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Lekcja 1:

Dawid ucieka

Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

1 Samuela
20,1-42

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

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

Oceny

(Do naniesienia przez
prowadz¹cego)

Z³oty wiersz

Suma ............................
Ogó³em ........................

1 Samuela 20,17
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Król Saul zacz¹³ zazdroœciæ Dawidowi do tego
stopnia, ¿e kilkakrotnie chcia³ go zabiæ. Dawid
musia³ wiêc stale uciekaæ próbuj¹c znaleŸæ
bezpieczne miejsce.
Jednak¿e Jonatan, syn Saula, pozosta³
prawdziwym przyjacielem Dawida i obieca³, ¿e
zrobi wszystko, co tylko mo¿liwe, aby
uratowaæ ¿ycie Dawidowi.
Wstaw s³owa we w³aœciwe miejsca:
Dawid Dawida Dawidowi Saul Jonatan
1. S __ __ __ chcia³ zabiæ D __ __ __ __ __ .
2. D __ __ __ __ i J __ __ __ __ __ __ byli dobrymi przyjació³mi.
3. J __ __ __ __ __ __ obieca³ pomóc D __ __ __ __ __ __ __ .

6

Nadszed³ czas, gdy król Saul przygotowa³ wielk¹ uroczystoœæ, która trwa³a przez kilka
dni. Król oczekiwa³, ¿e Dawid bêdzie obecny, poniewa¿ by³ ziêciem królewskim. Dawid
jednak nie przyszed³ na to œwiêto, poniewa¿ grozi³o mu niebezpieczeñstwo. Na drugi
dzieñ Saul zauwa¿y³, ¿e nie ma Dawida i zapyta³ o niego Jonatana. Jonatan próbowa³
wyjaœniæ swojemu ojcu, dlaczego nie ma Dawida. Saul jednak nie s³ucha³, lecz bardzo
siê rozgniewa³ i rzuci³ w Jonatana w³óczni¹, poniewa¿ uwa¿a³, ¿e Jonatan stoi po stronie
Dawida.
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Kto by³:
1. Królem? S __ __ __ .
2. Synem króla? J __ __ __ __ __ __ .
3. Ziêciem króla? D __ __ __ __ .
4

4. Nieobecny na uroczystoœci? D __ __ __ __ .

Tego dnia Jonatan upewni³ siê, ¿e jego ojciec zabije Dawida, jeœli tylko go z³apie. Chcia³
wiêc ostrzec Dawida o gro¿¹cym mu niebezpieczeñstwie, wiêc opuœci³ uroczystoœæ
i poszed³ go poszukaæ.
W koñcu obaj przyjaciele spotkali siê w polu i mogli przez chwilê porozmawiaæ ze sob¹.
Uporz¹dkuj litery w s³owach w nawiasach.
1. Jonatan opuœci³ (czyroustoœæ) __ __ __ __ __ i poszed³ szukaæ
(Dadwai) __ __ __ __ __ .
4

2. Dawid (kry³u) __ __ __ __ __ siê w (lupo) __ __ __ __.
Jonatanowi nie³atwo by³o przyznaæ, ¿e król Saul nienawidzi Dawida i to tak bardzo, ¿e
planuje go zabiæ. Poniewa¿ jednak Jonatan kocha³ Dawida, by³ wierny w stosunku do
niego i powiedzia³ mu ca³¹ prawdê. Z³oty wiersz mówi nam, ¿e
Jonatan mi³owa³ Dawida

6
Pokoloruj s³owa.
Po chwili przyjaciele musieli siê rozstaæ. Jonatan wróci³ do miasta, a Dawid poszed³,
aby znowu siê ukryæ. By³ bardzo wdziêczny, ¿e ma prawdziwego przyjaciela, który
pomóg³ mu uratowaæ ¿ycie. Ka¿dy z nas mo¿e mieæ Pana Jezusa za przyjaciela. Pomyœl,
jak bardzo On nas kocha – do tego stopnia, ¿e umar³ za nas. Kiedy zaufamy Mu, staje
siê nie tylko naszym Zbawicielem, ale równie¿ naszym wiernym Przyjacielem.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Dawid darowuje ¿ycie Saulowi
1 Samuela
24,1-22

