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Bibliatanulmányozó Feladatlap 

bibliai felfedező

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

Telefonszámod:
e-mail címed:
Aki javítani szokta:

1. RéSZ: Dávid élete
Királyválasztás Kulcsvers:

Apostolok Csel.
13:22

Olvasd el:
1. Sámuel 

16:1-13
Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltárok 78: 70-72 
•  Apostolok Cselekedetei 13: 20-23

Dávid Izráel első királyának uralkodása alatt nőtt fel.

K: Olvasd el az 1. Sámuel  15:1-3 és a 10-11. verseket. 
Ki volt a király és miért vetette el Isten?

Isten elküldte szolgáját, Sámuelt, hogy felkenjen egy királyt, aki az előző helyére fog
lépni.

K: A kérdésekre válaszolva ki tudod tölteni a szóhálót és többet megtudhatsz Sámuel
küldetéséről.

1. Mit kellett megtöltenie Sámuelnek olajjal?
2. Mit szemelt ki Isten Isai fiai közül?
3. Hogyan mentek Sámuel elé a vének?
4. Kitől tartott Sámuel, hogy megöli őt?
5. Mi volt a város neve, ahol Sámuel 

felkente az új királyt?
6. Mit akart bemutatni Sámuel?

K: Karikázd be a szóhálóban Isten szolgájának a nevét!

Isai fiai ott álltak Sámuel előtt.

K: Jelöld meg azoknak a nevét, akik meg lettek említve, majd karikázd be, hogy
Isainak hány fia volt összesen!

Eliáb Netanél Raddaj Abinádáb Samma Ócem
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ÖSSZESEN:

2. oldal

K: Mi volt az a legidősebb fiúban, ami Sámuelnek megtetszett?

K: Mi az, amit az Úr többre értékel, mint a kinézetünk?

A külső megjelenésünk másokat becsaphat, de Istent nem tudjuk megtéveszteni! Ő tudja jól, hogy
milyenek vagyunk. Tudja, hogy a szívünk igaz-e az Ő szemében.

Akiket Isai fiai közül Sámuel látott, egy sem volt Isten választottja!

K: Válaszolj az alábbi kérdésekre és írd le, hogy melyik versekben vannak a válaszok!
1. Ki volt a leendő király?

2. Mi volt a foglalkozása, mielőtt Isten kiválasztotta?

K: Mit mondott Isten Sámuelnek, amikor az új király ott állt előtte?

K: Írd ki a KULCSVERSBŐL, hogy mit mondott Isten Dávidról!

Amikor Dávid ott állt Sámuel előtt, Isten
szíve örvendezett! Ahogy ezt a fiatal fiút
figyelte amint felnőtt, olyan dolgokat hallott
és látott Isten, amelyek kedvesek voltak
számára! Dávid szerette Istent és mindig
Neki akart engedelmeskedni. A bizalmát is
teljesen Istenbe vetette 

Emiatt különbözött nagyon Saultól. Milyen jó
példa számunkra! Nekünk is mindig bíznunk
kell az Úrban és engedelmeskednünk Neki.

K: Írd be a hiányzó szavakat, hogy megtudd mit tett Sámuel Dáviddal! (16:13)

„Sámuel pedig fogta az  ................ szarut, és  ...........................  Dávidot a  ...................... jelenlétében.

Akkor az  .......   ................... szállt Dávidra.  .....................  pedig elindult, és elment .........................”

Vers:

Vers:
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint

C7

2. RéSZ: Dávid élete
Góliát legyőzése Kulcsvers:

1. Sámuel 17:47

Olvasd el:
1. Sámuel 16:14-

19; 17:12-52

Ajánlott további olvasásra: • Zsoltárok 108:12-13  • 1 Korinthus 15:57  • Efézus 6:10-18

Sámuel látogatását követően Dávid tovább őrizte apja juhait. Az 1. Sámuel  16:14-21-ből azonban
kiderül, hogy Dávid Saul királyt is szolgálta a lantjátékával és azzal, hogy a fegyverhordozója lett.

K: Olvasd el az 1. Sámuel 16:18-at és írd le az UTOLSÓ dolgot, amit Saul egyik legénye mondott
Dávidról!

Ez mindennél fontosabb volt!

