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Cu mult timp în urmă, în zilele Împăratului Saul a lui 
Israel, un băiat cu numele David ajuta pe frații săi să 
îngrijească o turmă de oi ale tatălui lor. Măcar-că era 
cel mai tânăr, David era un băiat tare și curajos care 
se încredea în Dumnezeu.  Băiatul locuia în cetatea 

Betleem.



Odată un leu a atacat turma de oi și a furat un mieluț 
mic. Tânărul David a atacat pe leu. A tras mieluțul

din gura leului, a apucat leul de 
barbă și l-a omorât.  David a 

știut că Dumnezeu l-a ajutat.



Samuel, profetul lui Dumnezeu, era încă tot trist că
împăratul Saul nu a ascultat de Dumnezeu. „Pentru

cât timp vei fi trist pentru ceea ce a făcut
Saul?”  l-a certat Dumnezeu.  

„Te voi trimite la Isai… Fiind-că
Mi-am ales un împărat dintre fii
lui Isai”.  Isai era tatăl lui David.



Chiar dacă Samuel știa 
că Saul îl va omorâ dacă 
va unge pe altcineva 
împărat, profetul a 
ascultat de Dumnezeu.



Când Samuel a ajuns la 
Isai, Isai a făcut ca cei 
șapte fii a lui să treacă 
înaintea lui Samuel.  Și 
Samuel a spus lui Isai, 
„Domnul nu a ales pe nici 
unul din aceștia”.  Numai 
David nu era între ei 
fiind-că el era plecat cu 
oile. L-au adus și pe David 
înaintea lui Samuel.  Și 
Domnul a spus, „Scoală-te 
și unge-l fiind-că el este 
cel ales”.



În palatul lui Saul, Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat
de Saul și Saul a devenit un om foarte tulbur.  

Servitori lui s-au gândit că
o muzică ușoară îi va liniști

mintea lui Saul.  Un 
servitor cunoștea pe un

tânăr care cânta
bine la harpă.
Puteți să spuneți
cine era acel

tânăr? Da,
era David.



Muzica lui David l-a alinat pe 
Saul și l-a ajutat să gândească 
clar.  Saul a cerut lui Isai să-l 
lase pe David să fie de serviciu 
împăratului.  Oricând Saul avea 
un atac de gânduri rele sau 
gânduri de teamă, David cânta 
la harpă lui Saul.  Aceasta îl 
ajuta pe Saul să scape 
de gândurile rele.



După ce David a plecat acasă, Saul a avut o 
mare bătălie cu Filisteni.  Frații lui David erau
în armata lui Saul.  Isai l-a trimes pe David pe
câmpul de bătălie să ducă mâncare fraților lui 
și să afle cum erau.



Un URIAȘ Filistean gigant, Goliat, a 
înspăimântat pe toți soldații din Israel.



„Alegeți un om dintre voi, și lăsați-l să vină la mine! 
striga Goliat.”  „Dacă se va putea lupta cu mine și să
mă omoare, atunci noi vom fi slujitori voștri.  Dar 

dacă eu îl voi omoră, atunci voi veți fi 
slujitori noștri și ne veți sluji.”  Toți

oamenii lui Israel, 
când au văzut
uriașul, au 

fugit din înaintea
lui și erau
foarte fricoși.



Atunci David a spus lui Saul, „Să nu vă fie frică din 
cauza lui. Slujitorul tău va merge și se va lupta cu 
acest Filistean.”  Saul a dat lui David o haină de 
soldat și sabie. În loc, David a luat praștia lui și 
cinci pietricele netede din părâu. 



Goliat a râs când a văzut pe David fără armătură. 
„Eu îți voi da carnea păsărilor cerului și fiarelor
câmpului!” a urlat el. „Eu vin înaintea ta în Numele

Domnului!” a răspuns David.
„În această zi DOMNUL

te va da în mâinile
mele… fiind-că lupta
este a Domnului!”



Atunci David a alergat
înaintea lui Goliat. În
timp ce el fugea, el a 
tras o piatră cu praștia
– drept în fruntea lui 
Goliat.  Gaoliat a căzut!



David grabnic a scos sulița mare a lui Goliat 
și i-a tăiat capul.  Când Filisteni au văzut pe
Goliat mort, ei au fugit să-și scape viața.



Împăratul Saul a uitat că acesta era David care i-a 
cântat cu harpa ca să-l liniștească.  El l-a pus pe
David în fruntea armatei lui.  Apoi Saul a devenit

gelos când poporul l-au onorat
pe David pentru victoriile lui.  
„Acum ce mai urmează decât

să-I dau împărăția?” sa-gândit
Saul.  De atunci Saul îl
urmărea mereu pe David.



Din nou, mintea lui Saul a devenit tulbură.  Așa că
David a încercat din nou să-l liniștească prin cântece.  
De trei ori Saul a încercat să arunce sabia în David.  

Dar David s-a ferit de fiecare dată.  

Lui Saul îi
era frică de David, 
fiind-că Saul știa
că Dumnezeu era
cu David, dar pe Saul 
Dumnezeu l-a părăsit.



Dar Ionatan, fiul lui Saul, îl iubea pe David 
ca pe un frate. „Tatăl meu Saul vrea să te 
omoare,” îl avertiza pe David.  Așa că 
David a scăpat.  Soția lui David, Mical, a 
pus un terafim (dummy) pe patul lui 
David și l-a coborât pe David pe 
geam cu o funie în timpul nopții.  
Când oamenii lui Saul au venit 
dimineața, David 
era plecat. 



David a trebuit să fugă departe de Saul.  Înainte de 
a pleca, David și Ionatan au făcut o juruință împreună.  
Ei au promis că întotdeauna se vor ajuta unul pe altul.  
Cu părere de rău, cei doi prieteni au trebuit să se 

despartă.  David s-a dus să caute un loc departe
pentru a locui fără
teamă ca soldați lui 
Saul să-l afle.



David un Băiat Cioban

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

1 Samuel 16-20

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130
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Sfârşit



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă.
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu:
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în 

fiecare zi! Ioan 3:16
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