)
10. Ako môže byť niekto, kto chodí vlastnými hriešnymi cestami, privedený na Božiu cestu? (Musí sa odvrátiť od
svojho hriechu a prosiť Pána Ježiša Krista o záchranu.)
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Druhá lekcia

SAULOVA NEPOSLUŠNOSŤ

Písmo:

1. Samuelova 11. - 15. kapitola

ÚP:

Boh potrestá hriech.

Aplikácie:

N: Ak budeš pokračovať vo svojom hriechu, povedie to k večnému trestu.
S: Ďakuj Pánu Ježišovi, že zobral tvoj trest.

Úvod:
Ľud má svojho kráľa.
Sled udalostí: Samuel dáva ľudu pokyny.
Hromobitie a blesky.
Ľud pripúšťa svoj hriech - Samuel varuje.
Útok Filištíncov.
Saul neposlúcha.
„Tvoj syn nebude kráľom.“
Saul je vyslaný, aby zabil Amáléka.
Boh hovorí k Samuelovi.
Samuel poukazuje na Saulovu neposlušnosť.
Vyvrcholenie: Samuel zabíja Agaga.
Záver:
Samuel opúšťa Saula, ktorého odmietol Boh.

ÚP 1
ÚPN 2

ÚPS 3

ÚPN 4
ÚPN 5

Verš na zapamätanie: Žalm 23, 1: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.“
Názorné pomôcky:
Figúrky: D-11 až D-16, D-18 a D-19. Ako zástup v scénach 1 a 2, použi figúrky D-2 a D-9 z 1. lekcie.
Pozadie: vonkajšie, palác, spálňa alebo len čistý flanel.
Navrhujeme, aby si nepoužil pomník, figúrku 20, nakoľko nie je jasné, čo znázorňuje.
Urob si oblaky, podľa predlohy na konci tejto brožúrky, použijúc tmavý flanel. Môžeš pridať blesky zo
žltých prúžkov papiera alebo nití.
Priprav si pás papiera pre ústrednú pravdu. Napíš naň „Boh potrestá hriech.“ a podlep ho, aby si túto
pomôcku mohol použiť na flanelovej tabuli. Keď budeš prvýkrát učiť ústrednú pravdu, pripevni ju na hornú časť
svojej tabule (ÚP 1). Maj ju tam počas celej lekcie a ukáž na ňu vždy, keď ju budeš učiť alebo aplikovať.
Lekcia
Scéna 1: (Vonkajšie pozadie.)
Zástup, Saul, Samuel.
(Nadšene) „Hurá! Nech žije kráľ! Nech Boh požehná kráľa!“ Konečne mali Izraelci svojho kráľa!
(Umiestni zástup, figúrku D-11.) Saul už nebol plachým synom farmára. (Umiestni Saula, figúrku D-12.)
Zhromaždil obrovskú armádu 330 000 mužov a porazil zlomyseľných Ammóncov, ktorí napádali jeho krajinu. Ľud
si myslel, že je úžasné mať kráľa, ktorý ich vedie v bojoch.
Keď vyhrali bitku, Samuel si zvolal celý ľud do Gilgálu. (Umiestni Samuela, figúrku D-13.) Bol to čas na
zvláštny oznam. „Pozrite sa na svojho kráľa,“ zvolal. „Pán vám dal kráľa, ako ste si žiadali.“ Tento oznam však
obsahoval aj zvláštne varovanie. Samuel varoval ľudí: „Ak sa budete báť Hospodina a budete mu slúžiť a ak budete
poslúchať jeho hlas a ak nebudete odporovať reči Hospodinovej, ak budete aj vy aj kráľ, ktorý kraľuje nad vami,
nasledovať Hospodina, svojho Boha, bude vám dobre. Ale ak nebudete poslúchať hlas Hospodinov a budete
odporovať jeho rečiam, vtedy ruka Hospodinova bude proti vám, ako bola proti vašim otcom.“ (Učiteľ, ak chceš,
môžeš Samuelove slová prečítať z 1. Samuelovej 12, 14 - 15.)
Boží odkaz bol veľmi jasný. V Biblii vidíme, že ten istý odkaz platí pre teba i pre mňa: na všetkých, ktorí
sú neposlušní Bohu, čaká trest. Možno si myslíš, že neposlušnosť môže byť sotva hriechom, ale je! Pamätáš si, čo
sa stalo v záhrade Eden? Žili tam Adam a Eva. Boli dobrí, pokým poslúchali Boha. Boh im povedal, aby nejedli
ovocie z jedného stromu, ale oni ho obaja jedli. Obaja neposlúchli Boží príkaz. To bol prvý hriech človeka. Boh ich
potrestal. Pretože sa Adam a Eva stali hriešnikmi, všetci, čo sa narodili potom, prišli na svet ako hriešnici. Všetci
sme sa narodili so srdcom, ktoré nechce poslúchať Boha. Biblia nás nazýva „neposlušnými synmi“ (Efezským 2,
2). Napríklad, Boh nám prikázal, aby sme si ctili a poslúchali rodičov (2. Mojžišova 20, 12). Ak to nerobíme,
neposlúchame Boha a je to hriech. Boh nás varuje, ako varoval Izraelcov, že potrestá každý hriech.
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Áno, ľudia počuli varovanie, ktoré vyslovil Samuel. Chcel, aby mali úplnú istotu, že im hovorí pravdu.
Povedal toto: (Učiteľ prečítaj z Biblie 1. Samuelova 12, 16 - 17.) „Teraz sa však postavte a viďte túto veľkú vec,
ktorú Hospodin učiní pred vašimi očami. Či nie je dnes žatva pšenice? Volať budem k Hospodinu, aby dal
hromobitie a dážď a tak poznáte a uvidíte, že ste sa veľkého zla dopustili v očiach Hospodinových, keď ste si
žiadali kráľa.“
Scéna 2: (Vonkajšie pozadie. Figúrku D-13 nahraď figúrkou D-14, Samuel sa modlí. Plus názorné pomôcky
hromobitia. )
Samuel vyslovil Božie varovanie a potom sa modlil. Obloha sa začala zaťahovať. Veľké búrkové oblaky
zakryli slnko. (Umiestni pomôcky, ktoré si si vyrobil pre búrku a hromobitie.) Na oblohe sa blýskalo. Bili hromy!
Aká búrka! Ľudia sa báli. Bolo to skutočné Božie varovanie.
Teraz boli ľudia pripravení počúvať, čo hovorí Boh. „Zhrešili sme proti Bohu,“ volali „modli sa za nás, aby
sme nepomreli.“ (Odstráň hromobitie a figúrku D-14 nahraď figúrkou D-13.) Teraz vedeli, že chceli ísť svojou, a
nie Božou cestou. „Slúžte Bohu celým svojím srdcom,“ povzbudzoval ich Samuel, „Pán bude s vami, lebo sa Mu
zaľúbilo učiniť vás vyvoleným národom. Budem sa za vás modliť a budem vás učiť žiť dobrým a správnym
spôsobom. Zapamätajte si však: ak budete aj naďalej pokračovať v hriechu, vy a váš kráľ budete zničení.“
Aj pre teba má dnes Boh varovanie. Hovorí ti, že ak nie si zachránený od svojho hriechu, nikdy nevstúpiš
do Neba. Prečo Boh takto trestá hriešnikov? (Deti môžu povedať svoje návrhy.) Je to preto, lebo Boh je svätý. To
znamená, že je čistý a dokonalý; nikdy nehreší; všetko, čo robí, je správne. Boh nemôže dovoliť, aby bol hriech
tam, kde je On a nikdy hriech neprehliadne. Nikdy nepovie, že trochu hriechov nevadí. Boh tak nenávidí hriech, že
všetok hriech musí byť potrestaný. Navždy potrestá tých, ktorí Ho neposlúchajú.
Možno teraz premýšľaš a hovoríš si: „Ja nie som neposlušný Bohu.“ Povedal si niekedy o niekom lož, aby
si sa zachránil pred trestom? Alica rozbila kryštálovú vázu, ktorá stála na poličke, ale obvinila z toho svojho
mladšieho brata. Klamala. Boh v Biblii hovorí: „Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.“ (2.
Mojžišova 20, 16). To znamená: „O nikom nehovor klamstvá.“ Klamstvo alebo neposlušnosť voči tvojim rodičom
je neposlušnosť voči Bohu. Boh ti hovorí, aby si sa odvrátil od svojho hriechu, prosil Ho o odpustenie a záchranu.
Božie varovanie je vážne - On potrestá hriech. Počúval si pozorne toto varovanie? (Odstráň všetky figúrky.)
Scéna 3: (Vonkajšie pozadie.)
Saul s vojakmi, oltár, Samuel.
Určitý čas Izraelci dávali pozor na to, čo im povedal Boh. Kráľ Saul vládol ďalej. (Umiestni figúrku D-12.)
Za hranicami žili Filištínci. Mocní Filištínci boli už dlho nepriateľmi Izraela. Teraz sa zdalo, že to bude
vojna vojen, lebo Filištínci zhromaždili obrovskú armádu. Keď Saulovi muži uvideli vozy, zástupy jazdcov
a tisícky vojakov, veľmi - preveľmi sa báli. (Umiestni vojakov, figúrku D-15.) Vlastne, niektorí z nich sa rozhodli
ujsť skôr, ako bitka začala. Utekali sa skryť do jaskýň, do hôr alebo do hlbokých lesov. Dokonca aj tí, ktorí ostali
so Saulom, sa triasli strachom. Hľadeli na svojho kráľa, aby niečo urobil.
Saul však nevedel, čo robiť. Povedali mu, aby čakal sedem dní na kňaza, na Samuela. Kňaz mal pred
začiatkom bitky obetovať Bohu obeť a modliť sa. Sám kráľ nemal právo priniesť Bohu obeť. Táto úloha patrila iba
kňazovi. Boh mal prísne pravidlá, kto môže vykonávať obeť. V siedmy deň však kráľ Saul už nevydržal viac čakať.
Išiel dopredu a sám obetoval. (Umiestni figúrku D-16 obeť.) Stalo sa to krátko pred tým, ako prišiel Samuel, tak
ako sľúbil. (Umiestni Samuela, figúrku D-13.) „Čo si to urobil?“ zvolal. „Och, Samuel,“ povedal kráľ „čakal som
sedem dní, ale ty si neprichádzal. Moji vojaci utiekli. Filištínci sa približovali. Už som viac nemohol čakať a tak
som obeť spálil sám.“
„Bol si veľmi nerozumný,“ povedal prísne Samuel „neposlúchol si Boží príkaz. Kvôli tvojmu hriechu si
Boh vybral iného kráľa. Tvoj syn nebude ďalším kráľom.“ Samuel sa otočil a odišiel preč. (Odstráň figúrky D-13,
D-15 a D-16.)
Srdce kráľa Saula muselo byť veľmi smutné. Aké plány musel mať pre svojho odvážneho syna Jonatána.
Teraz Jonatán už nikdy nebude kráľom. Bola to Saulova chyba. Bol potrestaný a zaslúžil si to, lebo neposlúchol
Boží príkaz - zhrešil. Boh vždy potrestá hriech.
Všetci si zaslúžime trest, lebo všetci sme zhrešili. Biblia hovorí: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy
Božej.“ (Rímskym 3, 23). Vieš však, že niektorí ľudia nebudú nikdy za svoje hriechy potrestaní? Vieš, ktorí to sú?
Poviem ti niekoľko možných odpovedí a ty mi povieš, či sú správne alebo nie.
„Deti nikdy nebudú potrestané za svoje hriechy. Je to správne alebo nie? (Nechaj deťom priestor na
odpoveď.) Je to nesprávne, lebo Biblia hovorí, že všetci zhrešili, aj deti. Všetci zhrešili, teda všetci si zaslúžia, aby
boli potrestaní.
Ďalšia odpoveď: „Ľudia, ktorí si myslia, že sú dosť dobrí pre Boha, lebo sa modlia a čítajú Bibliu, nebudú
nikdy potrestaní za svoje hriechy.“ Je to nesprávne, lebo sami sa nemôžeme zbaviť hriechu, ani tým, že budeme
robiť dobré veci.
10

„Ľudia, ktorí veria v Ježiša Krista, nebudú nikdy potrestaní za svoje hriechy.“ Áno, to je správna odpoveď.
Ľudia sú zachránení pred trestom, lebo veria v Ježiša Krista.
Boh poslal svojho Syna na svet, aby zachránil ľudí od ich hriechov. Ježiš sa narodil bez hriechu a nikdy
nezhrešil. Musel však zomrieť. Boh položil na Ježiša hriechy miliónov ľudí a potrestal Ho za ne. Keď zomieral na
kríži, Pán Ježiš zvolal: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Matúš 27, 46). Bol odlúčený od svojho
nebeského Otca, lebo niesol trest za náš hriech. Pretože Ježiš zobral ten trest na seba, všetci, ktorí veria v Neho, sú
zachránení od večného trestu, ktorí si zasluhujú. Keď ti odpustil, povedal si Mu niekedy „ďakujem“? Prevzal tvoje
miesto a zomrel za teba. Povedal si Mu niekedy, ako veľmi Ho miluješ za to, že zobral tvoj trest na seba? Mal by si
Mu to hovoriť každý deň, keď sa modlíš. Ďakuj Mu za všetko, čo pre teba urobil. Buď vďačný za to, že tvoj hriech
je naveky vzdialený. Saulov hriech neodišiel. Boh mu povolil kraľovať ešte veľa rokov, ale tieto roky neboli
šťastnými. Izrael stále bojoval s armádou Filištíncov a Amálékovcov. (Odstráň Saula, figúrku D-12.)
Scéna 4: (Palác.)
Samuel a Saul.
Boh sľúbil, že jedného dňa potrestá Amálékovcov. (2. Mojžišova 17, 8 - 16). Pred mnohými rokmi sa
pokúšali zničiť Boží ľud, deti Izraela, keď putovali z Egypta do krajiny, v ktorej žijú dnes. Teraz prišiel čas
potrestať Amálékovcov za všetko, čo urobili.
Jedného dňa prišiel ku kráľovi Saulovi Samuel a povedal (Umiestni Samuela a Saula, figúrky D-13 a D12.): „Počuj Boží odkaz. Pôjdeš a naveky zničíš Amálékovcov. Znič ľudí, zvieratá, všetko živé aj neživé.“ Niekedy
Boh uvalí na ľudí v tomto živote veľký trest tak, ako to robí aj po ich smrti. (Odstráň všetky figúrky.) Saul
zhromaždil svojich tisíc vojakov a vydal sa do bitky. Amálékovci boli úplne porazení. Saul sa radoval sám zo seba.
„Urobil som všetko, čo chcel Boh,“ myslel si pre seba.

