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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. TörTénET: Dávid élete
Királyválasztás Kulcsvers:

1. Sámuel 16:7

Olvasd el:
1. Sámuel 

16:1-13

Saul először jó királynak bizonyult, ám nem engedelmeskedett Isten parancsának teljes
mértékben és Isten elvetette őt, mint királyt. Ideje volt tehát új királyt választani. Isten
Sámuelt bízta meg azzal, hogy kijelölje az új királyt.

K: Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak és karikázd be a
mondathoz ennek megfelelő betűt az IGAZ/HAMIS oszlopban.

IGAZ HAMIS

Sámuelnek Jeruzsálembe kellett mennie. A I

Az új király Saul egyik fia lesz. B S

Sámuel olajjal keni fel a királyt. A D

Sámuel azt gondolta, hogy Saul megöli őt. I F

K: Írd ide a bekarikázott betűket! 
(Egy nevet kell kiadjon)

K: Mit gondolt Sámuel, hogy Isai 
melyik fiából lenne jó király?

Isten mércéje nagyon különbözik a
mienktől. Mi az alapján ítéljük meg az
embereket és a dolgokat, amilyennek
látszanak számunkra. Istent azonban
jobban érdekli a szívünk, mint a
külsőnk.

Ha megnézi az életedet, mit talál?
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öSSZESEn:

K: Írd le a Kulcsvers utolsó részét, hogy megértsd, hogyan látja Isten a dolgokat!

K: Karikázd be a Szókeresőben Isai fiainak
nevét, akikről ebben a részben olvas hatunk.
A nevek függőlegesen, vízszin tesen vagy
átlósan, előre vagy visszafelé vannak
elrejtve. 

K: Húzd alá a helyes szót az alábbi állításokban!

Isai  nYOLC / HéT / KéT fiát sorakoztatta fel Sámuel előtt, mielőtt elküldött Dávidért.

A legkisebb fiú a  HÁZAT / JUHOKAT / DISZnÓKAT őrizte.

Az Úr azt mondta Sámuelnek, hogy KEnJE FEL / öLJE MEG Dávidot.

K: KErESZTrEJTVénY

Vízszintes
1. neki kellett kiválasztani az új királyt. 
3. Sámuelnek ezt kellett tennie Dáviddal. 
5. Mert nem az a fontos, amit ... az ember.
6. Ő lett az új király.

Függőleges
1. Őt vetette el Isten. 
2. Saul nem volt jó ..... 
4. Dávid legidősebb bátyja.

Ez a történet arra emlékeztet bennünket, hogy Isten
egyenként ismer mindnyájunkat és terve van mindegyikünk
számára. Ha életünk Urává tesszük Őt, véghez fogja vinni
velünk a tervét. Ha nem lesz Urunk, az Ő terve sohasem
válik valóra.
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2. TörTénET: Dávid élete
Küzdelem Góliáthtal Kulcsvers:

1. Sámuel 17:47

Olvasd el:
1. Sámuel 
17:12-52

Az izraeliták háborúban álltak. Ellenségüknek, a filiszteusoknak
volt egy különleges fegyverük – egy óriás, aki majdnem három
méter magas volt. A csata kimenetele egy izraelita és az óriás
Góliáth közötti küzdelem végeredményétől függött. Góliáth
minden nap felszólította az izraelitákat, hogy küldjenek valakit,
aki megküzd vele.

K: nevezd meg Isai három fiát, akik hadba vonultak!

Ez idő alatt Dávid az apja juhait őrizte Bethlehemben.

K: Melyik vers írja le azt, amikor Isai megkérte Dávidot, 
hogy menjen és tudja meg, hogy vannak a testvérei?

K: Számoljunk egy kicsit!

Hány napon keresztül szólította harcra Góliáth az izraelitákat?

+ Hány kenyeret vitt Dávid a csatába?

+ Hány sajtot vitt Dávid a csatába?

összesen =

Amikor Dávid épp a bátyjaihoz érkezett a táborba, hallotta, amint Góliáth a szokásos felhívását
intézte az izraelitákhoz, és azt is, hogy azok mennyire féltek.

Saul király nagy jutalmat ajánlott annak, aki legyőzi Góliáthot.

K: rakd sorrendbe a betűket, hogy megtudd, milyen jutalmat ígért Saul.

A király  GZDAAOGn __ __ __ __ __ __ __ __  

MGUJEATLMZAÁn  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   azt az embert,

HÁADnZZOÁ __ __ __ __ __ __ __ __ __  a  LYÁÁnT __ __ __ __ __ __  

és  fölmentené apját a  SLOÁGZALT __ __ __ __ __ __ __ __ __  alól. 

Eliáb, Dávid legidősebb bátyja hallotta, amint Dávid kérdezősködött.