Mialatt Dávid Sault szolgálta, a filiszteusok támadásra készültek Izráel ellen. Dávid három bátyja is
csatlakozott a sereghez, hogy megvívjon az ellenséggel. Időnként Dávidnak haza kellett mennie,
hogy gondot viseljen apja juhairól.

K: Fejtsd meg a keresztrejtvényt, hogy többet megtudj Dávidról, akit az apja elküldött, hogy
látogassa meg a seregben szolgáló testvéreit.

Vízszintes:
2. Dávid kenyér mellett ezt vitt a testvéreinek.
3. Góliát „csúfolta az ....... Isten seregét”. 
4. Ezt vitt Dávid az ezredesnek.
7. Dávid legidősebb bátyja.
9. A völgy neve, ahol a két sereg csatázott.
10. Ennyi napon keresztül jelent meg a filiszteus

óriás az izraeliták előtt.
11. Dávid apjának neve.

Függőleges:
1. Ezt bízta Dávid egy bojtárra.
2. A filiszteus óriás neve.
5. Ennyi kenyeret vitt magával Dávid.
6. Góliát megjelent ..... és este. 
8. Saul rokona, akit feleségül ajánlott fel

annak, aki legyőzi a filiszteus óriást.

K: Mindenki félt a filiszteus óriástól. Mit mondott Dávid Saulnak, amikor a király érte küldött?
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ÖSSZESEN:

4. oldal

K: Olvasd el a 37. verset! Miért gondolta Dávid, hogy képes lesz legyőzni a filiszteust?

K: Válaszolj IGAZ-zal vagy HAMIS-sal az alábbi állításokra! Válaszodat bizonyítsd az igehelyek
megadásával!

Dávid megölt egy oroszlánt és egy farkast. ..................... vers: ..........

Dávid felpróbálta Saul fegyverzetét. ..................... vers: ..........

Dávid Saul kardját is magával vitte, hogy megküzdjön Góliáttal. ..................... vers: ..........

Dávid négy sima kövecskét választott egy patakból. ..................... vers: ..........

K: Mit mondott Góliát Dávidnak, amikor először meglátta őt?

K: Olvasd el a 45-47. verset, és írj le egy kifejezést mindegyik versből, amelyik kifejezi azt, hogy
Dávid nem a saját erejében, hanem teljes mértékben az Úrban bízott!

Dávid végül legyőzte Góliátot és nagy győzelmet szer -
zett királyának és országának. Az Úr Jézus Krisztus a
golgotai kereszten még nagyobb győzel met aratott a
Sátán felett, így lehetővé tette számunkra, hogy meg -
mene küljünk. Ha hiszünk Benne és elfogadjuk Őt, mint
Urunkat és Megváltónkat, a mi életünkben is meg -
tapasz talhatjuk az Ő győzelmét a bűneink és a Sátán
felett. 

Miután megmenekültünk, a Sátán - ahogyan korábban Góliát is tette - állandóan „kihív” minket, és
kísértések által próbál meg rávenni arra, hogy vétkezzünk. Olyannak kell lennünk, mint Dávid és bízni az
Úr erejében, hogy segít és megszabadít bennünket. Az Újszövetségben Pál a keresztyén életet egy
harchoz hasonlította és hangsúlyozta, hogy „Isten fegyverzetét” kell magunkra öltenünk. (Olvasd el az
Efézus 6:10-18-at!)

K: Írd le az Efézus 6:10-et, hogy megtudd, kinek az ereje által győzhetünk!

K: Ki az az ellenség, akivel szembe kell néznünk?

K: Mire utal Pál amikor a „Lélek kardjáról” ír az Efézus 6:17-ben?

47 vers

46 vers

45 vers
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NEVED:bibliai felfedező
Bibliatanulmányozó Feladatlap  4. szint
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3. RéSZ: Dávid élete
Nehézségek kezelése Kulcsvers:

Zsidók 13:5-6

Olvasd el:
1. Sámuel 

18:1-23; 19:1-18

Ajánlott további olvasásra:  •  Zsoltárok 139:7-12  •  Zsoltárok 140:1-8  •  Róma 12:17-21

Dávid győzelme Góliát felett kivívta Saul király elismerését. Saját házába vitte Dávidot, aki ott
összebarátkozott Saul fiával.

K: Dávid barátjának a neve:

K: Mit tett Saul fia, hogy kimutassa Dávid iránt érzett igaz és hűséges barátságát?