Scéna 5: (Jednoduché tmavé pozadie.)
Samuel a posteľ.
Poslúchol však Saul Božie pokyny úplne a zničil všetko? V noci po bitke sa Samuel veľmi trápil. (Umiestni
18 Nemohol spať, ale celú noc sa modlil. Boh mu povedal, že kráľ ho
Samuela a posteľ, figúrky D-18 a D-19.)
neposlúchol. (Odstráň všetky figúrky.)
Scéna 6: (Vonkajšie pozadie.)
Samuel, Saul.
Samuel sa skoro ráno vydal hľadať kráľa Saula. Zdalo sa, že Saul je nadšený. (Umiestni Saula a Samuela,
figúrky D-12 a D-13.) „Urobil som všetko, čo mi povedal Pán,“ povedal. „Ak je to tak,“ povedal Samuel, „čo
znamenajú tie bľačiace ovce a zvuky dobytka, ktoré počujem?“ „Och, to sú tie najlepšie ovce a dobytok
Amálékovcov. Vojaci si mysleli, že budú dobré na obetu Bohu, ale zvyšok sme zabili.“
„Počkaj!“ zvolal Samuel. „Boh ťa poslal, aby si úplne zničil Amálékovcov. Prečo si to neurobil?“ „Veď ja
som poslúchol,“ odpovedal kráľ Saul, „zničil som ich a kráľa Agaga som priviedol späť so sebou. Ľud priviedol
najlepšie zvieratá na obetovanie.“
„Ó, Saul! Čo si to urobil?“ Boh mu prikázal zničiť všetko, čo patrilo Amálékovcom, vrátane kráľa. Saul
neposlúchol Boha, ale nechcel si to pripustiť. Snažil sa predstierať, že urobil všetko, čo mal urobiť, pokúšal sa
obviniť iných. Možno nevidel, že čo urobil, bolo zlé. Možno si myslel, že urobil dobrý skutok, keď priniesol Bohu
zvieratá na obeť. Bolo to však zlé. Možno si aj ty dúfal, že Boh sa bude pozerať iba na tvoje dobré stránky
a zabudne na hriech, z ktorého si obvinený. Nech sa však akokoľvek snažíš byť dobrý, nikdy nebudeš dosť dobrý
pre Boha. Ak nepoprosíš Jeho Syna, aby ťa spasil, budeš navždy odlúčený od Boha na mieste, ktoré Biblia nazýva
Peklo. Na to myslí Boh, keď hovorí: „Odmena za hriech je smrť.“ (Rímskym 6, 23). Je to veľmi vážne, ak
neposlúchaš Boha. Práve to povedal Samuel kráľovi Saulovi. „Čo si myslíš, čo chce Boh väčšmi: obete alebo
poslušnosť? Poslušnosť je lepšia ako všetky obete!“ povedal Samuel. „Pretože si odmietol Božie slovo, On ťa
odmieta ako kráľa.“
Kráľ Saul povedal, že je mu to ľúto a prosil Samuela o odpustenie. Neľutoval to však skutočne. Bál sa iba,
čo povedia ľudia a čo sa stane s ním. Saul mal zabiť kráľa Agaga, ale držal ho ako väzňa, aby ukázal, že vyhral
bitku proti Amálékovcom .
Samuel sám zobral meč a zabil zlého kráľa Agaga. (Odstráň všetky figúrky.) Potom odišiel do Rámy a
nikdy viac už neprišiel Saula navštíviť. Bol však veľmi smutný. Každý deň plakal nad Saulovým hriechom. Saul sa
znepáčil Bohu, preto sa od neho odvrátil. Nechal ho bez svojej pomoci a požehnania. Aké je strašné, keď je niekto
odlúčený od Boha! Prečo sa to stalo Saulovi? Pretože neposlúchal Boha. Boh to urobí s každým človekom, ktorý
nie je spasený. Ak nie si spasený, tvoj hriech ťa od Boha oddeľuje. Ak budeš pokračovať vo svojom hriechu,
v neposlušnosti Bohu, budeš musieť byť za svoj hriech navždy potrestaný.
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Ak je ti to naozaj ľúto, môžeš byť od trestu zachránený. Ako môžeš byť zachránený? Veríš, že Ježiš
Kristus zobral na kríži trest za tvoj hriech? Veríš, že žije večne a je jediný, kto ťa môže zachrániť? Potom Mu
povedz, že sa chceš od hriechu odvrátiť. Povedz Mu, že si na Ňom závislý a pros, aby ťa zachránil od trestu, ktorý
si zaslúžiš. Povedz Ježišovi Kristovi, že v Neho veríš ako v svojho Pána a Spasiteľa. Ak tak urobíš, budeš navždy
zachránený. Nebudeš odlúčený od Boha, lebo Pán Ježiš zobral na kríži tvoj trest za hriechy. Uveríš Mu dnes?
Biblia hovorí: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený…“ (Skutky apoštolov 16, 31).
Navrhované aktivity na zapojenie detí:
Nasledujúce štyri vety napíš na tabuľu a vynechaj slová v zátvorkách:
Boh hovorí, že neposlušnosť (je) hriech.
Boh nás varuje (od) hriechu.
Boží Syn zobral trest (za) hriech.
Kresťanské deti sú zachránené (od) hriechu.
Na kartičky napíš slová: je, pred, od, nie je, pred, za, voči.
a povedz deťom, aby si vybrali tie najvhodnejšie slová na doplnenie medzier vo vetách.
Otázky na zopakovanie:
1. Učili sme sa o niekoľkých národoch, ktoré bojovali s Izraelcami. Vieš povedať meno jedného z nich?
(Ammónci, Filištínci, Amálékovci.)
2. Vieš povedať meno iného národa? (Použi túto otázku, keď súťažia dva tímy.)
3. Prečo je neposlušnosť voči rodičom hriech? (Lebo porušujeme Božie prikázanie. Boh povedal: „Cti otca
svojho i matku svoju.“)
4. Prečo boli ľudia tak veľmi prekvapení a vystrašení hromobitím? (Vedeli, že je to Božie varovanie, lebo obvykle
v tomto čase nebývajú také búrky.)
5. Ako nás Boh dnes varuje pred hriechom? (Prostredníctvom Biblie, učiteľov a kazateľov, ktorí nám hovoria, čo
je napísané v Biblii.)
6. Akú vec, určenú iba pre kňaza, urobil kráľ Saul? (Obetoval spaľovanú obeť za ľud.)
7. Aký trest mu oznámil Samuel za tento hriech? (V jeho rodine už nikto nebude kráľom.)
8. Ako zistil Samuel, že Saul opäť neposlúchol Boha a nezničil úplne Amálékovcov? (Povedal mu to Boh.
Neskôr počul zvuky zvierat a Saul mu povedal o kráľovi Agagovi.)
9. Bol Saul hneď pripravený uznať si svoj hriech a prosiť Boha o odpustenie? (Nie. Pokúšal sa obviniť iných
a hovoril, že čo spravil, bolo dobré.)
10. Stačí povedať: „Je mi ľúto“, ako to urobil Saul? Znamená naše „Je mi ľúto,“ že sú nám odpustené hriechy?
(Ak povieme: „Je mi ľúto,“ musíme to naozaj tak myslieť. Musíme sa kajať, odvrátiť sa od svojho hriechu
a chcieť byť iní. Musíme sami volať na Pána, aby nás zachránil od našich hriechov.)
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Tretia lekcia

BOH SI VYVOLÍ KRÁĽA

Písmo:

1. Samuelova 16. kapitola

ÚP:

Boh vidí a pozná tvoje srdce.

Aplikácie:

N: Boh vidí, že tvoje srdce je hriešne - potrebuješ Boha, aby zmenil tvoj život a dal ti nové srdce.
S: Boh vidí, že tvoje srdce je v poriadku, lebo Ježiš ťa spasil, ale keď zhrešíš, musíš Mu to vyznať.

Samuel smúti za Saulom.
Úvod:
Sled udalostí: Boh hovorí k Samuelovi.
Boh vysiela Samuela do Betlehema.
Samuel sa pozerá na Elíába.
Samuel sa pozerá na šiestich synov.
„Sú toto všetky tvoje deti?“
Pastier Dávid.
Dávida zavolajú domov.
Boh si vyvolí Dávida.
Dávid je pomazaný.
Dávid sa vracia k ovciam.
Saul posiela po Dávida.
Vyvrcholenie: Dávid hrá pre Saula.
Záver:
Saul a Dávid spolu v paláci.

ÚP1
ÚP2
ÚPN3
ÚPN4
ÚPN5
ÚPS6

ÚPN7

Verš na zapamätanie: Zopakuj prvý verš Žalmu 23 a znovu ho vysvetli.
Názorné pomôcky:
Figúrky: D-21 až D-33.
Pozadie: vonkajšie alebo palác alebo iba čistý flanel.
Môžeš tiež použiť pás papiera s ústrednou pravdou. Na farebný papier napíš: „Boh vidí a pozná tvoje
srdce.“ Umiestni ho na hornú časť tabule.

Lekcia
Scéna 1: (Jednoduché alebo vonkajšie pozadie.)
Samuel.
„Samuel, prečo si taký smutný?“ prehovoril Boh k Samuelovi. (Umiestni Samuela, figúrka D-21.)
„Nemôžeš donekonečna smútiť za Saulom, lebo som ho odmietol ako kráľa nad Izraelom.“ Pamätáš si, prečo Boh
odmietol Saula? (Nechaj priestor deťom, aby povedali o Saulovom hriechu.) Áno, lebo Saul zhrešil, neurobil to, čo
mu povedal Boh. Je síce pravda, že Saul povedal, že je mu to ľúto, ale Boh vedel, čo je v jeho srdci. Boh vedel, že
ešte stále chce ísť svojou, nie Božou cestou. Boh vie všetko o všetkých. On nás stvoril. Stvoril naše telá aj naše
mysle. Vidí a pozná každú myšlienku, pocit alebo túžbu, ktorú sme mali. Povedal, že vidí naše srdcia. (Na vrchnú
časť tabule umiestni ústrednú pravdu.)
Boh vedel, prečo je Samuel smutný; bolo to kvôli Saulovmu hriechu. Teraz mal Boh pre Samuela úlohu.
„Samuel, zober olej na pomazanie a choď do Izajovho domu v Betleheme. Jedného z jeho synov som si vyvolil za
nového kráľa,“ povedal Hospodin. „Zober zviera a obetuj mi ho. K obeti zavolaj Izaja a ja ti ukážem, koho máš
pomazať.“ Tak Samuel nalial olej do zvieracieho rohu, ktorý používal na pomazanie a odišiel do Betlehema.
Scéna 2: (Vonkajšie pozadie.)
Samuel, oltár, Izaj, 7 synov.
Prípravy boli ukončené a starejší mesta boli pozvaní. Bol tam aj Izaj a jeho sedem synov. (Umiestni oltár,
Samuela, Izaja, synov, figúrky D-21 – D-26.) Samuel nemohol odtrhnúť oči od najstaršieho syna. Volal sa Elíáb.
Dobre vyzeral a bol veľmi vysoký. V biblických časoch bol najstarší syn najdôležitejším členom rodiny. Bol on ten
muž, ktorého chcel Boh urobiť kráľom? „Pre ľud by bol dokonalým vládcom,“ pomyslel si Samuel. Samuel asi
zašepkal k Bohu tieto slová: „Je to ten, ktorý má byť pomazaný?“ „Nie, Samuel,“ prišla odpoveď od Boha.
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„Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, tohoto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek.
Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“ (1. Samuelova 16, 7). Samuel sa mýlil.
Posudzoval Elíába podľa jeho výzoru. My často robíme to isté. Vidíme, ako ľudia vyzerajú a čo robia. Keď sa
pozriem na teba, vidím niekoho, kto rád chodí do Klubu Dobrej zvesti, spieva piesne a počúva biblické príbehy.
Neviem však o tebe všetko. Iba jeden to vie - Boh. Vidí, akí sme naozaj - ty a ja. Vidí moje aj tvoje srdce. Srdce,
o ktorom hovorím a ktoré vidí Boh, nie je to, ktoré pumpuje krv do tvojho tela. Keď Boh hovorí, že vidí tvoje
srdce, znamená to, že vidí tvoje „ja“, to „ja“, ktoré bude žiť naveky, aj potom, keď zomrie tvoje telo. Boh vidí
a vie, čo miluješ alebo čo nenávidíš. Vidí, čo si myslíš, vidí, čo si praješ, vidí, kým chceš byť. Každý z nás sa
narodil s hriešnym srdcom, preto myslíme na hriešne veci a robíme ich.
Vieš, prečo sa mačka správa ako mačka, a nie ako zajac? (Nechaj priestor deťom.) Áno, je to tak. Správa sa
ako mačka, lebo sa narodila ako mačka. Hrešíme, lebo sme sa narodili ako hriešnici - narodili sme sa s hriešnym
srdcom. Aby sme boli dobrí, potrebujeme nové srdce od Boha; potrebujeme Boha, aby zmenil naše životy. Iba On
môže spôsobiť, že Ho budeme poslúchať a robiť to, čo je správne. On vidí aj tých, ktorých srdce je stále hriešne srdce, ktoré je ako Elíábovo srdce.
Boh nechcel, aby bol Elíáb kráľom. (Odstráň Elíába, figúrku D-24 spred Samuela.) Samuel sa otočil, aby
sa pozrel na druhého syna. Volal sa Abínádáb. Možno on je ten, ktorého si Boh vyvolil za kráľa. Ale nie! Správa
bola rovnaká. „Boh si ho nevyvolil.“ Izajovi synovia, jeden po druhom, boli odmietnutí Bohom. Žiaden z nich
nemohol byť kráľom, lebo Boh hľadel hlbšie ako iba do ich pekných tvári a mocných tiel. On vedel všetko
o Izajových synoch a vie všetko aj o tebe. Pred svojimi rodičmi alebo učiteľmi môžeš predstierať, že si dobrý, ale
Boha nemôžeš oklamať. Vidí tvoju pýchu a závisť. On vie, ako si v sebe nadával, keď ťa tvoja mama poslala za
trest skôr do postele. Videl, čo si urobil za otcovým chrbtom, keď ti nedovolil ísť hrať sa von. Boh nám prikázal v
Biblii, aby sme si ctili svojich rodičov, ale my to často porušujeme. Zhrešil si a Boh to vie. Nemôžeš nič pred Ním
skryť, lebo ťa pozná tak, ako poznal týchto siedmych bratov. Boh neprijal žiadneho z nich. Vybral si niekoho
iného. Koho však? To Samuel nevedel pochopiť. Či ho neposlal Boh do Izajovho domu? Nepovedal Boh, že jeden
z Izajových synov bude kráľom? „Boh si nevybral ani jedného z nich,“ povedal si Samuel. „Sú to všetci tvoji
synovia?“
„Ostáva ešte jeden syn,“ odpovedal Izaj. „Najmladší.“ Tento nebol pri obetovaní. V tých dňoch a v tejto
krajine bol najmladší syn považovaný v rodine za najmenej dôležitého. „Je na poli a dáva pozor na ovce,“ povedal
otec. Bola to úloha najmladšieho syna. Volal sa Dávid. (Odstráň všetky figúrky alebo prikry tabuľu s figúrkami
iným pozadím.)

