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Tânărul David era pe fugă.  Împăratul Saul dorea să-l 
omoare.  David a louit în pustie, într-o mare peșteră 
cu patru sute de urmași.  De multe ori soldați lui Saul 
aproape că l-au aflat.  Dar David pleca 

din loc în loc.
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David a refuzat. Luând sulița 
și ulciorul de apă ale lui Saul, el 
a plecat din tabără.  De pe vârful 
unui munte de departe, David a 
strigat până ce Saul l-a auzit.  
Încă odată, Saul a văzut că David 
a putut să-i facă rău, dar nu i-a 
făcut nimic.  Din nou Saul a spus 
că-i pare rău că a vrut să-l ucidă 
pe David.  Dar David a știut că nu 
putea să se încreadă în 
cuvintele lui Saul.

Saul i-a spus că-i pare rău că a vrut să-l nimicească.   
Dar nu după mult timp, Saul din nou s-a mâniat și a 
format o armată de trei mii de bărbați ca să-l 
omoare pe David.  Într-o noapte, în timp ce armata 
dormea, David și Abușai, unul din soldați săi, au 
intrat ușor în tabăra unde dormea Saul.

Într-o zi, când Saul 
urmărea pe David, 
el a mers drept în
peștera unde era 
ascuns David și
oamenii lui.  Saul 
era singur!

„Astăzi, Dumnezeu 
a dat pe vrăjmașul 
tău în mâinile tale,” 
a șoptit Abușai.  
„Lasă-mă să-l lovesc 
deodată cu sulița, 
drept în pământ, 
și așa nu va trebui 
să-l mai lovesc a 
doua oară.”

În peșteră, David a putut ușor 
să-l omoare pe Saul.  În
loc, el s-a apropiat ușor
și a tăiat un colț din
haina lui Saul cu
sulița lui Saul. 

Când Saul a plecat din 
peșteră, David a strigat după el. 

„Prin faptul că ți-am tăiat colțul 
hainei, și nu te-am omorât, să știi 
și să vezi că nu este nimic rău sau 
de răzbunare pe mâna mea…”

Servitorul lui Saul, Doeg, a spus împăratului că
preoții l-au ajutat pe David să scape.  Saul a poruncit
ca preoții să fie omorâți.  Numai Doeg a avut curajul 
să-i omoare. Doeg a omorât optzeci și cinic de preoți 

și familiile lor cu sabia lui. 
A fost ceva foarte rău.
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Când Filisteni au găsit
trupurile lui Saul și a 
fiilor lui, Filisteni au 
atârnat trupurile moarte
pe un zid într-un oraș
din Israel.  Uni oameni
cucernici din Israel au 
luat trupurile moarte și
le-au adus acasă ca să le 

ardă după aceea au 
îngropat oasele
în Israel.

Filisteni s-au luptat împotriva 
lui Israel, și oamenii din Israel 
au fugit.  Filisteni au omorât 
pe fii lui Saul, chiar 
și pe Ionatan, 
prietenul bun 
al lui David.

Saul a poruncit la o femeie să cheme pe Samuel din 
mormânt. În noaptea aceea, Saul a primit un mesaj.

Saul a fost grav rănit
de către soldați.  El a 
spus celui ce-i purta
armele, „Trage sulița ta 
și omoară-mă, ca să nu 
mă omoare oamenii
aceștia stricați și să mă
nesocotească.” Dar cel
ce-i purta arma nu a 
vrut să-l asculte pe Saul 
fiind-că îi era teamă.  
Așa că Saul a luat singur 
sulița și s-a înfipt în ea. 

„…Domnul s-a depărtat de tine și a 
devenit dușmanul tău…Domnul a luat 
împărăția din mâinile tale și a dat-o 
vecinului tău, adica lui David.  Mâine, tu 
și fii tăi veți fi cu mine.  Domnul 
deasemeni va da armata lui Israel în 
mâinile Filistenilor.” Când Saul a auzit 
aceasta, el a leșinat de teamă.

În acest timp Samuel 
murise.  El a fost profetul 
la care Dumnezeu a spus să 
ungă întăi pe Saul, apoi pe 
David ca împărat a lui 
Israel.  Când Filisteni au 
atacat pe Israel, Saul a 
făcut ceva foarte teribil, 
ceva care Dumnezeu a 
interzis.
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Sfârşit

Chiar dacă Saul a încercat să-l
omoare pe David, David a onorat
pe Saul până la capăt ca unul ales 
de Dumnezeu.  Acum Dumnezeu
avea să-l cinstească pe David, 
făcându-l împărat în locul lui Saul.

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

David Împărat (Partea 1)

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

1 Samuel 24-31; 2 Samuel 1-2

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

Când David a auzit 
această veste tristă, el 
a plâns și s-a  bocit și a 
postit toată ziua pentru 
Saul și Ionatan fiul lui, 
și pentru oamenii 
Domnului, fiind-că au 
căzut prin sabie.
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