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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap

Írd ide az adataidat!
neved:
Korod: Születésnapod:
Címed:

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TörTénET: Dávid menekül
Kulcsvers:
1. Sámuel 

20:17
Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Sámuel 

20:1-42

Saul király annyira irigykedett
Dávidra, hogy több alkalommal is
meg akarta ölni. Dávidnak egyik
helyről a másikra kellett menekülnie,
hogy biztonságban lehessen.

Jonathán, Saul fia továbbra is igaz
barátja volt Dávidnak. Megígérte
neki, hogy mindent megtesz azért,
hogy Dávidot megmentse.

K: Tedd be az alábbi neveket a megfelelő mondatba!

Dávid       Saul       Jonathán

1.  S __ __ __  meg akarta ölni  D __ __ __ __ot.

2.  D __ __ __ __  és  J __ __ __ __ __ __  jó barátok voltak.

3.  J __ __ __ __ __ __  megígérte, hogy segít  D __ __ __ __nak.

Eljött az ünnep ideje, amikor Saul lakomát rendezett, amely napokon keresztül
tartott. Dávidnak ott kellett volna lennie, mivel Saul veje volt. Tudta azonban,
hogy veszélyben forgott az élete, ezért távol maradt. A második napon feltűnt
Saulnak, hogy Dávid nincs ott, ezért rákérdezett Jonathánra. Ő próbált
magyaráz kodni, de Saul nem hallgatta meg. Haragra gerjedt és Jonathán felé
dobott egy dárdát, amiért Dávid mellé állt. Jonathán nagyon szomorúan távozott
az ünnepségről.
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öSSzESEn:

K: Ki volt:

1.  A király?   S __ __ __
2.  A király fia?   J __ __ __ __ __ __ __
3.  A király veje?   D __ __ __ __
4.  Aki hiányzott az ünnepről?   D __ __ __ __

Ettől kezdve Jonathán tudta, hogy ha az apja elfogja
Dávidot, akkor megöli őt! Mielőbb figyelmeztetni akarta
Dávidot a veszélyre, ezért az ünnepet otthagyva elindult
megkeresni őt.

A két barát újból találkozott! Egy kis ideig együtt voltak a
mezőn beszélgetve.

K: Bogozd ki a betűket!

1. Jonathán otthagyta az (tenneüp) __ __ __ __ __ __ __  és elkezdte keresni 

(Ditoávd) __ __ __ __ __ __ __.

2. Dávid egy (mőnez) __ __ __ __ __ (jztőörett) __ __ __ __ __ __ __ __ __ .

nem volt egyszerű Jonathán számára elmondani Dávidnak azt, hogy Saul király gyűlöli és meg
akarja ölni. Mivel azonban Jonathán szerette Dávidot, hűséges volt hozzá és elmondta neki a
teljes igazságot. A KULCSVErS-ben olvashatunk erről.

K: Színezd ki a betűket!

Jonathán úgy
szerette Dávidot

mint a saját lelkét.
1. Sámuel 20:17

Hamarosan el kellett válniuk, és Jonathán visszament a városba, Dávid pedig újból elrejtőzött.
Mennyire hálás volt Dávid, hogy van egy igaz barátja, aki segít a menekülésében!

Mindannyiunknak lehetősége van arra, hogy az Úr Jézus a barátunk legyen! Gondolj bele, hogy
mennyire szeret minket, még a halált is vállalta értünk! Ha bízunk Benne, akkor nem csak a
Megváltónk lesz, hanem a hűséges barátunk is.
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2. TörTénET: Dávid megkíméli Saul életét
Kulcsvers:
Efézus 4:32

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Sámuel 

24:1-22

Egy nap Saul meghallotta, hogy Dávid
egy sziklákkal és barlangok kal teli
részen rejtőzködik. 

Legjobb háromezer katonáját vette maga
mellé, és Dávid keresésére indult. Dávid
az embereivel egy barlang mélyén
rejtőzködött. Történetesen Saul is éppen
abba a barlangba ment be, nem tudván,
hogy akit keres, az szintén ott van!

„Itt az alkalom, hogy megszabadulj tőle!”,
suttogták Dávid emberei. 

Ám Dávid nem ölte meg Sault.

Minden rossz dolga ellenére Isten jelölte
ki őt a nép vezetésére. Saul megölése
bűn lett volna Isten szemében.

K: Írd be mögéjük, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások!