Scéna 3: (Vonkajšie pozadie. Umiestni Dávida a ovce, figúrky D- 27 a D-28a-b-c-d.)
Dávid, ovce, Dávid s harfou.
Vieš si predstaviť Dávida, ako každé ráno vyvádza ovce von z košiara a vedie ich na kopce pri Betleheme?
Jeho povinnosťou bolo nakŕmiť ich, napojiť ich a starať sa o ne. Niekedy to bola nebezpečná práca, lebo v horách
číhali na ovce levy a medvede, ktoré ich chceli zožrať. Dávid si však plnil svoju prácu verne bez ohľadu na to, aké
ťažké to bolo.
Možno v ten deň mal Dávid svoju harfu so sebou. Harfa bola jeho najobľúbenejším hudobným nástrojom.
(Odstráň Dávida, figúrku D-27 a nahraď ho Dávidom s harfou, figúrky D-29 a D-30.) Veľmi rád hral a spieval.
Spieval Pánovi. Dávid miloval Pána Boha celým svojím srdcom. Aj on sa narodil s hriešnym srdcom, ale bol iný.
Dávid uveril Pánu Bohu, že zobral všetky jeho hriechy. Jedného dňa Dávid povedal Bohu: „Ale ja sa nadejem na
tvoju milosť; moje srdce bude plesať v tvojom spasení.“ (Žalm 13, 6).
Boh zobral jeho hriech, zmenil jeho život a Dávid bol v Božích očiach dobrý. Boh vidí aj teba. Si dobrý
v Jeho očiach tak ako Dávid? Uveril si v Pána Ježiša Krista, prosil si Ho, aby zmenil tvoj život a urobil ťa dobrým
v Božích očiach? Možno chceš, aby bol vzatý aj tvoj hriech, ale nevieš ako sa to môže stať. Ak to nebudeš vedieť
ani po dnešnom rozprávaní, príď za mnou a ja ti to znovu vysvetlím. Po skončení príď dopredu a sadni si na miesto
v predných laviciach. Budem rád, ak ti budem môcť zodpovedať otázky o tom, ako sa stať dobrým pred Bohom. Je
dôležité byť dobrým ako bol Dávid. (Na chvíľu sa zastav.)
„Dávid! Dávid!“ Volal niekto, utekajúc po stráni. „Dávid, volajú ťa domov - ponáhľaj sa!“ Dávid rýchle
opustil stráň a vydal sa na cestu domov. (Odstráň všetky figúrky. Ak si predošlú scénu prikryl flanelom, odstráň ho.
Ak nie, umiestni figúrky zo scény 2.)
Scéna 4: (Vonkajšie pozadie. Zopakuj scénu 2: oltár D-22, Samuela D-21 a synov D-24 – D-26.)
Zopakuj scénu 2 a Dávid.
Dávid bol zdravý a dobre urastený. Všetci ho považovali aj za pekného. (Umiestni Dávida, figúrku D-27.)
Len čo ho zbadal Samuel, vedel, že je to dobrý mladý muž. Pochopil však, že ho nemá súdiť podľa vzhľadu. Iba
potom prehovoril Boh k Samuelovi.
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„Pomaž ho, to je ten, ktorého som si vyvolil.“ Prečo si vybral Boh Dávida za kráľa? Bolo to preto, že bol
pekný, silný a odvážny? Bolo to preto, že bol veľmi schopný? Nie, bolo to preto, lebo jeho srdce bolo dobré
v Božích očiach. Pamätaj na to, čo hovorí Boh: „Človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na
srdce.“ (1. Samuelova 16, 7). Boh vedel, že Dávidovo srdce je dobré. Dávid miloval Boha. Uveril Bohu, že ho
spasí, keď bol ešte mladý a vedel, že Boh sa bude o neho stále starať ako pastier, ktorý sa stará o ovce. Vlastne,
jedna z jeho piesní sa začína slovami: „Hospodin je môj pastier.“ Vie niekto, kde sú v Biblii tieto slová? Áno, je to
23. Žalm, prvý verš.
Máš Boha, ktorý sa o teba stará ako tvoj pastier? Nemáš Ho, ak je tvoje srdce hriešne a nie je pred Bohom
v poriadku. Boh však poslal kvôli hriešnikom ako si ty na tento svet svojho Syna, Pána Ježiša Krista. Prišiel, aby na
seba zobral ten strašný trest za hriech. Zomrel na kríži, aby mohlo byť odpustené tým, ktorí majú hriešne srdcia
a aby mohli prijať nový život od Boha. Pán Ježiš vstal z mŕtvych a všetci, ktorí sa odvrátia z hriešnej cesty a uveria
Mu, budú mať srdcia, ktoré sú čisté v Božích očiach. Uveríš Pánu Ježišovi, aby bol tvojím Pastierom? Iba On môže
dať tvoje srdce pred Bohom do poriadku. Boh vidí a vie, či je tvoje srdce čisté, lebo vie a vidí všetko.
Boh už dlho vedel, ktorý z Izajových synov bude kráľom. Keď Samuel zistil, že Boh si vybral Dávida,
zobral svoj roh a vylial olej na Dávidovu hlavu. (Odstráň Dávida, figúrku D-27 a nahraď ho kľačiacim Dávidom,
figúrka D-29, daj roh Samuelovi do ruky, figúrka D-31.) Takéto pomazanie olejom znamená, že sa s človekom
stane niečo zvláštne. Samuel to ľudu neoznámil. Keď sa skončila obeť a bolo po slávnosti, odišiel do Rámy a už
nebudeme o ňom počuť. (Odstráň všetky figúrky alebo opäť ich zakry flanelom.)
Scéna 5: (Vonkajšie pozadie.)
Dávid s ovcou.
A Dávid? Odišiel žiť do paláca? Zanechal svoju prácu pastiera? Nie! Vrátil sa späť na pastviny ku svojim
ovciam. (Umiestni Dávida a ovcu, figúrky D-27 a D-28a-b-c-d.) Akú radosť musel mať Boh z Dávidovho
správania. Nehundral, ani sa nesťažoval, keď ho poslali späť k ovciam. Nepovedal pyšným hlasom: „Teraz som
niekto dôležitý, nájdite si niekoho iného, aby sa staral o ovce.“ Dávid žil aj naďalej pokorne. Veriaci chlapec alebo
dievča, si ako on, alebo sa vyvyšuješ, aký si múdry, keď napíšeš dobre písomku? Boh vidí tvoje srdce a vie o tebe
všetko. Vie, že tvoje srdce je v poriadku, lebo si Mu uveril. To však neznamená, že už nikdy nezhrešíš. Kresťania
by nemali hrešiť, ale niekedy zhrešia. Dostali sme nové srdce, novú prirodzenosť od Boha, ale pretože sme sa
narodili ako hriešni, niekedy robíme zlé veci. Aj keď sú naše hriechy odpustené a sme dobrí v Božích očiach, nikdy
sa úplne nezbavíme hriechu, až kým nepôjdeme do Neba. Boh to nenávidí, keď hrešíš. Tvoje priateľstvo s Ním
je hriechom narušené. Čo môžeš robiť? Nepotrebuješ byť znovu spasený, ale musíš povedať Bohu, že si zhrešil. On
chce, aby si mu povedal o všetkom, čo si urobil zlé. On hovorí: „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný
a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ (1. Jánov 1, 9). Kresťan, ak si zhrešil,
pros Boha o odpustenie, pros Ho, aby ti pomohol žiť pre Neho tak, ako žil Dávid.
Od toho dňa, čo bol Dávid pomazaný, spočinul na ňom Pánov Duch a ostal s ním. Boh žil v Dávidovi,
dával mu silu, aby mohol robiť veci, ktoré Boh od neho chcel. Ak si kresťan, žije v tebe Boží Svätý Duch, aby ti
dal silu poslúchať a žiť pre Boha. (Odstráň všetky figúrky.)
Scéna 6: (Palác.)
Saul, sluha, Dávid s harfou.
Tu bol už niekto, kto by mal žiť pre Boha a poslúchať Ho, ale nerobil tak. Bol to kráľ Saul. (Umiestni
Saula, figúrku D-32.) Hriech v Saulovom srdci stále rástol a rástol. Kvôli tomuto hriechu boli v Saulovom živote
chvíle, keď sa veľmi hneval a jeho sluhovia sa báli, že sa zbláznil. Jeho sluhovia dostali nápad. Povedali kráľovi:
„Pošli jedného z nás hľadať niekoho, kto vie dobre hrať na harfu. Keď budeš mať problémy, môže ti zahrať
a hudba upokojí tvoje nervy.“ „Áno,“ pomyslel si Saul, „to je dobrá myšlienka. Nájdite mi takého muža.“ prikázal.
„Poznám takého muža,“ povedal jeden zo služobníkov. (Umiestni služobníka, figúrku D-33.) „Je výborný
hudobník, je odvážny a múdry a Boh je s ním. Žije v Betleheme. Jeho otec sa volá Izaj.“ Vieš, o kom hovoril? Áno
- bol to Dávid. (Odstráň figúrku D-33.) „Pošli mi Dávida, tvojho syna, ktorý sa stará o ovce,“ to bol odkaz, ktorý
dostal Izaj. Čoskoro bol Dávid v paláci. (Umiestni Dávida a harfu, figúrky D-29 a D-30.) Saul si ho veľmi obľúbil
a obľúbil si aj jeho hudbu. Vždy, keď mal Saul problémy, priviedli Dávida, aby mu zahral.
Aké zvláštne! Kráľ Saul bol odmietnutý Bohom kvôli svojmu hriechu. Jedného dňa už nebude izraelským
kráľom. Ten, ktorý bude na jeho mieste, mu teraz sedel pri nohách a hral na harfe, ale Saul to nevedel. Saul mal
srdce, o ktorom Boh vedel, že je hriešne a nie je v poriadku. Ale Dávid mal srdce dobré v Božích očiach. Ak by sa
Boh dnes pozrel do tvojho života, čo by uvidel? Ak si nikdy neuveril Kristovi, vidí, že tvoje srdce je hriešne. Boh
hovorí, že pozná srdcia všetkých ľudí (Skutky 1, 24). „Niet spravodlivého ani jedného.“ (Rímskym 3, 10). Žiaden
chlapec alebo dievča nemá dobré srdce v Božích očiach okrem tých, ktorí uverili Pánu Ježišovi ako svojmu
Spasiteľovi a Pastierovi. Ježiš Kristus je jediný, kto môže dať tvoje srdce do poriadku. Uveril si Mu už niekedy?
Môžeš povedať: „Hospodin je môj pastier.“ (Žalm 23, 1)? „Verím Mu, že ma zachránil od trestu za môj hriech a
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stará sa o môj život.“ Vieš, že nemôžeš sám seba zachrániť od hriechu alebo zmeniť svoje hriešne srdce. Musíš byť
závislý na Kristovi, aby obnovil tvoje srdce a urobil ho dobrým pred Bohom.
Naozaj chceš, aby ti odpustil a dal ti nové srdce? Urobí to dnes, ak Mu uveríš. Pokojne povedz Bohu vo
svojom srdci, že si hriešnik a že veľmi ľutuješ všetok hriech, ktorý v tebe vidí. Ďakuj Pánu Ježišovi, že zobral na
seba celý trest za tvoj hriech na kríži. Pros Ho, aby ti odpustil a urobil ťa takým, ako bol Dávid. On to urobí. On
sľubuje: „A dám vám nové srdce…“ (Ezechiel 36, 26). Srdce, ktoré je vždy správne v Božích očiach.
Navrhované aktivity na zapojenie detí:
Povystrihuj z časopisov rôzne obrázky a pripevni ich na flanelovú tabuľu. Zaraď medzi ne:
- náboženského predstaviteľa, napríklad biskupa,
- niekoho, kto sa modlí,
- dieťa,
- bábätko,
- niekoho z afrického alebo juhoamerického kmeňa.
Na zadnú stranu každého obrázku napíš „Hriešnik“. Všetky figúrky umiestni na flanelovú tabuľu.
Požiadaj deti, aby povedali, kto z nich nie je hriešnik. Začni prvým obrázkom. Ak vezmeš figúrku, ktorú si
vybrali deti, ukáž im slovo „hriešnik“. Uč ich, že všetci sú hriešnikmi, aj keď majú pekný zovňajšok.
Z tabule odober všetky figúrky a na jednu z nich napíš pred slovo „hriešnik“ slovo „spasený“. (Napríklad
na figúrku dieťaťa.) Urob to tak, aby deti nevideli, ktorú figúrku si si vybral. Teraz znovu pripevni všetky figúrky
na flanelograf a opýtaj sa ich, kto je dobrý v Božích očiach. Môže sa stať, že uhádnu, ale je to iba tip. Ty si urobil
zmenu, iba ty vieš, kto to je. Uč znova: „Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.“
(1. Samuelova 16, 7).

Otázky na zopakovanie:
1. Prečo bol Samuel smutný? (Pretože kráľ Saul zhrešil a Boh ho preto odmietol.)
2. Čo prikázal Boh Samuelovi? (Zober olej a pomaž jedného z Izajových synov.)
3. Ako sa volal najstarší Izajov syn? (Elíáb.)
4. Samuel si myslel, že má pomazať Elíába, lebo bol vysoký a pekný. Čo povedal Boh? (Viď 1. Samuelova 16,
7.)
5. Kde bol v tom čase najmladší Izajov syn? (Pásol ovce na pastvinách.)
6. Ako sa volal Dávidov najobľúbenejší hudobný nástroj? (Harfa.)
7. Povedz nejaké slová, ktoré spieval Dávid a sú zapísané aj v Biblii. (Niektorý verš z 23. Žalmu.)
8. Kam išiel Dávid potom, keď ho Samuel pomazal? (Naďalej sa staral o ovce.)
9. Prečo priviedli Dávida do Saulovho paláca? (Aby hral Saulovi na harfe a tým ho upokojoval.)
10. Aký bol najväčší rozdiel medzi Saulovým a Dávidovým životom? (Dávidovo srdce bolo v Božích očiach
dobré, ale Saulovo nebolo.)
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Štvrtá lekcia

DÁVID A GOLIÁŠ

Písmo:

1. Samuelova 17, 1 - 54

ÚP:

Buď ako Dávid - dôveruj živému Bohu.

Aplikácie:

N: Jediný spôsob záchrany od hriechu je viera v Božieho Syna, Pána Ježiša Krista.
S: Buď závislý na Bohu, aby ti dal odvahu robiť, čo je správne.

Úvod:
„Vyjdite a bojujte, zbabelci!“
Sled udalostí: Goliášova výzva.
Izraelci sa boja.
Dávid je vyslaný do bitky.
Goliáš opäť porazí Izraelcov.
Dávid: „Kto je to?“
Elíábova kritika.
Saul posiela po Dávida.
Dávid: „Hospodin ma vytrhne.“
Dávid si skúša Saulovu výzbroj.
Dávid sa stretne s Goliášom.
Goliáš: „Čo som pes?“
Dávid: „Prišiel som v mene Hospodina.“
Vyvrcholenie: Dávid zabíja Goliáša.
Záver:
Filištínci sú porazení.