Z³oty wiersz:

Efezjan 4,32
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Pewnego dnia Saul us³ysza³, ¿e Dawid
ukrywa siê w tej czêœci kraju, gdzie by³o du¿o
ska³ i jaskiñ. Wzi¹³ ze sob¹ 3000 najlepszych
swoich ¿o³nierzy i zacz¹³ go szukaæ. Dawid
i jego ludzie ukryli siê w g³êbokiej jaskini.
Wtedy zdarzy³o siê, ¿e Saul wszed³ do tej
jaskini nie wiedz¹c, ¿e ten, którego szuka³,
by³ w œrodku!
Ludzie, którzy byli z Dawidem szepnêli mu
do ucha: Teraz masz szansê, aby go zabiæ.
Dawid jednak nie zabi³ Saula. Saul, pomimo
wszystkich swoich z³ych uczynków, by³ królem,
którego Bóg namaœci³, aby rz¹dzi³ swoim ludem.
Zabicie go by³oby grzechem w oczach Bo¿ych.
Wpisz PRAWDA lub NIEPRAWDA obok poni¿szych zdañ.
1. Dawid i jego ludzie ukryli siê w lesie.

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

2. Saul i 3000 ¿o³nierzy poszukiwali Dawida.

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

3. Dawid nie zabi³ Saula, bo wiedzia³, ¿e to jest z³e.

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

6

Dawid jednak¿e bardzo cicho przyczo³ga³ siê do
miejsca, gdzie le¿a³ Saula p³aszcz. W ca³kowitej ciszy
uci¹³ kawa³ek p³aszcza. Potem po cichu zanurzy³ siê w
ciemnoœci jaskini i czeka³ a¿ Saul wyjdzie. Wtedy
wsta³, wzi¹³ do rêki kawa³ek p³aszcza i stan¹³ u wejœcia
do jaskini. Zawo³a³ g³oœno na króla. Król gdy go
us³ysza³, rozgl¹dn¹³ siê dooko³a. By³ zaskoczony, gdy
zobaczy³ stoj¹cego tam Dawida.

M C7/2

Odpowiedz na te pytania.
1. Kto pierwszy wyszed³ z jaskini? .............................
2. Co mia³ w rêku Dawid, gdy wyszed³ z jaskini? ..........................................

4

- Popatrz - zawo³a³ Dawid, podnosz¹c do góry kawa³ek p³aszcza. - Mog³em ciê zabiæ.
Ale nie zrobi³bym czegoœ takiego. Dlaczego ty
chcesz mnie zabiæ? Nie zrobi³em ci ¿adnej
krzywdy.
Takimi s³owami Dawid przekonywa³ Saula, ¿e jest
niewinny. Serce króla zmiêk³o. Zda³ sobie sprawê,
¿e Dawid by³ dobry dla niego, darowuj¹c mu
¿ycie. Zaprzesta³ wiêc œcigania Dawida
(przynajmniej na jakiœ czas) i odszed³ do swojego
pa³acu.
Dawid umia³ przebaczaæ. Nie chcia³ mœciæ siê
na Saulu.
Czy wiesz, ¿e Bóg chce przebaczyæ nam ca³e z³o, które robimy? On mo¿e to uczyniæ,
poniewa¿ Pan Jezus umar³ za nasze grzechy.
Wstaw brakuj¹ce litery, aby odpowiedzieæ na poni¿sze pytania.
1. Co Bóg chce nam uczyniæ?
P __ __ __ b __ __ __ __ __
2. Kto za nas umar³? P __ __

nam

g __ __ __ __ __ y .
6

__ __ z __ s .

Gdy wierzymy w Pana Jezusa i mamy odpuszczone nasze grzechy, powinniœmy staraæ
siê odpuszczaæ innym, kiedy wyrz¹dzaj¹ nam krzywdê.
Pokoloruj litery z³otego wiersza, który mówi nam:
B¹dŸcie jedni dla drugich uprzejmi,

jak i wam Bóg odpuœci³ w Chrystusie.
Uwagi prowadz¹cego

4
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Dawid zostaje królem
1 Sam. 3,1-6
2 Sam. 5,1-5

