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1. TörTéneT: Dávid menekül
ez a történet arról szól, hogy: ki Dávid legjobb barátja. Olvasd el:

1. Sámuel 
20:1-42

Saul király annyira irigy volt Dávid -
ra, hogy meg akarta ölni őt. Dávid -
nak el kellett rejtőznie, hogy bizton -
ság ban legyen.

Dávid legjobb barátja Jónátán, Saul
fia volt. Jónátán még időben tudta
figyelmeztetni Dávidot a veszélyre.
Időnként titokban találkoztak, és
beszélgettek Saul gonosz terveiről.

Ki akarta Dávidot megölni?
S __ __ __
Ki volt Dávid legjobb barátja?
J __ __ __ __ __ __

Milyen hálás lehetett Dávid amiatt, hogy van valaki, aki mellette áll!
Jónátán igazi barát volt. Segített megmenteni Dávid életét. A Bibliából
megtudhatjuk, hogy mennyire szerette Jónátán Dávidot.

Annyira, mint
saját magát.

Színezd ki a betűket és a képet!

Tudod-e, hogy az Úr Jézus szeret téged, és hogy a bará tod
akar lenni? Annyira szeret téged, hogy a saját életét adta
érted! Bízz hát Őbenne!
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2. TörTéneT: Dávid megkíméli Saul életét
ez a történet arról szól, hogy: Dávid megbocsát Saulnak. Olvasd el:

1. Sámuel 
24:1-22

Saul király és az emberei még mindig üldözték Dávidot. egyik alkalommal Dávid egy
barlangban rejtőzött el. Miközben ott rejtőzött, Saul bement a barlangba! Dávid
odalopózott, ahova Saul letette a köpenyét. Azután levágott egy darabot a ruhájából!
Saul ebből semmit sem vett észre.

Húzd alá a megfelelő szavakat!
Saul / Dávid levágott egy darabot  Saul / Dávid felső ruhájából.

A király nem sokkal ezután
kiment a barlangból. Dávid
követte és magával vitte a ruha -
darabot. „nézd, mi van nálam!” –
kiáltott Dávid. „Megöl het telek
volna!”

Saul király megdermedt. Felis -
merte, hogy milyen jó volt hozzá
Dávid, mert megkímélte az éle -
tét. Megígérte, hogy abbahagyja
Dávid üldözését.

Dávid nem akart hátat fordítani
Saulnak. Meg akart bocsátani
neki mindazért a rosszért, amit
Saul elkövetett ellene.

Isten is meg akarja bocsátani
nekünk a bűneinket. Az Úr
Jézus ezért halt meg a keresz -
ten.

Töltsd ki a hiányzó szavakat!

Dávid meg akart bocsátani  S __ __ __ nak.
Isten meg akar bocsátani  __ __ __ __ nk.
Az Úr Jézus meghalt a mi  b __ __ __ __ __ __ért.

Színezd ki a képet!
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3. TörTéneT: Dávid király lesz
ez a történet arról szól, hogy: Isten beváltja ígéreteit. Olvasd el:

1. Sámuel 31:1-16,
2. Sámuel 5:1-5

Saul meghalt a filiszteusokkal vívott szörnyű harcban. 

nem csak a király esett el, hanem a három fia is,
köztük Jónátán, Dávid legjobb barátja.

Tegyél a mondatok után pipát (4) ha igaz,
vagy keresztet (8) ha hamis.

1. Saul király meghalt a filiszteusok ellen

vívott harcban.  

2. Saul király két fia is meghalt.  

Dávid nagyon szomorú lett, amikor Jónátán
haláláról értesült. Írt egy éneket Jónátán nagy -
szerű barátságáról.

Jónátán nagy szeretettel volt Dávid felé, de Isten
Fia, az Úr Jézus szeretete felénk még nagyobb.

A Biblia azt tanítja a Galata 2:20 versben 

„Isten Fia szeretett engem, 

és önmagát adta
értem.”
Színezd ki a betűket és képet!

Új királyt kellett választani. Ki legyen az? A válasz erre természetesen Dávid volt!
Sok-sok évvel korábban Isten megígérte neki, hogy ő lesz egyszer a király. 
Most beteljesült Isten ígérete! A következő 40 évben Dávid volt Izráel királya.

Dávid mindvégig bízott Istenben, és Isten nem hagyta őt magára.
nekünk is bíznunk kell Istenben!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

4. TörTéneT: Dávid és Mefibóset
ez a történet arról szól, hogy: mennyire jóságos volt Dávid. Olvasd el:

2. Sámuel 
9:1-13

Amikor Jónátán meghalt, volt neki egy öt éves kisfia, Mefibóset. Aznap,
amikor az apja meghalt, egy csúnya baleset érte. Megsérült a lába és
ezért egész életére béna lett.

Írd be a hiányzó betűket, majd színezd ki Jónátán fiának a nevét!

Mef_b_s_t
évek teltek el. Mefibóset felnőtt, de sohasem
tudott rendesen járni.

egy napon Dávid magához hívatta a palotájába.

„ne félj” mondta a király. „Jónátán miatt jól
bánok veled.”

A király odaadta Mefibósetnek azokat a földeket,
amelyek Saulé és Jónátáné voltak.

Mindezeken túl, a királlyal együtt étkezhetett
minden nap. Dávid úgy bánt vele, mintha a saját
fia lett volna!

Töltsd ki a hiányzó szavakat!

Dávid  j __  volt Mefibósethez Jónátán  m __ __ __ __ .

Isten a családjába fogad minket az Úr Jézus miatt.
Amikor elfogadjuk Őt Megváltónknak és Urunknak,
az Ő gyermekeivé válunk!