ÚP 1
ÚPN 2

ÚPN 3
ÚPS 4

ÚPS 5, ÚPN 6

Verš na zapamätanie: Uč Žalm 23, 2:
„Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza.“
Názorné pomôcky:
Figúrky: D-34 až D-44.
Pozadie: vonkajšie alebo čistý flanel. Alternatívou je použitie dvoch pozadí; jedno s Filištíncami a druhé s
Izraelcami. Výnimkou je posledná scéna, kde sa stretne Dávid s Goliášom.
Nápis s ústrednou pravdou rozdeľ na dve časti: „Buď ako Dávid“ a „dôveruj živému Bohu.“
Poznámky ku Goliášovej výške:
Goliáš bol vysoký šesť lakťov a jednu piaď (1. Samuelova 17, 4). Lakeť bola miera - vzdialenosť od lakťa
ku končekom prstov dospelého muža. Odhaduje sa, že to bolo približne 450 mm. Piaď bola bežne určovaná ako
polovica lakťa. Goliášova výška bola teda približne 3 metre.

Lekcia
„Vyjdite von a bojujte, zbabelci! Nech vyjde jeden z vás a ide so mnou bojovať!“ (Učiteľ, zakrič tieto
slová.) Takéto slová sa ozývali z doliny smerom hore ku kopcom. „Ak vyhrám, všetci budete slúžiť môjmu ľudu;
ak vyhráte vy, my budeme slúžiť vám. No tak, vyzývam vás, dajte mi jedného muža a budeme spolu bojovať!“
(Učiteľ, urob na chvíľu pauzu.)
Scéna 1: (Vonkajšie pozadie.)
Stany v tábore Izraelcov a Filištínci a Goliáš.
Nikto však nechcel bojovať. Všetci sa veľmi báli. Poskrývali sa za skaly a do stanov na kopci. (Umiestni
stany, figúrka D-36.) Izraelskí vojaci sa pozerali krížom cez dolinu na filištínsku armádu, ktorá mala svoje
táborisko na druhom svahu. (Umiestni stany, figúrka D-37.) Filištínci boli už dlho ich nepriateľmi a znovu s nimi
bojovali. Nebola to však len armáda Filištíncov, ktorej sa báli. Vystrašení vojaci sa pozerali dolu do doliny. Dolu v
doline bol ten, ktorý tak hlasno kričal a ktorý im tak naháňal strach. Aký obrovský muž! (Umiestni obra D-39.)
Mal asi 3 metre a mal nesmiernu silu. (Učiteľ, môžeš to prirovnať ku výške vašej miestnosti alebo k niečomu
podobnému, čo deti poznajú. Viď poznámky o Goliášovej výške.)
Mal na sebe bronzovú prilbu, jeho telo bolo pokryté bronzovým brnením. Dokonca aj jeho nohy boli
chránené. Jeho kopija bola dlhá a hrubá. Na boku nosil ťažký, ostrý meč. Volal sa Goliáš.
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Kto by sa odvážil zápasiť s takýmto hrozným mužom? Určite nie kráľ Saul, aj keď bol najvyšším mužom v
Izraeli. Určite nie Elíáb, Abínádáb ani Šamma, traja Dávidovi bratia, ktorí boli v Saulovej armáde. Žiaden vojak v
Izraeli by sa neodvážil proti nemu bojovať. Pozerali na mocného obra a zabudli na to, že ich Boh je oveľa, oveľa
väčší. Obor bol naozaj silný, ale ich Boh mal všetku silu, mohol urobiť všetko. Zabudli Izraelci na príbehy svojich
rodičov a starých rodičov, čo Boh urobil pre nich v minulosti? Neochránil ich pred egyptskou armádou? Nezboril
Boh hrubé múry Jericha? Sami by túto bitku nikdy nemohli vyhrať. Pred mnohými rokmi požiadal izraelský ľud
Boha o pomoc. Verili, že Boh môže urobiť veci, ktoré sa im zdali nemožné a Boh to urobil. Dôverovali Bohu, ale
títo úbohí izraelskí vojaci nie. Ich Boh bol živým Bohom, ktorý stvoril Nebo a Zem. Nebol ako filištínski bohovia,
ktorých si vymysleli ľudia. Izraelci mali dôverovať živému Bohu, že ich ochráni pred Filištíncami. (Učiteľ,
umiestni na tabuľu ústrednú pravdu.) Nikto z nich však nebol pripravený čeliť obrovi. Nikto z armády neveril
Bohu, že môže poraziť Goliáša. Na ceste na bojisko bol však niekto, kto Bohu dôveroval. Tento človek mal srdce,
ktoré bolo dobré v Božích očiach. (Odstráň všetky figúrky okrem ústrednej pravdy.)
Scéna 2: (Vonkajšie pozadie.)
Dávid a Izaj.
Áno, prichádzal Dávid. (Umiestni Dávida, figúrku D-35.) Keď Dávid zahral Saulovi, vrátil sa ku svojim
ovciam. Včas ráno zveril svoje ovce niekomu inému. Jeho otec Izaj (Umiestni Izaja, figúrka D-34.) mu dal totiž
úlohu. „Chcem, aby si išiel do bojového tábora zistiť, ako sa majú tvoji bratia.“ povedal jeho otec. „Vezmi toto
vrece kukurice a týchto desať chlebov. Zober desať syrov pre ich veliteľa. Ponáhľaj sa!“ Aký ťažký náklad! A aká
dlhá cesta - skoro 30 kilometrov cez kopce! Dávid však rád poslúchol svojho otca a ponáhľal sa do tábora.
(Odstráň figúrku D-34.)
Scéna 3: (Vonkajšie pozadie.)
Dávid, stany, vojaci, Goliáš.
Keď prichádzal bližšie, určite počul vojnové pokriky obidvoch armád. Armády boli rozložené na kopcoch,
ktoré stáli oproti sebe. (Umiestni stany, figúrky D-36 a D-37.) Boli tam už takmer 6 týždňov. Aký pohľad to musel
byť pre mladého muža. Dávid nechal veci, ktoré priniesol, správcovi zásob a utekal hľadať svojich bratov.
(Umiestni vojakov, figúrku D-38a.)
Zrazu hľadel každý dolu do doliny. Dávid sa otočil, aby videl obra, ktorý sa k nim vliekol z nepriateľského
tábora. (Umiestni obra, figúrku D-39 s vojakmi, D-38b-c za ním.) Jeho ťažké brnenie sa lesklo na slnku. Vážilo
viac ako 50 kilogramov. Ako odstrašujúco vyzerali jeho zbrane! (Kopija bola z veľkého kusa dreva so železným
koncom a vážila skoro 7 kíl.) Dávid predtým nikdy nič také nevidel. Potom sa obor zastavil a zreval tie isté slová,
ktoré ostatní počúvali každé ráno počas štyridsiatich dní.
„Vyzývam dnes armádu Izraela, dajte mi muža, s ktorým by som mohol zápasiť!“
Vyzýval Boha a Boží ľud. Myslel si, že filištínski bohovia sú väčší ako izraelský Boh. Veril, že jeho
veľkosť, jeho sila, jeho brnenie a zbrane prekonajú všetko. Veriť však viac v niečo iné ako v Boha, je hriech.
Goliáš zhrešil voči Bohu. Možno si ako on. Komu veríš? Komu dôveruješ, že ťa môže zachrániť pred trestom,
ktorý si zaslúžiš za svoj hriech? Možno si myslíš, že nepotrebuješ záchranu. Možno si myslíš, že sa môžeš
zachrániť sám tak, že budeš dobrý. Ak tak robíš, hrešíš voči Bohu, lebo Biblia hovorí: „Kto sa spolieha na svoj um,
je pochabý…“ (Príslovia 28, 26). Pochabý je ten hriešnik, ktorý nedôveruje Bohu. Mal by si byť ako Dávid a mal
by si dôverovať živému Bohu, že ti odpustí tvoj hriech. (Učiteľ, ak používaš výkres s ústrednou pravdou, pred
„dôveruj živému Bohu“ umiestni „Buď ako Dávid“.) Nemôžeš dôverovať niekomu inému alebo niečomu inému,
že to môže pre teba urobiť, len živému Bohu. Goliáš bol pochabý, keď veril vo vlastnú silu a veril falošným
bohom. (Sochy, ktoré uctievali Filištínci, neboli živé a nemohli nič pre nich urobiť.)
„Vyzývam vás, vyjdite von a bojujte,“ zreval znovu Goliáš. Dávid počul hromžiaci hlas. Niekoľko
vystrašených vojakov utieklo preč. Dávid bol nahnevaný.
„Kto je ten Filištínec? Ako sa opovažuje vyzývať armádu živého Boha?“ zvolal Dávid. Vojaci sa na neho
pozerali určite prekvapení. Nikto iný z Izraelcov takto nehovoril - dokonca ani kráľ! Kráľ ponúkol veľkú odmenu
tomu, kto zabije obra, ale nikto sa neodvážil s ním bojovať. Okrem Dávida nikto nedôveroval Bohu, že im môže
pomôcť. Práve vtedy nahnevane prehovoril najstarší Dávidov brat Elíáb: „Čo tu robíš? Čo je s ovcami, o ktoré si sa
mal starať? Viem všetko o tvojom pyšnom a zlom srdci, prišiel si iba preto, aby si sa mohol pozerať na bitku.“ Pre
Dávida nebolo ľahké počúvať tieto klamstvá, ale pokojne mu povedal: „Čo zlé som urobil? Iba som sa pýtal.“
Otočil sa, aby sa porozprával s inými vojakmi, ale s každým to bolo rovnako. Každý sa veľmi bál ísť do boja s
Goliášom. (Odstráň figúrky D-35, D-38a-b-c a D-39.)
Scéna 4: (Vonkajšie pozadie.)
Kráľ Saul, Dávid, brnenie, prak.
Vtedy niekto oznámil kráľovi, čo Dávid povedal. (Umiestni Saula, figúrku D-41.) Kráľ poslal po Dávida.
(Umiestni Dávida, figúrku D-35.) Slová mladého muža: Saula prekvapili.
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„Niet sa čoho báť. Pôjdem a budem s obrom bojovať.“ Pastier Dávid má ísť bojovať! To je nemožné!
„Nemôžeš to urobiť,“ povedal Saul. „Si iba chlapec a Goliáš je vycvičený na boj od svojej mladosti.“
Dávid bol však presvedčený o svojej pravde. Vedel, že je mladší, menší a slabší ako obor. Vedel, že nemá
skúsenosti s bojom. Vedel, že môže dôverovať svojmu Bohu. Chcel, aby to vedel aj Saul. Povedal: „Bol som
pastierom a staral som sa o ovce svojho otca. Niekedy sa tam potuloval medveď alebo lev a uchmatol mi ovečku.
Nedovolil som, aby ju odvliekol; utekal som za ním a vytrhol som mu ovečku z ostrých tesákov. Keď na mňa
zaútočilo divé zviera, jednou rukou som ho chytil za kožušinu a druhou som ho bil celou svojou silou. Zabil som
ho (pauza) a to isté urobím aj s filištínskym obrom za to, že vyzýval armádu živého Boha.“ Saul videl, že Dávid to
myslí skutočne vážne. Ako však mohol chlapec ako Dávid poraziť takého obra? Dávid mu povedal, ako.
„Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca.“ (1.
Samuelova 17, 37). Dávid vedel, že Boh ho nikdy nesklame. Mnohokrát v minulosti mu Boh dal silu a odvahu.
Dávid mohol byť na Bohu závislý vo chvíľach, ako bola táto, lebo Dávid dôveroval Bohu ako svojmu Záchrancovi.
Boha nazval „Môj záchranca“. (2. Samuelova 22, 3). Dôverovať znamená byť závislý na niekom inom, že urobí
niečo, čo ty nedokážeš. Môžeš zachrániť sám seba pred trestom, ktorý si zaslúžiš za svoj hriech? Nie, nemôžeš.
Existuje niekto, kto ťa môže zachrániť? Áno, len jeden. Je to Ježiš Kristus, Boží Syn. Vzal na seba trest za hriech,
keď bol na kríži. Veríš, že zomrel za teba a môže ťa spasiť? Uver mu dnes ako svojmu Záchrancovi. Zoberie všetok
tvoj hriech a urobí ťa dobrým v Božích očiach, ako to urobil s Dávidom. Takýmto spôsobom môžeš začať život
s Bohom. Ak si Mu uveril, že ťa zachránil, môžeš byť na Ňom vo všetkom závislý aj vtedy, keď potrebuješ
odvahu.
To urobil Dávid. Prosil, aby mohol ísť bojovať s obrom. Nakoniec Saul povedal: „Choď a Hospodin bude s
tebou.“ Predtým však než dovolil Dávidovi odísť, doniesol mu svoje vlastné brnenie. „Budeš to potrebovať,“
povedal Saul. (Umiestni brnenie, figúrku D-40.) Dávid si rýchlo obliekol Saulovo ťažké brnenie. Na hlavu mu dali
bronzovú prilbu. Dávid si pripevnil Saulov meč na tuniku a skúšal sa trochu poprechádzať. Bolo to zbytočné!
„Nemôžem v tom ísť,“ povedal. „Nie som na to zvyknutý. Prekážalo by mi to.“ Všetko zo seba zobliekol.
(Odstráň brnenie, figúrku D-40.) Chcel si zobrať so sebou iba to, čo si brával na pastviny. Mal prak, ktorý používal
na strieľanie kameňov, aby obránil svoje ovce. (Umiestni prak, figúrku D-43.) To bude stačiť. Kto vie, čo si myslel
Saul, keď Dávid odchádzal preč. Videl ho, ako išiel okolo izraelskej armády a zišiel po kopci dole do doliny.
(Odstráň Saula a Dávida, figúrky D-41, D-35 a prak D-43.) Na ceste sa Dávid zastavil pri malom horskom potoku.
Vybral päť okrúhlych kameňov a vložil si ich do malého chlebníka, ktorý mal za pásom.
Scéna 5a: (Vonkajšie pozadie.)
Dávid a Goliáš.
Obor ho videl prichádzať a išiel mu v ústrety. (Umiestni Goliáša a Dávida ďalej od seba, figúrky D-42
a D-35.) Z oboch strání každé oko hľadelo na nich, keď sa k sebe približovali. Videli mocného obra, oblečeného
v ťažkom brnení, nesúceho masívnu kopiju a meč. Sledovali, ako sa k nemu približuje pastier bez brnenia a meča.
Dávidovo srdce muselo tĺcť rýchlo, ale aj keď sa bál, nedal to na sebe poznať.
Dôveroval Hospodinovi. Nebol závislý na brnení, aby ho ochránilo. Nebol závislý na svojich
schopnostiach. Vedel, že je oveľa slabší a menší. Vedel, že sám nie je schopný obra poraziť. Chlapci a dievčatá, aj
vy sa niekedy takto cítite?
Cítil si už niekedy, že by si mal niečo urobiť, ale nedokážeš to? Možno si ešte nikdy nikomu v škole
nepovedal, že si spasený. Možno nikto iný z tvojej triedy nie je kresťanom. Obávaš sa, že keby zistili, že si kresťan,
nechceli by sa už s tebou hrať. Niektorí z nich by si dokonca mohli z teba uťahovať posmievať sa ti. Je veľmi ťažké
povedať ostatným, že si kresťan, ale Boh ti dá odvahu, keď to budeš potrebovať. Nemusíš sa postaviť pred triedu
a povedať, že si kresťan. Boh ti dá vhodný čas, aby si povedal, že si spasený. Možno jedného dňa, keď budeš so
svojimi dvomi-tromi kamarátmi, povie niekto z nich Božie meno ako nadávku, alebo bude rozprávať neslušné
vtipy. Mohol by si využiť túto príležitosť, aby si im veľmi zdvorilo povedal: „Prepáč, ale nemyslím si, že je
správne takto hovoriť. Som kresťan.“ Povedať niečo podobné chce odvahu, ale Boh ti ju dá, ak Mu budeš
dôverovať. Dávid stále dôveroval Bohu, že mu dá odvahu a tak to bolo aj vtedy, keď čelil obrovi. Úplne dôveroval
Bohu, že Goliáša porazí.
Tí, ktorí nedôverovali Bohu, si museli myslieť, že sa Dávid zbláznil. Keď Goliáš uvidel, s kým má bojovať,
jeho tvár sa od zúrivosti skrivila. „Pozri, koho poslali na boj s tebou,“ pomyslel si, „malého dedinského chlapca.“
Keď uvidel prak v Dávidovej ruke, zakričal: „Čo som pes, že prichádzaš ku mne s palicou?“ Nadával a klial na
Dávida: „Poď sem, dám tvoje telo vtákom a zveri.“ Pohrozil, že Dávida zabije a jeho telo nechá vlkom a dravcom,
aby ho zožrali. (Učiteľ, ak učíš veľmi malé deti, môžeš vynechať tieto poznámky. Môžeš vynechať aj opis toho, ako
Dávid odsekáva Goliášovu hlavu.) Aký hrozný, zlý muž! V akej strašnej situácii sa Dávid nachádzal!
Dávid však neutiekol. S jasným hlasom mu odvetil: „Poď proti mne, ak veríš, že ti tvoj meč, kopija a štít
zaručia víťazstvo. Ja neverím zbraniam. Ja dôverujem Tomu Jedinému, ktorého ty vyzývaš. Všemohúci Boh
Izraela mi dnes umožní, aby som ťa zabil. Vtáci a zvieratá budú jesť tvoje telo a telá tvojich vojakov. Celá zem
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bude vedieť, že v Izraeli je Boh. Každý sa naučí, že má dôverovať Bohu, a nie zbraniam. Toto je Hospodinova
bitka. Teraz zomrieš!“
Veľký obor sa strašne nahneval. Viem si presne predstaviť, ako berie kopiju a mieri ňou na Dávida. Zničí
mladíka, ktorý sa odvažuje takto hovoriť! (Posuň Goliáša, figúrku D-42, bližšie k Dávidovi, figúrka D-35.) Buch buch - buch, takto sa hýbali jeho nohy po prašnej zemi. Jeho brnenie rinčalo, keď dvíhal ruku, aby hodil svoju
strašnú kopiju.
Dávid utekal; utekal rýchlo. (Urob pauzu.) Neutekal však preč. Utekal, aby sa stretol s obrom! (Posuň
Dávida, figúrku D-35, smerom ku Goliášovi, figúrka D-42.) Z vrecka vybral kameň a dal ho do praku. Použil
všetky svoje schopnosti a vystrelil kameň na Goliáša. Kameň zasvišťal vo vzduchu a narazil na Goliášovo čelo
presne pod helmu. Obor sa zvalil na zem ako padajúci strom a ostal ležať. (Keď budeš hovoriť túto vetu, figúrku D42 nahraď figúrkou D-44.)
Dávid pribehol, zdvihol Goliášov ťažký meč a odťal mu hlavu. Šampión Filištíncov bol mŕtvy - zabil ho
pastiersky chlapec. Filištínski vojaci neverili vlastným očiam. Opustili svoje stany a utekali domov. Izraelci sa už
nebáli. S veľkým krikom vyšli zo svojich skrýš. Prenasledovali Filištíncov a mnohých z nich zabili. Mocná
filištínska armáda bola porazená. Dávid sa stal hrdinom. Zdalo sa, že celý národ ho ospevuje chválami.
Ako to však dokázal? Jednoducho dôveroval Bohu. „Toto je Hospodinov boj, On vás vydá do našich rúk.“
(1. Samuelova 17, 47). Mal pravdu. Dôveroval Bohu a Boh ho nesklamal. Ak si kresťan, dôveruj Bohu vo všetkých
ťažkostiach. On ti dá odvahu, keď budeš sám. Dá ti silu povedať nie, keď budeš pokúšaný hriechom. Povedz
Hospodinovi, tak ako Dávid: „K tebe sa utiekam, ó Hospodine…“ (Žalm 7, 1). Buď ako Dávid - dôveruj Bohu.
Možno nie si ako Dávid. Možno nedôveruješ Bohu, že ťa môže zachrániť od hriechu. Ty sám si so svojim
hriechom neporadíš. Ježiš to však dokáže. On zobral na seba trest za hriech, keď zomrel na kríži. Vstal z mŕtvych a
teraz žije naveky. Ak mu dnes uveríš, odpustí ti hriech. Spasí ťa a bude navždy s tebou. Dávid neskôr napísal:
„Hospodin ich …zachraňuje, lebo sa k Nemu utiekajú.“ (Žalm 37, 40). To platí aj dnes. Uveríš Božiemu Synovi
ako svojmu Spasiteľovi? Môžeš Mu uveriť práve tam, kde sedíš. Pros Ho v modlitbe, aby ťa zachránil od hriechu.
Povedz Mu, že veríš, že On má moc to urobiť. Uver Mu teraz.
Navrhované aktivity na zapojenie detí:
Nech deti zahrajú príbeh. Každému daj úlohu: úlohu niekoľkých Filištíncov, Goliáša, niekoľkých
izraelských vojakov, Elíába, Abínádába, Šámmu, Izaja, Dávida, Saula, nosiča štítu. (Dievčatám môžeš prideliť
mužskú úlohu.) Pomôžte deťom, aby si zapamätali, kde sa odohrávali jednotlivé deje a čo pre nás lekcia znamená.
Otázky na zopakovanie:
1. Ktorí nepriatelia napádali krajinu Izraelcov? (Filištínci.)
2. Prečo boli Filištínci presvedčení, že vyhrajú vojnu? (Pretože mali na svojej strane obra.)
3. Čo si mysleli o Goliášovi izraelskí vojaci? (Báli sa ho.)
4. Čo robili Izraelci nesprávne, keď sa ho báli? (Nedôverovali Bohu.)
5. Prečo prišiel Dávid do vojenského tábora? (Priniesol jedlo svojim bratom.)
6. Prečo sa Dávid nahneval, keď počul, čo povedal obor? (Pretože vyzýval živého Boha.)
7. Čo si myslel kráľ Saul o boji Goliáša a Dávida? (Myslel si, že Dávid je na to príliš mladý, že nie je vycvičený
na boj.)
8. Čo povedal Goliáš, že urobí s Dávidom? (Dá jeho telo vtákom a zvieratám, aby ho zožrali.)
9. Prečo mohol Dávid poraziť obra? (Pretože dôveroval Bohu, že mu dá víťazstvo.)
10. Čo sa stalo po tom, keď bol obor zabitý? (Filištínci boli porazení a Dávid sa stal hrdinom.)
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Piata lekcia

