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Vedoucí skupiny:

C7

poznejBibli
biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Žalm 78,70-72 
• Skutky 13,20-23

David vyrůstal během vlády prvního izraelského krále. 

O: Přečti si 1. Samuelovu 15,1-3 a 10-11. Kdo byl králem a proč ho Bůh zavrhl?

Proto Bůh poslal svého služebníka Samuela, aby na jeho místo pomazal nového krále.  

O: Doplň odpovědi do slovní doplňovačky a zjistíš více o Samuelově misi:

1. Nad kterou zemí král vládl?    
2. Samuel řekl, že to přišel ... Hospodinu . 
3. Starší se ... , když uviděli Samuela.
4. Ke komu Bůh poslal Samuela? K ... .
5. Jak se jmenovalo město, kde tento muž žil?
6. Kam potom Samuel odešel? Do ... .
7. Co měl Samuel naplnit olejem? 
8. Hospodin Saula jako krále nad Izraelem ... .

Tajenka: Písmena z vystínovaných políček slož do odpovědi na otázku: 
Na co Hospodin u člověka nehledí? Na __ __ __ __ __ __.

Všichni Jišajovi synové se postavili před Samuela.  

O: Zaškrtni jména těch zmíněných v biblickém úryvku a zakroužkuj celkový počet
Jišajových synů:

Eliab Šama  Elias Abinadab Šema Abednago

7  3  8  6

1. STUDIE: Život Davida 
Vyvolení krále Přečti si:

1. Samuelova 
16,1-13

Klíčový verš:
Skutky 13,22
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CELKEM:

O: Co tolik zaujalo Samuela u nejstaršího syna?

O: Co Hospodin považuje za důležitější než náš vzhled?

Náš fyzický zevnějšek může často zmást druhé, ale nemůžeme podvést Boha! On ví, jací skutečně
jsme. On ví, zda je naše srdce vůči němu ve správném vztahu. Žádného z Jišajových synů, kterého
Samuel doposud viděl,  Bůh nevybral! 

O: Zodpověz otázky a uveď verše, ve kterých je možné nalézt odpovědi:

1) Kdo se měl stát králem?

2) Jakou práci právě vykonával, když ho Bůh vybral? 

O: Co řekl Bůh Samuelovi, když se před něj nový král postavil?

O: Vypiš z KLÍČOVÉHO VERŠE, co řekl Bůh o Davidovi:

Když se David postavil před Samuela, Boží
srdce se zaradovalo! Zatímco pozoroval tohoto
mladíka, jak roste, slyšel a viděl věci, které ho
skutečně těšily. David miloval Boha a vždy jej
chtěl poslouchat. David měl také ohromnou
víru v Boha. 

Tím se velmi odlišoval od Saula! Jak dobrým je
pro nás příkladem! I my bychom měli
důvěřovat Hospodinu a poslouchat ho. 

O: Doplň chybějící slova a zjistíš, co Samuel udělal Davidovi (16,13):

„Samuel tedy vzal roh s ……................ a uprostřed jeho ................... ho pomazal.    
Od toho dne se .................. zmocnil ..................  ............... . ........................... 

pak vstal a odešel do ........................... .“

Verš:

Verš:
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JMÉNO:
C7poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Žalm 108,12-13 • 1. Korintským 15,57 
• Efeským 6,10-18

Po návštěvě Samuela David pokračoval v péči o otcovy ovce. V 1. Samuelově 16,14-19 se však
dozvídáme, jak David sloužil králi Saulovi hraním na citeru a nošením jeho zbroje.

O: Přečti si 1. Samuelovu 16,18 a vypiš POSLEDNÍ věc, kterou Saulův služebník řekl
o Davidovi:

To bylo důležitější než cokoliv jiného! 

Zatímco byl David v Saulově službě, připravovali Filištíni útok na Izrael. Davidovi tři starší
bratři se připojili k armádě, aby s nimi bojovali.  Čas od času se David musel vrátit domů, aby
se staral o otcovy ovce. 

O: Vyplň křížovku. Týká se Davidovy návštěvy bitevního pole: 

1. „Filištínský neobřezanec uráží šiky živého ... .“  
2. Počet bochníků, které David přinesl.
3. Davidův otec. 
4. Filištín přicházel a předváděl se každé ráno a ... .
5. Jméno urostlého Filištína.
6. David přinesl svým bratrům k jídlu zrní a ... .
7. David opustil ... . 
8. Veliteli svých bratrů David přinesl ... .    
9. Počet dnů, kdy obr vyzýval Izraelity. 
10. Údolí, kde se armády potkaly.
11. Davidův nejstarší bratr. 

O: Každý se bál filištínského obra, ale co řekl David Saulovi, když pro něj král poslal?

2. STUDIE: Život Davida 
Přemožení obra Klíčový verš:

1. Samuelova
17,47

Přečti si:
1. Samuelova

16,14-19;17,12-52
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CELKEM:

O: Přečti si 37. verš. Kde vzal David odvahu čelit Filištínovi?

