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Pôvod mena: z biblic. hebr. dód – miláčik; z prezývky ugaritského
(semitského) davidu – náčelník. O kráľovi Dávidovi máme bohaté
pramene v knihách Starého zákona. V Prvej knihe Samuelovej je
v 16. kapitole opis pomazania Dávida za kráľa a jeho príchod
na kráľovský dvor. Nasleduje opis stretnutia Dávida s Jonatánom
a kráľom Šaulom, víťazstva nad Goliášom, ako aj opis vyhrocovania
situácie so Šaulom až po smrť kráľa Šaula. V Druhej knihe
Samuelovej je opis nástupu Dávida na kráľovský trón až po sčítanie
ľudu. Prvá kniha kráľov zachytáva v prvých dvoch kapitolách
starobu a smrť kráľa Dávida. Podrobný životopis sa nachádza
v Prvej knihe kroník. Ide o zmienku v podrobnom rodokmeni
od Adama až po druhý rodokmeň Benjamínovcov. Potom už
v kapitolách 10. – 29. nasleduje podrobný opis udalostí zo života
kráľa Dávida. Meno kráľa Dávida je uvádzané aj v Knihe žalmov.
Pripisuje sa mu až 73 žalmov. Na kráľa Dávida sa odvoláva aj sám
Ježiš. On sám je označený ako potomok kráľa Dávida. Je patrónom
hudobníkov, spevákov, básnikov a baníkov. V ikonografii je
zobrazený ako spevák s kráľovskými insígniami, alebo s hudobným
nástrojom harfou alebo citarou. Málokedy vidieť pri jeho nohách
hlavu Goliáša.
Čítanie z Prvej knihy Samuelovej: Samuel sa spýtal Izaiho: „Sú to všetci mladíci?“ Odpovedal: „Ešte chýba
najmenší, ten pasie ovce.“ Samuel povedal Izaimu: „Pošli poň a daj ho doviesť sem, lebo si nezasadneme,
kým nepríde sem.“ Poslal poň a dal ho priviesť. Bol ryšavý, mal krásne oči a peknú postavu. A Pán povedal:
„Vstaň, pomaž ho, lebo to je on!“ Nato Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov.
A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch.
Komentár: Vieme, ako sa môžu deti a tínedžeri sa vysmievať a urážať toho, kto je ryšavý. Možno ani Dávid
nebol do toho uchránený. Určite však nebol v centre pozornosti svojich starších bratov. Lenže Boh mal
s ním svoj plán. Kráľ Šaul sa odvrátil od Boha a Boh ho zavrhol. Preto Samuel na Boží rozkaz pomaže Dávida
za nového kráľa. Vieme, akú rozhodujúcu úlohu zohral Dávid proti Filištíncom, ktorí neustále útočili
na Izraelitov. Vieme aj to, aký rozkvet prežívalo Izraelské kráľovstvo za čias kráľa Dávida. „Veď Pán nehľadí
ako človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“ Boh pozerá na srdce. Je to práve zabudnutý
a opovrhovaný dospievajúci muž, ktorý bol vybraný, aby si Boh ním poslúžil v nie ľahkom období dejín
izraelského národa. Je to on, ktorý má viesť kráľovstvo k rozkvetu. V Starom zákone nám deti
a dospievajúci rozprávajú o Bohu, čo pre nich urobil, čo pre nich znamenal. (podľa J. Šelinga: Biblická
katechéza)
Otázky: Uvedomujem si svoju dôstojnosť, cenu?
Nepovyšujem sa? Viem zniesť urážky? Alebo ich odplácam
slovom alebo päsťou? Neposudzujem druhých podľa
oblečenia alebo majetku? Viem sa zastať slabých? Modlím
sa, chválim Boha ako Dávid? Nehanbím sa za svoju vieru?
Predsavzatie: Kraľovať s Ježišom Kristom: slúžiť druhým,
obetovať sa, byť si vedomý/á svojej kráľovskej dôstojnosti
a neodplácať sa zlým.
Osemsmerovka s tajničkou:
ARCHA, BETLEHEM, BETSABE, BRATIA, CITARA, DÁVID,
FILIŠTÍNCI, GOLIÁŠ, HEBRON, HRIECH, IZAI, JERUZALEM,
JESSE, MESTO, MICHOL, OBETA, OLEJ, OVCE, PASTIER,
POMAZANÝ, PRAK, RYŠAVÝ, RÁMA, SPEV, TANEC, URIÁŠ,
ŠALAMÚN, ŠAUL, ŽALMY

Biblické postavy

Pracovný list

30. december: sv. Dávid

Dokresli a vyfarbi obrázok. Nauč sa žalm naspamäť. Doplň slová: pastier, zelených, dušu, dolinou, stôl, milosť, dome

