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1. TörTénET: Királyválasztás
Kulcsvers:

1. Sámuel 16:7

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Sámuel 

16:1-13

Ha neked kellene királyt választanod,
milyen embert választanál? Olyan valakit,
aki magas, jóképű és erős, ugye?

Isten azt mondta Sámuelnek, hogy menjen
el Betlehembe, mert Ő Isai egyik fiát
választotta új királynak. Sámuel próféta
volt, vagyis olyan valaki, aki elmondta az
embereknek, amit Isten üzent nekik.

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

K: Hova kellett mennie Isten utasítására? B __ __ __ __ __ __ __

Amikor Sámuel meglátta Isai első -
szülött fiát, az erős és jóképű Eliábot,
azt gondolta magában: Biztosan ő az,
akit Isten választott. 

Isten azonban ezt mondta neki: 
„Az ember azt nézi, ami a szeme előtt
van, de az Úr azt nézi, ami a szívben
van.”

Tehát nem Eliáb lett a választott.
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öSSzESEn:

2. oldal

K: Mit mondott Isten Sámuelnek? Egészítsd ki a szavakat!

„Az ember azt   n __ __ __,  ami a   sz __ __ __  előtt van, 

de az   __ __   azt nézi, ami a   sz __ __ __ __ __   van.”

Ezután Sámuel meglátta a második fiút, Abinádábot. „Őt sem választotta az Úr” mondta
Sámuel. Isai hívatta mind a hét fiát. Amikor Sámuel látta mind a hetet, ezt mondta: „Az Úr nem
választotta egyiket sem.”

K: Isai hány fiát látta Sámuel? Karikázd be a helyes választ!

1        3        5        7        9

Szegény Sámuel bizonyára arra gondolt, hogy
hibázott. Ekkor azonban megtudta, hogy van
még egy fiú! Dávid kinn volt a mezőn, éppen a
juhokat őrizte. 

„Küldj érte!” mondta Sámuel Isainak.

Amikor Dávid belépett, Isten ezt mondta: „Ő az!”

Sámuel olajat kent Dávid fejére, ami annak a jele
volt, hogy egyszer majd Dávid lesz a király.

K: Írd be a válaszokat a keresztrejtvénybe!

1. Dávid éppen ezeket őrizte.

2. Isten őt választott ki a következő királynak.

3. Sámuel Betlehembe ment, hogy 

új  ...  válasszanak.

4. Dávid apjának a neve. 

Isten Dávidot választotta, mert Ő tudta, hogy valójában milyen is Dávid. Ha mi nézzük az
embereket, csak azt láthatjuk, hogy milyen a külsejük.

Még akkor sem láthatjuk az emberek gondolatait, ha röntgen képeket nézünk. Egyedül Isten
láthat a szívünkbe, és láthatja, hogy milyen emberek vagyunk valójában.
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bibliai felfedező
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nEvED:C6

2. TörTénET: Harc Góliáttal
Kulcsvers:

1. Sámuel 17:26

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Sámuel 

17:1-31

Az izráeliták gondban voltak. Harcban álltak a
filiszteusokkal. A filiszteusok részéről az a javaslat
született, hogy a csata kimenetele egy filiszteus és
egy izráeli közötti harcban dőljön el. 

A gond az volt, hogy a filiszteusok részéről az óriás
Góliát állt ki a küzdelemre. Majdnem három méter
magas volt! Melyik izráeli merne kiállni vele
szemben?

A filiszteusok az egyik hegyen sorakoztak fel, az
izráeliták a szemközti hegyen, közöttük pedig egy
völgy húzódott. 

K: Írd be a hiányzó betűket!

Ki állt harcban az izráelitákkal?   A  f __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Mi volt a filiszteus óriás neve?   G __ __ __ __ __ 

Góliát minden nap felszólította az izráelitákat, hogy küldjenek harcolni ellene egy embert,
és minden alkalommal félelem szállta meg az izráelitákat, amikor hallották őt, Saul királyt is
beleértve. A király ajándékot ígért annak, aki harcba száll Góliáttal. 

Dávid a juhokat őrizte Betlehemben. 
Három bátyja volt ott a csatában.

K: Mit csinált Dávid?

Ő __ __ __ __ __     a    j __ __ __ __ __ __ . /4
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öSSzESEn:

4. oldal

Egy nap az édesapja elküldte Dávidot, hogy nézze meg, jól van-e három bátyja.

Amikor Dávid a csata helyszínére érkezett, hallotta Góliátot, aki azt kiáltozta az izráelitáknak,
hogy küldjenek ellene harcba valakit.

Minden izráelita félt. Dávid elkezdett kérdezősködni. Meg volt döbbenve, hogy nincs senki, aki
harcolna Góliáttal.

K: A következő mondatok közül pipáld ki (4) az igazakat, és tegyél 8-et a hamis állítások
mögé!

Dávid hallotta Góliátot, ahogy az izráelitáknak kiáltozott.

Dávid egyik bátyja felajánlotta, hogy harcol Góliáttal.

Minden izráelita nagyon félt. 

Dávid elhatározta, hogy visszamegy a juhaihoz.

K: Színezd ki a fenti képet és Dávid szavait!

„Ki ez a filiszteus, hogy gyalázni meri 

az élő Isten
seregét?”

1. Sámuel 17:26

Amikor Saul, Izráel királya meghallotta, hogy mit mondott Dávid, érte küldött.
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bibliai felfedező
Bibliaismereti Feladatlap  2. szint

nEvED:C6

3. TörTénET: Góliát legyőzése
Kulcsvers:

1. Sámuel 17:47

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Sámuel 
17:32-51

Egy fiatal fiú akart megküzdeni az óriás Góliáttal! El tudod
képzelni, hogy mit írtak volna erről az újságok?