O: Odpověz PRAVDA nebo NEPRAVDA a jako důkaz uveď číslo verše:

David zabil lva a vlka. ..................... verš ..........

David vyzkoušel Saulovu zbroj. ..................... verš ..........

David si k boji s Goliášem vzal Saulův meč.  ..................... verš ..........

David si z potoka vybral čtyři oblázky. ..................... verš ..........

O: Co řekl Goliáš Davidovi, když ho poprvé uviděl?

O: Přečti si verše 45-47 a vypiš z KAŽDÉHO verše jednu frázi, která dokazuje,
že David cele důvěřoval v Hospodina a ne ve svou sílu:

David triumfoval nad Goliášem a pro svého krále a
svou zemi získal veliké vítězství. Pán Ježíš Kristus
získal na golgotském kříži nad Satanem ještě větší
vítězství, aby nám umožnil záchranu (spasení).
Pokud v něj věříme a přijmeme ho za svého Pána a
Spasitele, můžeme v našich životech poznat jeho
vítězství nad hříchem a Satanem. 

Když jsme jednou zachráněni (spaseni), Satan podobně jako Goliáš stojí a vyzývá nás - předkládá
nám pokušení, která nás vedou k hříchu. Je třeba, abychom byli jako David a důvěřovali v moc
Hospodina nám pomoct a vysvobodit nás. V Novém zákoně připodobňuje Pavel život křesťana 
k boji a zdůrazňuje potřebu, abychom si oblékli „celou Boží zbroj“ (přečti si Efeským 6,10-18). 

O: Vypiš Efeským 6,10. Zjistíš, v čí síle můžeme zvítězit:

O: Kdo je nepřítel, kterému čelíme?

O: Když Pavel píše o „meči Ducha“ (Efeským 6,17), co tím myslí?

Verš 47

Verš 46

Verš 45
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JMÉNO:
C7poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • Žalm 139,7-12 • Žalm 140,1-8 • Římanům 12,17-21

Davidovo vítězství nad Goliášem mu přineslo velkou přízeň krále Saula. Přivedl Davida 
do svého domu, kde se stal velmi blízkým přítelem králova syna. 

O: Jméno Davidova přítele: 

O: Co udělal Saulův syn, aby ukázal, jak skutečné a trvalé je jejich přátelství?

David měl jako voják mnoho úspěchů a byl králem povýšen. Když se však jednou vracel 
z bitvy, izraelské ženy jej chválily více než krále. 

O: Co říkaly?

O: To Saula velmi rozhněvalo. Čeho se obával, že bude následovat?

Pýcha a nenávist jsou dva odporné hříchy, kterých se všichni musíme vyvarovat! V tomto
příběhu vidíme, jak takové hříchy vedou k ještě větším hříchům. 

O: Co se poté pokusil Saul udělat Davidovi? (kapitola 18,10-11)

Ve verších 10-16 se dvakrát objevuje fráze, která zdůvodňuje Davidovu chráněnost a úspěch 
v bitvě stejně jako Saulův strach z něj. 

O: Vypiš tuto frázi a uveď čísla veršů, ve kterých se nachází:

Bůh odměňoval Davidovu víru a držel ho v bezpečí jako budoucího krále Izraele. Každý věřící 
v Pána Ježíše má jistotu jeho přítomnosti. 

O: Vypiš Boží zaslíbení z klíčového verše. Co můžeme na tu otázku odpovědět? Napiš to:

3. STUDIE: Život Davida 
Řešení problémů! Klíčový verš:

Židům 13,5-6
Přečti si:

1. Samuelova
18,1-23;19,1-18
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CELKEM:

Zdá se, že David musel přemáhat jeden problém za druhým. 

O: Odpověz na otázky a odpovědi označ v osmisměrce (kapitola 18,1-29):

1. Saul řekl Davidovi, že si může vzít za ženu ... , 
jeho starší dceru.     

2. Na oplátku měl David vést Hospodinovy ... .   
3. Saul ji však dal ... .
4. Jeho další dcera ... se do Davida zamilovala. 
5. Když ji Saul nabídl Davidovi za ženu, David 

sám sebe označil jako ... .
6. Saul doufal, že když David bude bojovat 

s Filištíny, tak ho ... . 

O: Ze zbylých písmen zjisti, proč znovu nevyšel Saulův zlý plán: 

Při čtení 19. kapitoly vidíme, že Saul STÁLE usiloval Davida zabít! Satan se podobně jako Saul nikdy
nevzdává! Vždy se snaží nás pokoušet a zničit naše životy takovými věci jako jsou alkohol, drogy a
nemravnosti. Jeho cílem je zkomplikovat náš život a udělat nás nešťastnými, především pokud jsme
křesťané. David neoplácel zlo zlem! 

O: Na základě čeho Jonatan obhajoval Davida před svým otcem (kapitola 19,4 a 5)? 
Popiš jakým způsobem zůstával David věrný králi:

Navzdory svému slibu Jonatanovi (viz verš 6), se Saul znovu pokusil připíchnout Davida kopím 
ke zdi. 

