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4. časť  

 Dávid a Šaul 

(Popros teraz pekne rodičov, aby ti prečítali nasledovný príbeh – najlepšie 

niekedy večer, keď všade vládne príjemná nálada a všetci máte čas a pohodu) 

V druhej časti si spoznal príbeh sudcu Samuela, ktorý na konci svojho života pomazal za 

kráľa nad Izraelom mládenca Dávida. Lenže vtedy vládol v Izraeli kráľ Šaul, ktorý sa vzoprel 

Pánu Bohu a Samuelovi. A ako pokračoval príbeh Dávida sa dozvieš v ďalších riadkoch. 
 

Izraeliti na čele s kráľom Šaulom bojovali s národom Filištíncov. Aj Dávidovi bratia bojovali 

vo vojsku izraelského kráľa. Iba Dávid ostal doma a pásol ovce. Raz ho otec poslal za bratmi, 

aby ich šiel navštíviť, pozdraviť a odniesť im nejaké jedlo. Dávid sa vybral do tábora za 

svojimi bratmi. V tom čase sa vojská Filištíncov a Izraelitov postavili proti sebe na vrchoch 

a oddeľovala ich len úzka dolina. Vtedy z tábora Filištíncov vystúpil obrovský muž, ktorý sa 

volal Goliáš. Na hlave mal prilbu, bol odetý do panciera, jeho ruky i nohy pokrývali chrániče 

a v ruke niesol železný oštep. On zavolal na Izraelitov: „Vyberte si muža a nech zostúpi ku 

mne! Ak bude vládať bojovať so mnou a porazí ma, budeme vašimi sluhami, ale ak ho 

premôžem a porazím ja, budete vy našimi sluhami a budete nám slúžiť“ a posmieval sa 

Izraelitom. Šaul spolu s Izraelitmi s hrôzou hľadeli na obra a so strachom počúvali jeho slová. 

Nik nemal odvahu postaviť sa proti Goliášovi. Keď to Dávid počul, povedal: „Ja s ním budem 

bojovať.“ Šaul povedal Dávidovi: „Nemôžeš ísť proti tomu Filištíncovi a bojovať s ním. Veď 

si chlapec, on však je bojovník od mladi!“ Ale Dávid vravel Šaulovi: „Tvoj sluha bol u svojho 

otca pastierom oviec. A keď prišiel lev alebo medveď a uchytil ovcu zo stáda, vykročil som 

za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu z pyska. Ak sa však postavil proti mne, chytil som ho 

za bradu, zrazil som ho a usmrtil. Aj leva, aj medveďa zrazil tvoj sluha a tento neobrezaný 

Filištínec bude ako jeden z nich, lebo hanobil  živého Boha.“ Dávid hovoril ešte: „Pán, ktorý 

ma vytrhol z moci leva a z moci medveďa, on ma vyslobodí aj z moci tohoto Filištínca.“ Nato 

Šaul povedal Dávidovi: „Choď a Pán nech je s tebou!“  

Potom Šaul obliekol Dávida do svojho odevu, dal mu kovovú prilbu na hlavu a obliekol ho do 

panciera. Na odev si Dávid opásal jeho meč a pokúsil sa chodiť, lebo nebol navyknutý. Tu 

Dávid povedal Šaulovi: „Nevládzem v tomto chodiť, lebo nie som navyknutý.“ A Dávid 

zvliekol tie veci zo seba, vzal si do ruky svoju palicu, z potoka si vybral päť hladkých 

kameňov, vložil si ich do pastierskej kapsy, ktorá mu slúžila za tulec, a so svojím prakom 

v ruke sa približoval ku Goliášovi. Filištínec sa stále blížil k Dávidovi a jeho štítonoš išiel 

pred ním.  