Amikor Saul király meghallotta, hogy mit mondott Dávid,
magához hívatta őt.

K: Írd be a hiányzó magánhangzókat a következő mondat -
ba, hogy megtudd, mit mondott Dávid Saulnak!

„Elm __ gy   a   te   sz __ lg __ d, 

és   megv __  v   ezzel a  filiszte __  ssal.”

Saul azt gondolta, hogy Dávid túl fiatal ahhoz, hogy
megküzdjön Góliáttal. De Dávid hozzá volt szokva a
veszélyhez. Pásztoréletéről mesélt Saulnak. Isten segített
neki, hogy megvédje a juhokat a vadállatoktól. Ezt mondta:
„Megöltem egy oroszlánt és egy medvét, és Góliáttal is
ugyanezt fogom tenni.”

K: Ki mentette meg Dávidot az oroszlántól és a medvétől? Húzd alá a helyes választ!

Isten             Saul             Góliát

Saul ezután ezt mondta: „Menj el, az Úr legyen veled!” Azt javasolta, hogy Dávid vegye fel
a király páncélját, de az túl nagy volt neki. Dávid le is vette. Miután kiválasztott öt követ a
patakból, magához vette a parittyáját, és harcba indult Góliát ellen.

K: Színezd ki azt a tárgyat, amit Dávid magával vitt a Góliát elleni harcba!

pajzs sisak parittya kard
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öSSzESEn:

6. oldal

Amikor Góliát meglátta Dávidot közeledni, nem
gondolta, hogy veszélyben van. Dávid ezt mondta: 
„Az Úr nevében megyek ellened.”

Mialatt Góliát közeledett felé, Dávid követ tett a
parittyájába, és elröpítette. A kő Góliát homlokába
fúródott, és az óriás a földre esett.

Dávid odarohant, fogta az óriás kardját, és megölte
Góliátot.

K: Írd be a válaszokat a keresztrejtvénybe!

1. Ki ölte meg Góliátot?

2. Hány kövecskét vett ki Dávid a patakból?

3. Ki segített Dávidnak?

4. Hány követ használt Dávid?

Dávid meg tudta ölni Góliátot, mert bízott Istenben. nekünk nem kell óriások ellen harcolni, de
nekünk is van ellenségünk.

K: Ha meg akarod tudni, ki ez az ellenség, akkor írd le az alábbi dolgok kezdőbetűit!

A Sátán másik neve: ördög. Azt akarja, hogy rossz dolgokat tegyünk. Amikor az Úr Jézus
meghalt a kereszten, legyőzte a Sátánt. Ha hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, Isten segíteni fog
nekünk, hogy megnyerjük a Sátán elleni csatát.
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4. TörTénET: élet Saulnál
Kulcsvers:

1. Sámuel 18:14

Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni!

Olvasd el:
1. Sámuel 

18:1-16

Amikor megölte Góliátot, Dávid lett a hős! Saul azt
akarta, hogy maradjon nála, és ne menjen vissza
Betlehembe. Dávid nagyon jó katona volt, és hama -
rosan előléptették a seregben.

Saul fia, Jónátán lett a legjobb barátja. A királyfi egész
életében hűséges maradt Dávidhoz, még akkor is,
amikor a dolgok rosszra fordultak. Jó dolog, ha olyan
barátaink vannak, akik nem változnak. 

K: Írd be a neveket a keresztrejtvénybe!

1. Így hívták a királyt.
2. Így hívták a király fiát.
3. Őt ölte meg Dávid.
4. Az ő legjobb barátja volt Jónátán.

érzel néha féltékenységet amiatt, hogy valaki valamit nálad jobban csinál? A féltékenység
helytelen cselekedetekhez vezethet. Egyszer Saul asszonyokat hallott énekelni:

Saul féltékeny lett Dávidra, amikor
meghallotta az asszonyok énekét.
Annyira féltékeny lett, hogy meg
akarta ölni Dávidot.

Következő nap Dávid a hangszerén játszott. Saul hallotta őt, és felé dobta a lándzsáját, de
Dávid ki tudott térni az útjából. Egy másik alkalommal Saul újból megpróbálta megölni őt a
lándzsájával, de akkor sem sikerült neki.
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Megölt Saul ezer embert, 
Dávid meg tízezer embert! 
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. TÖRTÉNET:

2. TÖRTÉNET:

3. TÖRTÉNET:

4. TÖRTÉNET:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Írd le az alábbi rajzok kezdőbetűit, hogy megtudd, milyen hangszeren játszott
Dávid!

K: Helyezd el a szavakat az alábbi mondatokban!

ölni      tízezer      féltékeny      ezer      kétszer

Saul  ______________  lett, mert hallotta az asszonyokat így énekelni:

„Megölt Saul  ____________  embert, Dávid meg  _______________  embert!”

Saul meg akarta  ____________  Dávidot.

Saul  ____________  dobta a lándzsáját Dávid felé.

Saul elkezdett félni, mert látta, hogy Isten Dáviddal van. Ezer embert bízott
Dávidra, és elküldte a háborúba. A csatában Dávid vezette az embereket, és
győztek. Ez még népszerűbbé tette őt az emberek szemében. Ettől Saul még
féltékenyebb lett, és még jobban félt.

K: Színezd ki azokat a betűket,
amelyekben pont van! Így
megtudhatod, ki segítette és
védte meg Dávidot.

Dávid bízott Istenben, és Isten megvédte őt, amikor Saul az életére tört. Ha
keresztények vagyunk, tudhatjuk, hogy Isten gondoskodik rólunk mindenkor.

K: Színezd ki és tanuld meg a kulcsvers alábbi részét! 

„Vele volt az Úr.”
1. Sámuel 18:12
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