PRIATEĽ A NEPRIATEĽ

Písmo:

1. Samuelova 18, 1 - 16; 19, 1 - 10; 20

ÚP:

Boh prikazuje svojim deťom, aby sa navzájom milovali.

Aplikácia:

S: Musíš milovať každého kresťana.

Úvod:
Dušan a Igor.
Sled udalostí: Jonatán a Dávid sa stanú priateľmi.
Žiarlivý Saul sa pokúša zabiť Dávida.
Saul prikáže Jonatánovi, aby zabil Dávida.
Jonatán varuje Dávida.
Jonatán sa rozpráva s Dávidom.
Saul sa znovu pokúša zabiť Dávida.
Dávid hľadá Jonatána.
Dávid a Jonatán plánujú a dávajú si sľub.
Saul sa pokúša zabiť Jonatána.
Vyvrcholenie: Jonátan prináša Dávidovi správu.
Záver:
Dávid a Jonátan sa lúčia.

ÚP 1
ÚPS 2

ÚPS 3

ÚPS 4
ÚPS 5

ÚPS 6

Verš na zapamätanie: Zopakuj Žalm 23 1 - 2:
„Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie
a k vodám osviežujúcim ma privádza.“
Názorné pomôcky:
Figúrky: D-46 až D-57, D-58 a D-59.
Pozadie: vonkajšie a palácové alebo iba čistý flanel.
Niečo pre nespasené deti:
Pre túto lekciu zvolená ústredná pravda má aplikáciu pre spasené deti. Urobili sme to tak, lebo spasené deti
potrebujú byť podrobne učené o tejto pravde. Avšak nezanedbávaj nespasené deti. Vyhraď si na ne čas v inej časti
hodiny.