Keď sa Goliáš pozrel a uvidel Dávida, pohrdol ním, lebo bol chlapec, ryšavý, pekného 

výzoru. A Goliáš hovoril Dávidovi: „Čo som ja pes, že ideš proti mne s palicou?“ A preklínal 

Dávida svojimi bohmi.  Ale Dávid odpovedal Filištíncovi: „Ty ideš proti mne s mečom, 

kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, 

ktorého si hanobil. Dnešného dňa ťa Pán vydá do mojej ruky, zrazím ťa a dozvie sa celá zem, 

že Izrael má Boha. A dozvie sa celý tento zástup, že Pán nevyslobodzuje pomocou meča 

a kopije. Veď vojna patrí Pánovi a vydá vás do našich rúk!“  

Tu sa Goliáš pohol, vykročil a blížil sa k Dávidovi. Dávid však rýchlo bežal oproti šíku 

v ústrety Goliášovi. Potom Dávid siahol rukou do kapsy, vytiahol z nej kameň, praštil 

a zasiahol Filištínca do čela. Kameň mu vnikol do čela, takže padol tvárou na zem. Tak 
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premohol Dávid Filištínca prakom a kameňom, zrazil Filištínca a usmrtil ho, hoci Dávid 

nemal v ruke meč. Keď Filištínci videli, že ich hrdina je mŕtvy, utiekli. Nato sa izraelskí 

a júdski mužovia zobrali a s pokrikom prenasledovali Filištíncov až do Gétu a až po brány 

Akaronu.  

Víťazstvom nad Goliášom si Dávid 

získal priazeň u kráľa Šaula, ktorý mu 

zveril svoje vojská. V očiach ľudu bol 

Dávid hrdinom. Ľudia ho zdravili na 

uliciach, spievali piesne o jeho sláve 

a rozprávali si príbehy o jeho víťazstve. 

Šaul to počul a začal na Dávida žiarliť: 

„Ak má ľud Dávida radšej ako mňa, 

čoskoro získa aj moje kráľovstvo.“ Od 

toho dňa Šaul zazeral na Dávida 

a rozmýšľal, ako sa ho zbaví. Jedného 

dňa Šaul počúval, ako Dávid hral na 

citare. Zrazu ho pochytila nenávisť 

a hodil do Dávida kopiju. Dávid sa 

uhol a ušiel. Tak sa Dávidovi podarilo uniknúť a zachrániť sa pred Šaulovou nenávisťou. No 

Šaul ďalej premýšľal ako sa zbaviť Dávida a prenasledoval ho po celej krajine. 

Dávid sa zdržoval na púšti a videl, že Šaul prišiel za ním na púšť. Dávid vyslal stopovateľov 

a zistil, že Šaul prišiel do jeho blízkosti. Nato sa Dávid vybral a šiel na miesto, kde táboril 

Šaul. A Dávid videl miesto, kde sa zdržoval Šaul a jeho vojvodca, Nérov syn Abner. Šaul sa 

totiž zdržoval v ohrade z vozov a mužstvo táborilo okolo neho.  Vtedy Dávid a jeden z jeho 

vojakov Abisai zostúpili k mužstvu v noci a hľa, Šaul ležal a spal v ohrade z vozov, kopiju 

mal pri hlave zabodnutú v zemi. Abner a mužstvo spalo okolo neho. Abisai povedal 

Dávidovi: „Dnes ti Boh vydal tvojho nepriateľa do ruky. Zaraz ho jedným bodnutím 

pribodnem kopijou k zemi. Ale Dávid odpovedal Abisaimu: „Nezabíjaj ho! Veď ktože by 

smel  siahnuť rukou na kráľa, Pánovho pomazaného?“ A Dávid hovoril: „Ako žije Pán, buď 

ho porazí Pán, alebo dôjde jeho deň a zomrie, alebo pôjde do vojny a zahynie. Nech Pán 

odvráti odo mňa, aby som ja siahol rukou na Pánovho pomazaného! A teraz vezmi kopiju, 

ktorú má konča hlavy, a krčah na vodu a poďme!“ A tak Dávid vzal kopiju a krčah na vodu 

spopri Šaulovej hlavy a odišli. Nik nevidel, nik nezbadal a nik sa neprebudil, lebo všetci spali; 

dopadol na nich Pánov sen.  

