
15. Dávid 
Chlapci a dievčatá, chcem sa spýtať, minulý týždeň sme si rozprávali o jednej odvážnej 

žene.  

• Ako sa volala? Rút.  
• V čom bola odvážna? V tom, že pomohla svojej svokre Noemi a šla s ňou do 

Betlehema. 
• Rút sa vydala a mala syna s Bózom. Ako sa volal? Obed.  
• Obed sa tiež oženil a mal syna. Ako sa volal? Teraz sme tu ako na vysokej škole 

Harward, vy to tu  všetko viete...  Izai.  
• Dnes sme počuli to čítani, ako Izai dostal návštevu. Jeho rodinu prišiel na 

návštevu prorok.  
• Ako sa volal? Samuel.  
• Prečo tam prišiel? Čo tam mal urobiť? Mal vybrať spomedzi synov Izaiho kráľa.  
• A viete do akého mesta prišiel? Do Betlehema.  

Tak už rozumieme. Tam predtým prišla Rút so svojou svokrou Noemi.  Tam sa Obed 
oženil a mal Iaziho a on sa oženil a mal synov. A teraz bola u neho vzácna návšteva, prorok, 
ktorý tam niečo chcel.  

Ideme rozprávať o najmladšom synovi, ktorého Samuel prišiel pomazať za kráľa. Hrdý 
otec povedal: „Však to musí byť najstarší, nie?“ A tak prestavil Samuelovi prvorodeného, ktorý 
sa volal Eliáb. A Samuel povedal: „Tohto si Pán Boh nevyvolil.“ A prečo? Veď bol pekný, 
urastený, najstarší...  Ale ako sme počuli, Pán Boh nepozerá na postavu, ale na srdce. A to je 
pre nás príklad. Pán Boh povedal aj Samuelovi: „Ty čo pozeráš na svaly, na postavu, na 
výšku...? Do srdca pozeraj.“ A takto pozerá aj Pán Boh a učí nás, aby sme neposudzovali podľa 
vonkajška, aby sme druhého neodsudzovali, lebo nevidíme do jeho srdca. A tak otec prestavil 
druhého syna, ale ani toho si nevyvolil. A tak tretieho, ale ani toho. Otec toho ôsmeho 
najmladšieho ani nedoviedol, nechal ho pásť ovce. Preto na obrázku máme Dávida s ovečkou, 
lebo bol pastier. A Pán Boh cez Samuela povedal: „Zavolaj ho.“ Nikdy nepohŕdajme ľuďmi preto 
ako vyzerajú, preto aké majú zamestnanie, hoc je to aj upratovačka. Keby sme nemali 
upratovačky, chodili by sme v špine aj v škole, aj v hypermarketoch... Alebo povieme: „to je len 
taká, nakladá tam do regálov...“ No keby sme nemali takýchto ľudí, tak by sme sa cez tie 
krabice len prevaľovali. A tak aj Pán Boh hovorí cez Samuela: „Neodsudzuj, že je len pastierom, 
lebo jeho som si vyvolil. Jeho som si vybral, aby bol kráľom.“ A ten príbeh aj nám dnes hovorí, 
aby sme sa  usilovali pozerať na srdce. Pán Boh vidí aj do nášho srdca. Koľko krát sa nám 
stalo, že nám nevyšli veci tak ako sme chceli, ako sme si ich plánovali. Ale Pán Boh videl, že 
ste mali dobrý úmysel, že ste to dobre mysleli. A tak to platí aj pre druhých. My koľkokrát 
chceme hodnotiť len podľa vonkajška. A preto nás tento krásny príbeh o Dávidovi učí: 
neposudzovať, neodsudzovať, ale pozerať na srdce. V Božích očiach je každý veľký. Aj taký 
obyčajný pastier je veľký, dokonca sa môže stať kráľom.  

Dávid, potom hneď ako ho Pán Boh vyvolil, bol vyzvaný do zápasu, aby porazil 
obrovského, silného muža Goliáša. Goliáš bol mocný,  
trénovaný v bojoch, mal meč, oštep, mal zbroj, bol 
vysoký, ešte vyšší ako ja... a Dávid bol malý pastierik, 
ktorý nevedel ako sa meč drží v ruke. On to netrénoval. 
Ale vedel ako má obrániť stádo pred vlkom, pred 
medveďom. A tak Dávid porazil Goliáša. Ako? Hodil 
kameň s prakom. Rozkrútil ten kameň, vyhodil ho 
a zasiahol Goliáš do čela. Keď dôverujeme Pánu Bohu, 
dokážeme robiť veľké veci. Dávid nebol trénovaný, on 
nebol vojakom, ale on dôveroval Pánu Bohu. On vedel, 
že Pán Boh je na jeho strane. Pri ovciach sa naučil len 
s prakom narábať a Pán Boh mu povedal: „Neboj sa. Ja 
to využijem a použijem na dobro.“ A to platí aj o vás 
chlapci a dievčatá. Pán Boh dokáže použiť vaše 



