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ÚVOD 
 
 Druhá časť vydania lekcií ŽIVOT DÁVIDA možno nie je taká známa ako napr. „Dávid a Goliáš“ 
alebo „Priateľstvo medzi Dávidom a Jonatánom,“ ktoré boli súčasťou prvej časti vydania. Napriek tomu, že 
nie je až tak povedomá ako spomínaná prvá časť, má aj druhá časť lekcií čo povedať spaseným aj 
nespaseným. Boh chce, aby sme sa poučili nielen z Dávidových víťazstiev, ale aj z jeho zlyhaní.  
 Táto séria obsahuje osem lekcií. Lekcie 7b a 9b sa otvorene zaoberajú tematikou okultizmu a 
nemorálnosti. Ak vyučuješ menšie deti, bude možno potrebné tieto lekcie buď vynechať, alebo ich 
prispôsobiť jazyku, ktorý zodpovedá ich veku. Ak vyučuješ staršie deti, môže byť veľmi dôležité zaoberať sa 
práve spomenutými témami! 
 Veríme, že Boh požehná tieto lekcie Tebe a prostredníctvom Teba aj deťom Tvojej triedy. Deti 
milujú hrdinov, ktorých môžu nasledovať. Modlíme sa, aby sa Dávid stal ich hrdinom: príkladom človeka, 
ktorý sa naučil veriť Pánu nielen vtedy, keď sa všetko darí, ale aj v ťažkostiach.  
 
V KAŽDEJ LEKCII VYUČUJ A APLIKUJ ÚSTREDNÚ PRAVDU  
  
 Neuspokoj sa s vyučovaním biblických príbehov. Dôkladne vyučuj v každej lekcii ústrednú pravdu. 
Opatrne aplikuj ústrednú pravdu v živote každého dieťaťa. Každá lekcia obsahuje krátku osnovu, ktorá Ti 
ukáže, kde a ako máš učiť a aplikovať ústrednú pravdu. ÚP znamená učiť ústrednú pravdu. ÚPS poukazuje 
na aplikáciu pre spasené deti. ÚPN poukazuje na aplikáciu pre nespasené deti. Aplikácie môžeš voľne 
prispôsobiť potrebám Tvojej triedy: Ak sa napríklad v aplikácii uvádza chlapčenské meno a Ty máš vo 
svojej triede samé dievčatá. Je tiež možné, že aplikácia je vhodná skôr pre staršie deti a Ty vyučuješ mladšie 
deti; vykonaj preto podľa vlastného uváženia potrebné zmeny.  
 
PRINIESŤ NESPASENÝM DEŤOM POSOLSTVO O ZÁCHRANE 
 
 Použité lekcie sa u spasených detí aplikujú ľahšie než u nespasených. Lekcie napriek tomu obsahujú 
aj aplikácie pre nespasené deti. Tam, kde sa vyskytnú, dopraj si čas a vysvetli evanjelium čo najjasnejšie  
s modlitbou. Zabuduj aj do iných častí vyučovania základné fakty evanjelia, urob tak napriek tomu, že nie je 
možné efektívne učiť všetky pravdy evanjelia v hociktorej z lekcií.  
 
 Spievajte spoločne duchovné piesne: Si mojím Pastierom a Pánom; Dobroreč moja duša; Musím 
vďačne spievať; Viem, že Pán Boh o mne všetko vie (zo spevníka Máme radostnú správu) 
 Vyberte si  evanjelizačné biblické verše, ktoré sa deti môžu naučiť naspamäť, ako napr.: Rímskym 3, 
23; 5, 8; 6, 23.  
 Tu je niekoľko základných právd, ktoré sa budeš snažiť sprostredkovať nespaseným deťom: 
 
 BOH 
Vyučuj deti o Bohu, Jeho vlastnostiach a Jeho dielach: je Bohom svätosti, spravodlivosti, lásky a moci. 
Zaujíma sa o každé z nich.  
 
 PÁN JEŽIŠ KRISTUS 
Pouč deti o osobe a diele Pána Ježiša Krista: o Jeho božstve, Jeho ľudskosti, Jeho dokonalom živote, Jeho 
vykupiteľskej smrti, Jeho telesnom zmŕtvychvstaní, Jeho vzatí do neba a o Jeho návrate. 
  
 HRIECH 
Pouč deti, že sú povahou a skutkami hriešnikmi a vzbúrencami proti svätému Bohu, že trestom za hriech je 
úplné a večné odlúčenie od Boha.  
 
 CESTA SPÁSY 
Pouč deti, že spasiť ich môže len  na kríži dokončené dielo Pána Ježiša Krista, že sa musia odvrátiť od 
svojich hriechov a prijať Krista vierou (v Neho), že výsledkom ich znovuzrodenia bude život v poslušnosti 
voči Božiemu Slovu. 
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VYUČUJ SPASENÉ DETI TAK, ABY RÁSTLI 
  
 Kresťanské deti sa potrebujú naučiť, ako môžu a majú žiť pre Ježiša Krista. Potrebujú vedenie, aby 
mohli  hlbšie pochopiť veľké pravdy Svätého Písma. Obozretne ich uvádzaj do týchto právd a pritom 
poukazuj na to, ako môžu získané vedomosti aplikovať v 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 a 17)      

 
BUĎ K DISPOZÍCII TÝM, KTORÍ POTREBUJÚ RADU  
 
 Po vyučovaní sa môže stať, že niektoré deti budú mať otázky, ako byť spasení, alebo ohľadom 
kresťanského života. Daj najavo, že si ochotný pomôcť im. Najlepšie je, keď tak urobíš na začiatku 
vyučovania, nezávisle od biblickej lekcie. 
 Ak však prejavíš svoju ochotu počas lekcie, je veľmi dôležité, aby si jasne oddelil svoju ponuku 
pomoci od Kristovho pozvania. Takto predídeš neistote dieťaťa, ktoré možno ešte nevie jasne rozlišovať 
medzi prosbou o radu (Teba) a prijatím Krista a Jeho spásy. Nikdy nevyvolávaj v deťoch pocit, že aby boli 
spasené, musia sa s niekým porozprávať; alebo pocit, že budú spasené, keď sa porozprávajú s Tebou. Nikdy 
nevyvíjaj na deti tlak a nikdy neapeluj na obyčajné city. Jednoducho povedz, že všetky deti, spasené a 
nespasené, sa so všetkými svojimi otázkami  môžu obrátiť na Teba. Potom dbaj na to, aby si po vyučovaní 
nebol/a príliš zaneprázdnený/á, alebo v časovej tiesni.  
 Na konci tejto príručky nájdeš krátky zoznam postupných krokov, ktorý Ti umožní pomôcť a poradiť 
dieťaťu, ktoré chce prísť za Kristom.  
 
CVIČ SA V MANIPULÁCII S POSTAVAMI NA FLANELOGRAFE 
 
 Cvič sa v používaní vizuálnych pomôcok a v menení pozadí  predtým, než začneš vyučovať. 
Dôkladne sa oboznám so všetkými postavami a s tým, kedy ich budeš potrebovať v lekcii. Pozadia pre scény 
týchto lekcií sú k dispozícii. Ku každej scéne dávame návrhy, ktoré však nie sú záväzné. Každé vyučovanie 
môžeš uskutočniť na jednom čistom flaneli.  
 
DODATOČNÉ VIZUÁLNE POMÔCKY 
  
 Vypíš si ÚP každej lekcie na kúsok výkresu. Na zadnú stranu výkresu prilep flanel alebo zvyšky 
z vystrihnutého flanelu. Na začiatku vyučovania, alebo keď po prvýkrát spomenieš ÚP danej lekcie, pripevni 
ÚP na tabuľu.  
 
OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE  
 
 Každá lekcia obsahuje otázky, ktoré sa môžu použiť buď bezprostredne po lekcii, alebo po týždni  
(pred začatím vyučovania ďalšej lekcie).     
  
Dôvody opakovania sú: 

1. Zistiť, do akej miery deti chápu a  koľko si pamätajú. 
2. Pomôcť Tebe ako učiteľovi/učiteľke, aby si vedel/a, čo máš zdôrazniť, aby si to deti lepšie 

pamätali.   
3. Poskytnúť triede čas oddychu a smiechu. Deti obľubujú súťaže a tešia sa na túto časť vyučovania. 

Je to však nie len hra a zábava - ale zároveň  aj hodnotné vyučovanie.  
 
 Tento materiál obsahuje len otázky k lekciám. Bolo by však vhodné zaradiť aj otázky o piesňach, 
veršoch a ostatného vyučovacieho materiálu, ktorý používaš. Týmto spôsobom deti pochopia, že každá časť 
vyučovania je dôležitá; učiteľovi to zas umožní overiť si, koľko deti chápu.  
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1. LEKCIA 
 
DÁVID MEDZI FILIŠTÍNCAMI  
 
PÍSMO:  1 Samuelova 27, 1-7;  28, 1-4;  29, 1-11;  30, 1-19.    
 
ÚP:   Pozor na zlú spoločnosť.  
 
APLIKÁCIE:   
Pre spasené deti: Nedovoľ, aby Ti to bránilo žiť pre Krista.  
Pre nespasené deti: Nedovoľ, aby Ti to bránilo veriť v Krista.  
  
ÚVOD:   Janka a Maťo.      ÚP 
 
SLED UDALOSTÍ:   

Dávid v zúfalstve uteká na Filištínske územie.  
On a jeho ľudia dostanú mesto Ciklag     ÚPS 
Filištínci sa pripravujú na útok proti Izraelovi.  
Filištínci odmietnu Dávida a jeho mužov.  
Dávid opúšťa filištínske vojsko.  
Vráti sa do Amálekovcami vyrabovaného Ciklagu   ÚPN 
Ľud ho chce ukameňovať.  
Jeho druhovia ho chcú ukameňovať.  

 
 VYVRCHOLENIE:  Dávid ľutuje a obráti sa k Bohu    ÚPS 
 
ZÁVER: Prenasleduje Amalekitov a  všetko získa späť.  
 
VERŠ NASPAMÄŤ:  
 
Znovu si zopakujte Žalm 23, 1-3 (alebo sa pozrite na Žalm 1, 6) 
 
Ak si ešte neučil lekcie 1 - 6 z materiálu „Dávid I. diel“, môžeš začať s vyučovaním Žalmu 23, 1. Nechaj deti 
nahlas hovoriť verše a poukazuj pritom ovečkou na text. Požiadaj potom deti, aby vysvetlili význam veršov. 
Tak zistíš, nakoľko ho deti pochopili. 
 
LEKCIA 
  
Janka a Maťo mali malého psíka menom Rexo. Bol veľmi poslušný a dobre vycvičený. Napríklad pri obede 
vždy čakal, kým sa všetci členovia rodiny  najedli - až potom sa prišiel pozrieť, či nezostali aj pre neho 
nejaké zbytky. Počas obeda neštekal a nesnažil sa vyskočiť na stoličky. Janka, Maťo  
a  ich rodičia sa chystali lietadlom na dovolenku a  Rexa nemohli vziať so sebou. Nakoniec susedia, ktorí tiež 
mali psa, súhlasili s tým, že sa postarajú o Rexa.  
 Po prázdninách sa Janka a Maťo tešili na stretnutie s Rexom. Čakalo ich však veľké prekvapenie! 
Rexo sa stal hlučný, surový a neposlušný. Bol ako vymenený! Viete, prečo sa tak zhoršilo Rexovo 
správanie? Lebo bol dva týždne s iným psom, ktorý bol hlučný, surový a neposlušný! Zlá spoločnosť ho 
pokazila!  
 Stáva sa to iste aj vám, dievčatá a chlapci: Keď ste v zlej spoločnosti, máte z toho neskôr 
nepríjemnosti.   
 
SCÉNA 1: VONKU 
 Stalo sa to dokonca Dávidovi (postava D81) - mužovi, ktorého Boh určil kráľom nad Izraelom.  
 Pamätáte sa ako bol Dávid nútený utiecť pred zlosťou kráľa Saula? Saul sa ho pokúsil zabiť a 
prenasledoval ho. Pamätáte sa ako Boh pomáhal Dávidovi a ako ho chránil? Boh dokonca umožnil Dávidovi 
preukázať svoju náklonnosť voči Saulovi. Napriek tomu Dávida sa jedného dňa zmocnil veľký strach; prestal 
veriť Božiemu sľubu. Prestal veriť, že sa naozaj stane kráľom. Zabudol, ako ho Boh ochraňoval zázračným 
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spôsobom. Povedal si: „Jedného dňa predsa len zhyniem rukou Saulovou“ (1. Samuelova 27, 1). Potom sa 
rozhodol veľmi hlúpo... 
 Rozhodol sa, že pôjde k Filištíncom a bude žiť s nimi. Filištínci boli krutí nepriatelia Izraelitov, 
Božieho ľudu. Aby zlého nebolo málo, rozhodol sa zobrať so sebou aj 600 vojakov so svojimi rodinami. 
Jedného dňa potichu opustili územie Izraela a vydali sa do krajiny Filištíncov. (Pridaj postavy D82  
a 83. Ak chceš, tak 38a a 65 z 1. dielu).               
 
SCÉNA 2: DÁVID A KRÁĽ ÁCHÍŠ (palác)  
 Dávid a jeho muži išli za Áchišom, filištínskym kráľom (umiestni D84). Áchiš bol iste veľmi rád, že 
mohol prijať tohto veľkého bojovníka a jeho mužov. Mohli mu v bojoch byť veľmi užitoční. Preto Áchiš dal 
Dávidovi mesto Ciklag, aby sa tam usadil.  
 Aký hlúpy ťah to bol z Dávidovej strany! Predstavte si: Boží muž medzi nepriateľmi Božieho ľudu! 
Nespočetne mnohokrát nás Boh varuje v Biblii, aby sme sa stránili zlej spoločnosti (Príslovia 1, 10, 11, 14, 
15; Efezským 5, 6, 7, 11). Ak patríš Pánu Ježišovi Kristovi, buď veľmi opatrný pri výbere priateľov. Ak sa 
stýkaš s ľuďmi, ktorí nedbajú o Boha, používajú zlé reči a slová, neposlúchajú svojich rodičov alebo 
učiteľov, ľahko sa ti môže stať, že aj ty budeš taký. Podobne ako Dávid, zavedieš iných do zlej spoločnosti aj 
ty. Čím dlhšie trvá tvoje priateľstvo s takými ľuďmi, tým ťažšie ti potom bude vzdať sa ho, tým ťažšie ti 
bude žiť pre Ježiša Krista.  
 
SCÉNA 3: DÁVID SO SVOJIMI VOJAKMI, ÁCHÍŠ   
S FILIŠTÍNSKYMI VOJVODCAMI. 
(Postavy D81, D82, D84, D89, D90)  
 Jedného dňa sa Filištínci rozhodli začať vojnu. Viete uhádnuť, proti komu chceli tiahnuť do boja? 
Proti Izraelitom, Božiemu ľudu - proti ľudu, ku ktorému patril Dávid a jeho muži! Chudák Dávid! Čo mal 
robiť? Skôr než sa mohol zamyslieť, ako by sa vyhol vojne proti vlastnému ľudu, prišiel za ním kráľ Áchíš a 
povedal: Dávid, ty a tvoji muži pôjdete so mnou do boja proti Izraelovi. Ustanovím ťa za svojho osobného 
strážcu. (1 Samuelova 28, 1 - 2). Tak sa vydalo filištínske vojsko na ďalekú cestu do boja proti Izraelitom.  
 Dávid mal teraz veľký problém. Boh nás vo svojej nekonečnej múdrosti varuje pred zlou 
spoločnosťou; zlá spoločnosť nás môže dostať do veľkých, veľmi veľkých nepríjemností.  
 Mirka milovala Pána Ježiša Krista, ale kamarátila sa s dievčaťom z vedľajšieho vchodu, ktoré 
bolodosť drzé. Často sa niekoľko dievčat stretlo u nej v „brlohu.“ Dievčatá sa tam niekedy rozprávali takým 
spôsobom a o takých veciach, že Mirka sa medzi nimi cítila cudzo. Raz alebo dvakrát si pozerali časopisy, o 
ktorých Mirka vedela, že by sa nepáčili Ježišovi Kristovi... Mirka však čušala. Zistila, že čoraz menej času 
trávi čítaním Biblie alebo v rozhovore s Bohom, a čoraz viac času trávi v brlohu... Jej láska k Pánu Ježišovi 
ochabla. Veď v brlohu sa o Ňom nerozprávalo. Pozor na zlú spoločnosť - zlá spoločnosť vzďaľuje od Boha.  
 Keď filištínski vojvodcovia zbadali v Áchíšovom vojsku Dávida, hovorili: „Tento muž a jeho vojaci 
nemôžu ísť s nami do boja! Veď je to ten istý Dávid, o ktorom ľudia spievali: „Porazil Saul svojich tisíc a 
Dávid svojich desaťtisíc.“ Veď on zabil nášho obra, Filištínca Goliáša! Tento muž by sa mohol v boji obrátiť 
proti nám. Mohol by uprostred boja začať bojovať za Izraelitov, za svojich vlastných. Nemôžeme to 
riskovať. Pošli ho domov!“  
 Áchíš chcel, aby títo udatní bojovníci bojovali po jeho boku, ale filištínski vojvodcovia trvali na 
svojom. Nakoniec Áchíš povolil a poslal Dávida a jeho mužov späť do Ciklagu (odstráň 84, 89, 90).    
       
