Vyplň následující údaje
Věk:
Datum narození:
Jméno:
Adresa:
Vedoucí skupiny:

1. Příběh

David na útěku

poznejbibli
biblické příběhy pro děti

Přečti si:
1. Samuelova
20,1-42

Klíčový verš:
1. Samuelova 20,17
Popros někoho, aby Ti
pomohl verš najít.

C7

Saulův syn Jonatan však zůstal
Davidovým skutečným přítelem.
Slíbil, že se vynasnaží Davidův
život zachránit.

O:

Doplň slova na správné místo:

David
Saul
Jonatan
1. S __ __ __ chtěl zabít D __ __ __ __ __.
2. D __ __ __ __ a J __ __ __ __ __ __ byli dobří přátelé.
3. J __ __ __ __ __ __ slíbil, že D __ __ __ __ __ __ __ pomůže.

mladší žáci

Král Saul na Davida velmi žárlil.
Zašlo to tak daleko, že se ho
pokusil několikrát zabít. David
před ním musel utíkat z místa
na místo.

Král Saul uspořádal velkou slavnost. Trvala několik dní a očekávalo se, že
se zúčastní také David, protože byl Saulovým zetěm. Tomu však šlo o život,
a tak se držel stranou. Druhého dne si Saul všiml, že David chybí, a zeptal se
na něj Jonatana. Jonatan se pokusil svému otci vysvětlit, proč David není
přítomen, ale Saul nechtěl poslouchat. Vzplanul zuřivým hněvem a vrhl po něm
své kopí. Nelíbilo se mu, že se „spolčil“ s Davidem!

/6

O:

Kdo byl:

1. Král? S __ __ __
2. Královský syn? J __ __ __ __ __ __

/4

3. Králův zeť? D __ __ __ __
4. Muž, který se nezúčastnil slavnosti. D __ __ __ __
Od toho dne si byl Jonatan jist, že jeho otec má v plánu
Davida zabít. Chtěl ho před tímto nebezpečím varovat, a tak
opustil slavnost a šel ho hledat.
Dva přátelé se setkali na poli a chvíli spolu promlouvali.
O:

/4

Přeskládej písmena:
Jonatan odešel ze (tasislonv) __ __ __ __ __ __ __ __ __ a šel hledat
(Dadvai) __ __ __ __ __ __.
David se ( lývkrsa) __ __ __ __ __ __ __ na ( olpi) __ __ __ __.

Pro Jonatana nebylo jednoduché říct Davidovi, že ho král Saul nenávidí a že plánuje jeho
vraždu. Velmi však svého přítele miloval, a proto mu řekl celou pravdu.
Klíčový verš nám říká, že

„Jonatan miloval
Davida jako sám sebe.”

O:

Vystínuj slova:

1. Samuelova 20,17

Za chvíli se museli rozdělit. Jonatan se vrátil zpět do města a David se šel znovu skrývat. Jak byl
vděčný za skutečného přítele, který mu pomohl zachránit život!
Každý z nás může mít Pána Ježíše jako svého Přítele. Zamysli se nad tím, jak moc nás miluje –
až do takové míry, že za nás zemřel! Když mu uvěříme, stane se nejen naším Spasitelem, ale
také věrným Přítelem.
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CELKEM:

/6

poznejbibli

C7

biblické příběhy pro děti

2.Příběh

JMÉNO:

David ušetří Saulův život

Jednoho dne Saul uslyšel, že David se
skrývá v části země s mnoha skalami a
jeskyněmi.

Přečti si:
1. Samuelova
24,1-22

Klíčový verš:
Efeským 4,32

Popros někoho, aby Ti
pomohl verš najít.

Vzal proto 3 000 svých nejlepších
vojáků a začal ho hledat. David a jeho
muži se právě skrývali vzadu v jeskyni.
A tak se stalo, že Saul dorazil do té
samé jeskyně a vůbec netušil, že
člověk, kterého hledá, je zrovna tam!
„Teď máš příležitost se ho zbavit,“
šeptali Davidovi muži.
Ale David by Saula nezabil.
Navzdory všem jeho zlým činům to byl
král, kterého ustanovil bůh, aby vládl
jeho lidu. Zabít ho by byl hřích vůči
bohu.
O:

Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

1.

David a jeho muži se skrývali v lese.

2.

3.

Saul hledal Davida se třemi tisíci vojáků.

