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Dávid Júda királya volt 
Dél-Palesztinában.  De 
Izráel többi részén 
Isbóset, Saul  
fia volt a király.   
Polgárháború  
dúlt hét éven  
keresztül.   
De Dávid  
egyre  
erősebb  
lett. 



Végül, Isbóset 
királyt a saját két 
katonája ölte meg. 



Ekkor Izráel összes törzse Dávid elé járult és 
felkenték egész Izráel királyává.  Végre Dávid lett  
a király az egész országban. 



Dávid király első dolga az volt, hogy bevegye 
Jeruzsálemet.  Ez Dávid Városa néven lett ismert.  
Dávid mint erődöt építette újjá az ellenséggel 
szemben.  Dávid serege Jeruzsálemből indult el 
meghódítani a filiszteusokat és Izráel többi 
ellenségét. 



Ezután Dávid király Jeruzsálembe hozatta Isten 
frigyládáját.  Ebben tartották a Tízparancsolat 

   másolatait és 
 más törvényeket, 
 amelyeket Istentől 
 kapott Mózes.  A 
 frigyláda Isten 
 szentségére 
 emlékeztette az 
 izráelieket és arra a 
 szükségszerűségre, 
       hogy 
 engedelmeskedjenek 
 Istennek.  



Az uralkodása első 
éveiben Dávidnak 
számos csatát kellett 
megnyernie.  Ügyes 
harcos volt és alázatos 
ember, aki Istentől 
kérte, hogy őt 
vezérelje. 



Dávidot nagyon bántotta, hogy míg ő egy gyönyörű           
                                                házban lakik, addig 
  Isten frigyládájának 

csak egy sátor jutott.   
Ezért elhatározta, 
hogy egy 
        templomot épít. 
        Nátán, Isten 
            prófétája, 
            bátorította 
            ebben a 
            törekvésében. 



   
Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, 
fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és  
szilárddá teszem az ő királyságát.  Ő épít nekem 
házat, én pedig megerősítem a trónját örökre." 

 Ezen az 
 éjszakán 
 Isten 
 Nátánon 
 keresztül 
 üzent 
 Dávidnak : 
 "Hű szolgám, 
 Dávid, Isten 
 házat fog  
 építeni 
 a számodra. 



Dávid segíteni kívánt Saul családjának a túlélőin.  
Közülük csak Jonatán fiát, Mefibósetet találta  
meg.  Ő mozgássérült ember volt, sántított.   
"Ő az asztalomnál fog étkezni,  
mint a király fiai" – mondta  
Dávid.  Ő nem felejtette  
el, hogy Jonatán  
a legjobb  
barátja  
volt. 



Ameddig Dávid  
bízott Istenben és 
engedelmeskedett neki, 
Isten segítette, hogy 
sikeres legyen.  Egyik nap 
azonban rettenetes árnyék 
borult Dávid életére.   
A seregét harcolni  
küldte, ő maga pedig 
Jeruzsálemben maradt. 



Egyik éjjel nem tudott 
aludni, ezért felment a 
háza tetejére és onnan 
figyelte a várost. 



Egyszer csak Dávid megpillantott 
egy gyönyörű nőt, aki fürdött.  
Betsabénak hívták.  Dávid bűnbe 
esett vele annak ellenére, hogy  
a férje, Urija, Dávid egyik  
bátor harcosa volt.  Amikor 
később Betsabé tudatta  
Dáviddal, hogy gyermeket  
vár, Dávid akkor fogta fel,  
hogy a bűnbeesésének  
         számos következménye  
                                      lesz. 



Ahelyett, hogy  
bevallotta volna  
a bűnét Istennek,  
megpróbálta  
elpalástolni.  De ez sohasem jár sikerrel !  
Hazahívatta Uriját a csatamezőről, remélve,  
Urija így azt fogja hinni, hogy a gyermek az övé.  
Azonban Urija megtagadta, hogy hazamenjen,  
amíg a társai a háborúban harcoltak.  Inkább  
a király házának a küszöbén aludt. 



A továbbiakban Dávid 
még gonoszabbul járt 
el.  Visszaküldte Uriját 
a csatamezőre egy 
levél kíséretében.  
Ebben a tábornokát 
utasította, hogy 
gondoskodjék arról, 
hogy Urija a csatában 
lelje a halálát.  Miután 
Uriját megölték, Dávid 
feleségül vette 
Betsabét. 



 
   Isten Nátánt, a szolgáját küldte Dávidhoz, hogy  
   rámutasson a bűne nagyságára.  Elmesélte neki a  
   gazdag ember és a szegény ember történetét.  A  

gazdag embernek több száz 
                               juha volt, míg a szegény 

                        embernek csak egy 
 kis báránykája, 

                                                    akivel saját 
                                                        gyermekeként 

                                          bánt. 



Amikor egy utazó betért a gazdag emberhez, emez 
sajnált a juhaiból feláldozni egyet, hogy a látogatót 
megvendégelhesse.  Ehelyett fogta a szegény 
ember báránykáját és levágta. 



Dávid haragjában hevesen 
kikelt az ilyen ember ellen.  
Azt kiabálta : "Az az 
ember, aki ezt tette, 
halált érdemel." 



"Ez az ember te vagy !" – vágta neki oda bátran 
Nátán.  Dávid cselekedete sokkal rosszabb volt, 
mint amit a történetben a gazdag ember tett. 



Isten megmutatta Dávidnak mennyire bűnös volt.  És 
Dávid megbánta a bűnét.  "Uram, vétkeztem 
                                            ellened, rosszat tettem"  

– ismerte be.  És Isten 
                                           megbocsátotta a 
                                          Dávid bűnét.  De 

                                              Betsabé gyermeke 
                                             nagyon beteg volt, 

                                          a születése után 
                                                nem sokkal meghalt. 



 Dávid elnyerte Isten    
 bocsánatát a rettenetes   
 bűnéért.  Betsabénak 
 másik gyermeke született, 
 Salamon, aki Dávid után  
 nagyon nagy király lett.  De 
 Dávid királynak több más 
 gyermeke is volt, akik 
 közül egyesek sok 
           bánatot okoztak 
           az apjuknak. 



Dávid, a király (2. rész) 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Sámuel 2 : 1-12 

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



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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