SCÉNA 4:  DÁVID A JEHO MUŽI SA VRÁTIA DO CIKLAGU (pridaj 81, 82) 
 Keď sa Dávid so svojimi mužmi dostal do blízkosti Ciklagu, z diaľky zbadali nad mestom dym. Čo 
sa dialo? Keď prišli bližšie, videli, že dym stúpa z pozostatkov mesta, ktoré im predtým bolo domovom! 
(pridaj 91). Kým bol Dávid a všetci muži preč, Amálékovia prepadli Ciklag. Mesto bolo vypálené  
a Amálékovia si odniesli všetok ich majetok a všetky zvieratá. Najhoršie však bolo, že tam nezostali ani ženy 
ani deti - Amálékovia ich viedli so sebou do zajatia. Dávid a jeho vojaci sa dusili hrôzou. V Biblii čítame, že 
„plakali tak, že už nemali ani síl k plaču.“ (1. Samuelova 30, 4).  
 Pre Dávida sa však situácia ešte zhoršila! Jeho vojaci si povedali: „Je to jeho vina! On nás zaviedol 
sem, do krajiny Filištíncov. On nás pojal na ťaženie s Áchíšom a neponechal tu žiadnych mužov, ktorí by 
strážili mesto. Amálékovia našli bezbranné mesto, zabili alebo odviedli do zajatia naše ženy  
a deti a olúpili nás o všetok majetok!“ Boli takí smutní, zhrození a plní hnevu, že hovorili: „Ukameňujme 
Dávida!“ Veľmi sa im chcelo ukameňovať Dávida, ale nakoniec od toho predsa upustili. Dávid bol v 
nepredstaviteľne zlej situácii! Sotva by mohla byť ešte horšia, čo myslíte?           
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 Stalo sa to len preto, lebo Dávid sa odvážil vstúpiť na územie nepriateľa. Pozor na zlú spoločnosť! 
Možno si ešte neuveril v Ježiša Krista ako Spasiteľa napríklad z obavy, čo na to povedia tvoji kamaráti. Ak ti 
bránia, aby si prišiel za Ním, si v zlej spoločnosti. Môžeš však byť v zlej spoločnosti aj celkom iného druhu 
(vystrihni si malých panáčikov, na každého z nich napíš jedno z týchto slov): klamstvá, neposlušnosť, 
podvody, žiarlivosť, nenávisť. Stretávaš sa s takým druhom spoločnosti? Ak s tým neprestaneš, budeš  
navždy odlúčený od Boha.  
 Boh nenávidí hriech, lebo ťa delí od Neho. On ťa však miluje! Miluje ťa tak veľmi, že poslal svojho 
jediného Syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži. Zaslúžil by si si trest. On však vzal tento trest na 
seba, preto ti Boh môže odpustiť. 
 Musíš sa odvrátiť od hriechu, lebo tam, kde je Boh, nemôže jestvovať hriech. Musíš sa obrátiť k 
Ježišovi Kristovi, aby ťa očistil od hriechu a zachránil ťa pred ním.  
 Dávid sa ocitol v jednom z najhlbších údolí svojho života. Bol medzi pohanmi a  ďaleko od svojho 
domova. Jeho rodina bola v zajatí alebo dokonca mŕtva, jeho mesto ležalo popolom, jeho druhovia sa radili o 
tom, či ho majú ukameňovať. V tento nešťastný deň urobil Dávid niečo veľmi dôležité: Oľutoval a znovu sa 
obrátil k Bohu (1. Samuelova 30, 6). (Umiestni postavu 92: Dávid na kolenách) Na koho iného sa mohol ešte 
obrátiť s prosbou o pomoc? Boh bol ochotný a vypočul ho. Dávid s ľútosťou povedal Bohu, že prestal veriť 
v Jeho ochranu, že odišiel a žil v krajine nepriateľov Božieho ľudu. Život medzi tými bezbožnými ľuďmi mu 
spôsobil veľa ťažkostí a do života mu vniesol veľký smútok.  
 Hovorí ti Boh, že sa máš vyhýbať zlej spoločnosti? Samozrejme to neznamená, že máš byť neslušný 
alebo nepriateľský k ľuďom, ktorí nie sú kresťanmi. Keby si nebol slušný a priateľský, ako by si ich mohol 
priviesť  
k Ježišovi Kristovi? Boh chce, aby si bol opatrný vo svojich priateľstvách. Spýtaj sa Boha na chlapcov a 
dievčatá, ktorí ťa obklopujú.  
 Používajú  zlú reč a neslušné výrazy? Prisahajú alebo nadávajú (berú pri tom nadarmo Božie meno)? 
Sú nevychovaní, hrubí a neposlušní?  
 Správajú sa v škole rebelantsky? Drž odstup! Inak sa staneš taký ako oni. Ak sa ti Boh prihovára 
ohľadom zlého priateľstva, urob, čo urobil Dávid: Povedz Mu, že to ľutuješ a popros Ho, aby ti dal lepších 
priateľov.         
 Keď budeš starší (ak si starší), začneš uvažovať o inom druhu priateľstva - o tom, že chceš chodiť s 
niekým. Dbaj o to, aby si si vybral človeka, ktorý tiež miluje Pána Ježiša. Ak začneš chodiť s niekým, kto nie 
je skutočným kresťanom, môže ťa to v tvojom kresťanskom živote veľmi brzdiť alebo hodiť dozadu.  
 Zdena milovala Pána, ale začala chodiť s Mišom. Zdena vedela, že Mišo nie je kresťan, ale mala ho 
rada, a tak sa stále viac a viac zbližovali. Zdena vedela, že by nemala chodiť s nespaseným chlapcom, ale 
stále si hovorila, že bude Mišovi svedčiť a on sa stane kresťanom. Zdena a Mišo sa zaľúbili. Mišo požiadal 
Zdenu o ruku. Ona súhlasila, lebo si bola istá, že jedného dňa bude Mišo spasený. Nevyšlo to však, ako 
chcela! Mišo nechcel o Bohu ani počuť. Odmietal chodiť do kostola a chcel, aby Zdena chodila  
s ním do baru a na iné miesta, ktoré kresťanom neprospievajú... Zdena postupne prestala chodiť do kostola. 
„Čítať Bibliu a modliť sa môžem aj doma,“ myslela si. Mišo sa kresťanom nestal, ale Zdenina láska k Pánovi 
veľmi, veľmi ochladla. Keby len bola poslúchla Božie varovanie pred zlou spoločnosťou!  
 Buďte preto pri výbere priateľov a priateliek veľmi opatrní - najmä ak ste už starší a začínate 
uvažovať o manželstve.   
 Dávid sa pýtal Boha: „Mám prenasledovať Amálékov a pokúsiť sa vyslobodiť naše ženy a deti, ak 
ešte žijú?“ Boh odpovedal: „Prenasleduj, lebo iste ich dohoníš a ich vyslobodíš.“ Dávida táto dobrá správa 
od Boha určite veľmi povzbudila. Teraz vedel, že ich ženy a deti ešte žijú a že ich môže získať späť.  
 Vydali sa prenasledovať Amálékov a Boh ich priviedol na miesto, kde Amálékovia táborili. 
Oslavovali svoju korisť. Boli tam všetky izraelské ženy a deti (umiestni 83). Dávidovi vojaci sa pripravili na 
útok. Išli bojovať o svoje ženy, deti a o svoje domovy. Bojovali tvrdo a vytrvalo, bez prestávky. (Celý deň 
od rána do večera, celú noc a celý nasledujúci deň až do večera.) Boh im dal veľké víťazstvo a umožnil 
Dávidovi a jeho mužom vyslobodiť všetkých svojich milovaných. Všetci boli veľmi šťastní, že sú znova 
spolu a že sa minuli dni strachu a nebezpečia. Čoskoro mohol Dávid definitívne opustiť krajinu Filištíncov. 
Iste tak urobil rád. Rozhodnutie žiť s ľuďmi, ktorí nemilujú Boha, mu prinieslo len nešťastie a problémy.  
 Pamätajte na dnešné Božie varovanie: Pozor na zlú spoločnosť! Ak miluješ Pána Ježiša, buď opatrný 
ohľadom svojich priateľov. Ak nie si ešte spasený, nedovoľ, aby ťa od Neho delil strach pred kamarátmi. 
Odvráť sa od týchto „kamarátov“ a od zlých vlastností, ako: klamstvá, podvody a pod. Poď a ver v Pána 
Ježiša Krista. Niektorí kamaráti sa Ti možno budú posmievať. Iní sa s Tebou možno už nebudú chcieť 
kamarátiť. Ak však prijmeš Ježiša Krista ako Spasiteľa, On bude navždy tvojím priateľom.  
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NÁVRH AKTIVITY NA ZAPOJENIE ŽIAKOV 
Daj deťom za úlohu zahrať jednu alebo obidve nasledujúce scénky. 
Po prvej scénke (A) môžeš s deťmi diskutovať o tom, ako mala Mirka u susedov správne reagovať, alebo 
ako si mohla nájsť lepšiu spoločnosť.     
Po druhej scénke (B) sa detí opýtaj, čo mal Janko odpovedať, keď ho priatelia povzbudzovali, aby hádzal 
kamene.  
 
(A) MIRKA (príbeh nájdeš na strane 6) 
 
Scéna 1  Dievča od susedov pozve (spasenú) Mirku do „brlohu.“  
 
Scéna 2  V „brlohu“ - čítajú časopisy, ktoré by čítať nemali, kričia, navzájom sa urážajú.  
 
Scéna 3 Mirka ide neskoro spať, na druhý deň je unavená, nie je vo svojej koži a nemá chuť čítať 

Bibliu alebo sa modliť. 
 
(B) JANKO (Rád by uveril v Ježiša, ale zlá spoločnosť mu v tom bráni.)  
 
Scéna 1 Janko je v Klube Dobrej Zvesti. (Úlohu „učiteľa“ prevezmi Ty, teda skutočný učiteľ, alebo 

jedno z detí.)  
 
Scéna 2 Janko sa vráti domov. Hrá sa s kamarátmi, ktorí sú „zlá spoločnosť“- hluční a suroví. Hovorí 

im, že rád chodí do Klubu Dobrej zvesti a rád počúva o Ježišovi, rád by Ho prijal ako 
Spasiteľa. Oni sa mu posmievajú a naťahujú ho. Pozvú ho, aby s nimi šiel hádzať kamene do 
stromu, ktorý stojí v záhrade jedného starého pána. 

 
Scéna 3 Janko ide so svojimi zlými kamarátmi a dostane sa na zlé chodníčky. 
 
 
Aktivity pre staršie deti 
Na základe veršov z Prísloví a z Efezským uvedených na strane 5 si spravte rýchlostné cvičenie vo 
vyhľadávaníe. Deti si majú čo najrýchlejšie vyhľadať verše v Biblii; dieťa, ktoré verš nájde prvé, prečíta ho 
všetkým nahlas. Za to dostane jeden bod. Potom môže komentovať prečítaný verš. Kto získa najviac bodov, 
vyhráva súťaž.  
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OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 
 
1. Aké nesprávne rozhodnutie spravil na začiatku nášho príbehu Dávid?  
O: Odišiel žiť do krajiny Filištíncov. 
 
2.  Prečo tam išiel?  
O: Zo strachu; lebo už neveril, že Boh ho ochráni.  
 
3.  Aké ponaučenie z Dávidových chýb nám chce dať Boh?  
O: Odpoveď nájdete v slovách na tabuli: Pozor na zlú spoločnosť!  
 
4.  Prečo sa máme vyhýbať zlej spoločnosti? 
O: Lebo bráni kresťanom žiť pre Krista.  
 
5.  Ako sa volal filištínsky kráľ a ako sa volalo mesto, ktoré dal Dávidovi? 
O: Kráľ Áchíš. Mesto Ciklag.  
 
6.  Áchíš chcel od Dávida, aby urobil niečo veľmi zlé. Čo? 
O: Aby bojoval proti Izraelitom, Božiemu ľudu. 
 
7. Nemusel síce bojovať proti vlastnému ľudu, čo však uvidel pri návrate do Ciklagu?  
O: Že nepriatelia spálili mesto a zobrali ženy, deti a všetok majetok so sebou.  
 
8.  Čo zamýšľali urobiť Dávidovi muži, keď videli, čo sa stalo? 
O: Ukameňovať Dávida.  
 
9.  V tejto ťažkej chvíli urobil Dávid veľmi múdru vec. Čo urobil?  
O: Obrátil sa k Bohu a rozprával sa s Ním.  
 
10. Keď sa Dávid obrátil k Bohu, aký sľub dostal?  
O: Že všetko získa späť.  
 
11.Mirka sa dostala u susedov do problémov. Čo mala urobiť miesto toho, čo urobila, ako sme hovorili v 

príbehu? 
O: Keďže vedela, čo susedky robia, mohla sa rozhodnúť, že sa tam nepôjde hrať, alebo mohla povedať: 

„Prídem sa s vami hrať, ale keď začnete čítať tie zlé časopisy alebo rozprávať tie vaše zlé príbehy, budem 
musieť odísť.  
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1b. LEKCIA 
  
SAUL SA IDE RADIŤ K ČARODEJNICI 
 
PÍSMO:  1 Samuelova 28, 1-25; 31, 1-7; 2 Samuelova 1, 12 a 17-27        
 
ÚP:   Počúvať zlých duchov je nebezpečné.   
 
APLIKÁCIE:  
Nespasené:  Nepočúvaj zlých duchov... lebo nebudeš počuť Boží hlas.  
Spasené:  Nepočúvaj zlých duchov. Bohu sa to nepáči.  
 
BIBLICKÝ VERŠ: (3 Mojžišova 19, 31) „Neobracajte sa na duchov mŕtvych a nevyhľadávajte vedomcov, 
lebo nimi by ste sa poškvrnili; ja som Hospodin, váš Boh.“  
 
Poznámka pre učiteľa: 
Keďže nasledujúca lekcia je mimoriadna a zaoberá sa nebezpečenstvom okultizmu, navrhujeme na určitý čas 
pozastaviť učenie Žalmu 23 a deti naučiť verš z 3. Mojžišovej. Ak vyučuješ veľmi mladé deti, alebo ak deti 
nie sú vystavené problematike okultizmu (nepredpokladaj to unáhlene - je dosť možné, že o tom vedia viac, 
než si vieme predstaviť!), môžeš túto lekciu vynechať. Nezabúdaj, že bosoráctvo, vyhľadávanie kontaktu s 
mŕtvymi prostredníctvom „vedomcov“, vykladanie budúcnosti pomocou tarotových kariet, atď., sa 
nebezpečne rozrastá. Deťom, ktoré vyučujeme, by sme mali jasne povedať, že Boh nás vo Svojom Slove 
dôrazne varuje, aby sme s takými vecami nemali nič spoločné.  
 
ÚVOD:   Príbeh Dady a Nora.      ÚP  
 
SLED UDALOSTÍ:  

Saul sa bojí filištínskeho vojska (1Samuelova 28, 5). 
Prosí Boha o radu (28, 6) 
Boh neposlušnému Saulovi neodpovie. (28, 16-18) 
Saul sa obráti na čarodejnicu      ÚPN 
Tá mu privolá Samuelovho ducha (28, 14).  
Samuel (jeho duch) predpovedá porážku Izraela (28, 19)  ÚPS 

 Izrael porazený. 
 
VYVRCHOLENIE: Saul a jeho synovia Jonatán, Abínádaba a Malchíšúu zabití (31, 2-6) 
 
ZÁVER:  Dávid smúti nad touto správou (2 Samuelova 1, 12)  ÚPN+S  
 
 (Ak chceš, použi z časopisu vystrihnuté fotografie dvoch asi deväťročných detí.)                  
 Noro a Dada vtrhli do kuchyne, kde mama práve robila na večeru palacinky. Obaja vyzerali 
vystrašene. Keď mama videla, akí sú vystrašení, prerušila prácu a skúmavo zdvihla zrak: „Kde ste boli tak 
dlho? Čakám vás už dosť dlho.“ Deti sa previnilo pozreli na seba. Ako prvý prehovoril Noro: „Boli sme na 
niečom ako na oslave. U Márii. Bolo tam niekoľko detí, ale jej rodičia ešte neboli doma. Robili sme zvláštne 
veci.“  
 „Čo napríklad?“ pýtala sa mama teraz už so záujmom. „No,“ odpovedala Dada, „sedeli sme okolo 
stola a držali sme sa za ruky. Mária povedala, že môžeme klásť ťažké otázky a že na ne dostaneme odpoveď. 
Museli to byť otázky, na ktoré sa dá odpovedať „áno“ alebo „nie.“ Ak odpoveď bola „áno“,  bolo počuť 
jedno zaklopanie na stôl - ak bola „nie“, tak dve zaklopania na stôl.“ „Ale kto klopal na stôl?“ opýtala sa 
mama. „Nevieme, mama,“ odpovedal Noro veľmi potichu. „Museli sme zhasnúť svetlo, nehybne sedieť a 
veľmi sa sústrediť. Bolo to naozaj strašidelné. Nemohol to byť nikto z nás, lebo sme sa držali za ruky. Mária 
sa opýtala: „Budem žiť stále tu?“ a odpoveďou bolo dva razy zreteľné klopkanie. Potom sa pýtala, či bude 
žiť v nejakej inej krajine. Odpoveďou bolo jedno klopkanie. Mali sme z toho veľký strach a povedali sme jej, 
že musíme ísť.“   
 Deti sa pozerali na maminu tvár: pery mala silno pritlačené a tvárila sa veľmi vážne. „Som veľmi 
rada, že ste sa dostali odtiaľ,“ povedala. „Nechcem, aby ste urobili niečo také ešte raz. Nevedeli ste, čo sa 
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deje - ale mohol to byť zlý duch, ktorý vám klopkal na stôl.“ „Zlí duchovia!“ skríkli deti a od prekvapenia 
široko otvorili oči.  
 „Áno, deti. Sú zlí duchovia, ktorých nevidíme a s ktorými sa nesmieme ani zapliesť, ani pýtať si od 
nich správy“ (Ukáž deťom ÚP) 
 Kráľ Saul urobil tak. Pamätáte sa neho? Porozprávam vám o tom. Ale ešte predtým vám chcem 
niečo povedať. Možno si dnes bez Pána Ježiša vo svojom živote; možno si sa dokonca zaplietol so zlými 
duchmi. Ak chceš, aby ťa Pán Ježiš zachránil pred tvojím hriechom, ale nevieš presne, čo robiť, som tu na to, 
aby som ti pomohol. Ostaň po vyučovaní sedieť v jednej z týchto predných lavíc; ja potom budem vedieť, že 
sa ešte chceš poradiť so mnou. Ukážem ti tiež na základe Biblie, čo treba urobiť.  
 Pamätáte sa, ako Filištínci plánovali vojnu proti Izraelitom, Božiemu ľudu, keď sa do krajiny 
Filištíncov nasťahoval Dávid?  
 
 
SCÉNA 1: SAUL SA BOJÍ (vonkajšie pozadie)  
 Keď Saul dostal správu o obrovskej početnosti filištínskych vojsk, ktoré sa zhromažďovali do boja 
proti nemu, veľmi sa začal báť (1 Samuelova 28, 5). (Umiestni postavy 85=Saul a jeho vojsko=86)  
 Prečo si myslíte, že sa Saul bál? Aké mal dôvody? Saul žil v neposlušnosti voči Bohu. Teraz chcel 
vedieť, ako dopadne bitka, na ktorú sa chystal. Boh mu však neodpovedal. Boh v minulosti často hovoril k 
Saulovi - ten však nepočúval a neposlúchal. Boh mu už nemal čo povedať. Saul sa preto rozhodol urobiť 
niečo veľmi zvláštneho a mimoriadne zlého. Neupustil od toho, aj keď vedel, že Bohu sa to protiví. Čudujete 
sa, že mu Boh už nedával žiadne ďalšie príkazy?  
 Možno niekedy nevieš, prečo ti Biblia pripadá ťažkopádna a nudná, prečo sa ti z nej neprihovára 
Boh. Je to možno preto, lebo tak ako Saul nepočúvaš na Jeho slová. Odvráť sa od tohoto hriechu a povedz 
Bohu, že si ochotný a pripravený počúvať Ho a poslúchať Ho.  
 
