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La Bíblia ens parla de David i Saül
David s’havia enfrontat al gegant Goliat i l’havia vençut. Va ser així com David havia
donat la victòria a l’exèrcit d’Israel contra els filisteus. Com que la gent aclamava el
jove David, el rei Saül va sentir enveja. David, per protegir-se de l’enveja, es va amagar
al desert.
Un dia van informar Saül d’on era David. Saül va anar amb tres mil homes a trobar-lo.

David, en veure la intenció de Saül, es va dirigir al seu campament, però el va trobar
dormint.
Els homes que anaven amb David el van encoratjar:
—Aquest és el dia per venjar-te del teu enemic.
Però David no va permetre que els seus homes ataquessin Saül. Sigil·losament es va
acostar a Saül i li va tallar un tros del mantell sense que se n’adonés.
L’endemà al matí, quan Saül s’allunyava, David va anar a trobar-lo, es va inclinar davant d’ell i li va dir:
—El meu rei i senyor! Per què escoltes els homes quan et diuen «David et vol destruir»? Mira aquest tros del teu mantell que porto a la mà! Jo el vaig tallar. Vaig estar
tan a prop teu que et vaig poder matar. No t’he causat cap mal; en canvi, tu em persegueixes per fer-me mal.
Llavors Saül li va dir:
—David, tu ets més just que jo, perquè encara que jo et vaig tractar malament, tu
m’has tractat bé. Podries haver-me matat i no ho has fet. Que Déu et recompensi per
això. Jo sé que tu arribaràs a ser el rei d’Israel. Jura’m, llavors, que no mataràs els
meus fills ni els meus néts. I David li ho va jurar.
1Sa 26,1-25
6

Nom: ............................................................................................................ Data: ..............................
La Bíblia ens parla de David i Saül

1

2

Relaciona:


%BWJEt

t(FHBOUEFMTGJMJTUFVT



(PMJBUt

t3FJFOWFKØT



4BàMt

t+PWFRVFWBWÒODFSFMHFHBOU

&YQMJDBQFSRVÒ%BWJEy
t&SBBDMBNBUQFSMBHFOU@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
t7BIBWFSEBNBHBSTF@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
t7BUBMMBSVOUSPTEFUFMBB4BàM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
t7BTFSDPOTJEFSBUQFS4BàMNÏTKVTURVFFMMNBUFJY@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3

&TDSJVVOBDBSUBBVOBNJDPBNJHBQFSSFDPOÒJYFSMJMFTTFWFTCPOFTRVBMJUBUT

#FOWPMHVUBNJDBy _____________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7

La Bíblia ens parla de la conversió de Saule
Una vegada Saule, un perseguidor de cristians, es dirigia a Damasc per capturar els
homes i les dones que vivien segons el missatge de Jesús.
De sobte, al camí, una llum celestial el va envoltar amb la seva resplendor. Saule va
caure a terra i va sentir una veu que deia:
—Saule, Saule, per què em persegueixes?
Saule va dir:
—Qui ets, Senyor?
—Sóc Jesús, a qui tu persegueixes. Aixeca’t, entra a la ciutat i allà se’t dirà el que
has de fer.
Saule es va aixecar de terra completament cec i els seus acompanyants el van portar a Damasc agafat de la mà. Allà un deixeble anomenat Ananies va anar a buscarlo per ordre del Senyor i li va dir:

—Germà Saule, el Senyor Jesús m’ha enviat perquè recobris la vista i siguis ple
d’Esperit Sant.
Immediatament, Saule va recobrar la vista. Es va aixecar i va ser batejat amb el nom
de Pau. Des de llavors va anunciar a les sinagogues que Jesús és el Fill de Déu i va
començar a ser perseguit per defensar la fe en Jesús.
A Jerusalem, els deixebles de Jesús el temien perquè sabien que havia estat un gran
perseguidor de cristians, però Bernabé el va presentar als apòstols i aquests van
posar la seva confiança en ell. Així doncs, la resta de deixebles van acceptar Pau.
Ac 9
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Escriu què passa abans d’aquestes situacions:
t@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@4BVMF DFD WBTFSQPSUBUB%BNBTD
t@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1BVBOVODJBRVF+FTÞTÏTFM'JMMEF%ÏV
t@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#FSOBCÏWBQSFTFOUBS1BVBMTBQÛTUPMT
t@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1BVWBTFSBDDFQUBUQFSUPUTFMTEFJYFCMFT

3

Respon:
2VÒTJHOJGJDBRVF1BVWBQBTTBSEFQFSTFHVJEPSBQFSTFHVJU
___________________________________________________________________

4

#FSOBCÏWBBDPMMJS1BV FMTBQÛTUPMTIJWBODPOGJBSJWBTFSBDDFQUBUQFSMB
TFWB DPNVOJUBU $POFJYFT BMHVO DBT EBMHÞ RVF IBHJ FTUBU BDDFQUBU FO VO
HSVQOPV
Nom de la persona acceptada:
____________________________________________________________________
2VJMBWBQSFTFOUBSBMHSVQ
____________________________________________________________________
$PNWBTFSBDDFQUBEB
____________________________________________________________________
15

Anem a trobar-lo 6
Àrea de RELIGIÓ CATÒLICA
Educació Primària
Projecte i edició: grup edebé
Direcció
Direcció
Direcció
Direcció
Direcció

General: Antoni Garrido González
de l'àrea de Productes Educatius: Esteban Lorenzo Domínguez
de l'àrea de Religió: Mercè Asunción Pastor
de Pedagogia: Santiago Centelles Cervera
de Producció: Joan López Navarro

Equip d'edició d'edebé:
Edició: Empar Bruno Gómez i Pilar López Andrés
Correcció: Rosana Rodríguez Marzo
Disseny gràfic i coberta: Lluís Vilardell Panicot
Col·laboradors:
Text: Hilario Ibáñez Martínez
Correcció: Judith Fernández Olmos
Il·lustració: Josep Giró Torrens
Preimpressió: Juan Algárate Grao

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser duta a terme amb l’autorització dels seus
titulars, tret de les excepcions previstes en la Llei. Adreceu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessiteu fotocopiar o escanejar
cap fragment d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

© grup edebé, 2016
Passeig de Sant Joan Bosco, 62
08017 Barcelona
www.edebe.com
ISBN: 978-84-683-2763-1
Dipòsit Legal B. 4216-2016
Imprès a Espanya
Printed in Spain
EGS - Rosari, 2 - Barcelona

