KĽÚČE

Tajný
prepad

LEKCIA

Tajný prepad
Stalo sa ti, že ťa niekto šikanoval? Poznáš
niekoho, kto si na teba „sadol“? Pokúšal si sa
s tým nejakým spôsobom skoncovať?
Kľúčový text
1 Sam 24

Príbeh
Celé mesiace
sa Dávid a jeho
muži skrývali
pred kráľom
Saulom. Dávid
veru nemal
jednotvárny
život. Mesto
Keila dokonca
zachránili
od Filištíncov.
Jedného
dňa prišiel
za nimi Jonatán.
Väčšinou to bolo
tak, že len čo sa
presunuli na iné miesto,
špehovia okamžite
oznámili Saulovi, kde sa
nachádzajú.
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MYŠLIEN

1. úloha
Čítaj Prečítaj si
príbeh „Tajný
prepad“.
Urob
Urob si plagát
s kľúčovým veršom
1 Pet 2,17.
Nauč sa
Začni sa ho
učiť.
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Kráľ Saul vedel,
ch
že Boh si zvolil
Všetký tvo
brats
Dávida, aby sa stal
uctite,
bojte,
oha sa
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u
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kráľa c 7)
tomu sa pokúšal Dávida zabiť. Chcel, aby
2
(1 Pet ,1
po ňom vládol niekto z jeho blízkych, z jeho
rodiny. A tak sa stalo, že niekto opäť poslal posla,
ktorý Saulovi oznámil, kde sa Dávid ukrýva. Tentoraz
bol Dávid so svojimi mužmi na púšti Engedi.
Saul vzal 3000 mužov a znovu sa vybral
za Dávidom. Pomaly sa vliekol po horskom úbočí.
Pretože bol unavený, rozhodol sa, že sa na pár
minút zastavia. Zabočili na chodník, ktorý
viedol do jaskyne.
Aj Dávid dostal odkaz. Vedel, že
Saul sa opäť vybral za ním. Spolu
so svojimi mužmi sa ukryli
v jaskyni. Jaskyne boli naozaj
dobrou skrýšou. Bol tam
príjemný chládok a zvyčajne
aj dostatok vody. Muži však
museli byť veľmi opatrní.
2. úloha
Čítaj
1 Sam 24,1-4
Premýšľaj
Spomínaš si na situáciu, keď si sa
chcel niekomu pomstiť? Čo si urobil? Bolo to správne?
Čítaj
Rim 12,10 a Fil 2,3
Napíš
Do zošita si napíš, čo ti pri týchto veršoch
napadlo. Čo nám radia, keď máme chuť
niekomu sa pomstiť?
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V jaskyni ich mohli veľmi ľahko chytiť. Boh ich však až doteraz
chránil.
Náhle sa pri vchode do jaskyne objavil nejaký tieň. Dnu vstúpil
osamelý muž. Dávidovi muži, ktorí boli najbližšie pri vchode, mu
rýchlo poslali správu. Ďalšia správa sa k nim okamžite vrátila. Ten
muž bol kráľ Saul. Muži povedali Dávidovi, že Saula sem priviedol
sám Boh. „Boh predsa povedal, že kráľa Saula vydá
do tvojich rúk,“ tvrdili. „Teraz máš príležitosť
zabiť ho.“
3. úloha
Čítaj
1 Sam 24,5-7
Dávid si vypočul názory svojich
Premýšľaj
Čo si myslíš,
mužov. Rozmýšľal o všetkom, čo mu
prečo Dávida trápilo svedomie?
povedali. Pozrel sa smerom
Je zaujímavé, že keď urobil niečo,
čo považoval za nesprávne, hneď si
ku vchodu do jaskyne, kde stál
to uvedomil. Ako sa to skončí, keď
prikrčený kráľ Saul. Bolo by správne,
veci vezmeme do svojich rúk
namiesto toho, aby sme ich
keby
teraz kráľovi ublížil?
prenechali Bohu?
Dávidovi muži sa
Nakresli Do zošita si nakresli
obrázok, ktorý znázorňuje, ako
snažili presvedčiť
sa cítiš, keď ťa obviňuje
ho, že to Boh mu
svedomie.
pripravil túto
nezvyčajnú
príležitosť.
Nakoniec už
Dávid nedokázal
vzdorovať.
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Aspoň skúsi, ako
blízko sa mu podarí
dostať sa ku kráľovi.
Dávid sa celkom
potichu priplazil
ku kráľovi Saulovi
a tajne odrezal cíp
z plášťa, ktorý mal Saul
na sebe. Potom sa otočil
a pomaly sa priplazil späť
k svojim nedočkavým
mužom. Všetci potichu
čakali, kým sa kráľ Saul
nepoberie z jaskyne.
„Pozrite, čo som urobil!“
povedal Dávid. „Z kráľovho
plášťa som odrezal kus látky!
To som veru nemal urobiť!“
Jeho muži hľadeli na Dávida
celí prekvapení. O čom to
hovorí?! Saul sa už niekoľkokrát
pokúsil Dávida zabiť a Dávid sa
teraz trápi kvôli tomu, že zničil
kráľovi plášť. Aj keď svojho vodcu
mali veľmi radi a obdivovali ho, nie
vždy mu rozumeli.

