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Král Saul na Davida tak moc žárlil, 
že se ho dokonce pokusil zabít. David 
se proto před ním musel schovávat.

Jeho nejlepším kamarádem byl Jonatan,
syn krále Saula. Ten ho mohl varovat
před nebezpečím, které mu hrozilo.
Někdy se takto spolu tajně setkali 
a mluvili o Saulových prohnaných
plánech.

Kdo chtěl zabít Davida?
S __ U __

Kdo byl Davidovým nejlepším kamarádem?
J __ N __ T __ N

David byl velmi vděčný za člověka, který ho opravdově miloval. Jonatan byl
skutečný přítel. pomáhal Davidovi zachránit život. bible říká, že Jonatan
Davida 

miloval jako 
sám sebe.

Vybarvi obrázek a slova.

Víš, že pán Ježíš Tě miluje a chce být Tvým přítelem? 
Miluje Tě tak moc, že za Tebe umřel! Uvěř v něj ještě dnes!

1. příběh David na útěku
O čem je příběh: Davidův nejlepší přítel Přečti si:

1. Samuelova
20,1-42

/10



poznejbibliC7poznejbibli
biblické příběhy pro nejmenší 

Král Saul a jeho vojáci neúnavně pronásledovali Davida. Jednou se David schoval uvnitř
velké jeskyně. A zatímco se vzadu krčil, vstoupil do té samé jeskyně i Saul. David se připlížil
k místu, kde si Saul odložil svůj plášť, a kousek z něj odřízl! Saul si vůbec ničeho nevšiml.

podtrhni správná slova:

Saul / David uřízl kus pláště, který patřil Saulovi / Davidovi.

Za chvíli král Saul z jeskyně odešel.
David šel za ním a v ruce držel cíp
pláště. „podívej, co tu mám!“, volal
David.  „Mohl jsem tě snadno
zabít!“

Král Saul se zarazil. poznal, jak
dobrý k němu David byl, když
ušetřil jeho život. Slíbil, že už ho
nebude pronásledovat.

David se nechtěl Saulovi pomstít.
Chtěl mu odpustit všechno, čím se
proti němu provinil.

bůh nám také chce odpustit
všechny naše hříchy. pán Ježíš 
za ně zemřel na kříži.

Doplň chybějící slova:

David chtěl odpustit S ___ U ___ O ___ I.

bůh chce odpustit N ___ M.

pán Ježíš zemřel za naše h ___ í _____ Y.

2. příběh David ušetří Saulův život
O čem je příběh: David odpouští Saulovi Přečti si: 

1. Samuelova 
24,1-22
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Král Saul zemřel ve strašné válce s Filištíny.
A nezemřel jen král, ale také tři z jeho synů. Mezi nimi byl i Jonatan, 
Davidův nejlepší přítel.

Označ správné věty fajfkou, nesprávné
křížkem:

1. Král Saul zemřel ve válce proti Filištínům.

❏

2. byli zabiti i dva z králových synů.

❏

Davida moc mrzelo, když se dozvěděl, že Jonatan
zemřel. Napsal proto báseň o Jonatanově velké lásce 
k němu.

Láska Jonatana k Davidovi byla veliká, ale láska pána
Ježíše (božího Syna) k nám je ještě větší.

bible říká, že 

„boží Syn si mě

zamiloval a vydal
za mě sám sebe.” (Galatským 2,20)

(Vybarvi obrázek a písmena.)

Teď ale musí najít nového krále! Kdo to bude? Odpověď samozřejmě zní: David! 
před mnoha lety bůh slíbil, že bude novým králem. Nyní se boží slib začal splňovat. 
Král David vládl dlouhých 40 let.

Celou dobu své vlády důvěřoval bohu a bůh ho nezklamal. I my bychom mu měli
důvěřovat!

3. příběh David se stává králem
O čem je příběh: bůh dodržuje své sliby Přečti si: 

1. Samuelova 31,1-13
2. Samuelova 5,1-5
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Když Jonatan zemřel, měl malého pětiletého syna. Jmenoval se Mefibošet. 
V ten samý den, kdy byl jeho tatínek zabit, měl Mefibošet ošklivou nehodu.
Zranil si obě nohy a po zbytek svého života zůstal chromý.

Doplň chybějící písmena a slovo vybarvi:

Mef_b_š_t
Roky ubíhaly a Mefibošet vyrostl v muže.

Jednoho dne si ho král David nechal zavolat do
svého paláce.

„Neboj se,“ řekl král. „Kvůli tvému otci Jonatanovi 
k tobě budu laskavý.“

Král dal Mefibošetovi všechny pozemky, které dříve
patřily Saulovi a Jonatanovi.

A co bylo nejlepší – Mefibošet měl každý den jíst 
u královského stolu! David se k němu choval jako 
k vlastnímu synovi.

Doplň chybějící písmena:

David byl k Mefibošetovi L __ S __ A __ Ý 

kvůli svému příteli J __ N __ T __ N __ V __.

Díky pánu Ježíši nás dnes bůh může přivést do své rodiny.

Když ho přijmeme jako svého Spasitele a pána, staneme se 
jeho dětmi!

úroveň 1

4. příběh David a Mefibošet
O čem je příběh: Davidova laskavost Přečti si: 

2. Samuelova 
9,1-13
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