David by Saula nezabil, protože věděl, že to není správné.
David se nepozorovaně přikradl k místu, kde Saul
položil svůj plášť. Podařilo se mu kus z něj
bez jakéhokoliv zvuku odříznout. Znovu se vrátil
do temnoty jeskyně a čekal, až Saul odejde. Potom
vstal, vzal cíp pláště do své ruky a stoupl si před vchod
do jeskyně. hlasitě zakřičel na krále, který se ohlédl.
Jak byl překvapen, že vidí právě Davida!
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O:

Odpověz na následující otázky:

1.

Kdo první odešel z jeskyně?

2.

/4

Co si David vzal s sebou, když vystoupil z jeskyně?

„Podívej, co tady mám!“, volal David a mával
cípem pláště. „Mohl jsem tě zabít. Ale neudělal
bych takovou věc. Proč se mě pokoušíš zabít ty?
Nikdy jsem ti neublížil!“
Takovými slovy domlouval David Saulovi.
Ta se dotkla králova srdce.
Uvědomil si, že David se k němu zachoval dobře,
když ušetřil jeho život. Přestal Davida stíhat
(alespoň na malou chvíli) a vrátil se zpět
do paláce.
David byl člověk plný odpuštění. Nechtěl se
Saulovi mstít.
Víš, že bůh nám chce odpustit špatné věci, které jsme udělali? Může nám je odpustit, protože
za naše hříchy zemřel Pán Ježíš.
O:

Doplň chybějící písmena. Odpovíš tak na otázky:

1. Co si přeje bůh? O __ __ __ s __ __ __ nám n __ __ __ h __ __ ___ y.
2. Kdo za nás zemřel? P __ __ J __ __ __ __ .

Když uvěříme v Pána Ježíše a jsou nám naše hříchy odpuštěny, měli bychom se také snažit
odpouštět druhým, když se vůči nám proviní.
O:

Odpouštějte si
navzájem,

/6

Vybarvi písmena v klíčovém verši:

„Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní.

tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.“
Efeským 4,32
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CELKEM:

/4

poznejbibli
biblické příběhy pro děti

3. Příběh

C7

JMÉNO:

David králem

Přečti si:
1. Samuelova 31,1-6
2. Samuelova 5,1-5

Klíčový verš:
2. Samuelova 5,4

Popros někoho, aby Ti
pomohl verš najít.

Král Saul a jeho muži byli ve válce s obyvateli sousední země.

O:

Vypiš první písmena obrázků a zjistíš jejich jméno:

/4
byla to zuřivá bitva. Tři z králových synů padli v boji. Jedním z nich byl Jonatan,
Davidův přítel.
O:

Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

2.

Tři ze Saulových synů byli zabiti.

1.

3.

4.

Král Saul bojoval v této bitvě proti Amalekovcům.

Jonatan prošel bitvou bez škrábnutí.

David a Jonatan byli velmi dobří přátelé.

Král Saul byl těžce raněn šípem. Požádal jednoho
ze svých mužů, aby tasil meč a zabil ho. Filištíni
by ho mohli zatknout a mučit, a toho se bál.
Proto chtěl, aby ho zabil vlastní voják.
Voják se však bál vztáhnout ruku na krále, a tak Saul
vzal svůj meč a zabil se sám.
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/4

O:

Správné odpovědi označ fajfkou:

/4

❏ jeden z jeho mužů ❏ on sám ❏
šíp ❏ meč ❏ kopí ❏

Kdo zabil krále Saula? Filištíni

Co zabilo krále Saula?

David byl velmi nešťastný, když uslyšel, že Saul
a Jonatan jsou mrtví. Napsal o nich báseň
(nebo žalozpěv - pokus se ho najít ve své bibli –
2. Samuelova 1,17-27). V básni David vzpomíná
na Jonatanovu velikou lásku. Nikdy na něj nezapomene!
Ani my bychom nikdy neměli zapomínat na Ježíšovu
lásku k nám! Když Pavel, pisatel mnoha částí Nového
zákona, přemýšlel o Pánu Ježíši, napsal:
O:

„Syn boží si mě
zamiloval

Vybarvi slova a spoj tečky:

/6

Galatským 2,20

Již dávno byl zvolen nový král. Jeho jméno bylo David! Uběhlo mnoho let od chvíle, kdy Samuel
pomazal Davida olejem na znamení, že bude jednou králem.
Od toho dne byl častokrát pronásledován a napadán Saulem, ale bůh jej nikdy neopustil. Nyní
se boží zaslíbení začalo naplňovat. David, kterému bylo teď 30 let, započal svou dlouhou vládu.
Následujících 40 let vládl izraelskému lidu.
O:
1.
2.