SCÉNA 2: SAUL U ČARODEJNICE 
 Saul sa rozhodol, že sa pokúsi získať správu od mŕtveho človeka! Myslel na proroka Samuela, ktorý 
bol už mŕtvy. Keď Samuel ešte žil, poskytoval Saulovi správy od Boha. Saul ich však zriedkakedy poslúchol. 
Saul sa domnieval, že mŕtvy Samuel mu môže pomôcť nejakou radou. Preto Saul vyslal služobníkov, aby 
hľadali veštkyňu, ktorá by mu priviedla ducha Samuela naspäť, aby sa mohli rozprávať.  
 Saul sa preobliekol tak, aby ho čarodejnica nespoznala, aby nevedela, kto od nej žiada taký zlý čin. 
Potom šiel za ňou. (Umiestni postavy 87, 88). 
 Najprv sa bála urobiť, o čo ju žiadal. Nakoniec ju však prehovoril. „Koho ti mám vyvolať?“ opýtala 
sa ho. „Vyvolaj mi Samuela,“ odpovedal Saul. Po chvíli mu povedala, že vidí muža v plášti. Saul poznal, že 
to je Samuel.  
 Boh v Biblii veľmi jasne hovorí, že sa máme strániť ľudí, ktorí sa pokúšajú získať správy od 
mŕtvych. Títo ľudia majú často zvláštnu moc, tá však nepochádza od Boha, ale od zlých duchov. Človek, 
ktorý sa snaží získať správy od mŕtvych ľudí, nazýva sa čarodejník alebo bosorák. Nemyslím na „bosorky“ z 
kreslených filmov, ktoré jazdia na metle. Jestvujú skutočné bosorky, ktoré dostávajú svoju moc od diabla. 
Môžu vyzerať tak, ako ktokoľvek iný, keď však rozprávajú o hlasoch zo záhrobia, pracujú pre Satana. Hlasy 
nepochádzajú od mŕtveho človeka, často pochádzajú od zlého ducha. Nikdy by ste sa nemali zaoberať niečím 
podobným. V 3. Mojžišovej 19, 31 nám Boh hovorí, že ak sa obrátime na vedomcov alebo duchov mŕtvych, 
poškvrníme sa nimi (staneme sa nečistí). (Môžeš učiť tento verš teraz alebo na konci príbehu)  
 Ak vám preto niekto ponúkne, aby ste si dali vyveštiť svoju budúcnosť pomocou tarotových kariet 
alebo iných metód, alebo ak vám ponúkne pomocou klopkania o stôl odpovede na otázky ohľadom 
budúcnosti, odmietnite to a držte sa v bezpečnej vzdialenosti od podobných vecí. Je to nebezpečné.  
 Ak nie si Božie dieťa, ak si ešte nepoprosil Krista, aby sa stal tvojím Spasiteľom, nepočúvaj médiá, 
duchov, ale ani jasnovidcov. To by ti bránilo počúvať Boží hlas. Boh sa nám prihovára prostredníctvom 
Biblie - tento hlas musíme počúvať. Boh od nás žiada, aby sme sa odvrátili od zlého, aby sme prišli za Ním. 
Len tak nám môže odpustiť a očistiť nás. Čarodejníci a vyvolávači duchov ťa uvedú do hlbokého hriechu a 
mnohých problémov. Boh ťa však očistí.  
 Vieš, ako ťa môže (Boh) očistiť? Je na to len jeden spôsob: pre smrť Pána Ježiša, Božieho 
milovaného Syna. On opustil svoj domov v nebi a prišiel na tento svet. Tu žil vyše tridsať rokov. Nikdy 
neurobil nič zlého. Vždy sa Jeho slová, myšlienky a skutky páčili Jeho Nebeskému Otcovi. Jedného dňa sa 
ponúkol, že zoberie na seba trest, ktorý si všetci zaslúžime za naše zlé skutky a myšlienky. Je to trest smrti. 
Pán Ježiš zomrel za nás pribitý na kríž. Netrpel za svoje vlastné hriechy. Trpel za tvoje. Keďže zomrel za 
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teba, Boh ti môže teraz odpustiť. Pozýva ťa, aby si sa odvrátil od svojich hriechov, ktoré On nenávidí. Príď 
za Ním a popros Ho, aby ťa očistil a dal ti svoj život. Počuj Jeho láskavý hlas a príď za Ním dnes.           
 Keď Saul zbadal zvláštnu postavu so zahalenou hlavou, bol si istý, že to je Samuel. Saul 
vysvetľoval: „Bojím sa filištínskeho vojska. Povedz mi, čo mám robiť.“ Samuelov trasľavý hlas mu 
odpovedal: „Po prvé: Pretože si neposlušný voči Bohu, stratíš trón. Po druhé: Filištínci porazia teba i tvoju 
armádu. Po tretie: Ty a tvoji synovia padnete v boji.“  
Keď Saul počul túto strašnú správu, bez sily padol na zem a triasol sa strachom. Po chvíli mu jeho sluhovia a 
veštkyňa pomohli vstať. Najedol sa a vyšiel von, von do tmavej noci.  
 Noc bola pochmúrna, Saul sa však nachádzal v ešte oveľa väčšej tme. Bol ďaleko od Boha, ktorý je 
svetlo, a preto ho obklopovala tma. Kresťania, chlapci a dievčatá, nikdy nerobte to, čo urobil Saul! Nikdy sa 
nezaplietajte s duchmi, médiami, jasnovidcami alebo inými ľuďmi, ktorí tvrdia, že sú schopní podať vám 
správy z iného sveta. Nepozerajte si žiadne časopisy alebo knihy, ktoré sa venujú mágii, čarodejníctvu, 
zariekaniu alebo niečomu podobnému. Ak to urobíte, znepáčite sa Pánu, ktorý pre vás toľko urobil -  
a naviac sa dostanete do vážnych problémov. Budete chodiť v tme a budete ďaleko od Pána, podobne ako 
Saul. 
 
SCÉNA 3: SAULOVE VOJSKO UTRPÍ PORÁŽKU  
(Umiestni postavy 86 a 85)  
 Keď Saul so svojím vojskom na druhý deň vyšiel do boja proti Filištíncom, jeho srdce bolo plné 
strachu a hrôzy. Naozaj utrpí porážku?  Bitka zúrila a Filištínci začali získavať prevahu. Niekoľkí filištínski 
lukostrelci ťažko zranili Saula. Keď pochopil, že je smrteľne zranený, napichol sa na vlastný meč a vzal si 
život. V ten istý deň padol Jonatán, dvaja ďalší kráľovskí synovia a mnohí, mnohí Saulovi vojaci. Bol to deň 
porážky a smútku v celom Izraeli.  
 Prečo v ten deň našli Saul a Jonatán smrť? Preto, že to povedal hlas média? Samozrejme nie! Stalo 
sa to kvôli Saulovej neposlušnosti voči Bohu. Sám Boh umožnil Filištíncom víťazstvo nad Saulom a 
izraelským vojskom. (Odstráň 86 a 85)  
 
SCÉNA 4: DÁVID OPLAKÁVA SAULA A JONATÁNA 
 Keď boje utíchli, vydal sa na cestu za Dávidom posol, ktorý mu niesol správu o porážke Izraela. 
Dávid sa ešte zdržoval v Ciklagu. Iste bol veľmi napätý a spytoval sa: „Ako dopadla bitka medzi Áchíšom, 
ostatnými filištínskymi vojvodcami a Saulom, Jonatánom a vojskami Izraela?“ 
 Zrazu sa objavil muž. Bežal rovno k nim. Musel to byť posol so správami z boja. (Umiestni postavy 
82- vojaci, 81- Dávid;  93-posol) Ešte len lapal dych, keď sa ho Dávid opýtal: „Ako dopadla bitka?“ (2 
Samuelova 1, 4) Mladý bežec odpovedal: „Izraelské vojská boli porazené. Saul aj Jonatán padli. Tu je 
koruna, ktorú som sňal Saulovi z hlavy a náramok, ktorý mal na ruke. To je dôkaz jeho smrti.“ 
 Ste zvedaví, čo očakával posol od Dávida? Čakal, že Dávid skríkne: „Výborne! Krutý kráľ umrel! 
Teraz sa môžem stať kráľom ja. Roky ma prenasledoval, teraz je mŕtvy!“ Nie. Dávid si roztrhol šaty na znak 
veľkého smútku, nariekal a plakal, postil sa od veľkého žiaľu nad Saulom a Jonatánom. Aký krásny duch 
odpustenia! Správate sa tak aj vy, keď sa človek, ktorý sa k vám správa zle a snaží sa vám ublížiť, dostane do 
ťažkostí? Ľutujete toho človeka?  
 Dávid to urobil. Urobil to, čo by v tej situácii Pán žiadal aj od teba. Potom napísal Dávid nádhernú 
báseň na Saulovu a Jonatánovu pamiatku. V básni vyjadril náklonnosť nielen k svojmu priateľovi 
Jonatánovi, ale aj k Saulovi. Napísal: „Saul a Jonatán, ktorí sa ľúbili, milí si v živote, ni smrťou nedali sa 
rozlúčiť. Nad orlov boli rýchlejší, nad levov boli silnejší.“ (2. Samuelova 1, 23)  
 Pre Kráľa Saula bol to však smutný koniec. Vykonal veľa hriešnych činov, nakoniec sa dokonca išiel 
radiť s médiom namiesto s Bohom. Zoberiete si z tejto skúsenosti výstrahu? Stráň sa kontaktu s médiami 
alebo s ľuďmi, ktorí majú styk so zlými duchmi. Ak si kresťan, Pán sa bude hnevať na teba a bude to brzdou 
tvojmu duchovnému životu. Ak ešte nie si spasený, počúvaj len Boží hlas, ktorý hovorí: „Toho, ktorý príde 
za mnou, neodmietnem.“ Príď za Ním dnes. Neodmietne Ťa!                           
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OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 
 
1. Čo robili Noro a Dada na začiatku príbehu?  
O: Kládli v tmavej miestnosti otázky. Počuli ako odpoveď klopkanie. 
 
2. Ako im ich mama vysvetlila toto klopkanie?  
O: Bolo to dielo zlých duchov.   
 
3. Prečo sa chcel Saul rozprávať so Samuelovým duchom?  
O: Boh sa s ním už nerozprával, lebo Saul bol neposlušný. Saul chcel vedieť, čo má robiť v bitke.  
 
4. Prišiel za médiom. Čo je médium?  
O: Človek, ktorý sa snaží získať správy od mŕtvych ľudí alebo zo sveta duchov. 
 
5. Čo povedal hlas Saulovi? (Boli to tri správy.)  
O: Že stratí svoj trón. Že Izrael utrpí porážku od Filištíncov. Že on sám a jeho syn Jonatán zahynú v boji.  
 
6. Viete povedať naspamäť dnešný verš? 
O: 3. Mojžišova 19, 31. 
 
7. Akou smrťou zomrel Saul? 
O: Bol ťažko zranený šípmi, napichol sa na svoj meč.  
 
8. Ako reagoval Dávid na správu o Saulovej a Jonatánovej smrti?  
O: Roztrhol si šaty, nariekal a plakal. Od smútku nejedol.  
 
9. Aké ponaučenie plynie pre nás z Dávidovej reakcie na smrť svojho nepriateľa?  
O: Nemáme sa tešiť, keď sa niekomu, kto nám ubližuje, stane niečo zlé.                
 
10. Ako znejú dôležité slová, ktoré sme mali na tabuli? 
O: Boh nechce, aby sme prijímali správy od zlých duchov.  
 
11. Prečo je nebezpečné pokúšať sa získať správy na miestach alebo od ľudí, ktorí môžu byť v kontakte so 

zlými duchmi?  
O: Lebo sú to Boží nepriatelia. Boh chce, aby sme svoje odpovede získavali z Jeho Slova.  
 
12. Čo máte odpovedať, keď vás niekto pozve na stretnutie toho druhu?  
O: Povedať „nie,“ a zdôvodniť to. Prečítať 3. Mojžišova 19, 31. 
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2. LEKCIA 
 
DÁVID SA V SÚLADE S BOŽÍM SLOVOM STANE KRÁĽOM         
 
PÍSMO: 2 Samuelova 1, 4, 8-10; 
    2 Samuelova 3, 1, 6 - 12, 17-39;   
  2 Samuelova 4, 5-7; 
  2 Samuelova 5, 1-12; 
  2 Samuelova 7, 1-13. 
   
ÚP:    Božie slovo sa nikdy nemýli. 
 
APLIKÁCIE: 
Spasené: Ver každému Božiemu sľubu.  
Nespasené: Boh ti sľubuje, že ťa zachráni, ak Ho budeš vzývať.  
 
ÚVOD:  Sľúbil ti už niekedy niečo tvoj otec?    ÚP 
 
SLED UDALOSTÍ:    
 Dávid pomazaný za judského kráľa. (2 Samuelova 2, 4)   ÚPN 
 Abnér ustanoví Íšbóšeta za kráľa celého Izraela (2, 9)   ÚP  
 Začne sa dlhá vojna. Dávid mocnie (3, 1)  
 Abnér sa stane Dávidovým prívržencom (3, 12)  
 Abnér zabitý (3, 27)       ÚPS 
 Íšbóšet zavraždený (4, 6)  
 Dávid kráľom nad celým Izraelom (5, 3)    ÚP 
 
VYVRCHOLENIE:  
 Dávid zaujme Sion (Jeruzalem) ako svoje hlavné mesto (5, 7)   
 Postaví si palác (7, 11)  
 Plánuje stavbu chrámu (7, 1 a 2). 
 
ZÁVER: Boh povie: „Nie!“      ÚPS+N  
 
VERŠ NASPAMÄŤ: Žalm 23, 4 (alebo 1. Petra 5, 6) 
 Verš dôkladne vysvetli. Ovečka by mala stáť so sklonenou hlavou a pastier a valasi by mali stáť 
vedľa nej tak, ako na diagrame. 
 
LEKCIA         
  
 Sľúbil ti niekedy tvoj otec napríklad, že: „V sobotu vás zoberiem na piknik,“ alebo: „Pôjdeme na 
prázdniny do Španielska,“ alebo: „Na tvoje narodeniny urobíme niečo výnimočné.“? Dodržal svoj sľub? 
Naše mamy a naši otcovia sa veľmi snažia dodržať svoje sľuby, ale niekedy sa stane niečo nepredvídané a 
nemôžu splniť, čo sľúbili. Bohu sa to nikdy nestáva. Ak niečo povie, platí to. Je mocný a nikdy nezlyhá. 
(Umiestni postavu 94)  
 Pamätáte sa na jeden sľub, ktorý Boh dal Dávidovi pred mnohými rokmi a ktorý sa ešte nenaplnil? 
Áno, Boh sľúbil Dávidovi, že sa stane kráľom Izraela. Dodrží Boh tento svoj sľub? Samozrejme, On svoje 
Slovo dodrží vždy.  
 
SCÉNA 1 (vonku): DÁVID, MUŽI, ŽENY A DETI 
 Jedného dňa sa Dávid dopytoval Hospodina: „Mám ísť do niektorého judského mesta?“ A Hospodin 
mu odpovedal: „Choď!“ „Kam?“ pýtal sa Dávid. „Do Chebrónu.“ Určite bol Dávid veľmi rád, že konečne 
môže opustiť krajinu Filištíncov a znovu žiť v Izraeli. (Umiestni postavy 95, 96 a 97).  
 Keď sa Dávid a jeho muži so svojimi rodinami dostali domov, vyšli im judskí muži v ústrety, aby ich 
privítali: „Chceme, aby si sa stal našim kráľom.“ Títo muži pomazali v Chebróne Dávida za judského kráľa. 
Dávid musel byť tým veľmi potešený. Naplnil sa sľub, ktorý dal Boh Dávidovi? Ešte nie, veď Júda bol len 
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malou časťou celého Izraela. Ale Božie Slovo sa naplní vždy. Keď Boh povie, že sa stane to a to, to sa stane. 
Božie Slovo sa nikdy nemýli.  
 V Biblii sa píše: „Dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani jediná 
čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane.“ (Matúš 5, 18) Boh je všemohúci, preto môže robiť, čo sľúbi. 
Preto je Biblia taká výborná kniha, a preto sú pre nás Božie sľuby také vzácne. Jeden z týchto sľubov znie: 
„Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.“ Môžeš si byť istý, že je to tak.  Ak si ešte 
neuveril v Ježiša Krista, Božie Slovo sľubuje, že ak budeš vzývať Jeho meno, budeš spasený. To znamená: 
popros Ho a volaj na Neho, aby ťa spasil: „Pane zachráň ma pred mojimi hriechmi!“. Volaj na Neho dnes!  
 Ak chceš byť dnes spasený vierou v Ježiša Krista, ale nevieš, čo treba urobiť pre to, rád ti pomôžem. 
Na konci nášho stretnutia, keď ostatní odídu, ostaň tu jednoducho sedieť. Ak ostaneš sedieť, prídem a na 
základe Biblie ti vysvetlím, čo musíš urobiť ty a čo sľubuje urobiť Pán.                         
    
SCÉNA 2 (palác alebo rovina): ABNÉR A ÍŠBÓŠET 
 Abnér bol generálom Saulovej armády a napriek Saulovej smrti sa rozhodol, že bude bojovať proti 
Dávidovi. Vzal teda Saulovho syna Íšbóšeta, ktorý bol nažive, a ustanovil ho za kráľa nad ostatným územím 
Izraela. (Umiestni Abnéra a Íšbóšeta, postavy 99 a 100) Krajina mala teda dvoch kráľov - časť bola 
Dávidova, časť Íšbóšetova.  
 Určite si niektorí ľudia mysleli: „Ako môže byť Dávid kráľom? Íšbóšet je právoplatný následník 
Saulov.“ Nikto však nemôže odporovať Božím plánom. Keď Boh niečo povie, určite sa to aj stane. V tom je 
rozdiel medzi Bibliou a všetkými ostatnými knihami. Môžeme si byť celkom istí, že to, čo sa píše v Biblii, je 
pravda. Keď čítate sľub Pána Ježiša: „Áno, prídem čoskoro,“ môžete si byť istí, že naozaj príde. Ľudia sa 
môžu na tom smiať, ale to nezmení nič na skutočnosti Jeho príchodu. On príde, aby kraľoval, nepríde už, aby 
sa narodil ako dieťa. (Umiestni postavu 108, korunu).  
 Íšbóšet bol slabým kráľom a všetky rozhodnutia konal Abnér. Začala sa dlhá vojna medzi Dávidom a 
Íšbóšetom. Dávid čím ďalej tým viac mocnel, ale dom Saulov upadal. (2 Samuelova 3, 1)       
 Jedného dňa sa Íšbóšet so svojím generálom Abnérom veľmi pohádali. Nakoniec povedal Abnér 
kráľovi Íšbóšetovi: „Odteraz budem na strane Dávidovej, aby sa stal kráľom nad celým Izraelom a Júdom. 
Tebe už nebudem pomáhať.“ (Odlož figúrky.) 
 
SCÉNA 3 (vonku): ABNÉR A VODCOVIA 
 Abnér teraz začal naliehať na vodcov izraelských kmeňov, aby ustanovili Dávida za kráľa nad celým 
Izraelom. (Umiestni postavy 99-Abnér, 101-vodcovia) Abnér povedal: „Boh sľúbil, že Dávid bude po 
Saulovi kráľom. Nech sa tak stane.“  
 
SCÉNA 4 (palác): DÁVID A ABNÉR 
 Abnér prišiel s dvadsiatimi mužmi aj do Chebrónu, aby tam rokoval  
s Dávidom. (Umiestni postavy 98-Dávid a 99-Abnér) Navrhol Dávidovi, že zjednotí Izrael, aby sa Dávid stal 
kráľom nad celou krajinou. Samozrejme Dávid ho prijal vľúdne, usporiadal veľkú hostinu. Potom ho poslal 
pokračovať ďalej vo svojom dobrom diele - v zjednocovaní kmeňov pod kráľom Dávidom.  
 
SCÉNA 5 (palác): DÁVID SO SVOJÍM GENERÁLOM JÓÁBOM          
 Chvíľu po Abnérovom odchode sa vrátil Jóáb, Dávidov generál, z úspešného boja. Dopočul sa, že 
Abnér bol navštíviť Dávida a že bol veľmi vítaný. Jóáb zúril. Zlostne vbehol do Dávidovho paláca (umiestni 
98-Dávid, 102-Jóáb) a kričal: „Čo si to urobil, kráľ Dávid? Prečo si nechal Abnéra odísť? Nevieš, že tu bol 
ako špión? Nemal si ho nechať odísť v pokoji!“ Jóáb sa ponáhľal von. (Odstráň 102) Poslal za Abnérom 
poslov, aby ho priviedli naspäť; tváril sa, že aj on sa chce porozprávať s ním. Zrazu však zaútočil, zasiahol 
Abnéra nožom pod piatym rebrom tak, že sa jeho vnútornosti vyliali na chodník.  
 Keď sa o tom Dávid dozvedel, veľmi smútil a nariekal nad Abnérom - rovnako ako kedysi smútil  za 
Saulom. Dávid bol človek, ktorý bol skutočne ochotný odpúšťať. Abnér bol mŕtvy. Bol to muž, ktorý sa 
veľmi zasadzoval za to, aby bol Dávid kráľom nad celým Izraelom. Myslíte si, že to bol ďalší úder pre 
Dávida a jeho šanca stať sa kráľom? Nie! Nebol to Abnér, kto sľúbil Dávidovi, že sa stane kráľom. Sľúbil to 
Boh. Malo sa tak stať podľa Boha - v čase, keď to Boh uzná za vhodné. Ak vieš, že si spasený, vyhľadaj si 
pri čítaní Biblie Božie sľuby: snaž sa zapamätať si ich, vypíš si ich, alebo si ich poznač vo svojej Biblii. 
Uvidíš, že Boh dodrží každý sľub. Keď sa bojíš, Jeho sľub ťa posilní (Izaiáš 41, 10): „Neboj sa, lebo ja som s 
tebou, posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa.“ Je to pravda. Ak ti padne ťažko žiť pre Pána Ježiša, 
pamätaj na Boží sľub: „tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja,“ (1 Samuelova 2, 30) Každý sľub sa vzťahuje na vás. 
Každý sa splní, lebo je to Božie Slovo.  
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SCÉNA 6 (vonku): ĽUD, DÁVID PRI POMAZANÍ ZA KRÁĽA 
 Abnér bol mŕtvy a Dávid bol už sedem rokov judským kráľom. Sľub, ktorý dal Boh Dávidovi, sa 
však naplnil. 
 Íšbóšet, kráľ severnej časti krajiny bol úkladne zavraždený. Vodcovia všetkých izraelských kmeňov 
prišli za Dávidom do Chebrónu a povedali mu: „Chceme, aby si sa stal našim kráľom. Už vtedy, keď bol 
Saul kráľom, ty si viedol Izraela do boja a z boja. (Umiestni postavy 95, 96, 97, 98) V Chebróne sa začala 
chystať veľká slávnosť. Všetky Izraelské kmene sa tam zhromaždili, aby sa zúčastnili Dávidovho pomazania 
za kráľa nad celým Izraelom. (Vymeň 98 za 103-Dávid na kolenách, umiestni 104-kňaz s rohom-105 v ruke) 
Kňaz pomazal olejom Dávidovi hlavu a Dávid bol kráľom nad celou krajinou. Určite sa všetci ľudia tešili a 
novému kráľovi tlieskali. Bol to jeden z najvýznamnejších dní v histórii tejto krajiny.           
 Boh povedal Dávidovi, že bude kráľom - teraz ním bol! Božie Slovo sa nikdy nemýli. Boh nikdy 
neklame, ani nemení názor. Ľudia Mu nemôžu zabrániť, aby urobil, čo sľúbi. Dávno, dávno pred narodením 
Pána Ježiša Boh sľúbil, že pošle Spasiteľa - a svoje slovo splnil. Povedal, že Spasiteľ sa narodí v Betleheme. 
Kde sa narodil Spasiteľ? V Betleheme! Stovky rokov predtým, než prišiel Pán Ježiš na zem, Boh 
predpovedal, že príde a zomrie za hriešnych. (Umiestni postavu 107, kríž) Presne sa to aj stalo. Celá Biblia je 
pravdivá, je to Božie Slovo. Niektorí ľudia si myslia, že časti Biblie sú nepravdivé, alebo sa mýlia. Jedného 
dňa však všetci zistia, že celé Božie Slovo je pravdivé a neomylné. (Odstráň 107)  
 (Umiestni 98- Dávid) Dávid bral svoje povolanie -byť kráľom- veľmi vážne. Vedel, že Boh ho 
ustanovil za kráľa (2 Samuelova 5, 11) Ako jeden z prvých činov ako kráľ zaujal Dávid mesto, ktoré ležalo 
na vrchu. Bolo veľmi dobre opevnené a zdalo sa takmer nemožné zaujať ho. Dávidovi a jeho mužom sa to 
však podarilo. Nazvali ho Jeruzalem, mesto Dávidove. Stalo sa hlavným mestom krajiny.  
 V Jeruzaleme začal Dávid s výstavbou krásneho paláca z najlepších materiálov: z kameňa, 
výborného cédrového dreva a výzdob zo vzácnych kovov.  
 