Z³oty wiersz:

2 Samuela 5,4
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Król Saul wyruszy³ na wojnê z s¹siaduj¹cym z Izraelem narodem.
Za pomoc¹ poni¿szego alfabetu obrazkowego odkryj nazwê tego
narodu.

Y
Ta wojna zakoñczy³a siê klêsk¹. Trzech synów Saula zosta³o zabitych. Jednym
z nich by³ Jonatan - dobry przyjaciel Dawida.

4

Napisz TAK lub NIE obok poni¿szych stwierdzeñ.
1. Przeciwko królowi Saulowi walczyli Amalekici.

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

2. Trzech synów Saula zosta³o zabitych.

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

3. Jonatan w czasie walki nie zosta³ zraniony.

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

4. Dawid i Jonatan byli dobrymi przyjació³mi.

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

Król Saul zosta³ ciê¿ko zraniony strza³¹. Poprosi³
wtedy jed-nego ze swoich ludzi, aby wyci¹gn¹³ miecz
i zabi³ go.
Chcia³, aby ¿o³nierz go zabi³, bo ba³ siê, ¿e
Filistyñczycy wezm¹ go do niewoli i bêd¹ torturowaæ.
Jednak ¿o³nierz nie chcia³ zabiæ swojego króla, tak
wiêc Saul wzi¹³ swój w³asny miecz i rzuci³ siê na
niego.

M C7/3

Zaznacz prawid³ow¹ odpowiedŸ.
Kto zabi³ króla Saula?
Filistyñczycy
Jeden z jego ludzi

o
Saul zgin¹³ od
Strza³y
o Miecza o

o

On sam

W³óczni

o

o

4

Dawidowi by³o bardzo smutno, gdy us³ysza³, ¿e
Saul i Jonatan zginêli. Napisa³ wtedy o nich pieœñ
¿a³obn¹. (Spróbuj znaleŸæ w swojej Biblii
2 Ksiêgê Samuela 1,17-27). W tej pieœni Dawid
wspomina wielk¹ mi³oœæ Jonatana do niego. Nigdy
o niej nie zapomnia³.
My równie¿ nie powinniœmy zapomnieæ o
wspania³ej mi³oœci Pana Jezusa do nas. Kiedy
aposto³ Pawe³ - autor wielu ksi¹g Nowego
Testamentu - myœla³ o Panu Jezusie, to napisa³:

6

Galacjan 2,20

Pokoloruj s³owa.

Wkrótce zosta³ wybrany nowy król. Mia³ na imiê Dawid. Minê³o wiele lat od chwili, gdy
Samuel namaœci³ go olejem na znak, ¿e pewnego dnia zostanie królem. Od tego momentu
wiele razy by³ œcigany i atakowany przez Saula ale Bóg nigdy go nie opuœci³. Teraz Bo¿e
obietnice wype³ni³y siê. Dawid, który mia³ 30 lat, rozpocz¹³ panowanie. Przez nastêpne 40
lat rz¹dzi³ ludem izraelskim.
Wstaw odpowiedni¹ liczbê w przygotowanych miejscach.
1. Dawid mia³ __ __ lat kiedy zosta³ królem.
2
2. Panowa³ przez __ __ lat.
Dawid zawsze ufa³ Bogu, bez wzglêdu na to, co siê dzia³o. Jeœli i my ufamy Bogu, to
przekonamy siê, ¿e On nam bêdzie pomaga³ i wype³ni Swoje plany dla naszego ¿ycia.
Uwagi prowadz¹cego

