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1. történEt: Királyválasztás
Ez a történet arról szól, hogy: Isten a szívet nézi. Olvasd el:

1. Sámuel 
16:1-13

Volt egy ember, akit Sámuelnek hívtak, és próféta volt.
A próféta volt az, aki elmondta az
embe rek nek, amit Isten üzent nekik .

Egyszer azt mondta Isten Sámuelnek,
hogy menjen el Betlehembe, keresse
meg Isait, akinek nyolc fia volt.

Mi volt a próféta neve?
S __ __ __ __ __

Hány fia volt Isainak? 
__ __ __ __ __

Isten azt mondta Sámuelnek, hogy Isai
egyik fia lesz az új király! Amikor
meglátta a legidősebb fiút, Eliábot, aki
magas és jóképű volt, Sámuel azt
gondolta, hogy ő lesz a király. Isten
azonban azt mondta neki: „Az ember a
külsőt nézi, de én azt, ami a szívben van.”

Miután Sámuel látta Isai hét fiát, ezt mondta Isainak: „Az Úr nem
közülük választott. Minden fiad itt van?”

Isai ekkor elküldött legfiatalabb fiáért, Dávidért, aki éppen a juhokat
őrizte. Amikor megérkezett, ezt mondta az Úr Sámuelnek: „Ő az!”
Sámuel felkente Dávidot olajjal, ami annak a jele volt, hogy egy nap
Dávid lesz majd a király.

Egyedül Isten láthatott bele Dávid szívébe, és láthatta,
hogy alkalmas királynak.

Színezd ki a képet!
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2. történEt: Harc Góliáttal
Ez a történet arról szól, hogy: Isten ad bátorságot. Olvasd el:

1. Sámuel 
17:1-31

Góliát óriás volt a filiszteus
hadseregben. A filiszteusok nem
hittek Istenben. Az izráeliták és a
filiszteusok harcban álltak egymás -
sal. Az izráeliták bíztak Istenben.
Korábban, amikor bíztak Benne,
Isten sokszor meg segí tette őket,
hogy csatát nyerjenek.

Góliát minden nap odakiáltott az
izráelitáknak: „Válasszatok ki
magatok közül egy embert, hogy
harcoljon velem! Ha le tud győzni,
és megöl engem, akkor mi leszünk
a ti szolgáitok; de ha én győzöm le,
és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink.”

Minden alkalommal félelem szállta meg az izráelitákat, amikor hallották Góliát
kiabálását. Elfelejtették, hogy Isten velük van.

Mi volt az óriás neve? G __ __ __ __ __

Karikázd be azt a szót, ahogyan az izráeliták érezték magukat, amikor
meghallották Góliátot!

féltek         boldogok voltak          szomorúak voltak

Egy nap az apja elküldte Dávidot a csatába, hogy lássa, jól vannak-e a testvérei.
Mialatt ott volt, hallotta Góliátot kiáltozni, és látta, hogy mennyire félnek az emberek.

„Saul király nagy ajándékot ígért annak, aki megöli őt” mondták neki.

Isten azt ígérte, hogy gondoskodik az izráelitákról, ha bíznak Benne. Dávid bízott
Istenben, és mindenkinek azt mondta, hogy az Úr le tudja győzni Góliátot.

Színezd ki a betűket, amiből megtudod, kiben bízott Dávid!

AZ ÉLő ISTENBEN.
Saul király megtudta, hogy mit mondott Dávid, és érte küldött.

Színezd ki a képet!
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3. történEt: Góliát legyőzése
Ez a történet arról szól, hogy: Isten ad győzelmet. Olvasd el:

1. Sámuel 
17:32-51

Amikor Saul király megtudta, hogy Dávid arról beszél, hogy ő
megküzdene az óriás Góliáttal, magához hívatta Dávidot. 

Dávid azt mondta Saul királynak: „Felség, senkinek sem
kellene félnie ettől a filiszteustól! Megyek, és harcolok vele.”

Saul nem hitte el, hogy Dávid meg tud küzdeni Góliáttal. Dávid
csak egy pásztorfiú volt, Góliát pedig már hosszú ideje volt
katona.

Dávid azonban nagyon bátor volt. Amikor apja juhait őrizte, és
oroszlán vagy medve támadta meg a juhokat, Dávid meg tudta
ölni bármelyiket.

Írd be a hiányzó szavakat!

Dávid azt mondta, hogy meg tud küzdeni  G __ __ __ __ __ tal.

Dávid nagyon  b __ __ __ __  volt. Megölt egy 

o __ __ __ __ __ __ __ t  és  egy  m __ __ __ __ t  is.

Dávid elmesélte Saulnak, hogy mit tett. tud -
ta, hogy az Úr segít neki legyőzni Góliátot is.

Saul odaadta a fegyvereit Dávidnak, de azok
túl nagyok voltak neki. Dávid öt kövecskét
szedett a patakból, és nála volt a parittyája is. 

Amikor Góliát meglátta Dávidot, csak
nevetett. Azt gondolta, hogy könnyedén meg
tudja ölni Dávidot. Dávid bízott Istenben, hogy
segít neki. Követ tett a parittyájába, és kilőtte
vele. A kő az óriás homlokába fúródott. Góliát
a földre esett. 

Dávid odafutott, fogta Góliát kardját, és azzal
ölte meg őt. 

Dávid azért tudta legyőzni Góliátot, mert
bízott Istenben.

Színezd ki a képeket!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. történEt: élet Saulnál
Ez a történet arról szól, hogy: Isten védelmez. Olvasd el:

1 Sámuel 
18:1-16

Van jó barátod? Dávid legjobb barátja Jónátán, Saul király fia volt.

Saul nagyon örült, amikor Dávid megölte Góliátot. Dávid ezután Saul
királlyal és családjával élt.

Írd be a hiányzó szavakat!

Dávidnak volt egy jó  b __ __ __ __  ja, 

akit  J __ __ __ __ __ __ nak  hívtak, 

aki  Saul király  __ __ __  volt.

Dávid jó katona volt, és Saul
hamarosan parancsnokká nevezte
ki a seregben.

Egyszer Saul meghallotta, hogy az
asszonyok ezt éneklik az utcán:
„Megölt Saul ezer embert, Dávid
meg tízezer embert!”

Saul nagyon féltékeny lett Dávidra,
amikor ezt meghallotta. nem
szívesen gondolt arra, hogy az
emberek jobban szeretik Dávidot,
mint őt.

Következő nap, amikor Dávid a
hárfáján játszott a házban, Saul
nagyon mérges lett. Lándzsáját
Dávid felé dobta, de ő el tudott
hajolni az útjából. Isten megvédte
Dávidot.

Mi is bízhatunk Istenben, hogy vigyáz ránk!

Színezd ki a képet!