SCÉNA 7 (palác): DÁVID A NÁTAN 
 Keď bol palác postavený, privolal si Dávid proroka Nátana (umiestni postavy 98-Dávid a 106-Nátan) 
„Nátan,“ povedal Dávid, „ja žijem v nádhernom paláci, ale Božia truhla (kam chodia ľudia velebiť Boha) je 
umiestnená medzi stanovými závesmi. To nie je správne! Chcem postaviť veľký a mohutný chrám, ktorý 
bude krajší než môj palác. Ľudia tam budú chodiť vzývať Boha a modliť sa k Nemu.“                    
 Chcel sa skutočne páčiť Bohu a uctievať Ho, čo poviete?  
 Aj Nátan bol nadšený myšlienkou. Povedal: „Choď a uskutočni všetko, čo máš v úmysle, lebo 
Hospodin je s tebou.“ (2 Samuelova 7, 3) Nátan sa však nezastavil, aby sa opýtal Boha, či chce, aby Mu 
Dávid postavil chrám. Tej istej noci sa však Hospodin prihovoril Nátanovi: „Nie, Dávid mi nemá postaviť 
chrám. Stačí mi, keď ma ľudia vzývajú v stane. Požehnám Dávida a budem s ním; nie však on, ale jeden z 
jeho potomkov mi postaví dom. Stane sa tak po Dávidovej smrti.“  
 Na druhé ráno sa Nátan stretol s Dávidom. Možno mu bolo trochu trápne, že mu radil bez toho, aby 
poprosil Boha o vedenie. Nátan dal Dávidovi nesprávnu radu. Teraz musel Dávidovi podať o tom správu. 
Kráľ Dávid prijal dosť pokojne správu, že to nebude on, ale jeho syn, kto postaví chrám. Napriek tomu 
mohol Dávid dosť pomôcť. Zariadil, aby bola nachystaná veľká časť potrebných stavebných materiálov.  
 Dávid chrám nepostavil, lebo Boh povedal „nie“. Božie Slovo sa nemôže mýliť. Pamätajte si to, 
chlapci a dievčatá. Vo svojom Slove nám dáva sľuby, ale zároveň nás varuje. Musíme oboje brať vážne -aj 
varovania, aj sľuby- lebo oboje sa naplní. Varuje ťa, že ak budeš pokračovať v hriešnom živote, nikdy 
nebudeš môcť byť s Ním v nebi. Budeš navždy odlúčený od Neho. Ak sa však odvrátiš od hriechu a obrátiš 
sa k Pánu Ježišovi, dáva ti krásny a vzácny sľub. Boh sa postará, aby sa tento sľub splnil. Znie takto: 
„Ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.“ Budeš Ho vzývať dnes, aby ťa spasil?  
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HRA NA ZOPAKOVANIE 
Urob z kartónu a zlatej fólie korunu, ktorú dáš na hlavu jednému z detí. Dovoľ deťom, aby si zvolili kráľa a 
aby ho korunovali. Deti potom môžu kráľovi klásť otázky z Dávidovho života. Ak „kráľ“ odpovedá správne, 
môže si korunu ponechať. Ak nie, odovzdá korunu dieťaťu, ktoré položilo otázku. Môžeš deťom dovoliť 
klásť nielen nasledujúce otázky, ale aj také, ktoré si vymyslia sami.  
 
1. Ľudia niekedy sľúbia niečo, čo nemôžu dodržať. Môžete uviesť niekoľko dôvodov, prečo to je tak?                  
O: Niečo nepredvídané im to prekazí. Zmenia názor. Zabudnú.  

2. Prečo Boh vždy dodrží svoje sľuby? 
O: Je všemocný. Nič nemôže prekaziť Jeho plány. Nezabúda a nemení svoj názor.  

3. Čo sa stalo Dávidovi, keď sa vrátil z Ciklagu do Chebrónu?  
O: Bol pomazaný za judského kráľa.  

4.  Ako dlho bol Dávid judským kráľom? 
O: Presne sedem a pol roka. 

5.  Naplnil sa Boží sľub v plnej miere, keď sa Dávid stal judským kráľom?      
O: Len čiastočne. Boh mu sľúbil kráľovstvo nad celým Izraelom.  

6.  Môžete uviesť ďalšie príklady sľubov, ktoré Boh dodržal? 
O: Že pošle svojho Syna, ktorý sa narodí v Betleheme a zomrie za hriešnikov na kríži. Každý sľub ohľadom 

toho, že posilní tých, ktorí v Neho veria.    

7.  Môžete uviesť príklad Božieho varovania pred niečím, čo sa ešte len stane?  
O: Napríklad to, že jedného dňa bude súdiť svet. Že ak zomrieme v hriechu, nemôžeme byť s Ním. Že ak v 

Neho neveríme, sme navždy zatratení.  

8. Čím rozpútal na severe krajiny Abnér dlhú vojnu?  
O: Vyhlásil Saulovho syna Íšbóšeta za kráľa ostatného Izraela.  
 
9.  Čo urobil Abnér po hádke so Saulovým synom Íšbóšetom?     
O: Opustil Íšbóšeta a začal za zasadzovať za Dávida, aby sa Dávid stal kráľom nad celým Izraelom.   

10. Kto bol Jóáb? Čo urobil? 
O: Bol generálom Dávidovho vojska. Zabil Abnéra.  

11.Vymenujte dve veci, ktoré Dávid urobil, keď sa stal kráľom nad celou krajinou?  
O: Zaujal Jeruzalem. Postavil si vlastný palác. 

12. Čo zabudol Nátan urobiť predtým,  než povedal Dávidovi, že má začať stavať chrám? 
O: Opýtať sa Boha, či chce, aby to Dávid urobil.  
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3. LEKCIA 
 
TRUHLA BOŽIA ULÚPENÁ A VRÁTENÁ       
    
PÍSMO: 1 Samuelova 4, 2-11; 5, 1 - 6, 21 
    2 Samuelova 6, 1-19; 
    4 Mojžišova 4, 5, 15, 20. 
     
ÚP:           Boh je svätý.  
 
APLIKÁCIE: 
Spasené:       Aj vy musíte byť svätí. 
Nespasené:   Oľutujte svoje hriechy, ktoré vás delia od Neho.  
 
ÚVOD:           Noro a Dada navštívia kostol.     ÚP  
  Božia Truhla v  tábore Izraelitov.    ÚP  
 
SLED UDALOSTÍ:  
 Filištínci ulúpia Božiu truhlu. (1 Samuelova 4, 11)   ÚPS 
 Truhlu vnesú do Dágónovho domu (5, 2)  
 Dágón padne a dolámaný ostane ležať pred truhlou. (5, 4)  ÚP  
 Boh zošle na Filištíncov pliagy a trápenie (5, 12)  
 Pošlú truhlu vozom späť. (6, 11) 
 Izraeliti prijmú truhlu. (6, 14)  
 Niekoľkí do nej nazrú - a zomrú. (6, 19)    ÚP 
 Dávid prinesie truhlu na voze. (2 Samuelova 6, 3)  
 Uzzá sa jej dotkne a zomrie (2 Samuelova 6, 7)    ÚPN     
 Truhlu prevezú k Obéd-Edómovi (6, 10)  
 
VYVRCHOLENIE: Dávid prevezie truhlu Božiu na Sion (6, 17)  ÚP  
 
ZÁVER:  Umiestnená v stane.  
 
BIBLICKÝ VERŠ:  Žalm 23, 4. Pozrite si verš z minulého týždňa,  
   (alebo Izaiáš 55, 8) 
 
LEKCIA  
  
 Noro a Dada chodili každú nedeľu so svojimi rodičmi do kostola. (Použi obrázok detí, ktorý si použil 
v lekcii 1b) Boli naučení, že do kostola majú vojsť potichu a že musia pamätať na to, že Boh je svätý a 
správať sa dôstojne v Jeho dome a v Jeho prítomnosti. Keď raz boli s rodinou na dovolenke a navštívili 
kostol, zbadali, že niektorí ľudia sa počas spievania ohliadali. Na Boha pritom veľmi nemysleli. Počas 
modlitby sa vôbec nesprávali dôstojne. Noro a Dada sa cítili celkom nesvoji, lebo boli naučení, že Boh - 
napriek tomu, že nás veľmi ľúbi - je svätý, preto si Ho musíme ctiť a vážiť. (Umiestni na tabuli: „Boh je 
Svätý.“)  
 Je to pravda, však!? Sám Boh chcel poučiť o tom svoj ľud, deti Izraela.  
 
SCÉNA 1 (vonku): VOJACI A BOŽIA TRUHLA.  
Mnoho rokov predtým, než sa Dávid stal kráľom, konala sa bitka medzi Izraelitmi a Filištíncami. Bolo to v 
dobe, keď Boží ľud bol veľmi neposlušný voči Božím zákonom. Toho dňa Boh povolil Filištíncom, aby si v 
tejto bitke s Izraelom počínali lepšie. Izraelskí vojaci nemali veľkú chuť do boja. (Umiestni postavu 110) 
Nakoniec však spriadli plán, ako získať víťazstvo. 
 Posol vyrazil z tábora a zmizol za kopcom. Onedlho sa vrátil, bol v sprievode niekoľkých iných ľudí. 
Len pomaly sa blížili. Na svojich ramenách niesli niečo, pokryté modrou plachtou. (Umiestni 109- vojakov a  
111 truhlu Božiu). 
 Ustarostené pohľady vojakov sa postupne vyjasnili. Keď sa muži so svojím nákladom priblížili  k 
táboru, začala celá armáda jasať. Biblia hovorí, že jasali takým veľkým pokrikom, až zem zadunela!   
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 Keď Filištínci, ktorí neďaleko táborili, počuli veľký pokrik, boli zvedaví, čo sa deje. Dozvedeli sa, že 
truhla Hospodinova došla do tábora. Vysvetlím vám, čo to znamená.  
 Mnoho rokov predtým prikázal Boh svojmu ľudu, aby zhotovili truhlu. Bola z pozláteného dreva. 
Veko bolo zhotovené z čistého zlata a vyzdobené cherubínmi (anjelskými postavami). Táto truhla bola 
schovaná v špeciálnom stane, ktorý sa nazýva Stánok zmluvy. Stánok zmluvy mal dve časti; len jeden človek 
mohol vstúpiť tam, kde sa nachádzala truhla a to len raz za rok. Tento človek sa nazýval veľkňaz. Nik okrem 
veľkňaza nesmel vidieť túto mimoriadnu truhlu. V nej sa nachádzalo niekoľko vecí a okrem iného aj dve 
kamenné dosky, na ktorých bol Boží zákon. Mali ľudu pripomínať, že Boh, ktorý ich stále sprevádzal,  je 
svätý Boh. „Svätý“ znamená, že je iný, zvláštny a mimo ľudských bytostí. Je čistý a dobrý. Je taký čistý, že 
na hriech sa nemôže ani len pozrieť. Niekedy sa v televízii pozeráme na veci, ktoré by sme ani vo sne 
neurobili, na ktoré sa však radi pozeráme. Boh je taký čistý, že nestrpí hriech. On je všetko dobro. Všetko 
svetlo. Nič hriešne sa Mu nemôže priblížiť, Jeho svätosť by to spálila.  
 Veľký pokrik Izraelských vojakov povstal preto, lebo sa domnievali, že teraz, keď majú Božiu truhlu 
so sebou, určite vyhrajú bitku. Filištínci sa báli. Hovorili si medzi sebou: „Boh prišiel do tábora.“ Aj oni 
počuli o veľkých zázrakoch, ktoré Boh urobil pre svoj ľud. Pokladali Ho však iba za jedného  
z mnohých bohov. Nechápali, že Boh je len jeden a že je svätý. Filištínci si zaumienili, že budú udatnými 
vojakmi a že budú bojovať lepšie ako kedykoľvek predtým.  
 Čoskoro znova vypukli boje. Kto tentoraz vyhral, čo myslíte? Izraeliti očakávali hladké víťazstvo, 
Filištínci sa práve toho veľmi obávali. Ale nie! Izrael utrpel ďalšiu porážku. Tentoraz padlo 30 000 vojakov a 
Božia truhla bola ukoristená! Aký hrozný deň porážky! Prečo dopustil Boh porážku svojho ľudu? Pre jeho 
neposlušnosť. Niesli v truhle Jeho zákony, ale vo svojich činoch a svojich srdciach tieto zákony 
neposlúchali. Klamali, podvádzali, kradli. Najhoršie však bolo, že Boh nebol na prvom mieste v ich 
životoch.  
 Veriaci chlapci a dievčatá, vy nenesiete so sebou Božiu truhlu s Jeho Slovom. Možno nosíš Božie 
Slovo v hlave. Myslíš si: „Viem veľa o Bohu, naučil som sa veľa biblických príbehov, veľa biblických 
veršov viem naspamäť.“ To je dobré, Bohu však záleží oveľa viac na tom, či aj poslúchaš Božie Slovo. On je 
čistý a dobrý. A očakáva to aj od teba. Rozmýšľaš nad veršami a lekciami, ktoré si sa naučil? Prosíš Boha, 
aby ti pomohol poslúchať? Zapamätal si si v priebehu tohto týždňa, že Božie Slovo sa nikdy nemýli? 
Ďakoval si Mu za to? Keď sme sa rozprávali o vyhýbaní sa zlej spoločnosti, zaumienil si si, že budeš 
poslúchať tento Boží príkaz? Nie je dôležité, koľko obsahu Biblie nosíš v hlave. Dôležité je, nakoľko 
poslúchaš! 
 Filištínci jasajúc niesli Božiu truhlu a ostatnú korisť domov. Vniesli ju do Dágónovho domu (jeden z 
ich pohanských bohov) a postavili ju vedľa Dágóna. Keď na druhý deň otvorili dvere ich chrámu, vieš, čo 
našli? Dágón ležal tvárou k zemi pred truhlou Hospodinovou. Zase ho postavili na miesto. Na druhý deň 
ráno ležala socha Dágóna znova na zemi. Tentoraz sa mu odlomila hlava a obe ruky! Zostal z neho len trup. 
Filištínci presťahovali truhlu inam. A zase inam. Ale všade, kam truhla prišla, zoslal Boh chorobu a smrť. Čo 
chcel Boh povedať týmto ľuďom? Aké ponaučenie im chcel dať? To, že On nie je len ďalší z bohov. On je 
jediný, pravý Boh. On je stvoriteľom všetkého. On je dokonalý a svätý. Iní bohovia, ako Dágón, sú len 
bezmocné sochy. Sú to len kusy dreva alebo kameňa. Majú síce hlavy, ale nevidia, nepočujú a nerozmýšľajú. 
Majú ruky, ale nemôžu nič urobiť. A starý chudák Dágón nemal už ani kamennú hlavu ani ruky!  
 Konečne sa Filištínci rozhodli, že truhlu pošlú naspäť do Izraela. Zhotovili nový voz, zapriahli kravy. 
Voz išiel smerom do Izraela. Keď sa voz priblížil k hraniciam, obyvatelia najbližšieho mesta ho privítali s 
veľkou radosťou. Niekoľkí muži však zabudli, čo Boh povedal a pozreli sa do truhly. Padli mŕtvi! Takým 
krutým spôsobom pripomenul Boh svojmu ľudu, že je svätým Bohom a že musia poslúchať Jeho Slovo a 
správať sa v Jeho prítomnosti dôstojne. Pretože títo muži zomreli, Izraeliti sa báli niesť truhlu ďalej. Truhla 
ostala preto v dome jedného muža takmer sto rokov - až dovtedy, kým sa Dávid stal kráľom v Jeruzaleme.                      
 