Dávid katonaként is nagyon sikeres volt, ezért a király előléptette őt. Amikor azonban egy
alkalommal Dávid visszatért egy csatából, az izraelita asszonyok jobban dicsérték őt, mint a királyt.

K: Mit mondtak?

K: Ez nagyon felbőszítette a királyt. Mitől félt Saul, hogy mi fog történni?

A büszkeség és az irigység két szörnyű bűn, amelyet mindannyiunknak kerülni kell! Ebben a törté -
net ben látni fogjuk, hogyan vezetnek az ilyen bűnök még nagyobb bűnök elkövetéséhez.

K: Ezután mivel próbálkozott Saul Dávid ellen? (18:10-11)

A 18. rész 10-16. versekben kétszer fordul elő egy kifejezés, amely rámutat, miért volt sikeres Dávid
a csatákban, hogyan tudott megmenekülni, sőt még azt is, hogy miért félt tőle Saul.

K: Írd le ezt a kifejezést és add meg az igehelyet is, ahol megtaláltad!

Isten nagyra becsülte Dávid hitét és megóvta őt, mint Izráel jövendő királyát. Az Úr Jézus minden
benne hívőt biztosít arról, hogy jelen van az életében.

K: Írd le Isten ígéretét a Kulcsversekből és azt is, hogy mi ennek az eredménye!

Versek:          és 
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ÖSSZESEN:

6. oldal

Úgy tűnik, hogy Dávidot egyik nehézség érte a másik után.

K: Egészítsd ki az alábbi mondatokat, hogy megtudd, mit tervezett Saul ezek után (18:17-23)!
Karikázd is be a hiányzó szavakat a Szókeresőben! A szavak vízszintesen, függőlegesen vagy
átlósan, előre vagy visszafelé írva vannak elrejtve.

1. Saul feleségül akarta adni Dávidhoz idősebbik lányát,
akinek a neve ............................. volt.

2. Saul kérte, hogy Dávid legyen az ő vitéze és harcolja az Úr
...............................

3. Saul végül máshoz adta idősebbik lányát. A férfi neve
............................... volt.

4. Saul másik lánya, .............................. megszerette Dávidot.
5. Saul azt mondta Dávidnak: „Ezúttal a ...................... leszel.”
6. Saul azt remélte, hogy a filiszteusok ................................... Dávidot a csatában.

K: A bekarikázott betűtől elindulva balról jobbra soronként olvasd össze a betűket, és megtudod,
miért nem sikerült Saul gonosz terve, és miért győzedelmeskedett Dávid!

A 19. részt olvasva láthatjuk, hogy Saul még mindig kereste az alkalmat, hogy megölhesse Dávidot.
Ahogy Saul, a Sátán sem adja fel sohasem! Állandóan kísért bennünket és le akarja rombolni az
életünket olyan dolgokkal mint például az alkohol, a kábítószer vagy az erkölcstelenség. Az a célja, hogy
meg nehe zít se és boldogtalanná tegye az életünket, különösen ha keresztyének vagyunk.
Dávid viszont nem fizetett gonosszal a gonoszért!

K: Jónátán Dávid védelmére kelt az apjával szemben (19:4-5). Írd le ez alapján, hogy milyen módon
volt hűséges Dávid a királyhoz!

Saul Jónátánnak tett ígérete ellenére (lásd a 6. verset) újból megpróbálta a lándzsájával falhoz szegezni
Dávidot.

K: Írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, hogyan segítette Dávidot felesége a szökésben!

Nem biztos, hogy a mi életünk is állandó veszélyben van, ahogy Dávidé volt, ám mindannyiunknak
szembe kell néznie próbákkal és nehézségekkel. Dávid Istenben való hite képessé tette őt arra, hogy
tovább menjen és ne adja fel.

Tudod, hogy az Úr Jézussal való személyes barátság és az, hogy Ő nap mint nap veled van, segít
szembenézned az élet problémáival?
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4. RéSZ: Dávid élete
Másokkal való törődés Kulcsvers:

2. Sámuel  9:1

Olvasd el:
1. Sámuel 

20:12-17; 20:42
2. Sámuel 9:1-13

Ajánlott további olvasásra:  •  2. Sámuel 4:4  •  Efézus  2:1-10

Dávid élete még mindig veszélyben forgott, hiszen Saul üldözte őt, ahogy az 1. Sámuel  20-ban
olvashatod. Jónátán viszont figyelmeztette Dávidot. Mielőtt elváltak egymástól, Jónátán
megígértetett Dáviddal valamit.