Razem
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Dawid i Mefiboszet
2 Samuela
9,1-13

Z³oty wiersz:

2 Samuela 9,7
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Mefiboszet by³ synem Jonatana i wnukiem króla Saula.
Mia³ piêæ lat, kiedy jego ojciec i dziadek zginêli w
wojnie z Filistyñczykami. (Zobacz lekcjê 3).
W³aœnie tego dnia ma³y Mefiboszet mia³ straszny
wypadek w wyniku którego po³ama³ obie nogi.
Od tego czasu by³ kulawy.

Kto by³ ojcem Mefiboszeta? J __ __ __ __ __ __ .
Kto by³ dziadkiem Mefiboszeta? S __ __ __ .
Jaki problem mia³ Mefiboszet? By³ k __ __ __ __ __ .

6

Mefiboszet wzrasta³ w niezamieszka³ej czêœci kraju. Prawie nikt go nie zna³. Pewnego
dnia król Dawid odnalaz³ go i zaprosi³ do swego pa³acu. Mefiboszet by³ teraz m³odym
cz³owiekiem i musia³ byæ ciekawy, dlaczego król chce pos³a³ po niego. Mo¿e myœla³, ¿e
Dawid chce zemœciæ siê na nim za wszystko, co zrobi³ jego dziadek, król Saul.
Kiedy Mefiboszet przyby³ do pa³acu, odkry³, ¿e niepotrzebnie
siê ba³. Król pos³a³ po niego, poniewa¿ chcia³ zrobiæ dla niego
coœ dobrego. Król powiedzia³ do niego:

Pokoloruj s³owa i obrazek.

5

M C7/4

Dawid nie móg³ zapomnieæ przyjaŸni z Jonatanem. Przecie¿ obieca³ Jonatanowi, ¿e
bêdzie okazywa³ przychylnoœæ jemu i jego rodzinie po wszystkie czasy.
Wpisz PRAWDA lub NIEPRAWDA obok poni¿szych stwierdzeñ.
Dawid zaprosi³ Mefiboszeta do pa³acu, aby:
1. skazaæ go na œmieræ.

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

2. wype³niæ obietnicê dan¹ Jonatanowi.

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

3. zemœciæ siê za to, w jaki sposób traktowa³ go Saul.

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

4. okazaæ mu wielk¹ ¿yczliwoœæ

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

Król Dawid mia³ wspania³y plan dla Mefiboszeta. Na pocz¹tek odda³ mu
ca³¹ ziemiê, która nale¿a³a do jego dziadka, króla Saula.
Wyznaczy³ równie¿ ludzi, którzy mieli uprawiaæ to pole, siaæ
ziarno i zbieraæ plony.

4

Najwspanialsze by³o jednak to, ¿e król zarz¹dzi³, ¿e Mefiboszet
bêdzie mieszka³ w Jeruzalem i ka¿dego dnia bêdzie jada³ z nim
tak jak ka¿dy z królewskich synów.
Wstaw poni¿sze s³owa we w³aœciwe miejsca.
Saula

Dawidem

Jonatana

Mefiboszetowi

Mefiboszet

1. Król Dawid odda³ ...................................... ziemiê, która nale¿a³a
do ....................................... .

5

2. Ka¿dego dnia ................................ jada³ z królem ........................ .
3. Dawid by³ ¿yczliwy dla Mefiboszeta ze wzglêdu na ........................................
Ta historia pomo¿e nam zrozumieæ, ¿e Bóg okazuje ¿yczliwoœæ w stosunku do nas przez
to, ¿e przebacza wszystkie nasze grzechy i wprowadza nas do swojej rodziny. On mo¿e
to uczyniæ, poniewa¿ Pan Jezus umar³ za nasze grzechy.

Uwagi prowadz¹cego

Razem
20
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