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Valamikor réges-régen, Saul izráeli király korában, 
egy Dávid nevű fiú a hét bátyjának segített az apja 
nyájait őrizni.  Fiatal kora ellenére Dávid erős és 
bátor legényke volt, aki szerette Istent.  Betlehem 
városában  
    lakott. 



Egyik nap egy oroszlán támadt a nyájra és egy 
bárányt akart elrabolni.  A fiatal Dávid rátámadt 

 a ragadozóra.  Miután a bárányt 
 félretaszította, a sörényénél 

 fogva megragadta az 
 oroszlánt és megölte. 

  Dávid tudta, hogy Isten 
 segített neki ebben. 



Sámuel, Isten prófétája, 
lesújtva érezte magát, mert 
Saul király engedetlenkedett 
Istennek.  "Mikor hagyod már 
abba a Saul miatti siránkozást ?  
– kérdezte szemrehányóan 
Isten.  



– Isaihoz küldelek, mert a fiai között találtam meg 
azt, akit királynak szeretnék."  Isai Dávid apja volt.  

Ahogy a fülébe jutott, hogy Saul 
 király megöletheti, amiért más 

 királyt keresett a helyébe, a 
 próféta eleget tett Isten 

 parancsának. 



Amikor Sámuel 
megérkezett hozzájuk, Isai 
felvonultatott előtte a fiai 
közül hetet.  De Sámuel azt 
mondta : "Nincsen közöttük 
az, akit Isten kiválasztott."  
Csak Dávid maradt ki,  
mert a juhokat legeltette.   
Ekkor odahívatták és a 
Mindenható így szólt 
Sámuelhez : "Kelj fel,  
kend fel, mert ő az !" 



Saul palotájában az Úr lelke elhagyta Sault és ő 
 ezt követően nagyon ingerült lett.  A szolgái azt 

gondolták, hogy egy kis szép 
 zene jót fog neki tenni. 

  Az egyikőjük ismert egy 
 fiatalembert, aki szépen 

 tudott hárfázni. 
  Kitaláljátok, 

 hogy ki volt ez a 
 fiatalember ? 

  Természetesen, 
 Dávid. 



Dávid játéka valóban nyugtatólag  
hatott Saulra és segített neki 
gondolkodni.  Saul megkérte Isait,  
hogy hagyja ott Dávidot a király 
szolgálatában.  Valahányszor  
Saulon úrrá lette a  
depresszió, vagy  
a félelem, Dávid  
hárfázott neki,  
hogy megnyugtassa. 



Dávid hazatérése után Saul a filiszteusokkal  
került összetűzésbe.  Dávid fivérei Saul seregében 
szolgáltak.  Isai Dávidot bízta meg, hogy ennivalót 
vigyen a testvéreinek és híreket hozzon felőlük. 



Egy óriás filiszteus, Góliát, minden izraelita 
katonában félelmet keltett a hatalmas termetével. 



Góliát odakiáltott nekik : "Válasszatok ki valakit, 
hogy megküzdjön velem !  Ha legyőz és megöl  
             engem, akkor mi a ti alattvalóitok leszünk,  
                 de ha én ölöm meg, akkor ti fogtok 

 szolgálni bennünket."  Az óriás láttán és 
 hallatán Sault és 

 egész Izráelt 
                                                            a rémület 

 
                                                     fogta el, és  
                                                    nagy félelem  
                                                       lett úrrá  
                                                   mindnyájukon.  



Ekkor Dávid Saulhoz fordult : "Csak  
ne csüggedjen senki emiatt a filiszteus 
miatt !  A te szolgád kiáll vele."  Saul 
mellvértet akart Dávidra adatni és egy 
kardot.  De Dávid inkább a parittyát 
választotta és ott öt sima követ  
szedett hozzá a vízmosásból. 



Góliát megvetőleg nézett a fiatal Dávidra, még  
csak a vértezetét sem öltötte fel.  "A tested az  

ég madarainak és a mezők 
 vadjainak fogom adni"  

– bömbölte.  "Én pedig az 
 ÚR nevében indulok 

 ellened" – felelte 
 Dávid. – "Ma az 

 ÚR bocsát téged a 
 kezem közé, mert a 
 győztes itt az ÚR !" 



Ekkor Dávid 
Góliát felé 
rohant.  Futás 
közben célzott a 
parittyájával és 
éppen a homlokán 
találta el Góliátot. 
Hanyatt esett. 



Dávid gyorsan megragadta Góliát 
kardját és lenyisszantotta a fejét.  
Amikor a filiszteusok holtan látták 
a hősüket, futásnak eredtek és ész 
nélkül menekültek. 



Saul király nem emlékezett rá, hogy ő  
ugyanaz a Dávid volt, aki a hárfajátékával 

 nyugtatgatta.  Dávidot a serege élére 
 állította, azonban, amikor a nép 

 Dávid győzelmeiről kezdett 
 zengedezni, féltékeny lett. 

  "Már csak a királyság hiányzik 
 neki !" – gondolta Saul, és ettől 

 a naptól kezdve, a továbbiakban 
                                  rossz szemmel  
                                  nézett Dávidra. 



Saul elméje újból háborogni kezdett.  Dávid ismét 
hárfán játszott, hogy megpróbálja lecsillapítani.   
Saul háromszor dobta Dávid felé a dárdáját, de  

neki mindannyiszor sikerült félrehajolnia.   
 
 
Saul azért félt Dávidtól,  
mert tudta, hogy az  
Úr Lelke vele van,  
őt pedig elhagyta. 



De Jonatán, Saul fia, úgy szerette Dávidot, mint az 
édestestvérét.  Figyelmeztette Dávidot : "Saul 
apám meg akar téged ölni."  Ekkor Dávid 
menekülésre fogta a dolgot.  A felesége,  
Mikál, egy bebugyolált kecskebőrt  
tett az ágyba, Dávidot pedig  
az ablakon keresztül  
szöktette meg  
az éj kellős  
közepén.   
Amikor  
 
Saul odaért,  
Dávidnak hűlt  
helyét találta. 



Dávidnak messzire kellett menekülnie Saul elől.  De 
még előtte Jonatánnal együtt szövetséget kötöttek.  
Ígéretet tettek, hogy kölcsönösen segítenek  
        egymásnak. 



A két barát szomorúan mondott búcsút egymásnak.  
Dávidnak olyan helyet kellett keresnie, ahol nem 
kellett attól rettegnie, hogy Saul katonái rátalálnak. 



Dávid, a kis pásztor 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Sámuel 1 : 16-20  

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



19 60 

Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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