SCÉNA 2: DÁVID PRENESIE BOŽIU TRUHLU SPÄŤ NA SION.  
 Dávid chcel vzdať Pánu česť a poctu. Vedel, kde sa truhla nachádza a chcel ju previezť do hlavného 
mesta Jeruzalema. Robil veľké plány, ako ju prevezie. Dávid sa s 30 000 mužmi vydal pre truhlu do mesta, 
kde sa nachádzala. Vyrobili špeciálne pre tento účel nový voz, ktorý ťahali voly. (Umiestni postavy 112-
Dávid, 115-muži, 113-vozy a truhla, 114-Uzzá) 
 Dávid a tých 30 000 mužov išlo pred vozom s truhlou. Všetci hrali na rôzne hudobné nástroje. Bol to 
deň veľkej radosti, keď sa Božia truhla po toľkých rokoch dostala späť do Jeruzalema.  
 Dávid sa však dopustil vážnej chyby. Neriadil sa príkazmi, ktoré Boh dal ohľadom premiestňovania 
truhly. Veľa rokov predtým Boh povedal, že keď sa truhla bude musieť niekam premiestniť, má byť prikrytá 
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modrou plachtou, cez kruhy na bokoch truhly majú byť upevnené tyče a majú ju niesť kňazi. Kňazi mali za 
úlohu starať sa o truhlu. Boh povedal, že dokonca ani oni sa jej nesmú dotknúť.  
 Dávid sa neriadil Božím príkazom. Buď na to zabudol, alebo to nepovažoval za dôležité. Kázal 
truhlu naložiť na voz  a zapriahnuť doňho volov. Keď masa ľudí takto napredovala, zrazu sa voly potkli a 
truhla sa zakolísala. Muž menom Uzzá vystrel ruku k Božej truhle a zadržal ju. Boh ho na mieste zrazil. 
Uzzá padol mŕtvy. Biblia hovorí, že Boh sa na Uzzu hneval a že ho zrazil k zemi. (Vymeň 114 za 116-mŕtvy 
Uzzá.)  
 Prečo zomrel Uzzá? Aj Dávid to chcel vedieť. Uzza sa dotkol  Božej truhly a Boh predtým jasne 
povedal, že sa jej nesmie nik dotýkať. Boh musel ukázať svojmu ľudu, že On je svätý, že Ho nesmú brať na 
ľahkú váhu; v Jeho prítomnosti nesmie byť hriech. Boh tento príbeh nechal zapísať v Biblii, aby sme aj my 
mali možnosť pochopiť, že Boh je svätý. Ak je tvoj život plný hriechu, nemôžeš byť tam, kde je Boh. Vedieš 
hriešny život? Klameš a neposlúchaš? Porušuješ Boží zákon tým, že kradneš alebo podvádzaš? Tvoje 
hriechy sú v očiach svätého Boha veľmi vážne, bránia ti, aby si bol s Ním.  
 Ale napriek tomu, že si hrešil a Boh vo svojej čistote nenávidí hriech, dokonale ťa miluje. Poslal 
Pána Ježiša, aby bol potrestaný za náš hriech. Zomrel za nás na kríži. Obráť sa dnes k Nemu, vyznaj Mu 
svoje hriechy a popros Ho, aby ti odpustil a prijal ťa ako svoje dieťa! Už dnes ťa spasí. Povedal: „Každý 
človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.“ (Rímskym 10, 13) 
 Dávid sa teraz bál; rozhodol sa nechať truhlu u muža menom Óbéd-Édóm a pokračovať v ceste do 
Jeruzalema bez truhly. Boh veľmi požehnal toho muža počas doby, keď bola truhla uňho. Po troch 
mesiacoch sa Dávid rozhodol, že sa znovu pokúsi preniesť truhlu do Jeruzalema, tentoraz správnym 
spôsobom. (Umiestni 111- truhlu a kňazov, ktorí ju nesú). Poslúchol nariadenia, ktoré Boh dal ohľadom 
premiestňovania truhly. Znova sa zišiel veľký sprievod: hudba, tancujúci a veseliaci sa ľudia, všetci radostne 
sprevádzali pomaly napredujúcu skupinu kňazov a Božiu truhlu na svojej pomalej, dôstojnej ceste do 
Jeruzalema. Tam ju umiestnili do špeciálneho stanu, ktorý dal zhotoviť Dávid len pre tento účel. Toho dňa 
ľud obetoval Pánu mnoho zvierat, vzdával Mu vďaky a uctieval Ho v modlitbe. Návrat Božej truhly trval 
dlho a na ceste zomreli niekoľkí ľudia za to, že neposlúchli Božie Slovo. Poučili sa o tom, že Boh je 
dokonalý a svätý?  
 Chlapci a dievčatá, ktorí milujete Pána, je vám jasné, že Boh je svätý a že to očakáva aj od vás? On 
žije vo vás ako Svätý Boží Duch - On vám môže pomôcť žiť dobrým, čistým a svätým životom.  
 Ak ešte nie si spasený, odvráť sa dnes od hriechu. Obráť sa k Bohu a pros o odpustenie. Ak to 
neurobíš, bude ťa tvoj hriech deliť od Boha - teraz a dokonca navždy!  
 
Návrh aktivity za účasti žiakov (po ukončení lekcie):  
Scénka: Niekoľké deti by mohli zahrať úvod k tejto lekcii (Noro a Dada vidia iné deti, ktoré sú nepozorné a 
nedôstojne sa správajú v kostole alebo v nedeľnej škole.) 
Scéna 2: Po bohoslužbách vysvetlia ostatným deťom zdvorilo a jemne, že ich správanie nie je správne, lebo 
Boh je svätý. Môžu im vyrozprávať a vysvetliť príbeh o Uzzovi.  
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OTÁZKY NA ZOPAKOVANIE 
 
1.  Prečo nastal jedného dňa v tábore Izraela veľký krik? 
O: Lebo Božia truhla prišla k nim.   

2. Vymenuj jeden predmet, ktorý sa nachádzal v truhle. 
O: Kamenné tabule s Božími prikázaniami.                        

3. Čo si Izraeliti sľubovali od prítomnosti Božej truhly vo svojom tábore? 
O: Mysleli si, že zvíťazia nad Filištíncami. 

4. Prečo Boh dovolil, aby utrpeli ďalšiu porážku? 
O: Lebo boli voči Bohu neposlušní. Jeho zákon bol v truhle, nie však v ich srdciach.  

5.  Kam dali Filištínci truhlu? 
O: Do domu svojho boha Dágóna.  

6. Čo sa stalo Dágónovi? 
O: Padol tvárou k zemi pred Božiu truhlu. Keď padol druhý krát, odpadli mu ruky a hlava.   

7. Čo tým chcel Boh povedať Filištíncom?  
O: Že On nie je  len ďalším z bohov. On je jediný, skutočný Boh, stvoriteľ všetkého.  

8.  Keď Filištínci poslali Božiu truhlu späť, ostala skoro 100 rokov v jednom malom mestečku. Prečo? 
O: Niekoľkí, ktorí nazreli do Božej truhly, zomreli; preto sa jej ľudia báli.   

9.  Ako chcel Boh, aby premiestňovali truhlu?  
O: Pokrytú modrou plachtou; cez kruhy na jej bokoch mali dať tyče; kňazi ju mali niesť na ramenách.       

10.Akej vážnej chyby sa dopustil Dávid a aký následok to malo? 
O: Rozhodol sa naložiť truhlu Božiu na voz. Uzzá sa jej dotkol a na mieste zomrel.   

11.Ako znie dôležitá veta, ktorú som napísal na tabuľu a opakoval niekoľkokrát?  
O: Boh je svätý.  

12. Keďže Boh je svätý, čo očakáva od nás? 
O: Nespasení: odvrátiť sa od hriechu, ktorý nás delí od Boha. 
 Spasení: byť tiež svätí.  
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3b. LEKCIA 
 
DÁVID A BAT-ŠEBA 
  
PÍSMO: 2 Samuelova 11, 1-27; 12, 1-24 
 
ÚP:  Nescudzoložíš.  
 
APLIKÁCIE PRE SPASENÉ AJ NESPASENÉ DETI:   
 Boh chce, aby ste žili čistý život. Odvráťte sa od nečistoty, ktorá vás delí od Boha.    
  
ÚVOD:  „Čo sa stalo, Žaneta?“      ÚP 
 
SLED UDALOSTÍ:  
 Dávid ostane v Jeruzaleme (2 Samuelova 11, 1) 
 Dopustí sa s Bat-Šebou cudzoložstva (11, 4)    ÚPS+N 
 Plánuje Uriášovu smrť (11, 17)  
 Bat-Šeba sa stane Dávidovou manželkou (11, 27)   ÚPN 
 Narodí sa im dieťa (11, 27) 
 Nátan karhá Dávida (12, 7)  
  
VYVRCHOLENIE: Dávid ľutuje a Boh mu odpúšťa (12, 13)  ÚPS 
  
ZÁVER:  Dieťa zomrie napriek Dávidovým modlitbám (12, 18)  ÚP  
 
BIBLICKÝ VERŠ: Pre túto mimoriadnu lekciu môžeš vynechať učenie Žalmu 23 a dať deťom za úlohu, 
aby sa naučili 1 Timoteovi 5, 22b: „nezúčastňuj sa na hriechoch iných ľudí. Zachovávaj seba čistého.“ 
 
LEKCIA 
(Na úvod môžeš použiť obrázok Dady rovnako, ako v predchádzajúcich lekciách a obrázok iného dievčaťa 
podobného veku.)  
 „Čo sa stalo, Žaneta?“ opýtala sa Dada. Jej najlepšia kamarátka Žaneta vyzerala veľmi smutne. Cez 
prestávku si skryla hlavu do dlaní a ticho vzlykala. Na obed nič nejedla, vyzerala veľmi zničene.  
 Dada ju utišovala a láskavo sa jej prihovárala. Nakoniec sa jej Žaneta zdôverila: „Otec nás práve 
opustil. Odišiel s inou ženou a mamu a mňa nechal samé. Sme také osamelé a nešťastné.“ 
 Chlapci a dievčatá, mnohé rodiny sú nešťastné, lebo ich otec opustil kvôli inej žene, aby ju ľúbil 
namiesto svojej manželky. Niekedy mama opustí manžela kvôli inému mužovi. Ľudia, ktorí to robia, 
dopúšťajú sa veľkej neprávosti voči svojej rodine. Ešte väčšej neprávosti sa tým však dopúšťajú voči Bohu. 
V Biblii Boh jasne hovorí: „Nescudzoložíš!“ To znamená, že muž má byť verný svojej manželke. Nemá sa 
milovať s inou ženou. Žena nemá mať okrem manžela iných mužov.  
 Boh stvoril manželstvo, aby muž mal jednu ženu, ktorá mu bude manželkou. Má sa starať o ňu a 
milovať ju. Rovnako má mať aj žena jedného manžela, ktorého miluje a o ktorého sa stará. Žiadneho iného 
muža nemá mať. To nás Boh učí v Svätom Písme. Dokonca Dávid nahneval Boha tým, že sa dopustil nevery.  
 
SCÉNA 1 (Ak používaš pozadia: Strecha. Inak žiadne pozadie.):DÁVID SÁM. 
 Všetko sa začalo na jar. Vojsko kráľa Dávida sa vybralo zase raz do boja. Dávid však zostal vo 
svojom paláci v Jeruzaleme. (Umiestni 117-Dávid) Jedného večera sa vyšiel prejsť na strechu svojho paláca 
v Jeruzaleme. Keď sa pozrel na strechu vedľajšieho domu, videl peknú ženu, ktorá sa kúpala. „Kto je tá 
žena?“ opýtal sa Dávid jedného zo sluhov.  
 „Je to Bat-Šeba, žena Uriáša Chetejského.“  
 
SCÉNA 2 (Vnútri): DÁVID A BAT-ŠEBA (118) 
 Dávid bol ženatý muž a vedel, že Bat-Šeba je vydatá. Napriek tomu poslal sluhov, aby mu priviedli 
Bat-Šebu, lebo sa s ňou chcel milovať. Jeho hriech sa začal pohľadmi, potom dovolil zlým myšlienkam, aby 
ho ovládli a skončilo to cudzoložstvom. Chlapci a dievčatá, dávajte si pozor, na čo sa pozeráte. Väčšinou sa 
to začína pozeraním; videofilmy, televízne vysielanie, časopisy... Niekedy sú plné špinavých príbehov a 
obrázkov. Ak si kresťan a v televízii alebo na videu sa začne niečo špinavé (ako napr. muž milujúci sa so 
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ženou, ktorá nie je jeho manželkou), opusť miestnosť, alebo ak si sám, vypni televízor. Nepočúvajte špinavé 
vtipy o sexe. Odíď preč, alebo popros toho človeka, aby ti už nerozprával také vtipy. Ani ty nerozprávaj také 
vtipy. Boh chce, aby tvoj duch a tvoje skutky boli čisté. Pán Ježiš povedal, že pre Neho sú zlé myšlienky 
rovnako vážnym hriechom ako zlé skutky (Matúš 5, 28). Popros svojho nebeského Otca, aby ti dal silu, keď 
si v pokušení. Aby ti dal silu zostať čistý a silný a nepozerať sa na špinavé veci len preto, že to robia iní. On 
sľubuje, že ti pomôže, keď Ho poprosíš o to.  
 On hovorí: „Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje.“ (Žalm 
34, 17)  
 Bat-Šeba išla tej noci domov. (Odstráň 117 a 118) Jedného dňa však poslala Dávidovi správu: 
„Čakám dieťa. Jeho otcom si ty. Nie môj manžel Uriáš.“ Veci sa začali riadne zamotávať. 
 
SCÉNA 3 (palác) DÁVID A URIÁŠ 
 Uriáš bol vojak, ktorý odišiel do boja s Jóábom, Dávidovým najlepším vojvodcom. Dávid poslal 
Jóábovi správu, že má Uriáša na niekoľko dní prepustiť, aby podal Dávidovi správu o bojoch. (Umiestni 117 
a 119-Uriáš.)  
 Uriáš splnil rozkaz. Vrátil sa do Jeruzalema a podal rozsiahlu správu o priebehu bojov.  
 „Choď teraz domov k tvojej žene. Pošlem ti dobré jedlá a nápoje na večeru,“ povedal mu Dávid, keď 
si vypočul správy. Uriáš však nešiel domov, spal s ostatnými služobníkmi pred vchodom kráľovského domu. 
Na druhý deň sa Dávid opýtal Uriáša: „Prečo si nešiel domov?“ „Myslím na ostatných vojakov a na veliteľa 
Jóába, ktorí spia v stanoch. Ako môžem ísť domov, jesť, piť a spať so svojou ženou?“ znela Uriášova 
odpoveď.  
 Dávid ho znova pozval, aby cez deň ostal v paláci, dával mu najlepšie jedlá a veľa vína a súril ho, 
aby išiel domov a strávil noc so svojou ženou.  
 (Ak vyučuješ veľmi malé deti a obsah sa ti zdá pre ne nevhodný, môžeš túto časť vynechať.)  
 Dávid chcel, aby si ľudia mysleli, že dieťa, ktoré čakala Bat-Šeba, sa počalo, keď bol Uriáš doma a 
strávil s ňou noc. Ale aj túto noc spal Uriáš pred vchodom do paláca. Odmietol ísť domov a spať s Bat-
Šebou.  
 Dávid pochopil, že keď sa dieťa narodí, každému bude jasné, že Uriáš nemôže byť otcom. Plánoval 
preto ďalší hriešny krok: Rozhodol sa, že Uriáša nechá zabiť v boji. Dávid napísal Jóábovi list a poslal ho po 
Uriášovi. Napísal: „Postavte Uriáša dopredu do najtuhšieho boja, potom sa stiahnite od neho, nech ho zrazia 
a nech zomrie.“ (Odstráň 119-Uriáš) Chudák Uriáš niesol zapečatený list svojmu veliteľovi Jóábovi. Určite 
ani len netušil, že niesol návod na svoju vlastnú smrť!  
 Jóáb dostal list a vykonal Dávidov rozkaz. Uriáš bol zastrelený šípmi nepriateľa, keď stál sám v 
prvej bojovej línii. V skutočnosti spáchal Dávid vraždu. On zabezpečil a nariadil Uriášovu smrť.  
 
SCÉNA 4 (palác): DÁVID A BAT-ŠEBA 
 Keď sa Bat-Šeba dozvedela o smrti svojho manžela, smútila za ním. Jedného dňa ju však Dávid 
pozval do paláca a stala sa jeho ženou. (Umiestni 117 a 118) Len málo ľudí vedelo, ako Dávid nechal zabiť 
Uriáša, aby si mohol zobrať jeho ženu Bat-Šebu. Boh vedel o tom, v Biblii čítame: „Ale to, čo Dávid 
spáchal, sa neľúbilo Hospodinu.“(2 Samuelova 11, 27)  
 Samozrejme! Veď prekročil dva Božie zákony: Dopustil sa cudzoložstva a zabil. Jeden hriech vedie 
k druhému. Zistil si to už aj ty? Len tak z lenivosti si neurobíš domáce úlohy, potom musíš klamať, aby si 
zatajil svoju lenivosť - takto to potom ide ďalej. Jeden hriech vedie k druhému hriechu. Možno si sa pozeral 
na niečo špinavé alebo škaredé v časopise alebo na videu. Dostane sa to do tvojho svedomia a začneš na to 
myslieť. Neskôr možno povieš špinavý vtip, alebo urobíš niečo, za čo sa potom hanbíš.  
Z pohľadu sa stáva myšlienka a z myšlienky čin. Rovnako ako sa Bohu nepáčil Dávidov hriech, nepáči sa 
Mu ani tvoj hriech. Možno, podobne ako v Dávidovom prípade, vie o tvojom hriechu len málo ľudí, Boh 
však o ňom vie. A to, čo robíš, nepáči sa Mu. 
 Boh vie všetko o tvojich hriechoch, ale On ťa aj miluje. Miluje ťa tak veľmi, že pre teba poslal Pána 
Ježiša, svojho jediného Syna, z neba na tento svet. Ježiš tu žil vyše tridsať rokov bez toho, aby mal nejakú 
zlú myšlienku a bez toho, aby povedal čo i len jedno zlé slovo. Sám bol bez hriechu, ale za moje a tvoje 
hriechy bol pribitý na kríži. Zobral na seba trest, ktorý si ty a ja zaslúžime za naše hriechy. Pán Ježiš Kristus 
však neostal mŕtvy. Vstal z mŕtvych a teraz žije večne.  
 Pretože Jeho vlastný Syn vzal tvoj trest na seba, môže ti Boh odpustiť. Príď dnes k Bohu! Povedz 
Mu, že ľutuješ svoje hriechy! Popros Ho, aby ti odpustil, prišiel do tvojho života a bol navždy s tebou! Keď 
On žije v tebe, môže ti dať potrebnú silu odolávať pokušeniam, ktoré ťa obklopujú.  
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 Chceš sa dozvedieť viac, ako môže Pán žiť v tvojom živote? Máš otázku, ako získať víťazstvo nad 
hriechom? Po stretnutí sa môžeš so mnou porozprávať. Stačí, keď si na konci vyučovania sadneš do jednej z 
predných lavíc.  
 O niekoľko mesiacov neskôr sa Dávidovi a Bat-Šebe narodil chlapec. Bol to šťastný deň, napriek 
tomu sa však Dávid kvôli svojmu hriechu dlho cítil veľmi mizerne. Vedel, že urobil zle. Bol z toho 
nešťastný. V tomto čase napísal niekoľko Žalmov, v ktorých vyjadruje svoje nešťastie a svoje skľučujúce 
pocity, ktoré ho zastihli kvôli hriechu. Hriech vždy pôsobí tak. Cítime sa vnútorne nešťastní, lebo naše 
svedomie nám hovorí, že sme urobili niečo zlé, že sa nepáčime Bohu. (Odstráň 117 a 118)                      
 
SCÉNA 5: DÁVID A NÁTAN 
 Jedného dňa prišiel navštíviť Dávida prorok Nátan. (Umiestni figúrky 117 a 121-Nátan.) Boli 
dobrými priateľmi a často sa spolu rozprávali.  
 „Dávid,“ povedal Nátan, „musím ti povedať niečo dôležité. V istom meste boli dvaja muži, jeden 
bohatý, druhý chudobný. Bohatý mal veľmi mnoho oviec a dobytka. Chudobný však nemal nič, iba jedinú 
malú ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a vyrástla pri ňom s jeho deťmi. (Ak máš postavy zo „Života Dávida 
I“ môžeš použiť postavy 28a - d ovce). Jedávala z jeho skyvy chleba, pila z jeho pohára a spávala v jeho 
lone, ako by mu bola dcérou.  
 K bohatému človeku prišiel pocestný. Boháčovi bolo ľúto vziať zo svojich oviec alebo zo svojho 
dobytka, aby niečo pripravil pocestnému, ktorý prišiel k nemu, preto vzal ovečku chudobného človeka a tú 
pripravil svojmu hosťovi.“ 
 Keď to Dávid počul, náramne vzbĺkol hnevom: „Muž, ktorý to urobil, zasluhuje smrť!“ Nato Nátan 
povedal: „Ty si ten muž! Boh ťa uchránil pred Saulom a učinil ťa kráľom. Dal ti celú krajinu, aby si nad  ňou 
kraľoval  
a mnohokrát ťa požehnal. Ty si však znevážil Hospodinovo slovo a dopustil si sa toho, čo sa Mu neľúbi. 
Zobral si Uriášovi to málo, čo mal - jeho ženu, ktorú miloval. Boh ťa za to potrestá. Budeš stále musieť 
bojovať proti svojim nepriateľom. Tvoj blížny bude za bieleho dňa spať s tvojimi ženami. Ty si to síce urobil 
tajne, ale ja to urobím pred celým Izraelom a za bieleho dňa.“ (Vymeň 117 za 120-Dávid na kolenách) Dávid 
vedel, že zhrešil. Boh mu to už raz povedal. Teraz mu to povedal znovu prostredníctvom proroka Nátana. 
Dávid s ľútosťou povedal: „Zhrešil som proti Hospodinovi.“  
 Nátan mu odpovedal: „Hospodin sňal tvoj hriech, nezomrieš.“ Dávid nevyznal svoje hriechy 
Nátanovi. Nie Nátan mu odpustil, ale sám Boh.  
 Nakoniec Dávid urobil, čo bolo správne. Úprimne sa vyznal Bohu so svojím hriechom. A Pán 
sľubuje: „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od 
všetkej neprávosti.“ (1. Jána 1, 9)  
 Teraz mohol Dávid povedať: „Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech pokrytý!“ 
(Žalm 32, 1). Dávid miloval Boha a predsa upadol do hriechu. Azda ste aj vy zhrešili napriek tomu, že ste 
Božie deti? Možno nie tak veľmi ako Dávid, ale napriek tomu sa váš hriech nepáči Bohu. Aj ty vyznaj svoje 
hriechy Pánovi ako Dávid a pros Ho, aby ťa očistil.  
 Keď budeš dospelý, asi uzavrieš manželstvo. Boh chce, aby ste boli verní svojmu manželovi alebo 
svojej manželke. Potom už nebudeš žiť s nikým iným, budeš žiť len so svojím manželom alebo svojou 
manželkou. Uvedom si to!  
 V televízii často vidieť ženatých mužov žiť s inými ženami, ktoré nie sú ich manželkami, alebo 
vydaté ženy, ktoré majú iných mužov - milencov. To je zlé. Biblia to nazýva „cudzoložstvo.“ Cudzoložstvo 
Boha veľmi zarmucuje a nepáči sa Mu to. Nie je to nič pre Teba.  
 Nátan však musel povedať Dávidovi ešte niečo: „Dávid. Boh ti odpustil, ale kvôli tvojmu hriechu 
dieťa musí zomrieť!“ Hriech prináša utrpenie! Ak napríklad berieš drogy, potom sa úprimne vyznáš Pánovi  
a poprosíš Ho o odpustenie, On ti odpustí. Ale možno budeš mať chatrné zdravie, lebo ti ho zničil jed, ktorý 
si bral. Alebo iný príklad: Muž, ktorý žije s mnohými rôznymi ženami, ak sa úprimne obráti na Pána, Boh 
mu odpustí. Je však možné, že už počas svojho hriešneho života nakazil sa strašnou, neliečiteľnou chorobou 
AIDS.  
 Dávid sa modlil a postil sa. Napriek tomu dieťa na siedmy deň zomrelo, ako Boh povedal. Aká 
smutná kapitola Dávidovho života! Pamätaj, že sa musíš odvrátiť od všetkých druhov nečistoty, ktorá sa 
Bohu nepáči a oddeľuje ťa od Neho.                                    
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OTÁZKY NA OPAKOVANIE 
 
1. Akého hriechu sa dopustil Dávid, keď si zobral manželku iného muža?  
O: Cudzoložstva. 

2. Ako sa volala táto žena?  
O: Bat-Šeba. 

3. Ako sa volal jej manžel? 
O: Uriáš.  

4. Akú správu poslal Dávid Jóábovi po Uriášovi?  
O: Že Uriáša majú dať vo vojne do predného radu a potom od neho odstúpiť, aby bol zabitý.  