K: Írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, mit mondott Eliáb a 28. versben!
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öSSZESEn:

Saul hallotta, hogy Dávid a csata helyzete felől érdeklődik, ezért érte küldött.

K: Használd a következő kódrendszert, hogy megtudd, mit mondott Dávid!

2 / 9 /10/ 2 / 5 /16/ 2 / 8 3 /12    10/ 2 / 5 /15/ 7/15/11/ 8

__ __ __ __ __ __ __ __     __ __     __ __ __ __ __ __ __ __

1    4 / 6 / 9 / 6 /12/17/13/ 2 /14/12/12/ 1 / 9

__    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

K: Írd a pontozott vonalra annak a nevét, aki a következő állításokat mondta, majd számozd be azokat
az elhangzás sorrendjében! (33-37. versek)

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

K: Satírozd be azokat az eszközöket, amelyeket Dávid nem vitt magával a harcba!

Miután Dávid összeszedett a patakból öt
kavicsot, és elment, hogy megküzdjön Góliáthtal.
Amikor az óriás meglátta őt, egyáltalán nem
gondolta, hogy Dávid bármiképpen meg tudná
védeni magát tőle. Való já ban azt gondolta, hogy
nagyon könnyen meg fogja ölni Dávidot. Dávid
azonban hitt Istenben és abban is biztos volt,
hogy ő lesz a győztes.

K: Írd le a Kulcsversből, hogy mit mondott Dávid Góliáthnak a küzdelemről!

K: Írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, hogyan ölte meg Dávid Góliáthot!

Hit által és Isten segítségével Dávid legyőzte Góliáthot. A mi legnagyobb ellenségünk ma az ördög 
(vagy más nevén a Sátán). Az Úr Jézus teljesen legyőzte őt, amikor meghalt a kereszten. Ha mi az Úr
Jézusba vetjük a bizalmunkat, szintén megtapasztalhatjuk az Ő győzelmét a Sátán felett.

Megöltem
egy oroszlánt és

egy medvét.

Menj és az Úr
legyen veled.

Az Úr megőriz
engem.

Te még csak
egy gyerek vagy.

a e é f g i í k l m o s t u v y z
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3. TörTénET: Dávid élete
élet Saulnál Kulcsvers:

1. Sámuel 18:14

Olvasd el:
1. Sámuel 

18:1-17, 19:1-18

Miután legyőzte Góliáthot, Dávid Saul király udvarába ment, hogy vele és családjával éljen. 
Jonathán Dávid legjobb barátja lett.

K: Húzd alá a helyes választ, hogy kije volt Jonathánnak Saul!

Unokaöccse           Fia            Apja            nagybátyja

K: A 18:4 versben olvasunk öt dologról, amit
Jonathán odaadott Dávidnak. Ebből négyet
megtalálsz a Szókeresőben. Húzd át a
megtalált dolgokat, majd írd is ide őket! 
A szavak vízszintesen, függőlegesen és
átlósan, előre vagy visszafelé is lehetnek.

1. .................................

2. .................................

3. .................................

4. .................................

K: A maradék betűket összeolvasva (felülről lefelé, balról jobbra) írd le, hogy miért volt Dávid
sikeres! (1. Sámuel 18:14)

K: Melyik vers beszél arról a 18. részben, hogy Saul
előléptette Dávidot?

K: Töltsd ki a hiányzó magánhangzókat, hogy megtudd, miért lett féltékeny Saul Dávidra!

Az asszonyok ezt énekelték:

„M __ gv __ rt __      S __ __ l      __ z     __      __ z __ r __ t     

__ s     D __ v __ d      __ s      __ z      __      t __ z __ z __ r __ t.”

K: Karikázd be azt a fegyvert, amellyel Saul kétszer is megpróbálta megölni Dávidot.
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öSSZESEn:

Saul abban reménykedett, hogy valaki más fogja megölni Dávidot.

K: Írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, mi volt Saul terve! (1. Sámuel 18:17)

K: Írd ide a Kulcsverset!

Később Jonathán figyelmeztette Dávidot, hogy Saul meg akarja őt öletni. Jonathán beszélt az apjával is
és megpróbálta lebeszélni őt a tervéről.

K: Olvasd el az 1. Sámuel 19:4-5-öt és húzd át a nem megfelelő szavakat az alábbi mondatokban!

Jonathán azt mondta Saulnak Dávidról: „Ő nem   VéTETT ELLEnED / TETTE MAGÁT KIrÁLLYÁ.

KOCKÁrA TETTE AZ éLETéT / VESZéLYBE SODOrTA AZ éLETEDET.

örültél, amikor  MEGöLTE GÓLIÁTHOT / MEGFUTAMODOTT.”