Lekcia
Igor a Dušan milovali futbal. (Učiteľ, ak máš v triede iba dievčatá alebo väčšinu tvoria dievčatá, zmeň
mená za dievčenské a hru na volejbal. Ak je klub zmiešaný, lepšie je apelovať na chlapcov, dievčatá budú počúvať
aj tak.) Obidvaja chlapci boli brankári. Keď sa v škole hrali prípravné zápasy, vždy stáli na opačných stranách
ihriska.
Nadišiel čas každoročného zápasu so susednou školou. Koho vyberú do tímu? Mohol hrať iba jeden z nich.
Obaja boli dobrí brankári a obaja boli kresťania. Chodili do toho istého Klubu Dobrej zvesti.
Deň pred zápasom vyvesili na školskú nástenku zoznam hráčov, ktorí budú hrať. Všetci sa zhŕkli okolo
nástenky, aby videli, kto bude hrať. Igor sa pretlačil cez zástup a pozrel sa na zoznam. Meno brankára bolo vždy
napísané na vrchu. Och, nie! Vybrali Dušana. Igor sa rýchlo vytratil preč, aby nikto nemohol vidieť slzy v jeho
očiach. Bol veľmi sklamaný. Závidel Dušanovi. „Už sa s Dušanom nebudem nikdy rozprávať.“ pomyslel si.
V ten večer sa v Klube Dobrej zvesti naučil verš z Jánovho evanjelia 15, 12, kde Ježiš hovorí: „To je moje
prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.“ Pán Ježiš tu dáva svojim deťom príkaz, aby
milovali jeden druhého. (Ak používaš nápis s ústrednou pravdou, umiestni ho na hornú časť tabule.)
V ďalší deň hral Dušan perfektne. Zakaždým, keď sa mu podarilo chytiť loptu, Igor si prial, aby v bráne
stál on. Povzbudzoval však stále rovnako hlasno ako ostatní. Keď bolo po zápase, počkal na Dušana, kým opustí
ihrisko. „Hral si dobre, Dušan,“ povedal mu. Igor sa učil milovať iných tak, ako hovorí Biblia. Správal sa tak, ako
jeden mladý muž, o ktorom môžeme čítať v Biblii. Volal sa Jonatán.
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Scéna 1: (Vonkajšie pozadie alebo čistý flanel.)
Saul, Jonatán a Dávid.
Jonatán bol princ. (Umiestni Jonatána, figúrku D-47.) Bol silný, dobre urastený a veľmi šikovne vedel
narábať s lukom a šípom. Bol to odvážny vojak a výborný veliteľ. Jonatán dôveroval Bohu tak, ako Dávid. Bol
najstarším Saulovým synom (umiestni Saula, figúrku D-46), čo znamenalo, že by mal byť kráľom po svojom
otcovi. Ale kto sa mal stať ďalším kráľom? Áno, bol to Dávid. Pretože Saul zhrešil - neposlúchol Božie príkazy Jonatán sa nemohol stať kráľom.
Biblia nehovorí, či Jonatán vedel, že Dávid má byť ďalším kráľom Izraela. Biblia však hovorí, že keď
Dávid zabil Goliáša, kráľ Saul sa z neho veľmi tešil. Pozval Dávida do kráľovského paláca. (Umiestni Dávida,
figúrku D-48.) Jonatán počul rozhovor svojho otca s Dávidom a vedel, že našiel priateľa. Nevadilo mu, že Dávid
bol iba pastierom. Veľmi, veľmi ho mal rád. Aby to dokázal, zobral svoje nádherné kráľovské rúcho a daroval mu
ho. (Polož rúcho, figúrku D-49, na Dávida.)
Dal mu aj svoju tuniku, svoj opasok, svoj meč a dokonca aj svoju
40
najobľúbenejšiu zbraň - luk. Urobiť také niečo v tých časoch znamenalo vzdať niekomu tú najväčšiu úctu.
Jonatánov dar znamenal: „Si najlepší priateľ, akého môžem mať.“
Znakom lásky a priateľstva je dávanie. Ak niekoho miluješ, chceš mu dávať. Boh chce od svojich detí, aby
preukazovali svoju lásku iným kresťanom tak, že im budú dávať to, čo potrebujú. Niektorí z prvých kresťanov to
tak robili. Keď Pán Ježiš odišiel do Neba, mnoho ľudí v Jeruzaleme bolo spasených. Stali sa Božími deťmi a
bratmi a sestrami v Božej rodine, ako hovorí Biblia. Jednou z prvých vecí, ktoré robili títo noví kresťania, bolo to,
že sa delili o svoje peniaze, jedlo a oblečenie s tými, ktorí mali nedostatok. Možno aj ty by si to mohol robiť.
Poznáš nejakého kresťana, ktorý nemá pastelky? Ty ich máš plno a mohol by si mu nejaké dať. Prečo by mali
kresťania dávať tým, ktorí milujú Ježiša? Ježiš povedal: „To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako
som vás ja miloval.“ (Ján 15, 12). Ako ťa miloval Ježiš? Či neopustil kvôli tebe Nebo? Či neprelial za teba svoju
drahocennú krv? Či ti nedal večný život? Ak si pripomenieme, čo všetko nám dal Ježiš, pomôže nám to dávať iným
tak, ako obdaroval Jonatán Dávida. (Odstráň všetky figúrky.)
Scéna 2: (Vonkajšie pozadie alebo čistý flanel.)
Saul a Dávid.
(Umiestni Dávida, figúrku D-48.) Dávid nešiel späť so Saulom a Jonatánom iba kvôli tomu, aby ostal v
paláci, ale mal sa stať jedným z vodcov Saulovej armády. Všetci sa radovali. Na ceste domov z bitky s Goliášom,
ženy z miest vychádzali na cestu pozdraviť kráľa. (Umiestni Saula, figúrku D-46.) Goliáš bol mŕtvy, Filištínci
utiekli, bolo po bitke, preto tancovali a spievali od radosti. Cez zvuk hudobných nástrojov prenikali slová: „Porazil
Saul svojich tisíc a Dávid svojich desaťtisíc.“
Boli veľmi radi, že Dávid zabil obra, ale ich slová chvály veľmi Saula nahnevali. Závidel, že sa Dávidovi
dostáva viac chvály ako jemu. On bol kráľ, jeho mali chváliť! Možno mu práve vtedy preblesla hlavou myšlienka:
„Bude Dávid ďalším kráľom?“ Určite si pamätal Samuelove slová: „Pretože si odmietol Božie Slovo, On ťa
odmieta ako kráľa.“ Ak bolo pravdou to, čo povedal Samuel, Jonatán sa nikdy nemohol stať kráľom. „Môže byť
Dávid kráľom?“ rozmýšľal. Hnevlivé a závistlivé myšlienky zostali so Saulom počas celej cesty domov. (Odstráň
Saula a Dávida, D-48, D-46.)
Scéna 3: (Palác alebo čistý flanel.)
Saul, Dávid, kopija.
Ďalší deň mal Saul opäť jednu zo svojich divokých nálad. (Umiestni Saula, figúrku D-50.) Dávid zobral
svoju harfu a začal hrať, ako to robieval predtým. (Umiestni Dávida, figúrku D-51.) Možno Saula upokojí hudba.
Ale nie! (Odstráň D-50 a D-51.) Saul zobral svoju kopiju a namieril ju na Dávida. (Umiestni kráľa, kopiju a
Dávida, figúrky D-52 až D-54.) Dvakrát hodil kopiju krížom cez izbu, aby ho zabil (posuň kopiju krížom cez
flanelograf), ale Dávid sa dvakrát uhol a utiekol. (Odstráň D-52 až D-54.)
Dávid sa určite bál, ale Saul sa bál ešte viac. (Umiestni Saula, figúrku D-50.) Bál sa Dávida, lebo vedel, že
Boh je s týmto mladým chlapcom, a nie s ním. Asi sa bál, že by ho Dávid mohol zabiť, a tak si zobrať kráľovstvo.
To však nebolo Dávidovým cieľom. Dávid mohol ľahko zabiť Saula, ale neurobil to. Saul však nenechal nič na
náhodu. Dávida poslal preč z paláca. Namiesto toho, aby bol vodcom veľkej armády, stal sa kapitánom tisícky
mužov. V tejto pozícii bol Dávid tiež veľmi úspešný a ľudia ho milovali.
Saul mal ešte ďalší dôvod poslať ho preč. Pomyslel si: „Prečo by som ho mal zabiť ja? Nech to urobia
Filištínci.“ Dokonca naplánoval aj situáciu, kde by Filištínci mohli Dávida určite zabiť. Dávid však nezomrel.
Vyhral každú bitku. (Odstráň Saula D-50.)
Scéna 4: (Palác.)
Kráľ Saul a Jonatán.
To bolo na Saula priveľa. (Umiestni Saula, figúrku D-46.) Prikázal všetkým svojim služobníkom, aby
Dávida zabili. Dokonca dal zavolať aj svojho syna Jonatána a povedal mu, že má Dávida zabiť. (Umiestni
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Jonatána, figúrku D-55.) Jonatán to však nemohol urobiť, aj keď to znamenalo neposlúchnuť otca. Musel
poslúchať Boha, pretože Boh nám dal prikázanie: „Nezabiješ!“ Ako by mohol pomyslieť na vraždu svojho
priateľa? (Odstráň všetky figúrky.)
Scéna 5: (Vonkajšie pozadie.)
Jonatán, Dávid a kamene.
Namiesto toho vyšiel von a išiel Dávida hľadať, aby ho varoval pred nebezpečenstvom. (Umiestni
Jonatána, Dávida, kamene, D-48, D-55 a D-56.) „Do rána sa niekde schovaj,“ povedal. „Porozprávam sa so svojím
otcom a potom ti poviem, čo som zistil.“ (Odstráň Jonatána, figúrku D-55.) Keď Dávid utekal preč, určite si
myslel, aké úžasné je mať takého verného priateľa. Takýto priateľ ťa nenechá v kaši, keď máš problémy. Si ty
takýto priateľ? Vedel by si sa zastať iného kresťana, aj keby o ňom všetci hovorili nemilé a nepravdivé veci? Hral
by si sa s Jakubom, aj keby ti všetci tvoji kamaráti povedali, že si ho nemáš všímať? Boh chce, aby si miloval
ostatných kresťanov bez ohľadu na to, čo ťa to stojí. Pros Boha, aby ti pomohol byť takým verným priateľom, ako
bol Jonatán. (Odstráň Dávida D-48 a kamene D-56.)
Scéna 6: (Palác.)
Jonatán a Saul.
Jonatán urobil to, čo sľúbil. (Umiestni Jonatána a Saula, figúrky D-55 a D-46.)
Pripomenul svojmu otcovi, čo pre neho urobil Dávid, najmä to, že zabil obra. „Dávid ti nikdy neurobil nič zlé.
Stále sa k tebe správal milo. Prečo ho chceš zabiť?“ spýtal sa Jonatán. Saul počúval slová svojho syna a sľúbil pred
Bohom, že Dávida nezabije. (Odstráň všetky figúrky.)
Dávida priviedli naspäť do paláca. Zabudlo sa na minulosť? Nie, Saul nedodržal svoj sľub. Znovu sa
pokúsil Dávida zabiť. Dávid utiekol z paláca i z mesta, lebo kráľ poslal svojich vojakov, aby ho zabili. Dávid
utiekol do Rámy, kde býval Samuel. Saulovi vojaci ho prenasledovali, ale aj vtedy ho Boh ochraňoval.
Scéna 7: (Vonkajšie pozadie.)
Dávid a Jonatán.
Vtedy sa Dávid veľmi bál. (Umiestni Dávida, figúrku D-48.) Čo mohol robiť? Kam mohol ísť? Hneď si
spomenul na svojho priateľa. Jonatán mu pomôže! Bol o tom presvedčený. Chcel byť s Jonatánom. Ak miluješ
ľudí, chceš byť s nimi. Božie deti by mali preukazovať svoju lásku tak, že budú spolu s ostatnými kresťanmi. Kde
môžeš tráviť čas spolu s ostatnými kresťanmi? (Môžeš nechať priestor deťom. Mohli by navrhnúť kostol, Nedeľnú
školu, Klub Dobrej zvesti.) Mal by si chcieť tráviť čas s inými, ktorí tiež milujú Pána Ježiša Krista. Je dôležité
stretávať sa s kresťanmi a všade sa k nim správať priateľsky. Vieš, čo sa stane, keď sa s nimi stretneš? Zistíš, že
nemusíš problémom čeliť sám. Ak sa budeš zdieľať so svojimi problémami s inými kresťanmi, môže ti to pomôcť.
Možno máš problém a zdá sa, že to nikoho nezaujíma. Chcem, aby si vedel, že ťa mám rád a chcem ti pomôcť.
Príď za mnou po stretnutí alebo hocikedy inokedy a povedz mi, že by si sa rád rozprával o svojom probléme.
Budem rád, ak sa budem môcť s tebou o tom porozprávať. Ak budeš mať priateľa, ktorý je kresťan, ťažké časy sa ti
budú zdať ľahšie. To vedel aj Dávid, preto sa ponáhľal za Jonatánom. (Umiestni Jonatána, figúrku D-47.)
„Jonatán, prosím ťa, povedz mi, čo som urobil? Akého hriechu som sa dopustil, že ma chce tvoj otec
zabiť?“ „Zabiť ťa?“ začudoval sa Jonatán. „Nebudeš zabitý. Môj otec mi hovorí všetko, čo robí. To nie je pravda,
Dávid.“ „Ale, áno,“ povedal Dávid smutným hlasom. „Tvoj otec vie, že ja a ty sme priatelia. Nechcel, aby si bol
smutný, preto ti to nepovedal. Hovorím ti, Jonatán, medzi mnou a smrťou je len krôčik.“
Jonatán videl, že Dávid sa naozaj bojí. Veľmi mu chcel pomôcť. „Čo mám urobiť?“ spýtal sa. „Mám plán,“
povedal Dávid. „Zajtra sa začína slávnosť a mal by som večerať s kráľom. Dovoľ mi, aby som na pár dní zmizol.
Ak sa bude na mňa pýtať tvoj otec, povedz mu, že som išiel do Betlehema na výročnú obeť. Ak povie „Dobre,“ to
bude znamenie, že som v bezpečí, ale ak sa nahnevá, budeme vedieť, že ma chce zabiť. Pokiaľ ide o teba, spomeň
si na náš sľub pred Bohom. Buď ku mne dobrý. Ak som vinný, zabi ma sám. Prečo ma mal dať do rúk svojho
otca?“
Možno toto bola pre Jonatána príležitosť. Jeho priateľstvo s Dávidom mu spôsobovalo problémy u otca a
situácia sa mohla ešte veľmi ľahko zhoršiť. Okrem toho, Jonatán asi vedel, že Dávid bude kráľom v jeho paláci. Ak
by teraz zabil Dávida, mohol by sa stať kráľom on. „Nikdy,“ skoro vykríkol. „Nikdy.“ Jonatán urobil sľub a nikdy
by ho neporušil. Božie deti by mali ukazovať svoju lásku tak, že nikdy neporušia sľuby. Ak sľúbiš Janke, že prídeš
na jej oslavu narodenín, mala by si dodržať svoj sľub, aj keď je práve vtedy v televízii tvoj najobľúbenejší
program. Skutoční priatelia urobia všetko pre to, aby dodržali sľub. To bol dôvod, prečo Jonatán nikdy Dávidovi
neublížil. Ďalším dôvodom bolo, že Dávida skutočne miloval. Nezniesol by, keby sa Dávidovi nejako ubližovalo.
„Počúvaj,“ povedal, „keby som mal najmenšie podozrenie, že môj otec ťa chce zabiť, či by som ti to
nepovedal? Teda urobme, ako sme sa dohodli.“ (Vymeň Jonatána, figúrku D-47 za figúrku D-55.)
Keď kráčali cez polia, Jonatán sľúbil Dávidovi, že mu dá vedieť všetko, čo sa stane. Prosil Dávida, aby mu
sľúbil, že bude jemu a jeho rodine stále preukazovať milosť. V ten deň obnovili svoj spoločný sľub. Nevedeli, čo sa
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môže stať v budúcnosti. Budú sa môcť ešte niekedy stretnúť? Pre Jonatána môže byť nebezpečné priniesť mu čo
i len správu. Jonatán mal však plán.
„O dva dni večer čakaj za tou veľkou kopou kamenia,“ povedal Jonatán. „Vystrelím tri šípy, ako keby som
mieril na cieľ. Potom pošlem chlapca, aby ich pozbieral. Teraz nasleduje tajomstvo. Ak mu poviem: „Šípy sú
bližšie k tebe,“ budeš vedieť, že si v bezpečí. Ak však zakričím: „Šípy sú za tebou,“ musíš sa ponáhľať rýchlo preč.
Bude to, čo pre teba naplánoval Hospodin - Hospodin ťa posiela preč.“
Tak sa títo dvaja priatelia rozlúčili. „Nezabudni, o čom sme hovorili,“ povedal Jonatán, keď sa rozchádzali.
„Boh je navždy svedkom nášho sľubu.“ Potom sa Dávid vytratil. (Odstráň všetky figúrky.)
Scéna 8: (Palác.)
Stôl, Saul, Jonatán, Saul s kopijou.
Na slávnosti novmesiaca sa kráľ usadil a jedol. (Umiestni Saula a stôl, figúrky D-50 a D-57.) Bol tam
Jonatán a Abnér, vojenský kapitán, ale Dávidovo miesto bolo prázdne. Saul si to všimol, ale v prvý deň nepovedal
nič. Na druhý deň povedal Saul svojmu synovi (umiestni Jonatána, figúrku D-47): „Prečo Dávid neprišiel včera,
ani dnes?“ Jonatán mu povedal o slávnosti v Betleheme. (Nevieme, či Dávid išiel do Betlehema, či mal čas ísť tam
a späť.) Saul sa na Jonatána veľmi, veľmi nahneval. „Nevieš, že kým bude žiť, nebudeš nikdy kráľom?“ zreval.
„Teraz choď a priveď ho, lebo musí zomrieť.“ „Prečo? Čo urobil?“ opýtal sa Jonatán. (Odstráň Saula, figúrku D50. Umiestni Saula a kopiju, figúrky D-52 a D-53.) Saul bol taký nahnevaný, že zodvihol kopiju a hodil ju po
svojom synovi - ale Jonatán utiekol. (Odstráň Jonatána, figúrku D-47, odstráň všetky figúrky.)
Scéna 9: (Vonkajšie pozadie.)
Jonatán, chlapec, kamene, Dávid a Jonatán spolu.
Jonatán bol veľmi nahnevaný. (Umiestni Jonatána, figúrku D-47.) Teraz už s istotou vedel, že jeho otec
chce Dávida zabiť. Rýchlo odišiel zo slávnosti. Celý deň nič nejedol. Bol veľmi smutný kvôli tomu, ako jeho otec
zaobchádza s Dávidom. Ďalší deň ráno odišiel na pole ku kope kamenia, kde sa Dávid skrýval. (Umiestni kamene,
figúrku D-56.) Bol s ním aj malý chlapec. (Umiestni chlapca, figúrku D-59.) Jonatán si pripravil luk a vystrelil šíp.
Dávid ho sledoval zo svojho úkrytu. Musel vidieť utekať chlapca. Možno počul zvuk šípu, letiaceho vo vzduchu.
Kde šíp spadol? Potom počul slová: „Nie je šíp za tebou? Ponáhľaj sa a prines ho späť.“ Bol to Jonatánov odkaz,
ktorý znamenal, že Dávid musí utiecť. Dávid sledoval chlapca. Utekal späť k Jonatánovi a potom sa ponáhľal so
zbraňou smerom k palácu. (Odstráň chlapca, figúrku D-59 a Jonatána, figúrku D-47.) Keď všetko utíchlo, Dávid
vyšiel spoza kameňov, zohol sa k Jonatánovým nohám. Trikrát sa poklonil. V Biblii sa ľudia často klaňali, ale nie
trikrát ako Dávid. Potom sa zdvihol. Obaja muži sa objali a plakali, lebo boli veľmi smutní, že sa musia rozlúčiť.
(Umiestni Dávida a Jonatána, figúrku D-60.) Už mali pred sebou iba pár chvíľ. Pripomenuli si svoj sľub, a potom
sa rozišli. (Odstráň figúrku D-60.) Aj ich potomkovia si budú navždy preukazovať navzájom milosť. Uvidia sa ešte
niekedy?
Aký smutný deň to bol pre týchto dvoch dobrých priateľov. Oni však aj po rozchode zostanú stále
priateľmi. Si priateľom ostatných kresťanov? Ak si kresťan, popros Pána Boha, aby ti pomohol byť stále verným
a ozajstným priateľom. Popros Ho, aby ti pomohol milovať každého kresťana. Niektorí kresťania možno budú
tvojimi blízkymi priateľmi, ako bol Dávid a Jonatán. Ostatní nikdy nebudú tvoji najbližší priatelia, ale aj tak by si
im mal preukazovať lásku. Nezabudni, že aj oni patria do Božej rodiny, sú to tvoji bratia a sestry v Božej rodine.
Spomeň si, čo pre teba urobil Pán Ježiš. Miloval ťa a obetoval sa za teba. Jeho prikázanie je: „…aby ste sa
vzájomne milovali, ako som vás ja miloval." (Ján 15, 12). Niekedy môže byť ťažké poslúchnuť toto prikázanie.
Modlime sa teda a prosme Boha o pomoc:
„Drahý Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že si nás tak veľmi miloval, že si zobral za nás náš trest na kríži.
Pomôž nám, ktorí sme kresťanmi, milovať ostatných kresťanov. Odpusť nám, že niekedy ich nemilujeme tak, ako
by sme mali a nauč nás milovať tak, ako si nás Ty miloval. Amen.“
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Navrhované aktivity na zapojenie detí:
Požiadaj deti, aby vyjadrili, čo znamená byť priateľom. Každému dieťaťu daj čistý papier a ceruzku. Môžu
nakresliť niekoho, kto pomáha inému človeku v núdzi. Ich kresba môže byť jednoduchá - ak chcú, môžu použiť iba
paličkové figúrky.
Otázky na zopakovanie:
1. Ako sa volal princ, najstarší syn kráľa Saula? (Jonatán.)
2. Kam išiel Dávid, keď vyhral bitku? (Naspäť do paláca ku kráľovi Saulovi a Jonatánovi.)
3. Aké slová piesne žien viedli kráľa Saula ku závisti? (Porazil Saul svojich tisíc a Dávid svojich desaťtisíc.)
4. Čo robil Dávid, aby potešil kráľa Saula? (Hral mu na harfe.)
5. Čo chcel Saul urobiť Dávidovi kvôli svojej žiarlivosti? (Chcel ho zabiť svojou kopijou.)
6. Prečo sa Saul obával Dávida, a zároveň mu závidel? (Vedel, že Boh je s ním.)
7. Aký sľub chcel Jonatán od Dávida? (Že bude stále preukazovať milosť jemu a jeho rodine.)
8. Prečo sa Saul hneval na Jonatána, keď Dávid neprišiel na slávnosť? (Pretože povedal: „Kým bude Dávid žiť,
nikdy sa nestaneš kráľom.“)
9. Ako ukázal Jonatán Dávidovi, že má utekať preč, aby si zachránil život? (Vystrelil 3 šípy a povedal chlapcovi:
„Nie sú šípy za tebou?“)
10. Akú lásku nám pripomína Jonatánova láska? (Lásku Pána Ježiša Krista.)
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Šiesta lekcia

DÁVID UŠETRÍ SVOJHO NEPRIATEĽA

Písmo:

1. Samuelova 21, 1 - 22, 2
1. Samuelova 22, 17 - 19
1. Samuelova 23, 1 - 24, 22
1. Samuelova 26, 1 - 25

ÚP:

Boh prikazuje svojim deťom, aby preukazovali ostatným milosrdenstvo.