Doplň správná čísla:
Davidovi bylo ____ let, když se stal králem.
Vládl ____ let.

/2

Ať se dělo cokoliv, David vždy důvěřoval bohu. Pokud budeme dělat to samé, zjistíme, že nám
bůh pomáhá a naplňuje svůj plán s naším životem.
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CELKEM:

poznejbibli
biblické příběhy pro děti

4. Příběh

C7

JMÉNO:

David a Mefibošet

Přečti si:
2. Samuelova
9,1-13

Mefibošet byl Jonatanův syn a Saulův vnuk. bylo mu teprve pět let, když jeho otec i
dědeček zemřeli v bitvě s Filištíny (vzpomeň si na 3. příběh).

Klíčový verš:
2. Samuelova 9,7

Popros někoho, aby Ti
pomohl verš najít.

V ten samý den se malému Mefibošetovi přihodilo ještě další neštěstí.
Výsledkem bylo ošklivé zranění nohou. Od té doby zůstal chromý.
O:

Kdo byl Mefibošetův otec? J __ __ __ __ __ __
Kdo byl Mefibošetův dědeček? S __ __ __
Co bylo s Mefibošetem? Byl ch __ __ __ __.

/6

Mefibošet vyrostl v zapomenuté části země. Téměř nikdo
nevěděl o jeho existenci, až ho jednoho dne nechal král
David vypátral a přivést do paláce.
Mefibošet byl již mladý muž a musel se divit, proč pro něj
král nechal poslat. Možná si myslel, že se na něm David
pomstí za všechny těžkosti, které mu způsobil jeho dědeček
Saul!
Jakmile se však dostavil do Davidova paláce, zjistil, že se
nemá čeho bát! Král pro něj poslal, protože mu chtěl
prokázat dobrodiní!
O:

Napiš slova, která král řekl při rozhovoru, do bubliny:

2. Samuelova 9,7
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úroveň 2

David nedokázal zapomenout na přátelství s Jonatanem. Ve skutečnosti slíbil
Jonatanovi, že bude po celý život laskavý k jeho rodině! (Podívej se do
1. Samuelovy 20,15). A nyní, mnoho let po Jonatanově smrti, si David
vzpomněl na svůj slib a chtěl ho dodržet. Jediný způsob, jak tomu mohl dostát,
byla laskavost vůči Mefibošetovi.
O:

Označ následující věty jako P (pravdivé) nebo N (nepravdivé):

David přivedl Mefibošeta do paláce, aby:

1. jej nechal usmrtit.

2. dodržel slib vůči Jonatanovi.
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3. mu odplatil za to, co způsobil jeho dědeček.

4. prokázal svou laskavost.

Král David měl pro Mefibošeta velký plán.
Na začátek mu daroval veškerou zem, která dříve
patřila jeho dědečkovi, králi Saulovi. Ustanovil také
lidi, kteří pro něj měli obdělávat pole, sít obilí a
sklízet úrodu.

Nejlepší ze všeho bylo, že Mefibošet měl od tohoto
dne žít v Jeruzalémě a večeřet každý den s králem
u jednoho stolu, jako by byl jedním z královských
synů.
O:

Doplň následující slova na správné místo:

Saul David Jonatan Mefibošet
1. Král David dal ………………………………. pozemky, které dříve patřili ………………. .
2. ……………………….. každý den večeřel s králem ………………….. .
3. David byl k Mefibošetovi laskavý kvůli ………………………………. .

C7
body

(vyplní vedoucí skupiny)

1. příběh:
2. příběh:

Tento příběh nám pomáhá porozumět, jak to bůh myslí s námi. Prokazuje nám
totiž svou laskavost tak, že nám odpouští všechny naše hříchy a dává nám
místo ve své rodině. Může to udělat, protože Pán Ježíš zemřel za naše hříchy.
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CELKEM:

Poznámky:

Lekci vraťte zpět na adresu:

3. příběh:
4. příběh:
Celkem:

Celkový součet:
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