K: Olvasd el az 1. Sámuel  20:14-15-öt és írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, mi volt ez az ígéret!

Ettől kezdve Dávid, üldözött volt amíg király
nem lett. Bár kétszer is könnyen megöl hette
volna, mégis megkímélte Saul életét (lásd 1.
Sámuel 24 és 26. fejezet).

Aztán egy nap Dávid meg hallotta a szörnyű
hírt, hogy Saul és Jónátán is meghalt egy
ütközet során. Ennek lett a következménye,
hogy Dávid lett a király. Először Júda (2.
Sámuel 2), később pedig egész Izráel királya
lett, ahol 40 éven keresztül uralkodott.

A Sámuel 2. könyvéből olvasott igeszakasz egyfajta összegzése annak, amit Dávid uralkodása alatt
tett. Egy nap azon az ígéretén gondolkodott, amelyet Jónátánnak tett évekkel korábban.

K: Mit szeretett volna tenni Dávid?

K: Húzd át a HELYTELEN szavakat, hogy megtudd, mi történt ezután!

Dávid beszélt kívánságáról  ZIMRIVEL / CIBÁVAL / CÁDÓKKAL,  aki Saul házához 

tartozó  SZOLGA / KATONA / éNEKES volt. Dávid ugyanis megtudta, hogy 

Jónátánnak van egy  FIA / LÁNYA / UNOKÁJA,  aki  VAK / LEPRÁS / BéNA, 

és  MÁKÍRBAN / LÓDEBÁRBAN / AMMIéLBEN  lakik.

K: Keresd ki és olvasd el a 2. Sámuel 4:4-et! Írd le SAJÁT SZAVAIDDAL, mi történt Jónátán
fiával, amikor még 5 éves volt!
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Pontszámok (a javító tanár tölti ki)

1. RÉSZ:

2. RÉSZ:

3. RÉSZ:

4. RÉSZ:

Összesen:

Eddigi összes pontod:

K: Válaszolj IGEN-nel vagy NEM-mel az alábbi állításokra!

Jónátán fiát Mefibósetnek hívták. ...............

Amikor megérkezett, csak megállt a király előtt. ...............

Amikor meglátta Dávidot, félni kezdett. ...............

K: Írj ide a 7. versből három olyan dolgot, amit Dávid mondott Jónátán fiának!

K: Válaszolj az alábbi kérdésekre! A válaszaid zárójelben írt betűit sorrendbe téve írd
le a KULCSSZÓT!

1. Mi volt a beosztása Cíbának Saul udvarában?   ................................
(4. és 5. betű)

2. Hogy hívták Jónátán fiát?  ..................................................................
(2. és 8. betű)

3. Hogyan nevezte magát Jónátán fia?   ......................   ........................
(8. és 11. betű)

4. Hol lakott Jónátán fia Dáviddal együtt?   ............................................
(2. és 10. betű)

A KULCSSZÓ

A Kulcsszó azt jelenti, hogy valaki kedvéért kedvesnek lenni egy olyan emberhez, aki
ezt nem érdemli meg. 

Dávid ilyen kedvességet mutatott Mefibóset felé, annak édesapja, Jónátán iránt érzett
nagy szeretete miatt. Ez Isten üdvtervét ábrázolja, aki ilyen szeretetet mutat felénk az
Úr Jézus Krisztuson keresztül.

Mefibósethez hasonlóan mi is tehetetlenek vagyunk a bűneink miatt. Azonban ha az Úr
Jézusba vetjük bizalmunkat, Isten nemcsak hogy megbocsát nekünk, de családjába is
fogad és gazdagon megáld! Nem azért, mert megérdemeljük, hanem az Úr Jézus
személyéért és azért, amit Ő tett a kereszten.

Ha elgondolkodunk Dávid életén, láthatjuk, hogy szíve tiszta volt és Istenbe vetett hite
szilárd. Minden helyzetben bízott Istenben, legyen az jó vagy rossz, és Isten szeretetét
mások felé is kifejezte.

Bárcsak mi is ugyanígy vágynánk megismerni és szolgálni az Úr Jézust!
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