O: Popiš svými slovy, jak Davidovi pomohla jeho žena utéct:

Neprožíváme možná své životy ve stálém strachu jako David, ale všichni čelíme zkouškám a
těžkostem. Davidova víra v Boha mu pomohla vše zvládnout a nevzdávat se!  

Poznal/a jsi už osobní přátelství Pána Ježíše a jeho dennodenní přítomnost , když Ti pomáhá čelit
životním problémům?
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JMÉNO:
C7poznejBibli

biblické příběhy pro mládež 

Další doporučená čtení: • 2. Samuelova 4,4 • Efeským 2,1-10

Davidovi hrozilo od krále Saula neustálé nebezpečí, jak zjistíš ze čtení 1. Samuelovy 20.
Jonatan však viděl Saulův neutuchající vztek a touhu zabít, a tak Davida varoval. Než se
rozdělili, Jonatan přiměl Davida, aby mu něco slíbil.

O: Přečti si 1. Samuelovu 20,14 a 15 a SVÝMI SLOVY napiš, o jaký slib se jednalo:

Od této chvíle až do doby, kdy se stal králem, byl David pronásledovaným člověkem. 
Přesto dvakrát ušetřil Saulův život,
ačkoliv ho mohl velmi jednoduše zabít
(viz 1. Samuelova 24 a 26). Potom
jednoho dne uslyšel tragickou zprávu,
že Saul i Jonatan zemřeli v bitvě.
Následně se stal králem. Nejprve vládl
nad Judskem (2. Samuelova 2) a později
nad celým Izraelem. Kraloval 40 let 
a 6 měsíců. 

Náš druhý biblický úryvek je záznamem něčeho, co David udělal během své vlády. Jednoho
dne přemýšlel nad slibem, který dal před několika lety Jonatanovi. 

O: Co chtěl David udělat?

O: Vyškrtni NESPRÁVNÁ slova a zjistíš, co se stalo potom:

David řekl   ZIMRIMU / CÍBOVI / SÁDOKOVI - OTROKOVI / VOJÁKOVI / ZPĚVÁKOVI 
ze Saulova domu - svůj plán. Zjistil, že Jonatan měl  SYNA / DCERU, který/á byl/a   

SLEPÝ/Á / MALOMOCNÝ/A / CHROMÝ/A.. 
Žil v domě  MACHIRA/ LODEBARA / AMMIELA.

O: Vyhledej si 2. Samuelovu 4,4 a SVÝMI SLOVY NAPIŠ, co se stalo Jonatanovu synu, 
když mu bylo pět:

4. STUDIE: Život Davida 
Péče o druhé Klíčový verš:

2. Samuelova 9,1
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Přečti si:
1. Samuelova 
20,12-17 a 42
2. Samuelova

9,1-13
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Body (vyplní vedoucí skupiny)

1. studie:

2. studie:

3. studie:

4. studie:

Celkem:

Celkový součet:

C7

O: Označ následující výroky jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

Jonatanův syn se jmenoval Mefibošet. ...............

Když dorazil, postavil se před krále. ...............

Když viděl Davida, dostal strach. ...............

O: Vypiš ze 7. verše tři věci, které řekl David Jonatanovu synu:

O: Z odpovědí na následující otázky přeskládej písmena naznačená v závorkách 
a zjistíš KLÍČOVÉ SLOVO:

1. Jaké postavení měl Cíba vůči Saulovi?   Jeho ......................... (4. písmeno)
2. Jak Mefibošet popsal sám sebe? ......................... ......................... (1. slovo 1. 

písmeno, 2. slovo 3. písmeno)
3. Kde měl Mefibošet od teď vždy jíst? U králova ......................... (2. a 4. písmeno)
4. Jak se jmenoval Mefibošetův syn? ......................... (2. písmeno v krátké podobě)

KLÍČOVÉ SLOVO je

Toto klíčové slovo znamená LASKAVOST, která je prokázána osobě, aniž by si ji
zasloužila - je to kvůli někomu jinému.

David projevil svou laskavost vůči Mefibošetovi kvůli své velké lásce k jeho otci
Jonatanovi. To je obraz Božího spasení. Prokazuje nám svou milující laskavost
prostřednictvím Pána Ježíše. 

Kvůli našemu hříchu jsme v beznadějné situaci podobně jako Mefibošet. A přece,
když složíme svou důvěru v Pána Ježíše, Bůh nejenže nám odpustí, ale přivítá nás do
své rodiny a bohatě nám požehná! Není to proto, že si to zasloužíme, ale je to kvůli
tomu, kdo je Pán Ježíš a co udělal na kříži. 

Když se zamyslíme nad Davidovým životem, vidíme, že jeho srdce bylo v pořádku a
jeho víra v Boha byla silná. Důvěřoval Bohu v každé situaci, ať už dobré nebo špatné,
a vyjadřoval Boží lásku druhým. 

Kéž toužíme znát Pána Ježíše a sloužit mu podobným způsobem!
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