K: SZÓKIrAKÓ  (1. Sámuel 19:9-18)

1. Ez elől hajolt félre Dávid.

2. Dávid ...................... Saul elől.

3. Dávid ehhez az emberhez ment rámába.

4. Ilyen lélek szállta meg Sault.

K: rakd a színezett négyzetek betűit a megfelelő 
sorrendbe, hogy megtudd Dávid ellenségének 
nevét!

Emlékeznünk kell arra, hogy Isten akaratát teljesíteni az életünkre vonatkozóan nem mindig könnyű.
Dávid volt az Isten által kiválasztott király, ám nagyon sok kemény leckét kellett megtanulnia, mielőtt Izráel
trónjára ülhetett. Minden nehézsége közepette tudott bízni abban, hogy Isten vele van. Mi is számíthatunk
az Ő segítségére, ha teljesen neki szenteltük az életünket az Úr Jézus Krisztusban való hit által.
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4. TörTénET: Dávid élete
Jonathán barátsága Kulcsvers:

1. Sámuel 20:17

Olvasd el:
1. Sámuel 

20:1-42

Ha van legjobb barátod, mit vársz el a barátságától?

K: Karikázd be azokat az kifejezéseket, amelyek szerinted a legtalálóbbak a jó barátra!

Mindig meghallgat                Becsap                Hazugságokat mond rólad

Figyelmeztet a veszélyre                Segít, amikor csak tud

Dávid és Jonathán jó barátok voltak, akik egyszer egy nagyon fontos beszélgetést folytattak.

K: Olvasd el a 20. rész első négy versét és számozd be a mondatokat az elhangzás sorrend jé -
ben! Jelöld a megfelelő négyzetbe pipával, hogy ki mondta!

Jonathán Dávid

� „Csak egy lépés választ el a haláltól.” � �
� „Mit követtem el?” � �
� „nem fogsz meghalni.” � �
� „Amit csak kívánsz, megteszem érted.” � �
Dávid kieszelt egy tervet, ameiből biztosan megtudhatták, hogy Saul meg akarja-e ölni őt.

K: Egészítsd ki a mondatokat az alábbi kifejezések segítségével!

egyen a királlyal / új hold / elrejtőzött a mezőn / haragra gerjed / Bethlehembe kellett mennie

A következő nap  .............................  volt. Dávid nem ment el, hogy együtt  .............................,

hanem  ........................................... .  Amikor Saul hiányolni kezdte Dávidot, 

Jonathánnak azt kellett mondania, hogy Dávidnak  .................................................................... . 

Erre Saul vagy azt mondja, hogy „jól van”, vagy  ......................................... .

Jonathán hűségesen megígérte, hogy tudatja Dáviddal, miként reagált Saul. Azt is megígértette
Dáviddal, hogy amikor Dávid lesz a király és minden ellenségével leszámol, kedves lesz
Jonathánnal és családjával.

K: Írd ide a Kulcsverset!
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Hogyan tudja Jonathán Dávid tudomására hozni, hogy mi történt? Erre is volt egy
terv. Ez úgy tűnik, mintha egy kalandregény lenne, ám nem az, mivel teljesen igaz!

K: Pipáld ki azt az állítást, ami alapján Dávid megtudhatta volna, hogy bizton ság -
ban van és nincs oka félni Saultól (21-22. vers).

„A nyilak melletted vannak.” � „A nyilak messze előtted vannak.” �
Az első napon Saul nem kérdezett semmit Dávid hollétéről, amikor az nem jelent meg
az étkezéskor. A második nap viszont nagyon feldühödött, hogy Dávid ismét hiány zott.

K: Olvasd el a 33-34. verset és írd le, hogy:
1. mit tett Saul.       
2. mit tett Jonathán.

K: Jonathán a megbeszéltek szerint kilőtte a nyilakat. A szóbuborékba írd le a 37.
verstől, mit mondott Jonathán a vele lévő fiúnak, aki a nyilakat szedte össze!

Ez bizonyítja, mennyire szívén viselte Jonathán a barátja biztonságát és hogy milyen
jó barátja volt Dávidnak. Jonathán és Dávid nagyon szomorúak voltak, mert tudták,
hogy valószínűleg soha nem találkoznak ismét. Megfogadták, hogy barátok
maradnak, bármi is történjék.

Fontos, hogy mi is megtartsuk az ígéreteinket és hűségesek legyünk a barátainkhoz.
Van egy Barát, aki mindig szeretni fog minket és vigyázni fog ránk, történjék bármi.

K: rakd helyes sorrendbe a betűket, hogy megtudd a nevét!

Z A  r Ú  Z J U S é  S r T I U Z S K
__ __      __ __      __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __ __

Dávid nagyon szerette Istent és felismerte életében az Ő áldásait, mivel hitt Benne.
Ha mi is Urunknak és Megváltónknak tudjuk ezt a Barátot, nap mint nap megtapasz -
tal hatjuk az életünkben az Ő segítségét.
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