1. Dávid és emberei egy erdőben rejtőzködtek.

2. Saul háromezer emberével kereste Dávidot.

3. Dávid alig várta, hogy megölhesse Sault.

Dávid nagyon csendben odakúszott, ahová Saul a köpenyét
tette le. Hang nélkül levágott egy darabot Saul köpenyéből.
Visszakúszott a barlang sötét részébe és megvárta, míg
Saul kiment. Aztán Dávid kezébe fogta a köpeny levágott
darabját és a barlang szájához sétált. Hangosan kiáltott
Saulhoz, aki a hangot hallva körülnézett. Mennyire
meglepődött, amikor látta Dávidot ott állni!
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öSSzESEn:

K: Válaszolj a kérdésekre!

1. Ki távozott elsőként a barlangból?

2. Mit vitt Dávid magával a barlangból?

„nézd, mi van nálam”, kiáltotta Dávid felmu -
tatva a ruhadarabot. „Megölhettelek volna,
de sosem tennék ilyet. Te miért akarsz
megölni engem? Semmi rosszat nem tettem
ellened!”

Dávid ilyen szavakkal érvelt és ez szíven
találta Sault.

rájött, hogy Dávid jó volt hozzá és
megkímélte az életét. Saul abbahagyta
Dávid üldözését (legalábbis egy időre), és
visszatért a palotájába. Dávid bízott Isten
ítéletében és nem akart bosszút állni Saulon.

Tudod, hogy Isten meg akar bocsátani nekünk azokért a rossz dolgokért, amelyeket tettünk? 
Ő ezt megteheti, hiszen az Úr Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért.

K: Írd be a hiányzó betűket az alábbi kérdésekre adott válaszokba!

1. Mit akar tenni Isten?   M__ __ b__ __ __ __ t __ __ __   a   b __ __ __ i __ __ __ t.
2. Ki halt meg értünk?   A__   Ú__   J__ __ __ s   __ __ __ sz__ __ s.
.

Ha hiszünk az Úr Jézusban és bűneink meg vannak bocsátva, nekünk is meg kell próbálnunk
megbocsátani azoknak, akik rosszat tesznek velünk.

K: Színezd ki a Kulcsvers betűit, amely elmondja nekünk, hogy:

„Legyetek egymáshoz jóságosak, 

bocsássatok meg
egymásnak,

ahogyan Isten is megbocsátott nektek..”

Efézus 4:32
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3. TörTénET: Dávid király lesz
Kulcsvers:

2. Sámuel 5:4

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Sámuel 31:1-6

2. Sámuel 5:15

Saul király és emberei a szomszédos néppel háborúztak.

K: Írd be a tárgyak első betűjét, hogy megtudd a nép nevét.

Heves csata volt, amelyben Saul király három fia is meghalt. Köztük volt Jonathán, Dávid
jóbarátja is.

K: Írd be a következő állítások mögé, hogy IGEn vagy nEM!

1. Az amálekiták harcoltak Saul király ellen.

2. Saul három fia is meghalt.

3. Jonathán sérülés nélkül került ki a csatából.

4. Dávid és Jonathán nagyon jó barátok voltak.

Saul királyt súlyosan megsebesítette egy nyíl.
Megkérte egyik emberét, hogy húzza ki a kardját
és ölje meg őt. Saul azt akarta, hogy a katona
tegye meg ezt, mert félt, hogy a filiszteusok
elfogják és megkínozzák őt. 

A katona azonban nem volt hajlandó megölni a
királyt, ezért Saul fogta a saját kardját és azzal ölte
meg magát.
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öSSzESEn:

K: Pipáld ki a helyes választ!

Ki ölte meg Saul királyt? A filiszteusok egyik embere Saját maga 

Mi ölte meg Saul királyt? nyíl Kard Lándzsa 

Dávid nagyon elszomorodott, amikor meghallotta
Saul és Jonathán halálhírét. Írt egy éneket róluk.
(Próbáld megtalálni a Bibliádban – 2. Sámuel 1:17-27).
Ebben az énekben Dávid megemlékezett Jonathánról
és felidézte hogy mennyire szerette őt, és hogy  soha -
sem felejti el!

nekünk sem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy az Úr
Jézus mennyire szeret bennünket! Amikor Pál, az
Újszövetség több könyvének írója az Úr Jézusra
gondolt, ezt írta:

K: Színezd ki illetve kösd össze a betűket és tanuld meg az igeverset!