dobré talenty, vaše nadania, na veľké a dobré veci. Ja sa teším, že aj tu v Kežmarku ste 
dievčatá a chlapci, ktorí krásne spievate. A keď sa tu spojíme v zbore, dokážeme krásne veci. 
Niekto si povie, že ja viem len tak slabo spievať. Ale ty môžeš Pánu Bohu spievať na chválu. 
Alebo chlapci, ktorí sa učíte miništrovať. Túto službu môžeš použiť Pánu Bohu na slávu. Máme 
tu také dobré tety, ktoré vedia krásne zdobiť kostol, máme tu krásne kytice. Oni nerobia tie 
kytice len pre seba doma, ale tu pre Pána Boha.  A toto nás učí Dávid a Goliáš. Dávid vedel 
hádzať len prakom a Pán Boh mu povedal: „Neboj sa Dávid, keď to dokážeš vložiť do mojich 
rúk a dôverovať mi, tak dokážeš zachrániť celý národ.“  Prakom? Kameňom? „Neboj sa, ja 
budem s tebou.“  A tak vás povzbudzujem, aby ste vaše talenty a nadania vždy použili na dobrú 
vec. Niekto vie pekne čítať, ako dnes ste krásne prečítali čítanie. Aj dospelých vyzývam do tejto 
služby. Mamina vás pochváli, že dnes si tak pekne tú kuchyňu vyriadila, detskú si si dala do 
poriadku... A my vás potrebujeme aj tu v kostole, keď sa upratuje a čistí bazilika. Máme veľmi 
veľa možností. Tie naše dary a talenty dajme Pánu Boh do služby a Pán Boh nás požehná.  

A dnes dostanete ešte jednu domácu úlohu. Viete, čo má Dávid v ruke? Ako sa volá ten 
nástroj? Má tam aj prak, ale aj  hudobný nástroj, ktorý sa volá harfa. On vedel skladať piesne. 
Pri tých ovečkách hrával, ovečky sa pásli, aj im viac chutilo pri hudbe.. a on sa naučil skladať 
piesne pre Pána Boha a na jeho oslavu. Viete ako sa volali tie piesne? Voláme ich žalmy. 
Dávid bol skladateľ žalmov. Na každej sv.omši spievame žalmy. Aj dnes pri svätej omši sme 
počuli krásny žalm. A tak na konci sv.omši dostanete text jedného krásneho žalmu, asi 
najkrajší, ktorý zložil Dávdi. A ten žalm začína slovami: Pán je môj pastier. A prečo tak povedal? 
Pán je môj pastier a nepovedal napríklad že elektrikár? Lebo sám Dávid bol pastierom. A tak aj 
on Pánu Bohu povedal: „Tak ako sa ja starám o tieto ovečky, ako ich chránim, aby sa im nič zlé 
nestalo, ako im dám dobrú trávičku a nepustím ich do močariska, aby sa tam utopili... tak taký 
pastier je Pán Boh. On nás chráni, dáva na nás pozor, aby nás nič neohrozilo. Dáva nám to, čo 
potrebujeme...  Tento žalm sa naučíme spamäti a budeme ho spievať ako žalm počas  budúcej 
svätej omše.  Skúsime si ho celý spoločne zaspievať a budeme ako Dávid. Pozerať sa do 
srdca, aby naše srde bolo pekné a nebáť sa použiť naše talenty a spievať Pánovi na chválu 
žalmy a modlitby.  
Úloha pre deti: 
1. Keď Samuel prišiel do Betlehema, starší mesta sa preľakli a spýtali sa ho, aký je jeho príchod 

k nim. A Samuel odpovedal:  
-odpovedz na otázky a dozvieš sa odpoveď. Tvoria ju jednotlivé písmená z každej odpovede. 
Prvé číslo znamená poradie otázky a druhé číslo poradie písmena v danej odpovedi:     
1,1     2,2     3,4     4,2     5,1      6,1      7,4  
1. Izraeliti po slávnom odchode z Egypta putovali cez __ __ __ __  

2. Brat, ktorého predali do Egypta: __ __ __ __ __  

3. Abrahámov vytúžený syn: __ __ __ __  

4. Biblia sa delí na starý zákon a __ __ __ __  
5. Za misu šošovice a chlieb dostal od Ezaua prvorodenstvo__ __ __ __ __ 

6. Staviteľ korábu __ __ __  

7. Adam bol __ __ __ __ človek na zemi.  
Odpoveď: _______________________________________________  
 

2. Dávid v boji s Goliášom nepoužil bežnú vojenskú prezradia prvé písmená odpovedí na 
otázky:  

1. Samuel bol Boží __ __ __ __ __ __     2.Izákova manželka  __ __ __ __ __ __  
3. Samuelova mama sa volala: __ __ __ __       4. Šaul bol prvý izraelský __ __ __ __ 

Odpoveď: _____________________  



 
ŽALM 23 

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: 
pasie ma na zelených pašienkach. 

Vodí ma k_tichým vodám, 
dušu mi osviežuje. 

Vodí ma po správnych chodníkoch 
verný svojmu menu. 

 
I_keby som mal ísť tmavou dolinou, 

nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. 
Tvoj prút a tvoja palica, 

tie sú mi útechou. 
 

Prestieraš mi stôl 
pred očami mojich protivníkov. 

Leješ mi olej na hlavu 
a kalich mi napĺňaš až po okraj. 

 
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať 

po všetky dni môjho života. 
A budem bývať v_dome Pánovom 

mnoho a mnoho dní. 
 

 