Aplikácie:

N: Pokým nepoznáš Božie milosrdenstvo s tebou, nebudeš schopný dodržiavať toto prikázanie.
S: Musíš odpustiť tým, ktorí ťa zranili alebo ťa nenávidia.

Skrývanie.
Úvod:
Sled udalostí: Dávid na úteku.
Nób a Adullám.
Keíla.
Jonatánova návšteva.
Dávid sa skrýva v jaskyni.
Vstupuje Saul.
Dávid odsekne cíp Saulovho plášťa.
Dávid sa rozpráva so Saulom.
Zdá sa, že Saul činí pokánie.
Dávid nájde spiaceho Saula.
Dávid odmieta zabiť Saula.
Vyvrcholenie: Saul hovorí: „Už sa viac nebudem pokúšať škodiť ti.“
Záver:
Saul a Dávid idú oddelenými cestami.

ÚP 1

ÚPS 2
ÚPN 3
ÚPS 4
ÚPS 5 a ÚPN 6

Verš na zapamätanie: Uč Žalm 23, 3: „Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno.“
Názorné pomôcky:
Figúrky: D-50, D-61 až D-80.
Pozadie: čistý flanel pre všetky scény - najlepšie čierny.
Použi predlohu a vyrob si vchod do jaskyne. Môžeš ho vyrobiť z flanelu, ale bude jednoduchšie, ak ho
urobíš z papiera. (Pozri nákres vzadu v texte príručky.)
Lekcia
Skrýval si sa už niekedy pred niekým? (Nech dve - tri deti povedia, kde a prečo sa skrývali.) Skrývame sa
väčšinou počas hry alebo keď chceme niekoho prekvapiť.
Scéna 1: (Čistý flanel. Posúvaj Dávida D-61 z miesta na miesto.)
Dávid, Nób, Gát, jaskyňa, muži.
„Musím sa skryť,“ premýšľal Dávid. (Umiestni Dávida, figúrku D-61.) Nebolo to však kvôli zábave, ale zo
strachu. Bál sa. Saul ho nenávidel a rozhodol sa, že ho zabije. Dávid nemal priateľov, ktorí by mu mohli pomôcť,
ani zbrane, ktoré by mohol použiť. Utekal do Nóbu (umiestni figúrku mesta D-62), kde žili iba kňazi a ich rodiny.
Kňazom klamal, prečo tam prišiel. Kňaz Achímelech si myslel, že ho poslal Saul, preto bol k nemu veľmi milý.
Dal Dávidovi jedlo a meč, ktorý svojho času patril Goliášovi.
Onedlho zbadal Dávid jedného zo Saulových služobníkov, ako ho špehuje. Musel odísť. Ponáhľal sa do
Gatu. (Umiestni mesto figúrku D-63, presuň Dávida.) Gat sa nachádzal v krajine Filištíncov. Pre Dávida to nebolo
dobré miesto. K tomu ho ešte aj odhalili. „Ako môžem uniknúť?“ pýtal sa sám seba. Mal plán. Predstieral, že je
bláznivý. Správal sa skôr ako divé zviera, než ako človek. Filištínci boli radi, že sa ho zbavili, ale kam mohol
odísť?
Múdro sa rozhodol, že sa vráti do svojej krajiny. Zdržiaval sa mimo miest a skrýval sa v jaskyni, ktorá sa
volala Addulám. (Umiestni figúrku jaskyne D-64, presuň Dávida.) Jeho rodina sa nejako dopočula, kde je
a pripojila sa k nemu. (Umiestni figúrku rodiny D-65.) Potom išli okolo ďalší a ponúkli mu pomoc. Čoskoro mal
skupinu 400 ľudí. Začal ich cvičiť ako vojakov, aby mu pomohli utiecť pred Saulom. Dávid neplánoval napadnúť
Saula alebo ho zabiť. Saulovi chcel preukázať milosrdenstvo a byť k nemu milý. Prečo si Saul nezaslúžil Dávidovo
26