Potom Dávid prešiel na druhú stranu a stál obďaleč na hrebeni vrchu, medzi nimi bol veľký 

priestor, a Dávid volal na mužstvo a na Nérovho syna Abnera: „Neozveš sa, Abner?!“ Abner 

odpovedal: „Kto si ty, čo voláš na kráľa?“ Dávid povedal Abnerovi: „Nuž prečo si nestrážil 

svojho pána, kráľa? Veď ktosi z mužstva prišiel zabiť kráľa, tvojho pána! Nie je dobré, čo si 

urobil. Nedávali pozor na svojho pána, na Pánovho pomazaného! A teraz pozri, kráľova 

kopija a krčah na vodu, ktorý mal pri hlave!“ V tom Šaul poznal Dávidov hlas a povedal: „Je 

to tvoj hlas Dávid?“ Dávid odpovedal: „Môj hlas je to, môj kráľovský pane!“ A hovoril: 

„Prečo môj pán prenasleduje svojho sluhu? Čože som urobil? Dnes mi Pán vydal do rúk tvoj 

život, ale neurobil som ti nič zlé. Šaul na to odpovedal: „Previnil som sa! Vráť sa, syn môj, 

Dávid, neurobím ti už nič zlé, lebo dnes bol môj život drahý v tvojich očiach. Áno, konal som 

nemúdro a veľmi som poblúdil.“ V nasledujúcej bitke padol kráľ Šaul v boji a namiesto neho 

sa stal kráľom nad Izraelom Dávid, ktorý štyridsať rokov kraľoval nad Izraelom. Pán bol 

s ním a doprial mu veľké víťazstvá.  
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Úlohy  
 

① V našom príbehu sme sa dozvedeli o veľkom hrdinovi Dávidovi. A prečo je 

pre nás Dávid taký dôležitý. Z jeho potomstva sa narodí nielen nejaký ľudský 

hrdina, ale sám ...  Aby si sa dozvedel Jeho meno prečítaj si to z Biblie. 

 Mt 1,18-24 

Jeho meno: 

................................................................................................................................. 

 

② Určite poznáš príbeh o narodení Ježiša Krista. Toto narodenie si 

pripomíname počas Vianoc. Sú to sviatky na ktoré sa určite tešíš a máš z nich 

radosť. V ďalšej úlohe si prečítaj úryvok o Ježišovom narodení a do rámčeka 

nakresli, čo per Teba najviac symbolizuje Vianoce. 

 Lk 2,1-20 

 

 

 

Ak chceš, môžeš nakresliť aj túto udalosť a kresbu potom prilož k tomuto 

pracovnému zošitu! Budeme sa jej veľmi tešiť! 

 

 

   

 

 

Niečo o tom, aký naozaj je, hovoria aj podoby a symboly LEVA a BARÁNKA. 

Nie sú náhodné. Ježiš nič nerobí náhodne! Sú vybraté preto, lebo prezrádzajú 

niečo o tom, aký Ježiš v skutočnosti je! Skús s ich pomocou napísať niečo 

o tom, aký si myslíš, že Ježiš je: 

 

Ak je Ježiš ako Lev, znamená to, že by mal byť 

______________________________ 

________________________________________________________________

_____ 
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③ V príbehu o Dávidovi si sa dozvedel, že Dávid vyslobodil svoj ľud z rúk 

mocného Filištínca Goliáša. A takúto úlohu dostal Ježiš. Prišiel nás oslobodiť od 

zla, ktoré nás zotročuje. A ako? 

 Možno si už niekedy videl opitého uja. Možno sa z neho niektorí Tvoji 

kamaráti smiali. Ale to nie je do smiechu. Nemyslíš si, že tento ujo by bol 

omnoho radšej skvelým, obdivovaným a úspešným mužom? Ba poviem Ti, že sa 

o to možno už aj veľa krát pokúšal. A nepodarilo sa mu to. Diabol si ho totiž 

zotročil a on sám sa už nedokáže oslobodiť, ani si pomôcť… 

 Možno si už počul aj o takých strašných veciach, ako sú drogy. Tým, ktorí im 

prepadnú, zničia kúsok po kúsku všetko, oberú ich o všetko, čo majú, o zdravie 

a nakoniec aj o život. A predsa sa ich nedokážu ľudia, ktorí im prepadli, len tak 

vzdať. Drogy sú ďalší nástroj, ktorým Diabol zotročuje ľudstvo.  

 Ale nie sú to len oni. Každý z nás má skúsenosť s týmto otroctvom: niekto sa 

nedokáže donútiť dobre sa učiť, niekto stále robí iným zle, niekto stále iným 

nadáva a vysmieva sa im, niekto je neposlušný, iný zase drzý a ďalší 

neporiadny,… Všetci vieme, že je to zlé a škaredé. A napriek tomu to robíme, 

znova a znova a nie a nie sa zmeniť… 

 

 

A to je tá dobrá správa: Ježiš je ten, ktorý prišiel, aby nás všetkých konečne, raz 

a navždy oslobodil! Aby nás zbavil všetkých tých škaredých vecí, ktoré nás 

ničia a aby nás premenil na krásnych synov a dcéry samotného Boha!  Len si 

prečítaj, čo sám Ježiš povedal o tomto svojom veľkom poslaní. Hovorí, že 

prišiel: 

 

 Lk 4,16-21 

 

 

......................................................................................................................... 

