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Çok önceleri, úsrail’in Kralı Saul’un günlerinde,
Davut adında bir çocuk babasının sürülerine bakmak
için yedi kardeüine yardım ediyordu.
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Engençleri olmasına raùmen, Davut Tanrı’yı seven ve
güvenen güçlü, cesur bir çocuktu. Beytlehem
kasabasında yaüıyordu.
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Bir seferinde bir aslan küçük bir kuzuyu aküam
yemeùi için kapmak için sürüye saldırdı. Genç Davut
saldırana saldırdı. Kuzuyu uzaùa
çekerek, tuzaùa düüen hayvanı
sakalından tuttu ve onu
öldürdü. Davut Tanrı’nın
ona yardım ettiùini bildi.

3
“Daha ne zamana dek Saul için
üzüleceksin?” diye Tanrı Saul’u
azarladı. “Seni úüay’a
gönderiyorum...Çünkü onun
oùullarından birini kral seçtim.”
úüay Davut’un babasıydı.

.

Samuel, Tanrı’nın peygamberi,
hala Kral Saul’un Tanrı’ya karüı
çok kötü bir üekilde baüarısız
olmasından dolayı üzgündü.

.
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Samuel Kral Saul’un baüka bir
kral bulmaya gitmesinden
dolayı onu öldürebileceùini
bilmesine raùmen, peygamber
Tanrı’ya itaat etti.
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Samuel geldiùinde, úüay
oùullarından yedisini
Samuel’in önünden geçirtti.
Ve Samuel úüay’a, “RAB
bunlardan hiçbirini
seçmedi.” dedi. Öyle ki
sadece engençleri, Davut
kalmıütı. Koyunlarla
dıüarıdaydı. Davut’u içeri
aldılar. Ve RAB, “Kalk, onu
meshet; çünkü seçtiùim
kiüi budur.” dedi.

Saul’un
sarayında,
Rab’bin Ruhu
Saul’dan ayrıldı
ve çok sıkıntılı
bir kiüi oldu.
Hizmetkarları
güzel müziùin
Saul’un aklını
yatıütıracaùını
düüündüler.
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Onlardan biri
güzel lir çalan
genç bir adamı
tanıyordu. O
genç adamın kim
olduùunu tahmin
edebilir misiniz?
Evet, Davut.

Davut’un müziùi Saul’u sakinleütirdi
ve ona düzgün düüünmesi için yardım
etti. Saul úüay’dan Davut’un Kralın
hizmetinde kalmasını istedi.
Saul ne zaman bir korku
ya da depresyon saldırısı
altında olsa, Davut onun
için lir çaldı. Bu
yardımcı oldu.

10

9
ÇOK BÜYÜK BúR Filistli dev, Golyat, bütün úsrailli
askerleri korkutmuütu.

Davut eve gittikten sonra, Saul Filistlilerle büyük
bir savaü yaptı. Davut’un kardeüleri Saul’un
ordularında savaütılar. úüay Davut’u kardeülerine
yemek götürmesi ve nasıl olduklarını öùrenmek için
savaü cephesine gönderdi.
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“Aranızdan karüıma çıkacak birini seçin” diye baùırdı
Golyat. “Dövüüte beni yenip öldürebilirse, biz sizin
köleniz oluruz. Ama eùer ben onu
öldürürsem, siz bizim kölemiz
olur, bize kulluk
edersiniz.”
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Bütün úsrailliler, devi gördüklerinde, ondan kaçtılar
ve korkunç üekilde korkmuülardı.
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Sonra Davut Saul’a, “Bu Filistli yüzünden kimse
yılmasın! Ben kulun gidip onunla dövüüeceùim.” dedi.
Saul Davut’un zırh giymesini ve bir kılıç taüımasını
istedi. Bunun yerine, Davut sapanını aldı ve dereden
beü çakıl taüı aldı.
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Sonra Davut
dosdoùru
Golyat’a doùru
koütu. Koüarken,
sapanından bir
taü fırlattı – tam
Golyat’ın alnına.
Golyat yere
düütü!
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Golyat genç Davut’un zırh bile giymediùini
görünce güldü. “Bedenini gökteki kuülara ve kırdaki
hayvanlara vereceùim!” diye
kükredi. “Sana RAB’bin
adıyla geldim!” diye
Davut cevap verdi.
“Bugün RAB seni
ellerime teslim
edecek ... çünkü
savaü zaten
RAB’bindir!”
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Davut hemen Golyat’ın çok büyük olan kılıcını aldı ve
onun kafasını kesti. Filistliler Golyat’ın ölmüü
olduùunu görünce, yaüamlarını kurtarmak için
kaçtılar.
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Kral Saul bunun onu lirle sakinleütiren aynı
Bir kez daha, Kral Saul’un aklı karıümıütı.
Davut olduùunu hatırlayamadı. Davut’u ordusunun
Sonra Davut onu sakinleütirmek için müzik çaldı.
baüına geçirdi – sonra halk Davut’un Üç kez Saul mızraùını Davut’a fırlattı. Fakat her
zaferlerini onurlandırmaya
seferinde Davut kaçtı.
baülayınca onu kıskanmaya
baüladı. Saul, “Artık kral
olmaktan baüka onun ne
eksiùi kaldı ki?” diye
düüündü. Böylece o
günden
sonra
Saul’un
gözleri
Davut’un
üzerinde oldu.”
20
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Fakat Yonatan, Saul’un oùlu, Davut’u bir kardeü
olarak sevdi. “Babam seni öldürmek istiyor”
diye onu uyardı. Böylece Davut kaçtı.
Karısı onun yataùına manken koydu, ve
gece yarısı Davut’un pencereden
kaçmasını saùladı. Saul’un
adamları sabah geldiklerinde,
Davut gitmiüti.

Saul Davut’tan korkuyordu, çünkü RAB’bin onunla
birlikte olduùunu, fakat Saul’dan ayrılmıü
olduùunu biliyordu.
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Davut Saul’dan çok uzaùa kaçmak zorunda kaldı.
Kaçmadan önce, o ve Yonatan bir antlaüma yaptılar.
Birbirlerine daima yardım edeceklerine söz verdiler.

22
Ne yazık ki, iki arkadaü vedalaümak zorunda kaldılar.
Davut Saul’un askerlerinin onu bulacakları korkusu
olmadan yaüayabileceùi bir yer bulmaya çalıütı.
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“Çoban Çocuk Davut”
Tanrı’nın Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
1 Samuel 16-20

“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!