„Az Isten Fia
szeretett engem

és Önmagát
adta értem”.

Galata 2:20

nemsokára új királyt választottak, és ez a király Dávid volt! Sok-sok év eltelt azóta, hogy
Sámuel olajjal kente fel Dávidot, amely jel volt arra vonatkozóan, hogy egy nap ő lesz a király!

Attól a naptól fogva gyakran támadt rá és üldözte őt Saul, de Isten soha nem hagyta el Dávidot.
Most Isten ígéretei beteljesültek. Dávid, aki ekkor harminc éves volt, megkezdte hosszú
uralkodását. Az elkövetkező negyven évben ő kormányozta Izráel népét.

K: Írd be az üres helyekre a megfelelő számokat!
1. Dávid  __ __  éves volt, amikor király lett.
2. Dávid  __ __  évig uralkodott.

Bármi történt, Dávid mindig bízott Istenben. Ha mi ugyanezt tesszük, mi is meg fogjuk
tapasztalni, hogy Ő segít és beteljesíti a tervét rajtunk.
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4. TörTénET: Dávid és Mefibóset
Kulcsvers:

2. Sámuel 9:7

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
2. Sámuel 9:1-13

Mefibóset Jonathán fia és Saul király unokája volt. Csak öt éves volt, amikor édesapja és
nagyapja meghalt a filiszteusok elleni csatában. (A harmadik történetben olvastuk!)

Ugyanezen a napon a kis Mefibósetet szörnyű baleset érte, amelynek következményeként
a lába súlyosan megsérült. Attól kezdve béna volt.

K: Ki volt Mefibóset apja? J __ __ __ __ __ __ __

Ki volt Mefibóset nagyapja?    S __ __ __

Mi volt a probléma Mefibósettel? B __ __ __   volt.

Mefibóset az ország egyik elhagyatott részén nevel -
kedett. Már majdnem elfeledkeztek róla, mikor egy
napon Dávid király megkerestette és a palotába hívta őt. 

Mefibóset ekkor már fiatalember volt és nagyon
elcsodálkozhatott azon, hogy a király érte küldött. Azt
hihette, hogy Dávid bosszút akar állni rajta mindazért a
rosszért, amelyet nagyapja Saul okozott neki.

Amikor Mefibóset megérkezett Dávid palotájába, rájött,
hogy semmi félnivalója sincs! A király azért küldött érte,
hogy jót tegyen vele!

A király azt mondta: „Kedves leszek hozzád.”

K: Írd a szóbuborékba a király szavait!
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Dávid nem felejtkezett el Jonathánnal való barátságáról. Megígérte neki, hogy
örökké kedves lesz Jonathánhoz és családjához (lásd 1. Sámuel 20:15). Most,
évekkel Jonathán halála után is Dávid emlékezett az ígéretére és meg akarta tar -
ta ni azt. Ezt egyetlen módon tudta megtenni: úgy hogy kedves volt Mefibósethez.

K: Írd az alábbi állítások mögé, hogy IGAz vagy HAMIS!
Dávid azért hozatta Mefibósetet a palotába, hogy:

1. megölesse.

2. teljesítse a Jonathánnak tett ígéretét.

3. bosszút álljon azért, ahogyan Mefibóset nagyapja bánt vele.

4. kedves legyen hozzá.

Dávid királynak nagy tervei voltak Mefibósettel.
Először is neki adta azt a földet, amely korábban
nagyapjáé, Saul királyé volt. Embereket bízott meg
azzal, hogy műveljék a földet, szántsanak és
arassák le a terményt.

Mindezen túl pedig a király elrendelte, hogy
Mefibóset Jeruzsálemben lakjon és vele egyen
minden nap, úgy, mintha a király saját fia lenne.

K: Töltsd ki a mondatokat a hiányzó szavakkal!

Saul      Dávid      Jonathán      Mefibóset

1. Dávid király ......................................-nek adta azokat a földeket, amelyek 

korábban ....................................... tulajdonában voltak.

2. ................................ minden nap ........................ királlyal étkezett.

3. Dávid kedves volt Mefibósethez  .................................... miatt.

Ez a történet segít megértenünk, hogy Isten úgy fejezi ki a szeretetét felénk, hogy
megbocsátja minden bűnünket és örömmel lát bennünket az Ő családjában. Ezt
azért teheti meg, mert az Úr Jézus meghalt a bűneinkért.
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