4. úloha
Čítaj

1 Sam 24,8-15
a Prísl 25,6
Zisti
V týchto veršoch nájdi aspoň
dva spôsoby, ako Dávid preukázal
Saulovi úctu. Akým spôsobom Dávid
poslúchol radu v Prísl 25,6?
Diskutuj Spýtaj sa dospelých, ako
a komu preukazujú úctu. Spýtaj sa
ich tiež, či sa im páči, keď im
niekto preukáže úctu.
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Dávid sa poponáhľal k vchodu do jaskyne
a zavolal na vzďaľujúceho sa kráľa: „Môj pán kráľ!“
Kráľ Saul sa pomaly otočil. Uvidel kľačiaceho
mladého muža, ktorý sa poklonil tvárou až k zemi,
a pokračoval: „Prečo veríš ľuďom, ktorí hovoria, že

Čítaj
1. Sam 24,16-22
(všimni si najmä verš 17)
Premýšľaj
Všimni si, ako
sa kráľa Saula dotkol Boží
Duch. Na chvíľu sa pokoril
a kajal. Ako sa správaš, keď ťa
niekto upozorní na niečo, čo si
robil zle?
Modli sa
Pros Boha, aby
ti pomohol počuť posolstvo,
ktoré ti pošle, a riadiť sa
podľa neho.

Dávid
ti chce ublížiť?
Dnes sa môžeš presvedčiť,
že Boh ťa vydal do mojej ruky. Mohol
som ťa zabiť. Muži mi radili, aby som
to urobil, ale svedomie mi nedovolilo
ublížiť Božiemu pomazanému
kráľovi.“ Dávid pomaly zdvihol hore
ruku, v ktorej držal odrezaný kus
kráľovho plášťa.
„Vidíš toto? Je to cíp z tvojho
plášťa. Priplazil som sa k tebe tak
blízko, že sa mi podarilo odrezať
tento kus látky z okraja tvojho plášťa.“
Kráľ sa pozrel dolu na svoj plášť.
Naozaj mu tam chýbal odrezaný kus.
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Opäť sa pozrel na Dávida – a na chvíľu pocítil v srdci súcit.
Uvedomil si, že sa voči Dávidovi správal veľmi neférovo.
„Viem, že sa raz staneš kráľom,“ zavolal na Dávida. „Si
spravodlivejší ako ja. Kto to počul, aby niekto prepustil
svojho nepriateľa, ako si to dnes urobil ty?“ Hlas sa mu
zachvel, keď si pomyslel, čo sa mohlo stať.
„Sľúb mi však,“ naliehal Saul, „že keď sa staneš
kráľom, budeš voči mojej rodine milosrdný.“
To nemusel ani hovoriť. Pred ním kľačal mladý
muž, ktorý vedel iným prejaviť úctu a rešpekt,
a to bez ohľadu na to, ako sa správali
oni k nemu.
6. úloha
Čítaj
3 Moj 19,32;
Luk 14,10; Mat 7,2
Napíš
Do svojho zošita
napíš list Bohu,
v ktorom vyjadríš, čo pri
čítaní týchto veršov a
celého príbehu cítiš.
Modli sa Popros ho,
aby ti ukázal, ako
máš to, čo si sa
naučil, použiť
vo svojom
živote.

7. úloha
Vyrieš hlavolam.
Vystrihni obrázok
a nalep ho na správne
miesto na časovej
osi.
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HLAVOLAMY
VŠETCI TO POTREBUJEME
Návod
Poskladaj puzzle tak, že do okienok zapíšeš
chýbajúce písmená.
V bielom stĺpčeku si prečítaš riešenie
hlavolamu.
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