Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar

Kral Davut
(Bölüm 1)

Yazari: Edward Hughes

Tercüme eden: Nurcan Duran

Resimleyen: Lazarus

Uyarlayan: Ruth Klassen
60. Hikayenin 20.si

www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Lisans: Satmadığınız sürece bu hikayeyi kopya edebilir ya da print edebilirsiniz.
Türkçe

Turkish

Genç Davut kaçıyordu. Kral Saul onu öldürmek
istedi. Davut çölde dörtyüz adamıyla birlikte çok
büyük bir maùarada yaüadı.

Bazen, Kral Saul’un askerleri neredeyse onları
buluyorlardı. Fakat Davut sürekli yer
deùiütiriyordu.
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Saul’un uüaùı, Doek, krala kahinlerin Davut’un
kaçmasına yardım ettiklerini söyledi. Saul onların
öldürülmesini buyurdu. Fakat bunu sadece Doek
yapmak istiyordu! Vahüice seksenbeü kahini
ve ailesini kılıcıyla öldürdü.
Çok zalimceydi.

Bir gün,
Saul Davut’u
yakalamaya
çalıüıyordu ve
doùruca Davut
ve adamlarının
saklanmakta
oldukları
maùaraya
girdi. Saul
yalnızdı!
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“Cüppenden bir
parça kestim
ama seni
öldürmedim,

Maùarada, Davut
kolayca Saul’u
öldürebilirdi.
Bunun yerine,

sürünerek yakına geldi ve keskin
hançeriyle cüppesinin eteùinden
gizlice bir parça kesti. Saul
ayrıldıùında, Davut
ona seslendi.
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Saul Davut’u incitmeyi denediùinden dolayı üzgündü.
Fakat kısa bir süre sonra, eski kızgınlıùı geri geldi
ve Davut’u öldürmek için üç bin kiüilik bir ordu
hazırladı. Bir gece, askerler uyurken, Davut ve
askerlerinden biri olan Aviüay, Saul’un uyumakta
olduùu kralın kamp yerine girdiler.
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içimde kötülük ve baükaldırma
düüüncesi olmadıùını bil. . .”
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“Bugün Tanrı
düümanını senin
eline teslim etti,”
diye fısıldadı
Aviüay. “Lütfen
üimdi bırak da, onu
kendi mızraùıyla bir
atıüta yere çakayım.
úkinci kez vurmama
gerek kalmayacak.”
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Davut bunu reddetti.
Saul’un mızraùını ve su
matarasını alıp kamptan
ayrıldı. Karüıdaki tepeden,
Davut Saul onu duyana kadar
seslendi. Bir kez daha Saul
Davut’un onu öldürebileceùini
ama öldürmediùini gördü.

Bir kez daha, Saul Davut’u
incitmeyi denediùinden
dolayı üzgün olduùunu
söyledi. Fakat Davut
Saul’un sözüne
güvenemeyeceùini
biliyordu.
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Bu arada Samuel öldü.
Önce Saul’u, sonra da
Davut’u úsrail’in kralı
olarak meshetmesini
söyleyen Tanrı’nın
peygamberiydi. Filistliler
úsrail’e saldırdıklarında,
Saul Tanrı’nın yasakladıùı,
kötü bir üey yaptı.

Bir kadına ölümden Samuel’i çaùırmasını buyurdu.
O gece, Saul bir mesaj aldı.
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Filistliler úsrail’e karüı savaütılar
ve úsrail halkı kaçtı. Filistliler
Davut’un iyi arkadaüı Yonatan da
dahil olmak üzere
Saul’un oùullarını
öldürdü.

“... RAB seni terk edip sana
düüman oldu... RAB krallıùı senin
elinden alıp soydaüın Davut’a
verdi. Yarın, sen ve oùulların
benimle olacaksınız. RAB úsrail
ordusunu da Filistliler’in eline
teslim edecek.” Saul bunları
duyunca, korkuyla yere düütü.
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Saul’un ve oùullarının
cesetlerini bulan
Filistliler cesetleri
ele geçirdikleri úsrail
kentinin duvarına
çaktılar. Bazı cesur
úsrailliler cesetleri
kurtardılar, cesetleri
eve götürdüler ve
yaktılar ve kalanları
úsrail’de gömdüler.

Saul okçular tarafından
ciddi üekilde yaralanmıütı.
Silah taüıyıcısına, “Kılıcını
çek de bana sapla, yoksa
bu kötü adamlar gelip bana
kılıç saplayacaklar ve
benimle alay edecekler.”
Fakat silah taüıyıcısı bunu
yapmayacaktı çünkü çok
korkuyordu. Böylece, Saul
bir kılıç aldı ve kendini
üzerine attı.
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Davut kötü haberi
duyunca, yas tuttu,
aùladı ve aküama kadar
Saul, oùlu Yonatan ve
RAB’bin halkı için oruç
tuttu çünkü kılıçtan
geçirilmiülerdi.
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Saul’un kendisini öldürmeye
çalıümasına raùmen, Davut
Tanrı’nın meshettiùi kiüi
olduùu için Saul’u sonuna kadar
onurlandırdı. ûimdi de Tanrı
Davut’u Saul’un yerine
kral yaparak onu
onurlandırdı.
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“Kral Davut (Bölüm 1)”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
1 Samuel 24-31; 2 Samuel 1-2

“Sözlerinin açıklanıüı aydınlık saçar.”
Mezmur 119:130

Tanrı O’nun günah olarak adlandırdıùı kötü üeyleri
yaptıùımızı bilir. Günahın cezası ölümdür.
Tanrı bizi çok sever ki Oùlu úsa’yı günahımızın cezasını
çekmesi ve bir Çarmıh üzerinde ölmesi için gönderdi. úsa
dirildi ve Cennete geri gitti! ûimdi Tanrı günahlarımızı
baùıülayabilir.
Eùer günahlarınızdan dönmek isterseniz, Tanrı’ya üunu
söyleyin: Sevgili Tanrı, úsa’nın benim için öldüùüne ve üimdi
tekrar yaüadıùına inanıyorum. Lütfen yaüamıma gel ve
günahlarımı affet, öyle ki üimdi yeni yaüama sahip
olabileyim ve sonra da daima Seninle olabileyim. Senin
çocuùun olarak Senin için yaüayabilmeme yardım et. Âmin.
Yuhanna 3:16
Her gün úncil’i okuyun ve Tanrı’yla konuüun!