5.  Keď sa Dávid dopustil cudzoložstva, previnil sa voči niekoľkým ľuďom. Ktorým?  
O: Voči Bohu. Voči Bat-Šebe tým, že ju naviedol k hriechu. Voči jej manželovi. Voči svojim sluhom tým, 
že im dal zlý príklad.  

6.  Ako sa Dávid cítil, keď zhrešil?  
O: Cítil sa mizerne.  

7.  Aký príbeh mu vyrozprával Nátan?  
O: Príbeh o boháčovi a o chudobnom mužovi, ktorý mal len jednu ovečku.  

8.  Prečo bol Dávid podobný bohatému mužovi? 
O: Boh ho požehnal, chránil ho, učinil ho kráľom atď. Dávid však zobral Uriášovi všetko, na čom mu 

záležalo. 

9. Prečo Boh môže odpustiť vaše a moje hriechy?  
O: Iba preto, lebo Pán Ježiš zomrel za naše hriechy rovnako, ako za Dávidove.            

10.Nátan povedal Dávidovi, že kvôli jeho hriechu sa mu stane niečo zlého. Čo? 
O: Hlavne, že dieťa zomrie. Ale aj to, že celý život bude musieť bojovať  

a niekto z jeho rodiny povstane proti nemu.  

11.Ako dlho žilo dieťa? 
O: Ešte sedem dní po rozhovore Nátana s Dávidom.      

12.Uveďte príklad, ako prináša hriech utrpenie aj potom, keď ho Boh odpustil.  
O: Drogy a nemravnosť vedú k chorobe a smrti.  
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4. LEKCIA 
 
DÁVID A MEFIBÓŠET 
 
PÍSMO: 2 Samuelova 4, 4;  9, 1-13; 16, 1-4; 19, 15, 24-30. 
 
ÚP:  Boh je milostivý k hriešnikom.  
 
APLIKÁCIE: 
Spasení: Buďte Bohu vďační za Jeho milosť.  
Nespasení: Ak uveríš v Ježiša Krista, urobí ťa svojím dieťaťom. 
 
ÚVOD:  Mefíbóšet mal hneď na začiatku svojho života nešťastie.  
 
SLED UDALOSTÍ:   
 Jonatánov syn Mefíbóšet ochromie ako dieťa. (2 Samuelova 4, 4)  
 Keď sa Dávid stane kráľom, začne pátrať po Jonatánových synoch.  ÚPS 
 Chudobný, chromý Mefíbóšet, príslušník znepriatelenej rodiny  

s Dávidom, príde k Dávidovi.       ÚPN  
 
VYVRCHOLENIE:  
 Dávid adoptuje Mefíbóšeta ako svojho syna. (2 Samuelova 9, 11)  ÚPN  
 Mefíbóšetov sluha Cíbá rozširuje o ňom lži.  
 Mefíbóšet stále verný Dávidovi.      ÚPS  
 
BIBLICKÝ VERŠ:  Žalm 23, 5 
   alebo Efezským 4, 32 
Ovečku umiestni tak, ako by liezla hore kopcom na „náhornú plošinu,“ kde ju čakajú dobré veci. Vysvetli, že 
Boh urovná svojim ľuďom cestu aj uprostred nepriateľov, že sa postará o nich.  
 
Vizuálne pomôcky:  
Vytlač na papier slová „chudobný,“ „chromý“ a „nepriateľ“ a otoč ich naopak. Umiestni ich na tabuli, keď sa 
na to poukáže v texte. Priprav si tiež slová ÚP „Boh je milostivý k hriešnikom“ aby si ich mohol umiestniť 
na tabuli.  
  
LEKCIA 
 
SCÉNA 1: (Čistá tabuľa) MEFÍBÓŠET A PESTÚNKA 
 Mefíbóšet začal svoj život zle! Mefíbóšet bol jedným z Jonatánových synov. (Umiestni 122- s 
Mefíbóšetom na rukách.) To meno sa vyslovuje ťažko, čo poviete? Povedzme si ho spolu: Me - fí- bó- šet! 
Jedného dňa, vtedy mal ešte len päť rokov a hral sa v izbe, zrazu začul krik. Vtedy nerozumel, že to bola 
hrozná správa, ktorá tak rozrušila ľudí. Bolo to vtedy, keď Filištínci porazili vojská Izraela. Saul a Jonatán so 
svojimi bratmi zahynuli v boji. (Pamätáte sa na tento príbeh? Rozprával som vám ho pred niekoľkými 
týždňami.) Viete si predstaviť smútok, ktorý zavládol v paláci, keď sa tam dostala správa o porážke 
Izraelských vojsk a o smrti Saula, Jonatána a ostatných princov?! Ľudia sa báli. Mysleli si: „Čoskoro tu budú 
Filištínci a zabijú aj nás. Zoberú nám všetok majetok. Utečme, kým je ešte čas!“  Vtedy zobrala pestúnka 
Mefíbóšeta na ruky a utekala schovať sa pred nebezpečenstvom. Iste jej bolo veľmi ľúto chlapca, ktorý 
nemal otca. Ako však pestúnka bežala, Mefíbóšet sa jej vyšmykol z rúk a padol na zem. (Odstráň 122, 
umiestni 123-pestúnka a 124-chlapec ležiaci na zemi) Padol nešťastne, v nohách zacítil strašnú bolesť. 
Nemohol sa postaviť a  kričal od bolesti.  
 Pestúnka ho rýchlo zdvihla (Vymeň 123 a 124 za 122) a bežala ďalej. Malý Mefíbóšet určite vzlykal, 
keď ho takto niesla. Nemohla sa však zastaviť, lebo boli vo veľkom nebezpečenstve. Možno cítila, že má 
zlomené nohy, musela však utekať ďalej do bezpečia.  
 Konečne si ďaleko od paláca našli bezpečnú skrýšu. Týždne a mesiace plynuli a bolesť postupne 
ustupovala. Mefíbóšet však nevedel chodiť, behať alebo sa hrať tak, ako ostatné deti. Ostal krivý do konca 
svojho života. (Umiestni postavu 133-dospelý Mefíbóšet)  
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 Aj ľudia, ktorí sa starali o Mefíbóšeta, mali pocit, že je ešte stále ohrozený a nemôže sa vrátiť do 
paláca. Počuli, že Dávid sa stal kráľom a obávali sa, že ak sa dozvie, že Mefíbóšet ešte žije, dá ho zabiť. Keď 
sa v tých časoch dostal na trón nový kráľ, vyhľadal a dal zabiť synov svojho predchodcu, aby sa nemohol 
stať kráľom jeden z nich.  
 
SCÉNA 2 (palác): DÁVID A CÍBÁ  
 Teraz bol Dávid kráľom celej krajiny. Boh mu k tomu dopomohol a veľmi ho požehnal. (Umiestni 
125-Dávid na tróne) Mefíbóšet o tom síce nevedel, ale Dávid nemal v úmysle ublížiť mu. Skôr naopak! 
Pamätal na sľub, ktorý dal pred mnohými rokmi svojmu priateľovi Jonatánovi. Sľúbil mu, že ak Jonatán 
zomrie mečom, Dávid sa postará o jeho rodinu. (Jonatán sľúbil Dávidovi to isté v opačnom prípade.) Dávid 
myslel často na priateľstvo s Jonatánom a chcel svoj sľub splniť.  
 Dávid bol ochotný prijať kohokoľvek z Jonatánovej rodiny. (Umiestni na tabuli: „Boh je milostivý k 
hriešnikom“) Ako môže byť svätý Boh milostivý k hriešnikom? Kvôli svojmu Synovi, Pánu Ježišovi 
Kristovi, ktorý bol potrestaný za naše hriechy. Mefíbóšet neurobil nič pre to, aby ho Dávid prijal vľúdne. My 
sme neurobili nič pre to, aby nás Boh prijal vľúdne. Naopak, urobili sme veľa zlých vecí, za ktoré si 
zaslúžime trest. Božia milosť je však obrovská. Naplánoval pre hriešnikov cestu, aby boli spasení. Dal 
svojho vlastného Syna, aby zomrel na kríži za naše hriechy. Boh privíta každého človeka, ktorý verí v Ježiša 
Krista. Ak prídeš za ním taký, aký si, so všetkým hriechom, Boh ťa prijme, lebo Jeho Syn zomrel za teba.  
 Dávidovi služobníci sa vybrali hľadať, či nežije ešte niekto zo Saulovej rodiny. Nakoniec priviedli k 
Dávidovi muža menom Cíbá, správcu nad časťou Saulovho majetku. (Umiestni 127-Cíbu) Dávid mu položil 
otázku: „Ostal ešte niekto zo Saulovho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatánovi?“  
 Cíbá musel byť prekvapený. Iste čakal, že kráľ povie: „Ostal ešte niekto z domu Saulovho, aby som 
ho dal zabiť?“ Ale Dávid nemal o to záujem. Cíbá odpovedal: „Je ešte jeden Jonatánov syn, chromý na 
nohy.“  
 „Kde je?“ pýtal sa Dávid. 
 Cíbá vysvetlil, že žije v malej dedinke na vidieku. Tam bol vychovávaný v tajnosti. Nikdy nebol 
v blízkosti Jeruzalema. 
 „Choďte a priveďte mi ho,“ nariadil Dávid. (Odstráň 127-Cíbu)  
 
SCÉNA 3 (Palác): DÁVID A MEFÍBÓŠET 
 Mefíbóšet musel absolvovať dlhú cestu do paláca v Jeruzaleme. Myslím si, že sa triasol, keď 
vchádzal do paláca. Možno si myslel: „Teraz, keď ma kráľ našiel, dá ma zabiť.“  
 Len čo prišiel do paláca pred Dávida, padol na tvár a poklonil sa. Čo myslíte, prečo sa tak bál?  
 Áno, bol z nepriateľskej rodiny. (Umiestni slovo „NEPRIATEĽ.“) Bol to Saulov vnuk. Vnuk toho 
hriešneho kráľa Saula, ktorý nenávidel Dávida, naháňal ho po horách a celé roky sa ho snažil chytiť a zabiť.  
 Bol chromý. (Umiestni slovo „CHROMÝ“) Nemohol ani chodiť, ani pracovať. Čo mohol Dávid 
urobiť s týmto zbytočným človekom? Len sa ho zbaviť. 
 Bol chudobný. (Umiestni „CHUDOBNÝ“). Pretože sa musel skrývať a nemohol pracovať, bol 
chudobný. Nemal žiaden majetok ani nič iné, čo by mohol ponúknuť Dávidovi, aby si ho získal.               
 Viete, chlapci a dievčatá, že Mefíbóšet je obrazom teba a mňa pred Bohom? Sme Jeho nepriatelia? 
Áno, Biblia hovorí, že kým sa nenarodíš znovu do Jeho rodiny, nie si Jeho dieťaťom, si Jeho nepriateľom. 
Nepáčiš sa mu, prestupuješ Jeho zákony, si k Bohu otočený chrbtom, robíš, čo chceš. Nemiluješ Boha. 
Chováš sa ako Boží nepriateľ. 
 Si chromý? Možno povieš: „Nie som chromý. Viem chodiť, skákať a behať.“ Nemyslím však, že si 
chromý fyzicky. Myslím skôr na duchovné ochrnutie. Pokiaľ ešte nie si znovuzrodený, nechodíš a nevieš 
chodiť po Božích cestách. Možno sa pokúšaš byť dobrý, ale znova upadneš do hriechu. Diabol ti nastaví 
pascu,  potkneš sa a padneš, lebo si slabý. Si duchovne chromý.  
 A chudobný? Áno, si aj chudobný. Nie preto, že nemáš, kde bývať alebo nemáš peniaze. Nemáš však 
nič, čo by si mohol dať Bohu, aby ťa spasil. Nemôžeš si spásu kúpiť za peniaze. Nemôžeš si ju zaslúžiť ani 
tým, že budeš dobrý, ani chodením do kostola, ani žiadnymi skutkami.      
 Keď Mefíbóšet ležal pred Dávidom a triasol sa od strachu, Dávid načiahol k nemu ruku a povedal: 
„Mefíbóšet, neboj sa,“ Aké láskavé privítanie. Dávid pokračoval: 
 „lebo určite ti chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána a vrátiť ti celé pole tvojho 
starého otca Saula; a budeš jedávať trvale pri mojom stole. Chcem, aby si mi bol synom.“ (2 Samuelova 9, 7; 
9, 11)         
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 Mefíbóšet určite zostal s otvorenými ústami od prekvapenia. Toľko milosti určite nečakal. Určite si 
to ničím nezaslúžil. Zmohol sa len povedať: „Ktože je tvoj služobník, že si vzhliadol na mŕtveho psa, ako 
som ja?“  
 Boh Kráľ ti tiež chce preukázať milosť. Nezaslúžiš si Jeho milosť a lásku, ale On chce, aby si bol pri 
Ňom, aby si bol princom a princeznou v Jeho rodine, aby si dostal odpustenie a žil s Ním v nádhernom 
priateľstve. Prídeš dnes pokorne za Ním? Pochop, že si chudobný a nemôžeš urobiť nič pre to, aby si bol 
spasený. Pochop, že si Boží nepriateľ, ktorý sa Mu už mnohokrát sprotivil, že si duchovne chromý, že si 
nechodil správnymi cestami, že si sa potkol a padol do mnohých hriechov. Ak prídeš za Ním taký, aký si, On 
ťa prijme.  
 Dávid prijal Mefíbóšeta, lebo veľmi ľúbil Jonatána. Boh ťa prijme kvôli Pánu Ježišovi Kristovi. On 
na kríži zomrel za tvoje hriechy a za tvoju neposlušnosť voči Bohu. Teraz môžeš prísť cez Pána Ježiša k 
Bohu. Prijme ťa. Príď za Ním dnes, On sľubuje, že ťa prijme a že ti odpustí.  
           
SCÉNA 4 (palác): DÁVID, MEFÍBÓŠET A CÍBÁ 
 Keď Dávid ukončil rozhovor s Mefíbóšetom, zavolal Cíbu (umiestni 127) a povedal mu: „Všetko, čo 
mal Saul a celá jeho rodina, dávam jeho vnukovi Mefíbóšetovi. Ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia mu budete 
obrábať zem, aby mal čo jesť. Ale Mefíbóšet bude trvale jedávať pri mojom stole.“  
 Aké šťastie sa prihodilo Mefíbóšetovi! Kráľ Dávid ho prijal a zariadil veci tak, aby mal Mefíbóšet na 
celý život postarané o seba! Teraz bol bohatým synom: vlastnil pôdu, mal sluhov a zvieratá. (Umiestni 132 
somára  
s nákladom) Ak prijmeš Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, sú ti odpustené hriechy a Boh ťa privíta, ale to nie 
je všetko! Boh ťa prijme ako svoje dieťa, staneš sa členom Božej rodiny (Ján 1, 12)! Tvoj nebeský Otec sa 
bude starať naveky o teba. Zabezpečí ti všetko, čo potrebuješ. Zoberie ťa do svojho nebeského domu, kde 
budeš žiť navždy s Ním. Je oveľa lepšie byť Božím dieťaťom, dieťaťom Boha, ktorý vládne nad všetkým, 
než dieťaťom pozemského vládcu.  
 Tak plynuli roky. Mefíbóšet to nemal vždy len ľahké. Raz ho Cíbá sklamal a ohováral ho u Dávida, 
ale Mefíbóšet Dávida miloval a ostal mu verný. Miloval ho nielen preto, že mu dal pôdu a živobytie, ale aj 
preto, že bol k nemu taký láskavý a dobrý.  
 Keď si v Božej rodine, si v nej navždy. Stále lepšie spoznávaš svojho nebeského Otca a stále viac a 
viac Ho miluješ. Chápeš, koľko milosti ti preukázal a preukazuje a často Mu ďakuješ za to. Ak si už členom 
Božej rodiny, ďakuj Mu hneď teraz za Jeho veľkú milosť a dobrotu. Ak ešte nie si členom Božej rodiny, 
hovorí Boh dnes k tvojmu srdcu? Vieš, že si nezaslúžiš byť Jeho dieťaťom, ale túžiš po tom? Môžeš sa stať 
Jeho dieťaťom, ak sa odvrátiš od všetkého, o čom vieš, že je to zlé a uveríš v Ježiša Krista, aby ťa zbavil 
tvojich hriechov. Tak spoznáš veľkú Božiu milosť vo svojom vlastnom živote. Budeš Jeho dieťaťom.  
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OTÁZKY NA OPAKOVANIE 
 
1.  Koľko rokov mal Mefíbóšet, keď padol? 
O: Päť. 

2. Ako znela zlá správa, kvôli ktorej sa pestúnka dala na útek s Mefíbóšetom na rukách?     
O: Že Filištínci porazili Izraelitov. Že Saul a Jonatán padli v boji.  

3. Aj keď bol už dospelý, mal Mefibóšet strach vrátiť sa do paláca. Prečo?  
O: Bál sa, že Dávid ho dá zabiť. 

4.  Aký sľub dal Dávid Jonatánovi? 
O: Že ak Jonatán zahynie, Dávid sa postará o jeho rodinu. 

5. Z troch vecí mal Mefibóšet voči Dávidovi pocit bezvýznamnosti a strachu.                               
O: Bol z nepriateľskej rodiny, bol chromý a bol chudobný.  

6.  V čom sme Boží nepriatelia? 
O: Porušujeme Jeho zákony, priečime sa Mu a nemilujeme Ho. 

7.  V čom sme voči Bohu chudobní?  
O: Nemôžeme Mu nič dať a nič nemôžeme urobiť pre to, aby sme si zaslúžili Jeho prijatie a spásu.  

8.  V čom sme voči Bohu chromí?              
O: Nechodíme a nevieme chodiť po Božích cestách. Vždy podľahneme pokušeniam a upadneme do hriechu.  