 

 

 

......................................................................................................................... 

 

 

 

......................................................................................................................... 

 

 

 

......................................................................................................................... 
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④ U Dávida si si mohol všimnúť, že jeho život bol ozajstnou dobrodružnou 

a nebezpečnou cestou, ktorú mohol prejsť len vďaka mnohým dobrým 

vlastnostiam, ktoré mal. Naopak kráľ Šaul napriek tomu, že dostal mnohé dary, 

nevyužíval ich pre dobro ale práve naopak. Začal závidieť, žiarlil na Dávida, 

neposlúchal Boží hlas.  

Každý z nás dostáva mnohé dary: vlastnosti, schopnosti, povahu. Dobré 

vlastnosti nazývame čnosti a zlé neresti. Čnosti treba rozvíjať a neresti 

odstraňovať.  

V tejto úlohe podčiarkni 3 čnosti, ktoré by si chcel získať a 3 neresti, ktorých by 

si sa chcel zbaviť: 

Čnosti:  dobrota,  múdrosť,  odvaha,  miernosť,  pokora,  skromnosť,  

spravodlivosť, trpezlivosť,  učenlivosť,  vďačnosť,  veselosť,  zdvorilosť,  

rozvážnosť 

Neresti: agresivita, hnevlivosť, urážlivosť, arogantnosť, egoizmus, prchkosť, 

lenivosť,  neochota pomôcť,  povrchnosť,  nuda,  bojazlivosť,  nemiernosť, 

maškrtnosť  

 

 

⑤ Nakoniec skús (spolu s rodičmi) ešte popátrať v Biblii a doplniť ešte zopár 

faktov Ježišovi Kristovi: 

 

 

Miesto narodenia:  ________________________________________ 

 

Čas narodenia:     

 

_____________________________________________________________ 

 

Väčšinu života prežil v:   

 

 

_____________________________________________________________ 
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Mal dvanásť priateľov:    

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Spomedzi nich boli traja  najbližší:   

 

 

 

 

Jeho matka sa volala: 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Vyučil sa za:   

 

 

________________________________________________________________ 
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Nezabúdaj: 

Kto je Ježiš Kristus?  

 

Boží Syn, ktorý sa stal človekom. 

  

Ako k nám prišiel Ježiš?  

 

Narodil sa z Márie Panny, v Betleheme. Jeho narodenie oslavujeme na 

Vianoce. Jeho pestúnom bol tesár sv. Jozef. Svoje detstvo prežil 

v Nazarete. 

 

Čo robil Pán Ježiš počas života? 

 

- kázal - ohlasoval pokánie a príchod Božieho kráľovstva 

- liečil a robil zázraky – vyháňal zlých duchov, mal moc nad chorobami 

- tvoril spoločenstvo – povolával apoštolov a učeníkov, čím vytváral Cirkev 

- slúžil – pomáhal a všade robil dobro  

- vykúpil nás – zachránil nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním 

 

Koľko a ktorí boli apoštoli? 

 

Bolo ich 12. Peter, Ondrej, Jakub, Ján, Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, 

Jakub Alfejov, Tadeáš, Šimon Kananejský, Judáš Iškariotský 

 

Ktoré sú dni Veľkonočného tajomstva a čo sa v nich udialo? 

 

- Zelený Štvrtok – Pán Ježiš pri Poslednej večeri ustanovil Eucharistiu, 

sviatosť kňazstva a zanechal nám príkaz lásky 

- Veľký Piatok – Pán Ježiš zomrel za nás na kríži 

- Biela Sobota – Pán Ježiš bol pochovaný 

- Veľkonočná nedeľa – Pán Ježiš vstal z mŕtvych 

 

Kedy sa Pán Ježiš vrátil k Otcovi, vystúpil na nebesia? 

 

40 dní po Veľkej noci 

 

Kedy slávime Turíce – zoslanie Ducha Svätého? 

 

50 dní po Veľkej noci 
 