milosrdenstvo? (Nechaj priestor deťom.) Áno, je to pravda. Pokúšal sa Dávida zabiť. Saul skoro zabil tiež svojho
syna Jonatána, lebo pomáhal Dávidovi. Zabil dokonca 85 kňazov z Nóbu, pretože Dávidovi pomohli. Saul nemal
s nikým zľutovanie, ale Dávid bol k Saulovi milosrdný. Vedel, že Božie deti majú stále preukazovať iným
milosrdenstvo, preto sa vyhýbal Saulovým chodníčkom. (Odstráň všetky figúrky.)
Scéna 2: (Čisté pozadie.)
Keíla, Dávid a muži.
O nejaký čas sa k Dávidovi dostali správy, že Filištínci útočia na Keílu. Keíla bolo mesto obkolesené
hradbami. (Umiestni Keílu, figúrku D-66.) Bolo iba niekoľko kilometrov od ich jaskyne. Čo mal Dávid robiť? Mal
pomôcť mestu? Jeho muži predtým nikdy nebojovali vo vojne a báli sa filištínskej armády. Dávid urobil múdru
vec. Modlil sa a Boh mu povedal, aby išiel a bojoval. (Umiestni Dávida a mužov, figúrky D-61 a D- 65.) Boh
sľúbil, že dá Filištíncov do Dávidových rúk a presne to sa stalo. Filištínci boli porazení a Keíla zachránená. Dávid
a jeho muži odišli žiť do mesta. (Odstráň Dávida a mužov, figúrky D- 61 a D-65.)
Niekto povedal Saulovi, že Dávid žije v Keíle. „Dobre,“ povedal Saul, „je zavretý v meste s hradbami
a bránami.“ Saul ich plánoval obkľúčiť, ale Dávid sa o tomto pláne dopočul. „Čo mám robiť?“ rozmýšľal. „Možno
tu budem v bezpečí. Určite nás ľudia tohto mesta nevydajú Saulovi po tom, čo sme pre nich urobili.“ Dávid sa opäť
modlil k Bohu, o radu. Boh mu povedal, že ľudia by ho vydali Saulovi. Dávid a jeho muži sa ukryli pred Saulom
niekde blízko Keíly. (Odstráň figúrku D-66.) Spolu sa túlali po krajine. Jeho skupina narástla na 600 mužov.
Scéna 3: (Čisté pozadie.)
Jaskyňa, kríky, skaly, Dávid a Jonatán.
Deň čo deň hľadal Saul Dávida, ale Boh sa staral o jeho bezpečnosť. Musel to byť veľmi ťažký život. Žili
v divočine, skrývali sa v jaskyniach a dierach v zemi (umiestni jaskyňu, figúrku D-64); skrývali sa za skaly a kríky
a za všetko, čo našli. (Umiestni figúrky D-67 - D-69.)
Jedného dňa však čakalo na Dávida úžasné prekvapenie. Čo si myslíš, kto našiel jeho skrýšu? Bol to
Jonatán, jeho najlepší priateľ. (Umiestni Jonatána, figúrku D-70 s Dávidom, figúrka D-61.) „Neboj sa,“ povedal
Dávidovi. „Môj otec ťa nebude môcť nikdy zabiť. Budeš naším kráľom a budeme ti slúžiť. Teraz vie už aj môj
otec, že je to pravda.“ Jonatán povzbudil Dávida, aby ďalej dôveroval Bohu. Títo dvaja priatelia znovu obnovili
svoj sľub. Opäť si sľúbili, že navždy budú preukazovať milosť a milosrdenstvo sebe a svojim rodinám. Potom
musel Jonatán odísť a vrátil sa domov. (Odstráň Dávida a Jonatána, D-70 a D-61.)
Dávid pokračoval v hľadaní skrýše pred Saulom. Potreboval niečo bezpečné, pretože Saul si teraz špeciálne
vybral 3000 mužov, aby mu ho pomohli hľadať. Približovali sa veľmi rýchlo. (Odstráň všetky figúrky.)
Scéna 4: (Čierny flanel s otvorom jaskyne. Túto scénu môžeš učiť aj bez obrázkov. Použi iba čierny flanel. Bude
znázorňovať tmu v jaskyni.)
Otvor jaskyne, Saul, Dávid.
Dávid našiel ideálne miesto na skrýšu. (Umiestni Dávida, figúrku D-61.) Bola to hlboká, tmavá jaskyňa.
(Umiestni otvor jaskyne alebo prekry tmavou látkou.) Dávid a jeho muži sa potichu a rýchlo stratili v tme jaskyne.
Boli si istí, že ich nie je vidieť (odstráň Dávida D-61), ale oni na vchod videli. Možno pôjde okolo Saulova
armáda. Ale nie! „Niekto prichádza!“ Počuli, ako sa približujú kroky, potom pri vchode do jaskyne videli stáť
v slnečnom svetle muža. (Umiestni Saula, figúrka D-73.) Bol to Saul. Vchádzal dnu! Nájde ich? Potom zastal.
Nikoho nehľadal, jednoducho potreboval ísť na potrebu. Keď Saul vošiel do tmavého kúta jaskyne, nemal ani
potuchy, že Dávid a jeho muži stoja za ním. Dávidovi muži si mysleli, že to je priveľmi dobrá príležitosť na to, aby
ju zahodili. „Dávid, choď a zabi ho,“ šepkali, „Boh ti ho sem priviedol.“ Dávid vytiahol ostrý nôž a potichu sa
priblížil ku kráľovi. Rýchlym pohybom čepele odsekol kúsok Saulovho plášťa. Saul nič nevidel, ani nepočul.
Nevedel, že kúsok jeho plášťa chýba. Dávid sa vrátil späť k svojim mužom. Boli prekvapení. Dávid nezabil Saula!
„Dovoľ, aby sme to spravili my,“ povedali šeptom, ktorý bol príliš hlasný. Dávidovi sa skoro nepodarilo zadržať
ich. Nemohli uveriť, že by niekto mohol preukázať Saulovi také milosrdenstvo. Dávid to však urobil napriek
všetkému zlému, čo mu Saul vykonal.
Prečo bol milosrdný? Bol milosrdný, lebo aj Boh bol milosrdný k nemu. Dávid mal čas na premýšľanie,
keď sa skrýval v jaskyni Addulám. Klamal v Nóbe; v Gate sa správal veľmi hlúpo; mnohokrát zarmútil Boha. Boh
ho nepotrestal tak, ako si to zaslúžil. Dávid oľutoval svoj hriech, Boh mu odpustil. Boh bol k Dávidovi veľmi,
veľmi milosrdný, preto bol aj Dávid milosrdný k Saulovi. Ak je Pán Ježiš tvojím Spasiteľom, mal by si sa správať
ako Dávid. Asi sa ťa nikto nepokúša zabiť, ale možno je v škole niekto, kto ti chce spôsobiť problém u učiteľa.
Bude klamať, že si odpísal odpovede, alebo že rozhádzané papiere sú tvoje. Chcel by si mu to vrátiť, však? Budeš
sa snažiť niečo vymyslieť. Počkaj! Nesprávaj sa tak ako on. Urob, čo chce Boh a preukáž mu milosrdenstvo, aj keď
si ho nezaslúži. Nájdi si príležitosť a povedz mu, že si kresťan a že si mu odpustil. Biblia nám hovorí, aby sme boli
„…vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajúci si, ako aj Boh odpustil nám.“ (Efezským 4, 32). Ak budeme tak
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robiť, budeme milosrdní ako Dávid. Dávid vlastne cítil, že nebol dosť milosrdný. „Nemal som odseknúť ani z jeho
plášťa,“ zašepkal svojim mužom.
Pssst! Saul sa opäť pohol. Odchádzal z jaskyne. Dávid sa postavil, aby išiel za ním. (Odstráň vchod do
jaskyne a tmavý flanel. Ak používaš iba tmavú látku, daj ju preč.) Keď bol Dávid vonku z jaskyne, zakričal:
(Umiestni Dávida, figúrku D-61.) „Môj pán a kráľ.“
(Umiestni Saula, figúrku D-73.) Saul bol vyľakaný, keď počul svoje meno. Otočil sa a uvidel muža, ktorý
sa pred ním skláňal. Dávid hovoril: „Prečo si myslíš, že ti chcem robiť zle? Mohol som ťa zabiť v jaskyni. Moji
muži chceli, aby som to urobil. Ja som však povedal: Nie, neurobím to, lebo on je Hospodinov pomazaný kráľ.
Pozri, Saul,“ pokračoval Dávid. „Mám v ruke kus tvojho plášťa.“ Dávid ukázal Saulovi kus plášťa, ktorý odsekol.
(Do Dávidovej ruky vlož látku, figúrku D-74.)
Saul tomu nemohol uveriť. „Je to tvoj hlas, Dávid?“ zvolal a potom sa rozplakal. „Si lepší človek ako ja,“
povedal Saul. „Ty si zaobchádzal so mnou dobre, a ja s tebou zle.“ Saul vedel, že Dávid je k nemu skutočne
milosrdný. „Mohol si ma zabiť, ale neurobil si to. Nech je Boh k tebe dobrý za milosrdenstvo, ktoré si mi
preukázal. Viem, že budeš izraelským kráľom. Sľúb mi, že nevyvraždíš moju rodinu, keď sa staneš kráľom.“ (To
bolo častým zvykom, keď nový kráľ preberal kráľovstvo od iného kráľa.) Dávid bol veľmi rád, že mohol dať
Saulovi takýto sľub. (Odstráň všetky figúrky.)
Zdalo sa, že Saul svoj hriech ľutuje. (Umiestni Saula, figúrku D-50.) Možno chcel byť Saul k Dávidovi
naozaj milosrdný, ale trvalo to iba chvíľu. Rýchlo sa zmenil. Znovu ho začal hľadať a chcel ho zabiť. Keby to bol
naozaj oľutoval, neurobil by to.
Saul sa neodvrátil od svojich hriešnych ciest k Božím cestám. Naďalej Dávida nenávidel. Aj ty môžeš byť
ako Saul, ak si sa nikdy neobrátil k Bohu. Poznáš niekoho, o kom si myslíš, že ho je ľahšie nenávidieť ako
milovať? Možno je to chlapec, ktorý ti závidí, lebo si v škole často lepší ako on. Často je k tebe hrubý a nadáva ti.
Je ľahké byť k nemu milosrdný? Nie, nie je to ľahké. Chceš mu nadávať alebo ho dokonca nejakým spôsobom
potrestať, ale Boh hovorí, že by sme mali byť stále milí a preukazovať milosrdenstvo tým, ktorí sú proti nám. Ako
to môžeš urobiť? Nemôžeš to urobiť sám zo seba, pretože tvoje srdce je hriešne a chce robiť presný opak toho, čo
chce Boh. Tvoj hriech spôsobuje, že sa chceš odplatiť za zlé a nechceš byť milosrdný.
V Biblii bol jeden muž, ktorý mal srdce ako ty. Nenávidel niektorých ľudí, bil ich a väznil. Niektorých
dokonca zabil. Nenávidel ich, lebo boli kresťanmi. Nepreukázal im milosrdenstvo, až kým nestretol Božieho Syna,
Ježiša Krista. V ten deň zistil, že jeho cesty sú zlé. Odvrátil sa od svojho hriechu na Božie cesty a hneď mu bolo
odpustené. Boh bol k nemu milosrdný. Od toho dňa sa úplne zmenil. Miloval kresťanov, bol milý a milosrdný,
dokonca aj k tým, ktorí ho bili a uvrhli ho do väzenia. Aká zmena! Aj ty sa dnes môžeš takto zmeniť. Boh môže
byť k tebe milosrdný práve pre to, čo urobil Ježiš Kristus. Zobral na seba trest, ktorý si zaslúžia hriešnici. Preto tí,
ktorí volajú k Bohu, prijímajú milosrdenstvo. „…hojný si v milosti ku všetkým, ktorí Ťa vzývajú.“ (Žalm 86, 5).
Milosť je tu pre každého, kto o ňu prosí. Poprosíš Boha, aby bol dnes k tebe milosrdný? Volaj na Neho, aby ti
odpustil hriechy. Potom ti pomôže, aby si bol ty k iným milosrdný. Pomohol Dávidovi, aby Saulovi preukázal
milosrdenstvo. Avšak Saul nebol pripravený preukázať milosrdenstvo Dávidovi. (Odstráň Saula, figúrku D-50.)
Scéna 5: (Čisté pozadie.)
Saulov tábor 75, Saul 71, kopija, krčah a tráva, Dávid, Abíšaj.
Saul čoskoro zistil, kde sa Dávid skrýva. Dávidovi muži hliadkovali, preto vedeli presne určiť, kde sa
Saulov tábor nachádza. Dávid si ho šiel obzrieť. Hľadiac spoza skál, videl na celý tábor. (Umiestni tábor, figúrku
D-75.) Saul ležal a spal. (Umiestni Saula, figúrku D-71.) Okolo neho bola celá armáda. Abnér, veliteľ armády a
každý jeden vojak spal! Nikde žiadne stráže! Nič sa nehýbalo. Nebolo počuť nič iné iba dych 3000 mužov. „Kto
pôjde so mnou?“ opýtal sa Dávid. Prihlásil sa Abíšaj. Pod rúškom noci sa títo dvaja muži vydali do nepriateľského
tábora. (Na ľavú stranu tabule umiestni Dávida a Abíšaja, figúrky D-61 a D-78.) Čo by sa stalo, keby sa niektorý z
vojakov zobudil? Dávid a Abíšaj prechádzali cez tábor opatrne; mierili priamo do jeho stredu. (Počas poslednej
vety trochu posuň D-61 a D-78.)
Tam bol Saul. Blízko jeho hlavy ležal krčah s vodou. (Umiestni trávu a krčah s vodou, figúrky D-76 a D77.) Vedľa bola zapichnutá kopija. (Umiestni kopiju, figúrku D-72.) Dávid a Abíšaj prišli na miesto, kde ležal Saul.
(Posuň figúrky D-61 a D-78.) Stále sa nikto ani nepohol. Nikto neotvoril oko. Abíšaj sa naklonil blízko k
Dávidovmu uchu a povedal: „Boh ti vydal nepriateľa do tvojich rúk. Dovoľ mi, aby som ho kopijou pripichol k
zemi.“ Teraz mal Dávid príležitosť zbaviť sa Saula. Dávid už raz daroval Saulovi život a pozri, čo urobil Saul. Saul
nebol milosrdný k Dávidovi, zaslúžil si smrť. Dávid zašepkal: „Nezabíjaj ho. Nemôžem siahnuť na Hospodinovho
pomazaného. Boh sa postará, aby zomrel, ale ja ho nezabijem. Vezmi kopiju a krčah s vodou a poďme preč.“
(Posuň Dávida D-61 a Abíšaja D-78 s krčahom vody D-76 a kopijou D-72 späť krížom cez tabuľu.)
Keď opatrne prechádzali cez spiacu armádu, Abíšaj sa určite čudoval Dávidovmu správaniu. Dávid opäť
preukázal Saulovi milosrdenstvo. Nezaslúžil si milosrdenstvo v jaskyni a určite si ho nezaslúžil ani teraz. Prečo bol
Dávid milosrdný? (Nechaj priestor deťom. Hľadaj odpovede, ktoré povedia, že bol milosrdný, lebo aj Boh bol
milosrdný k nemu.)
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Dávid robil, čo Boh žiada od svojich detí - aby boli milosrdné a aby vo svojom milosrdné neustávali.
Možno, ako kresťan, si bol milosrdný ku chlapcovi, ktorý ťa týral. Odpustil si mu, ale on v tom pokračoval a teraz
si myslíš, že už nastal čas na odplatu. To je zlé, lebo jedného dňa sa Peter opýtal Pána Ježiša: „Pane, keď sa brat
previní proti mne, koľko ráz mu mám odpustiť? Až do sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Nehovorím ti, že až do
sedem ráz, ale až do sedemdesiatkrát sedem ráz!“ (Matúš 18, 21 - 22). Ježiš tým myslel, že máme odpúšťať znovu
a znovu bez prestania. Nikdy nebudeš odpúšťať priveľa. Keď Pán Ježiš visel na kríži, modlil sa, aby jeho Otec
odpustil dokonca aj tým, ktorí Ho ukrižovali. Ježiš odpustil aj tebe. Keď bol na kríži, zobral na seba strašný trest za
tvoj hriech. Zaslúžiš si ten trest, ale On trpel namiesto teba. Keď ťa zachránil, odpustil ti všetok tvoj hriech, bol
k tebe milosrdný a pokračuje vo svojom milosrdenstve. Vždy, keď si zhrešil odvtedy, čo si sa stal kresťanom
a vyznal si Mu to, odpustil ti. Ak si spomenieš na to všetko, pomôže ti to preukázať také milosrdenstvo, aké
preukázal Dávid Saulovi. Saula mohol veľmi ľahko zabiť, ale nechal ho žiť.
Konečne boli Dávid a Abíšaj von z tábora. (Odstráň figúrky D-71, D-75 a D-77.) Ani jeden vojak sa
nepohol. Boh ich držal v spánku. Títo dvaja muži sa rýchlo vyšplhali na vrch kopca. Keď boli v bezpečnej
vzdialenosti, Dávid sa pozrel dole a zvolal: „Abnér, Abnér.“ Zvuk sa niesol dolinou. Abnér sa postavil. (Umiestni
Abnéra, figúrku D-79.) „Kto to kričí?“ zvolal. „Prečo si nestrážil kráľa?“ opýtal sa Dávid. „Niekto ho prišiel zabiť
a ty si ho neochránil. Kde je kráľov krčah a kopija?“ Skrúšený a rozospatý Abnér sa poobzeral dookola. Vedľa
neho sa dvíhal Saul, aby zistil, čo sa deje. (Umiestni Saula, figúrku D-73.)
Kopija a krčah s vodou boli preč. Keď sa obzrel, zistil, že ich má Dávid. Dávid bol pri kráľovi! Mohol ho
zabiť!
„Je to tvoj hlas Dávid?“ zvolal Saul. „Áno, môj pán a kráľ,“ prišla odpoveď. „Prečo po mne naďalej ideš?
Čo zlé som urobil?“ Keď Saul počúval Dávida, zistil, že opäť zhrešil. „Bol som veľmi hlúpy,“ volal „zhrešil som.
Zachoval si mi život. Nikdy sa už nebudem snažiť ublížiť ti.“
„Tu je tvoja kopija,“ zakričal Dávid. „Pošli pre ňu jedného z tvojich mladých mužov. Preukázal som ti
milosť, nech aj mne Boh preukáže milosť a ochráni ma pred problémami.“ (Odstráň všetky figúrky.)
Boh odpovedal na túto Dávidovu modlitbu. Saul išiel domov a už nikdy Dávida neuvidel. Dávid a jeho
muži ostali spolu. O niekoľko týždňov uvidíme v Klube Dobrej zvesti, aké milosrdenstvo mu Boh preukázal. Boh
odplatí milosrdenstvo milosrdenstvom. Ježiš povedal: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“
(Matúš 5, 7).
Scéna 7: (Čisté pozadie.)
Deti.
Ak si kresťan, (umiestni deti, figúrku D-80) preukazuj ostatným milosrdenstvo; dokonca aj tým, ktorí ťa
nenávidia. Nezabudni, aký dobrý a milosrdný bol Boh k tebe. Popros Ho, aby ti pomohol byť milosrdným
k druhým. Možno sa viac podobáš na Saula. Preukazovať milosrdenstvo je pre teba ťažké. Vždy chceš robiť to, čo
je pre teba najlepšie. Potrebuješ prosiť Boha, aby bol k tebe milostivý. Si hriešnik a zaslúžiš si od Boha trest, ale
Boh odpustí všetkým, ktorí sa k Nemu obracajú, aby dostali milosrdenstvo. Jeden hriešny muž sa raz v Biblii
modlil: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ (Lukáš 18, 13). V ten deň išiel domov úplne zmenený a bolo mu
odpustené, stal sa dobrým v Božích očiach. Aj ty môžeš ísť dnes takto domov, ak uveríš Pánu Ježišovi Kristovi,
ktorý za teba zomrel a vstal z mŕtvych. Môžeš sa modliť takto:
„Drahý Bože, vo svojej milosti si poslal svojho Syna, aby zomrel za naše hriechy. Vo svojej milosti chceš
spasiť tých, ktorí veria v Ježiša Krista ako svojho Záchrancu. Pomôž mi uveriť Mu dnes, aby som mohol poznať
Tvoje odpustenie a aby mohol byť zmenený môj život.“
Navrhované aktivity na zapojenie detí:
Na hľadanie veršíkov o Božej milosti a o tom, ako máme byť milosrdní k druhým, použi „tasenie mečov“.
(Pomôž deťom, aby pochopili význam veršov.)
2. Mojžišova 33, 19: „Hospodin riekol: Celú svoju slávu prevediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje
meno: Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem.“
List Títovi 3, 5: „Spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho
milosrdenstva, a to kúpeľom znovuzrodenia a obnovením cez Svätého Ducha.“
Matúš 5, 7: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“
Micheáš 6, 8: „Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať
láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“ (Použite radšej Roháčkov preklad.)
Lukáš 10, 37: „A on odpovedal: Ten, ktorý mu učinil to milosrdenstvo. Vtedy mu povedal Ježiš: Iď a čiň aj
ty podobne!“
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Otázky na zopakovanie:
1. Ako sa volalo mesto, kde žili kňazi a kam utiekol Dávid? (Nób.)
2. Čo dal kňaz Achímelech Dávidovi? (Potravu a meč.)
3. Kto sa pridal k Dávidovi v jaskyni Addulám? (Jeho rodina a 400 mužov.)
4. Čo urobil Dávid skôr, než odišiel bojovať do Keíly? (Modlil sa.)
5. Kto našiel Dávidovu skrýšu a povzbudil ho vo viere v Boha? (Jonatán.)
6. Čo urobil Dávid Saulovi, keď prišiel do jaskyne? (Odsekol kus jeho plášťa.)
7. Prečo bol Dávid k Saulovi milosrdný? (Pretože Boh bol milosrdný k nemu.)
8. Čo zobral Dávid a Abíšaj, keď Saulova armáda spala? (Krčah na vodu a Saulovu kopiju.)
9. Čo chcel Abíšaj urobiť so Saulom ? (Chcel ho zabiť.)
10. Ježiš povedal, že máme odpustiť človeku, ktorý voči nám zhrešil. Koľkokrát to máme urobiť?
(Sedemdesiatkrát sedem.)
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Výroba búrkových mrakov:
Na výrobu búrkových mrakov použi flanel alebo papier. Budeš potrebovať obdĺžnik 63 cm x 27 cm.
Ceruzkou ho rozdeľ na 9 cm štvorce, získaš tak 7 štvorcov vodorovne a 3 zvisle. Podľa vzoru nakresli mraky. Ešte
neobkresľuj blesky. Vygumuj pomocné čiary a vyfarbi mraky. Vytieňované časti vymaľuj tmavšou pastelkou, ale
dávaj pozor, aby si nenamaľoval všetko príliš tmavou farbou.
Na blesky použi zbytky žltého papiera. Urob dva alebo tri blesky podľa prílohy. Najťažšie je urobiť ich
dostatočne tenké, aby vyzerali realisticky, ale zároveň dosť hrubé na to, aby sa s nimi dobre manipulovalo. Nesnaž
sa ich urobiť až také tenké, ako sú na obrázku.

Výroba vchodu do jaskyne
Budeš potrebovať papier alebo flanel rozmeru 42 cm x 30 cm. Ceruzkou ho rozdeľ na 6 cm štvorce podľa
vzoru. Pomocou štvorcov prekopíruj z obrázka vchod jaskyne, použi čierny tuš. Odstráň čiary nakreslené ceruzkou
a vyfarbi si scénu podľa tvojho želania. Vystrihni otvor jaskyne. Ak používaš papier nezabudni, že pri scéne 4a
musí byť figúrka D-73 umiestnená ku vchodu jaskyne, preto je vhodné použiť nejaký druh lepiacej hmoty ako je
napríklad Blutack. Aby to bolo pôsobivé, vchod jaskyne musí byť umiestnený na čierny flanel.
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