9.  Ako sa k nám správa Boh, keď pokorne prídeme za Ním?  
O: Ukáže nám svoju lásku a prijme nás.  

10. Vymenuj tri veci, ktorými Dávid požehnal Mefíbóšeta. 
O: Dal mu každý deň jedlo. Dal mu sluhov a pôdu. Prijal ho ako syna. 

11.Vymenuj tri požehnania, ktoré nám dá Boh, keď skrze Pána Ježiša prídeme za Ním.  
O: Príjme nás ako svoje deti. Odpustí nám. Postará sa o nás.  

12. Ako znie ústredná pravda o Bohu, ktorú sme sa   
naučili v tejto lekcii?     

O: Boh je milostivý k hriešnikom.  
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5. LEKCIA 
 
ABSOLÓNOVA VZBURA VOČI DÁVIDOVI 
     
PÍSMO: 2 Samuelova 14, 25-26; 15, 1-37;  
  16, 15-20; 17, 1-22; 18, 1-33; 19, 15.  
 
ÚP:  Nebuďte vzbúrencami ako Absolón.  
     
APLIKÁCIE: 
Nespasení: Vzbura prináša utrpenie a odlúčenie od Boha.  
Spasení:   Poslušnosťou ukazujete, že ste spasení.  
 
ÚVOD:  Máte radi príbehy o špiónoch? 
 
SLED UDALOSTÍ:    
 Dávidov syn Absolón sa stane veľmi obľúbeným (14, 25).   
 Kradmo získava srdcia ľudí (15, 6)     ÚPS+N     
 Prosí Dávida, aby mohol odísť do Chebrónu (15, 7)   ÚPS+N         
 Achitófel prejde k Absolónovi (15, 12) 
 Dávid utečie (15, 14) Dávid narieka (15, 23 a 30)   ÚP      
 Chúšaj Dávidovým špiónom u Absolóna (15, 34)  
 Absolón príjme Chúšajovu zlú radu (17, 14)  
 Chúšaj pošle Dávidovi správu (17, 16)  
 Medzi vojskami sa strhne bitka (18, 6)  
 Absolón sa zachytí vlasmi o dub (18, 9). 
   
VYVRCHOLENIE:  
  Jóáb a jeho vojaci ho zabijú.     ÚPN 
  Dávid sa o tom dozvie - narieka. (18, 33)  
 
ZÁVER: Dávid sa vráti do Jeruzalema ako kráľ. (19, 15)   ÚP 
 
BIBLICKÝ VERŠ:  Žalm 23, 5 alebo 27, 1  
   Zopakujte si verš z minulého týždňa.  
 
LEKCIA 
Máte radi dobré príbehy o špiónoch? V našom dnešnom príbehu ide o špióna. Ak budete počúvať a 
pozorovať ako dobrí detektívi, budete na konci dnešnej lekcie vedieť, kto bol týmto prefíkaným špiónom.     
 
SCÉNA 1 (vonku): ABSOLÓN A DAV OBDIVOVATEĽOV 
 Dávidov syn Absolón bol veľký fešák (umiestni 134-Absolón). Všetci ho pokladali za najkrajšie 
vyzerajúceho muža celého kráľovstva. Na svoju krásu a najmä na svoje pekné, dlhé vlasy, si veľmi potrpel. 
Tak veľmi mu záležalo na nich, že si ich každý rok po strihaní odvážil! Ľudia vyšli von, aby ho videli. 
Obdivovali ho. (Umiestni 135, 136 a 137 - dav ľudí) S obdivom sa pozerali na neho, keď išiel okolo na voze 
s konským záprahom a s päťdesiatimi mužmi, ktorí behali pred ním a kričali, že prichádza princ Absolón.  
 Absolón bol veľmi obľúbený. Absolón vstával včas ráno a stával na ceste pri mestskej bráne. Tam sa 
totiž schádzali ľudia, aby diskutovali o sporoch a problémoch. Absolón si zavolal každého, kto mal problém  
a rozprával sa spolu s ním. Vždy s ním súhlasil a dodal: „Verím, že máš pravdu. Je to veľmi zlé, že kráľ 
nepošle niekoho, aby urobil v tom poriadok. Keby mňa ustanovili za sudcu v krajine, aby prichádzal ku mne 
každý, kto má spor alebo súd, ja by som mu dopomohol k spravodlivosti.“  
 Keď sa mu niekto chcel pokloniť, vystrel ruku, objal ho a pobozkal. V Biblii sa píše, že takto 
„Absolón kradmo získal srdcia mužov izraelských.“ V skutočnosti sa snažil  získať ľud na svoju stranu, proti 
svojmu otcovi, kráľovi Dávidovi.  
 Absolón bol veľmi falošný. Navonok bol síce priateľský, ale vo svojom vnútri bol pyšný, sebecký, 
búrlivý a ctižiadostivý. Veľmi sa vyžíval vo svojej popularite. (Odstráň postavy) Možno ste aj vy trochu ako 
Absolón.  
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 V škole robíš niektoré veci len preto, aby si bol obľúbený. Posmievaš sa učiteľke, neposlúchaš 
učiteľa. Ostatní si o tebe myslia, že si šikovný a ty sa v tom vyžívaš. V škole si vzbúrencom. (Umiestni 
„Nebuďte vzbúrencami ako ABSOLÓN“) Vieš, že Boh nám v Biblii prikazuje, aby sme sa poddali 
nadriadeným vrchnostiam (Rímskym 13, 1 - 2)? Patria k nim aj učitelia! Hrešíš voči Bohu, keď v škole 
neposlúchaš alebo nemáš úctu k učiteľom a učiteľkám! Si vzbúrencom v škole a vzbúrencom proti Bohu. To 
je veľmi vážna vec. Ak miluješ Pána Ježiša Krista, dokážeš to aj tým, že v škole budeš  poslušný.  
 
SCÉNA 2 (v paláci): DÁVID A ABSOLÓN 
 V skutočnosti sa Absolón chcel stať kráľom. (Umiestni 134-Absolón a 138-Dávid) Začal kuť plány, 
ako sa vzbúriť proti svojmu otcovi Dávidovi.  
 Jedného dňa prišiel za kráľom s prosbou: „Chcel by som ísť do Chebrónu, aby som tam slúžil Bohu. 
Sľúbil som Mu to.“ Dávid ochotne súhlasil. (Odstráň postavy.) Bol rád, že jeho rúči syn chce nasledovať 
Pána. Absolón však klamal. Začal uskutočňovať svoje plány ohľadom prevzatia Dávidovho trónu. Absolón 
sa vzbúril proti svojmu otcovi, oklamal ho. Robíš to aj ty? Povieš svojmu otcovi, že si bol v parku, keď si 
nebol ani len na blízku? Povieš svojej mame, že čokoládu ti daroval kamarát, keď si si ju v skutočnosti kúpil 
za peniaze, ktoré si ukradol z maminej peňaženky? Nejdeš domov, keď ťa o to rodičia žiadajú. Neupratuješ 
si po sebe hračky. To je veľmi zlé. Boh hovorí: Cti si otca i matku! Boh mnohokrát opakuje v Biblii toto 
prikázanie. Ak si vzbúrencom doma, si vzbúrencom proti Bohu. Možno tvoji rodičia nenasledujú Ježiša 
Krista, ty však áno. Môžeš Mu dokázať svoju lásku tým, že budeš poslúchať svojich rodičov.  
 
SCÉNA 3 (vonku): ABSOLÓN A ZÁSTUPY. 
 Len čo sa Absolón vzdialil, začal organizovať proti Dávidovi vzburu. Do celej krajiny vyslal poslov, 
aby burcovali ľud proti kráľovi. (Umiestni 134-Absolón, a 135, 136, 137-zástup ľudí) Hovorili: 
„Potrebujeme nového kráľa. Mladý, obľúbený, priateľský, fešák Absolón by bol ako kráľ oveľa lepší než 
starý Dávid.“ Absolón so svojimi stúpencami prehovoril mnohých ľudí, aby sa pripojili k vzbure. Dokonca 
Achitófela, jedného z múdrych Dávidových radcov, prehovorili, aby sa pridal k Absolónovi a k jeho 
povstaleckej armáde.  
 Absolón sa vzbúril proti svojmu otcovi a zároveň kráľovi. Porušil zákon. Porušenie zákona krajiny je 
hriech voči Bohu. Máš rešpektovať a poslúchať políciu, nie dávať sa dohromady s ľuďmi, ktorí sa dostávajú 
do rozporu so zákonom.  
 Keď vzbura bola už rozbehnutá, dozvedel sa o nej aj Dávid. Bol to pre neho strašný šok, keď sa 
dopočul, že jeho vlastný syn Absolón povstal proti nemu a zviedol takých mužov ako Achitófel a mnohých 
iných k vzbure. Dávid usúdil, že zatiaľ bude najlepšie, keď opustí Jeruzalem. Mnohí ľudia zostali Dávidovi 
verní a mohol sa spoliehať na skúsených vojakov, ktorí po jeho boku bojovali v mnohých bitkách. Dávid 
zavelil: „Ujdime prv, než nás Absolón prepadne tu v Jeruzaleme a zničí mesto.“  
 
SCÉNA 4 (vonku): DÁVID NA ÚTEKU, ZÁSTUPY 
(umiestni 139-Dávid, 140-146-ľud) 
 Tak Dávid utiekol z mesta a s ním veľká časť jeho mužov. Keď išli a nechali Jeruzalem za sebou, 
bolo im smutno. Je strašné, keď musíš opustiť svoj domov a svoje mesto, pretože sa tvoji vlastní obrátia proti 
tebe! Keď prešli na druhú stranu potoku Kidrón a vystupovali na Olivový vrch, Biblia hovorí, že hlasno 
plakali. Dávid tiež horko plakal.  
 Keď sa deti vzbúria, rodičom sa veľmi ublíži. Ak máš dobrého otca a mamu, tvoja neposlušnosť im 
zlomí srdce. Mysli na smútok, ktorý prinášaš do domu, keď si neposlušný. Mysli na to, ako sa cíti Boh, keď 
sa deti vzbúria proti svojim rodičom, učiteľom, zákonom a čo je najhoršie, proti Nemu. Boh je svätý a dobrý 
a vzbura Ho veľmi hnevá.  
 Boh však nie je slabý ako Dávid. Keď sa vzbúriš proti Nemu, nevzdá sa a nenechá ťa robiť, čo chceš. 
Boh ťa miluje a chce pre teba to najlepšie. Tak ťa miluje, že za tvoje hriechy a tvoju neposlušnosť potrestal 
svojho milovaného Syna, Pána Ježiša Krista. Ježiš zomrel za tvoje hriechy na kríži. Boh ťa pozýva k sebe, 
chce ti odpustiť a prijať ťa ako svoje dieťa. Povedz Mu dnes, že ľutuješ svoju vzburu. Príď za Ním a popros 
Ho, aby ti odpustil a prijal ťa. On ťa prijme, veď sľubuje: „Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho.“ (Ján 6, 
37)  
 
SCÉNA 5: DÁVID A CHÚŠAJ  
 Keď Dávid a jeho muži opúšťali mesto, boli bosí a hlavy mali zakryté na znak smútku. V tých 
časoch bolo zvykom takto prejaviť smútok. (Umiestni 147-Dávid) Keď vyšli na vrch, prišiel za nimi jeden z 
Dávidových poradcov. Volal sa Chúšaj. (Umiestni 148-Chúšaj) Na znak smútku, že Dávid musel opustiť 
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Jeruzalem, mal roztrhané šaty a hlavu posypanú prsťou. Dávid ho požiadal: „Choď naspäť do Jeruzalema a 
povedz Absolónovi, že si na jeho strane. Absolón vie, že si múdry a skúsený muž, bude si pýtať od teba radu. 
Daj mu zlú radu a pošli mi správy o dianí v meste, aby som bol pripravený.“ Chúšaj súhlasil a ponáhľal sa 
naspäť do Jeruzalema.  
 
SCÉNA 6 (mesto alebo čistá tabuľa): ABSOLÓN, CHÚŠAJ A ACHITÓFEL 
 Sú medzi vami dobrí detektívi, ktorí už odhalili spomínaného špióna? Áno, bol to Chúšaj. Keď 
došiel do Jeruzalema, Absolón bol už pripravený v meste prevziať trón. (Umiestni 134-Absolón) Chúšaj šiel 
rovno k nemu a volal: „Nech žije kráľ, nech žije kráľ!“      
 Absolón bol nadšený! Domnieval sa, že má na svojej strane múdreho poradcu Chúšaja. Mal 
samozrejme aj Achitófela, veľmi múdreho a skúseného muža. (Umiestni 149-Achitófel)   
 Absolón začal spriadať plány, ako poraziť Dávida. Najprv sa obrátil na Achitófela (priblíž Achitófela 
k Absolónovi): „Poraď mi, Achitófel, ako začať našu kampaň proti Dávidovi?“ 
 „Musíme ho prenasledovať hneď teraz,“ povedal Achitófel „kým je ešte skleslý. Nemal čas 
zorganizovať armádu a je unavený po ceste. Daj mi teraz 12 000 vojakov. Zaútočíme tak, že zabijeme v 
prvom rade Dávida. Keď ostatní uvidia, že kráľ je mŕtvy, vzdajú sa a uznajú ťa ako svojho kráľa. Ak 
poslúchneš moju radu, bitka potrvá len krátko.“            
 Absolónovi sa rada páčila. Rozhodol sa však, že si vypočuje aj Chúšaja, čo mu on navrhuje. 
„Chúšaj,“ povedal „čo si myslíš o Achitófelovej rade?“ Chúšaj vedel, že Achitófelova rada je dobrá a 
povedie k porážke Dávida. Robil si starosti. 
 „Nemyslím si, že je to dobrá rada,“ povedal rýchlo Chúšaj. „Vieš veľmi dobre, Absolón, že Dávid a 
jeho muži sú skúsení a odvážni bojovníci. Práve teraz sú poriadne nahnevaní. A takisto nebude ľahké nájsť a 
zabiť Dávida. Tento plán na útok môže veľmi ľahko stroskotať, niektorí naši muži môžu byť zabití a ostatní 
vystrašení a odradení. Moja rada je, aby si najprv zhromaždil okolo seba obrovskú armádu. Netreba nič 
prenáhliť. Potom zaútoč veľkou presilou, tak získaš jasné víťazstvo.“  
 Absolón si vypočul obidve rady a rozmýšľal. Chúšaj zatajoval dych a čakal. Dúfal, že Absolón dá na 
jeho zlú radu. Dávid by tak získal dostatok času na to, aby sa na bitku dôkladne pripravil.  
 Boh mal aj túto vec pod kontrolou a spôsobil, že Absolón poslúchol Chúšajovu radu - špióna. Chúšaj 
bol veľmi rád a poslal Dávidovi správu: „Nezastavujte sa, pokračujte v úteku. Priprav dobre svoju armádu na 
veľkú bitku.“ 
 
SCÉNA 7 (vonku): DÁVID, VOJSKO A JÓÁB 
 Dávid zoradil svojich vojakov do boja proti Absolónovi. (Umiestni 139-Dávid, 140-vojsko a 146- 
Jóáb.) Dávid podriadil tretinu vojsk veleniu Jóábovmu, tretinu veleniu Jóábovho brata Abíšaja a tretinu 
veleniu Íttaja Gatského. Sám chcel ísť tiež do boja. Jeho muži mu však hovorili: „Ty nepôjdeš, lebo si ako 
desaťtisíc z nás. Nesmieš zomrieť. Bola by to katastrofa. Musíš zostať v meste.“ Dávid poslúchol. Stál pri 
bráne a hovoril všetkým veliteľom: „Šetrne mi zachádzajte so synom Absolónom!“ Stále veľmi miloval 
svojho syna aj napriek tomu, že sa vzbúril.  
 Absolónove vojsko nebolo pre udatných a skúsených Dávidových vojakov rovnocenným súperom. V 
ten deň padlo 20 000 Absolónových vojakov.  
 Absolón šiel na mulici, ktorá podbehla pod konáre veľkého duba, zachytil sa vlasmi o dub, mulica 
odbehla, takže ostal visieť na strome. Jeden z vojakov to videl a povedal Jóábovi: „Hľa, videl som Absolóna 
visieť na dube.“  
 „Prečo si ho nezrazil k zemi?“ opýtal sa Jóáb. „Dal by som ti desať šeklov striebra.“  
 „Nezabil by som ho ani za tisíc šeklov, veď som počul, že Dávid povedal: Šetrne mi zachádzajte so 
synom Absolónom!“ povedal vojak. Jóáb nemeškal. Zobral desať vojakov a šli za bezmocne visiacim 
Absolónom, aby ho zabili. Jóáb potom zatrúbil na trúbu - vzbura sa skončila. Aký smutný koniec mladého 
vzbúrenca!                  
 Vzbura môže aj teba priviesť do ťažkostí. Najhoršie však je, že ak sa budeš búriť naďalej, dostaneš 
trest, ktorý si zaslúžiš: večné odlúčenie od Boha. Zamysli sa nad tým. Pamätaj, že Ježiš Kristus vzal na seba 
trest, ktorý si zasluhujú vzbúrenci ako ty. On môže zmeniť vzbúrenca proti Bohu na Božie dieťa.  
 Možno si sa už vážne zamýšľal nad svojou hriešnosťou a chceš veriť v Krista ako Spasiteľa, ale 
nevieš celkom, ako na to. Ak chceš, môžem ti pomôcť. Veľmi rád to urobím a ukážem ti z Biblie, ako môžeš 
dôverovať Pánu Ježišovi. Samozrejme, ja ti to môžem len vysvetliť. Ak chceš pomoc, príď za mnou po 
hodine. Rád sa s tebou porozprávam. (Učiteľ, uveď konkrétne miesto, kde ťa deti môžu nájsť.)    
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SCÉNA 8 (čistá tabuľa): DÁVID, POSOL, JÓÁB A VOJACI.  
 Dávid čakal pri bráne mesta na správy z boja. (Umiestni 139-Dávid) Strážnik na jednej z veží zvolal: 
„Vidím muža, ktorý beží sem. Je to posol z bojiska.“ Onedlho sa posol dostavil. (Umiestni 141-posol) 
Lapajúc dych, povedal: „Dobré správy, kráľ Dávid. Hospodin ti dal víťazstvo nad tvojimi nepriateľmi.“   
 „A čo Absolón, vedie sa mu dobre?“ Jeho prvá otázka bola na syna. Muselo tam byť na chvíľu ticho, 
kým posol pokračoval: „Nech všetkých tvojich nepriateľov stihne to isté!“ Vtedy Dávid pochopil, že 
Absolón je mŕtvy. (Odstráň posla)  
 Dávid vystúpil do siene nad bránou a plakal: „Absolón, môj syn, môj syn Absolón! Keby som bol ja 
zomrel miesto teba! Absolón, môj syn, môj syn.“ (Umiestni 147-Dávid plačúc namiesto 139- Dávid)  
 Kráľ Dávid veľmi smútil za svojím synom. Smútil za ním tak, ako smúti otec nad smrťou svojho 
syna. A možno aj viac, lebo smútil i nad Absolónovou vzburou voči Bohu.  
 Dávidove víťazné vojsko sa vkrádalo do mesta, ako sa vkrádajú vojaci, keď sa hanbia, že utiekli z 
boja. (2. Samuelova 19, 3) Kráľov smútok zatienil radosť z víťazstva. (Umiestni 146- Jóáb) Nakoniec musel 
Jóáb prehovoriť k Dávidovi a povedať mu, aby prestal nariekať nad Absolónom a aby ocenil odvahu a 
vernosť svojich vojakov, ktorí odvážne bojovali za neho. Dávid ho poslúchol a sadol si k bráne. (Umiestni 
139-Dávid, 140-vojaci, 146-Jóáb)  
 Čoskoro sa celý kraj obrátil s radosťou k Dávidovi a ľudia ho znovu priniesli do Jeruzalema ako 
svojho kráľa.  
 Dávid bol pri spomienke na svojho syna Absolóna určite ešte stále smutný. Počúvaj Božie varovanie: 
„Nebuďte vzbúrencami.“ Ak si ním bol, obráť sa v tichosti svojho srdca k Bohu. Popros Ho, aby ti odpustil a 
urobil z teba namiesto vzbúrenca svoje dieťa. Keď si Božie dieťa, ukáž to tým, že Ho poslúchaš.  
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OTÁZKY NA OPAKOVANIE 
 
Možno by si mohol položiť na tabuľu slovo „vzbúrenec“. Za každú správnu odpoveď vymaž jedno písmeno 
slova „vzbúrenec“. Potom začni písať po písmenách slovo „dieťa“. Za každú správnu odpoveď jedno 
písmeno. Našou modlitbou je, aby sa každé dieťa -vzbúrenec proti Bohu- stalo Božím dieťaťom.  
 
1. Prečo bol Absolón taký obľúbený? 
O: Bol fešák. Prihováral sa ľuďom ohľadom ich problémov. Bol navonok priateľský, vo svojom vnútri však 

bol klamlivý a pyšný.  

2. Pod akou zámienkou chcel opustiť Jeruzalem, aby začal vzburu?  
O: Že chce ísť do Chebrónu slúžiť Bohu tak, ako vraj sľúbil. 

3. Uveď štyri druhy autorít, proti ktorým sa muži a ženy, alebo chlapci a dievčatá búria. 
O: Boh, učitelia, rodičia, zákony, polícia, vláda.  

4. Uveď príklad vzbury voči učiteľovi.  
O: Posmievanie sa. Neposlušnosť. Nedodržiavanie školského poriadku.   

5. Uveď príklad vzbury voči rodičom. 
O: Klamať rodičov, kradnúť peniaze na sladkosti, neprísť, keď vás volajú, neupratovať si po sebe atď. 

6. Prečo bol Dávid smutný, keď sa Achitófel pridal k Absolónovi?  
O: Bol to dobrý radca, na ktorého sa Dávid spoliehal.  

7. Čo bolo Chúšajovou úlohou?  
O: Získať informácie, zabrániť, aby Absolón poslúchol Achitófelove rady, informovať Dávida o 

Absolónových zámeroch.  

8. Ktorú zlú radu dal Chúšaj Absolónovi? 
O: Radil mu, aby nešiel prenasledovať a útočiť na Dávida okamžite, ale aby najprv zhromaždil veľké vojsko 

a zaútočil neskôr.  

9. Prečo Dávid nešiel do boja? 
O: Jeho ľudia ho prosili, aby zostal v meste. Nechceli riskovať jeho smrť. 

10. Absolónova vzbura sa skončila tragicky. Akou smrťou zomrel? 
O: Jóáb ho zabil, keď visel na strome za vlasy.  

11. Aké následky nesieme, keď sa vzbúrime proti Bohu?  
O: Večné odlúčenie od Boha, ak sa k Nemu nevrátime a neprosíme Ho o odpustenie.  
 
12. Dávid veľmi smútil za svojím synom - vzbúrencom. Ako sa cíti asi Boh, keď zomrie človek ako 

vzbúrenec? 
O: Boh je tiež veľmi smutný, keď Ho odmietne človek, ktorého tak miluje.  
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6. LEKCIA  
 
ŠALAMÚN NÁSLEDNÍKOM NA DÁVIDOVOM TRÓNE 
 
PÍSMO: 1 Kronická 22, 2 - 23, 5 
  2 Samuelova 7, 11-27 
  1 Kráľov 1, 33-34; 2, 1-4 
  1 Kronická 29, 28 
  Lukáš 1, 26-33; a 11, 31 
  Zachariáš 14, 9 
  Zjavenie 11, 15 
 
ÚP:  Ježiš Kristus je Kráľ.  
 
APLIKÁCIE                           
Spasení: Poslúchaj Ho. 
Nespasení:      Jedného dňa sa Mu budete musieť pokloniť ako Kráľovi. 
 
ÚVOD:  Noro a Dada mali dosť chudobného starého otca.    
 
SLED UDALOSTÍ:  

Dávid zhromažďuje materiály na stavbu chrámu  
(1 Kronická 22, 5) 
Radí Šalamúnovi (22, 19)  
Boží sľub Dávidovi (2 Samuelova 7, 16)    ÚP   
Šalamún ustanovený za kráľa (1 Kronická 23, 1) 
Dávidova smrť (1 Kronická 29, 28)  
Chrám zničený  
Koniec kráľovstva  
Anjel nesie Márii posolstvo (Lukáš 11, 33)  
Kristus je väčší kráľ ako Šalamún (Lukáš 11, 31)   ÚP  
 

VYVRCHOLENIE:  Jeho návrat a budúce kráľovstvo. (Zj. 11, 15)  ÚPS   
 
ZÁVER:  Všetci budú vedieť, že On je Kráľom.    ÚPN 
 
BIBLICKÝ VERŠ: Žalm 23, 6 (alebo Žalm 16, 11)  
  Dôkladne vysvetli verš. Ovečka má vyzerať veselo. 
LEKCIA 
 
 Norov a Dadin starý otec bol v mladosti dosť chudobný. Do školy chodil iba do svojich štrnástich 
rokov. Potom musel začať pracovať napriek tomu, že by rád chodil na vysokú školu. Keď sa mu narodil prvý 
syn (otec Nora a Dady), starý otec bol pevne rozhodnutý, že mu poskytne lepšie vzdelanie, než mal on sám. 
Jeho syn bol dobrým študentom. Po strednej škole išiel na univerzitu a získal doktorský titul. To mu 
umožnilo robiť veci, ktoré starý otec robiť nemohol.  
 Istým spôsobom bolo to tak aj s Dávidom. Jeden z jeho synov mal vykonať, čo on sám už nemohol 
vykonať. Nie preto, že by bol chudobný, ale preto, lebo Boh mu to nedovolil.  
 
SCÉNA 1 (Vonku) DÁVID, ŠALAMÚN, STAVEBNÝ MATERIÁL.  
 Kráľ Dávid bol už starý muž. (Umiestni 150-Dávid) Boh mu doprial odpočinok od nepriateľov. 
Nemusel už tiahnuť do boja. Boli to dni mieru. Kráľ Dávid bol napriek tomu zaneprázdnený. V Jeruzaleme 
sa čosi dialo. (Umiestni stavebný materiál, postavy 151a, 151b) Dávid si najal skupinu mužov, ktorí rezali 
krásne kamene. Iní vyrábali zo železa tisíce klincov. Boli tam hŕby bronzu - priveľa na to, aby sa dali 
odvážiť. Cédrové kmene - priveľa na to, aby sa dali spočítať. Čo sa dialo? 
 Dávid sám vysvetlil, na čo bolo to všetko. Malo to niečo spoločné  
s chrámom, ktorý chcel Dávid postaviť Bohu už mnoho rokov predtým. Dávid chcel postaviť tento chrám z 
lásky k Pánovi. Boh však povedal: „Ešte nie. Tvoj syn to urobí.“ Ten čas bol už blízko.  
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 „Môj syn Šalamún je ešte mladý a neskúsený,“ povedal Dávid. (Šalamún pravdepodobne nemal ešte 
ani 20 rokov) „Pánov chrám má byť najveľkolepejší. Jeho sláva a jas majú byť známe na celom svete. 
Pripravím, koľko sa dá.“  
 Dávid vedel, že jeho život sa chýli ku koncu. Iste sa tešil na čas, keď bude s Bohom: „na veky v 
dome Pána.“  
 Dávid mal mnoho synov. Boh však povedal, že po Dávidovi bude kráľom Šalamún. (Umiestni 152-
Šalamún)  
 „Syn môj,“ povedal mu Dávid, „mal som v úmysle postaviť menu Pána, môjho Boha, chrám. Chcel 
som to sám vykonať. Boh mi však povedal: Priveľa vojen si viedol a priveľa krvi je na tvojich rukách. 
Nedovolím ti preto, aby si mi postavil chrám. Budeš mať syna, ktorý bude mužom mieru. Doprajem mu 
odpočinok od svojich nepriateľov. Jeho meno bude Šalamún. Mier a istota budú za jeho života vládnuť v 
Izraeli. On mi postaví dom.“  
 Mladý Šalamún pri myšlienke na stavanie chrámu musel cítiť strach a obavy. Ako mohol prevziať 
zodpovednosť za takú významnú stavbu? 
 Zdalo sa, že Dávid bol na Šalamúnovo prevzatie trónu dobre pripravený. Dávid mu povedal: „Teraz, 
syn môj, Boh ťa urobí náramne veľkým, aby si Mu postavil chrám tak, ako On povedal. Ty zachovaj zákon 
Hospodina, svojho Boha.“  
 Dá sa to vyjadriť dvomi slovami: „Poslúchaj Boha!“ To bola dobrá rada pre Šalamúna. To je dobrá 
rada aj pre teba a pre mňa.  
 „Buď silný a odvážny! Neboj sa!“ povedal Dávid svojmu synovi, keď videl, ako mu po čele prebehol 
mrak obáv. Dávid sa so Šalamúnom chcel podeliť o radosť, ktorú mal, keď pripravoval materiál na stavbu 
chrámu. Dávid nazbieral nielen nesmierne množstvo železa, bronzu a kameňov, ale aj zlata, striebra a 
drahokamov. Dávid povedal: „Je tu veľa skúsených remeselníkov, ktorí budú pracovať pre teba. Tesári, 
drevorezci a muži, ktorí ovládajú spracovanie striebra, zlata, bronzu a železa. Vstaň a konaj, nech je 
Hospodin s tebou! (Odstráň postavy. Umiestni vodcov 154-Dávid a trón, postavy 150 a 153.)  
 
SCÉNA 2 (v paláci): DÁVID, TRÓN, VODCOVIA.  
 Dávid si zavolal všetkých vodcov Izraela: „Očakávam od vás, že pomôžete môjmu synovi 
Šalamúnovi pri stavbe chrámu. Upriamte svoje srdcia a svojho ducha tak, aby ste hľadali Hospodina Boha, 
aby Božia truhla mohla byť prenesená do chrámu, ktorý bude postavený pre meno Hospodina.“ (Odstráň 
vodcov)  
 Dávid už najal dokonca zamestnancov chrámu, keď sa s jeho výstavbou  ešte ani nezačalo. 
Dvadsaťštyritisíc malo ich tam slúžiť Bohu! Štyritisíc z nich mali hrať na nástroje a spievať Bohu chvály. 
Chrámové bohoslužby mali byť úchvatné. Dávid mal dôvod chváliť Boha. My tiež!  
 Dávid napísal veľa chválospevov, ktoré sa mali spievať potom v chráme. Veľké množstvo nájdeme v 
knihe Žalmov v Biblii. Niektoré z  Dávidových piesní niekedy používame, aby sme nimi chválili Boha.  
 Pri pripravovaní stavebných materiálov na Boží dom Dávid si spomenul na Boží sľub ohľadom 
svojho (Dávidovho) domu. Boh mu hovoril o tom v tú istú noc. Povedal: „Dávid mi nemá postaviť dom.“  
 Boh povedal: „Keď sa skončia tvoje pozemské dni, nastúpi na trón tvoj syn. Ustanovím kráľovstvo 
tvojho domu naveky.“ Tak znel Boží sľub: „Kráľovstvo naveky!“ (Odstráň 150, umiestni 155-Dávid pri 
modlitbe)  
 
SCÉNA 3 (palác): DÁVID, TRÓN 
 Dávid veril Bohu, aj keď to nevedel pochopiť. Počúvajte jeho modlitbu (2 Samuelova 7, 18-29): 
„Kto som ja, Hospodine Pane, a čo je môj dom (moja rodina), že si ma priviedol až sem? Ešte aj to si 
pokladal za málo...“ 
 Dávid nevedel pochopiť Boží sľub o „kráľovstve naveky.“ Bol starý a vedel, že čoskoro zomrie. A 
čo Šalamún? Onedlho sa stane kráľom, ale neskôr tiež zostarne a zomrie. Nie, jediný večný Kráľ je Pán Ježiš 
Kristus. (Umiestni: „Ježiš Kristus je Kráľom.“) On je Kráľom tak dlho, ako jestvuje zem a ešte dlhšie. On 
bude Kráľom na veky vekov. Čo však môže mať spoločného s Dávidovou rodinou? Pozrime sa, čo sa stalo 
potom! (Odstráň postavy)  
 
SCÉNA 4 (ulica): ŠALAMÚN A ZÁSTUPY 
 Dávid bol čoraz starší a vedel, že umrie a bude s Pánom. Bolo načase odovzdať trón svojmu synovi 
Šalamúnovi. (Umiestni 156-Šalamún a 157-zástupy) Šalamún vošiel za trúbenia fanfár a pokriku ľudu do 
Jeruzalema: „Nech žije kráľ! Nech žije kráľ!“ 
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 Dávid rozprával Šalamúnovi o ceste života. Povedal to asi takto: „Zachovávaj si povinnosti voči 
svojmu Bohu Hospodinu, dodržuj Jeho zákon. On dodrží svoj sľub ohľadom kráľovstva našej rodiny.“ 
(Odstráň postavy)  
 Onedlho na to Dávid zomrel. Ľud za ním smútil, ale on stále žije „naveky v Pánovom dome.“ Ak 
patríš do Božej rodiny, jedného dňa stretneš Dávida v nebi. Potom sa ho budeš môcť povypytovať na všetky 
jeho dobrodružstvá!  
 Teraz bol kráľom Šalamún. Za jeho života vládol mier, preto využil tento čas a postavil krásny 
chrám. Šalamún bol veľmi múdry a vládol s rozvahou. Ku koncu svojho života však začal byť voči Bohu 
neposlušný. Po ňom nasledovali v Izraeli ďalší králi, ktorí sa stále viac a viac odvracali od Boha. Boh 
povedal už Dávidovi, že ak budú neposlušní, postihne ľudí trest. Boh ich potrestal za hriechy tak, ako to 
predpovedal: nepriateľské národy ich prepadali a išli od jedného víťazstva k druhému. Všetok Izraelský ľud 
vrátane kráľa bol zajatý a odvedený von z krajiny. Palác bol zničený. Krásny chrám bol zničený. Celý 
Jeruzalem bol zničený. Vyzeralo to, ako by bol koniec (2 Kráľov 25, 1-11) A čo bude s Božím sľubom 
„NAVEKY“? Stalo sa niečo úžasné a neuveriteľné! Bolo to asi 400 rokov po skaze Jeruzalema.  
 Boh poslal mladej žene menom Mária prostredníctvom anjela posolstvo: „Ajhľa, počneš, porodíš 
syna a dáš Mu meno Ježiš. Bude veliký, Synom Najvyššieho sa bude volať a Pán Boh Mu dá trón Jeho otca 
Dávida.“ Vidíte, Mária, matka Pána Ježiša, bola z Dávidovej rodiny. To však ešte nebolo všetko. Anjel 
povedal: „Bude kraľovať nad domom Izraelovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca.“ (Z Lukáš 1, 26-
33)  
 To je riešenie tajomstva! Mária, matka Ježiša Krista, pochádzala z Dávidovej rodiny. Jeho Otcom 
bol však Boh. Toto bábätko sa líšilo od všetkých ostatných, ktoré sa kedy narodili. Bol to Boh a človek, bol 
bez hriechu. Bol Kráľom, ale napriek tomu sa narodil v maštali.  Len veľmi málo ľudí vedelo vtedy o Ňom, 
že je Kráľom. Keď Pán Ježiš vyrástol a stal sa mužom, začal kázať a učiť ľudí. Raz povedal, že Šalamún bol 
múdry kráľ,  
„a hľa, tu je väčší ako Šalamún.“ (Lukáš 11, 31) Koho mal na mysli? Seba samého. Ježiš je väčší Kráľ, než 
bol Šalamún. Lebo kráľovstvo Kristovo je naveky.  
 Bol Pán Ježiš niekedy v hlavnom meste Izraela, v Jeruzaleme, korunovaný za Kráľa? (Umiestni kríž 
158.) NIE! Jediná koruna, ktorú kedy nosil, bola z tŕnia. Pán Ježiš Kristus, jediný Boží Syn, bol pribitý na 
kríž. Keď zomrel, pochovali Jeho telo v záhradnej hrobke. Akože je potom Kristus Kráľom naveky?                      
 Vieme, že Boží Syn nezostal mŕtvy (umiestni 159- Krista, ktorý vstal)! Vstal z mŕtvych! Vrátil sa do 
neba a žije dodnes. Je Pánom nad všetkým - nad smrťou, nad hriechom a nad Satanom. To všetko premohol. 
Vládne v srdci každého človeka, ktorý verí v Neho ako v Spasiteľa. Ak je tvojím Spasiteľom, je aj tvojím 
kráľom. Znamená to, že máš robiť len to, čo sa páči tvojmu Kráľovi. Hovor to, čo by On chcel, aby si 
hovoril. Choď tam, kam by ťa poslal On. Možno ti napríklad bude ťažké byť v škole milý k iným deťom. Ale 
pamätaj si, že tvoj Kráľ chce, aby si bol milý k ostatným. Preto Ho poslúchni, premôž sa a povedz aspoň 
jedno prívetivé slovo.  
 Jedného dňa sa Pán Ježiš vráti z Neba. Tentoraz už nepríde ako malé dieťa. Príde ako veľký a mocný 
Kráľ. (Umiestni korunu -160) V ten deň budú všetci ľudia, ktorí kedy žili, vedieť, že On je Kráľom. Uvidia 
Jeho, mocného Kráľa celého sveta. Pre tých, ktorí Ho nikdy neprijali ako Spasiteľa a Pána, to bude čas 
veľkého strachu. Budeš aj ty medzi nimi? Ak áno, budeš sa Mu musieť pokloniť a vyznať, že je Pánom. Na 
spasenie však bude už neskoro. Nebudeš mať účasť na Jeho nádhernom, večnom kráľovstve. Ten deň tu ešte 
nie je. My ani nevieme, kedy bude. Zamysli sa, či si pripravený. Ak túžiš byť pripravený na tento veľký deň, 
povedz Mu to. Popros Ho, aby ťa zbavil hriechu a stal sa tvojím Spasiteľom a Kráľom. Buď pripravený na 
veľký deň, keď celý svet a všetci, ktorí kedy na ňom žili, uvidia Pána Ježiša, Kráľa kráľov a Pána pánov. 
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OTÁZKY NA OPAKOVANIE 
 
1. Prečo Dávid zhromažďoval veľké množstvo dreva, kameňa, zlata a striebra?                     
O: Na stavbu chrámu. 
 
2. Prečo Boh povedal, že nie Dávid, ale jeho syn Mu má postaviť chrám?  
O: Dávid viedol priveľa vojen a prelial priveľa krvi.   
 
3. Akú dobrú radu, dal Dávid svojmu synovi Šalamúnovi? 
O: Poslúchaj Boha, buď odvážny.  
 
4. Okrem zbierania stavebných materiálov a povzbudzovania  svojho syna Šalamúna ako sa ešte pričinil 

Dávid o stavbu a neskoršiu prevádzku chrámu?  
O: Najal mužov, ktorí mali v chráme (keď sa postaví) slúžiť Bohu a hrať na hudobné nástroje. Dávid napísal 

mnohé Žalmy pre Božie služby.      
 
5.  Aký mimoriadny sľub dal Boh Dávidovi? 
O: Upevním tvoje kráľovstvo naveky.  
 
6. Kde je Dávid teraz?  
O: Naveky v Pánovom dome (Nebo). 
 
7.  Čo sa stalo po Šalamúnovej smrti?  
O: Izraelskí králi boli voči Bohu neposlušní.   

Boh ich potrestal odobratím kráľovstva a boli unesení do zajatia. 
 
8. Čo mali Dávid a Ježiš spoločného?  
O: Mária, Ježišova matka, bola Dávidovým potomkom.  
 
9.  Ako znie dôležitá veta, ktorú som napísal na tabuľu?  
O: Ježiš Kristus je Pán.  
 
10.Kde kraľuje Pán Ježiš Kristus teraz?  
O: V srdciach všetkých tých, ktorí veria v Neho.  
 
11. Kto povedal: „Je tu väčší než Šalamún.“? 
O: Pán Ježiš. 
 
12.Kedy sa stane Pán Ježiš Kráľom nad celým ľudstvom, aj nad tými, ktorí v Neho neveria a nemilujú Ho?   
O: Keď sa vráti z neba.  
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