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David a fost împărat în Iuda,  
în partea de sud  
din Israel.  Dar  
peste restul  
terenului  
din  
Israel,  
a fost  
împărat  
Iș-Boșet,  
fiul lui Saul. 



Războiul a  
continuat  
pentru șapte  
ani.  David  
se întărea  
din  
putere  
în putere. 



În urmă împăratul Is-Boșet a fost 
ucis de unul din soldații săi. 



Atunci toate triburile din Israel  
au venit la David și l-au uns împărat  

peste tot Israelul.  În 
 cele din urmă, 

                                        David 
                                         a fost 

 împărat 
                                      peste toate 

 triburile din  
Israel. 



Primul lucru pe care l-a făcut împăratul 
David a fost să cucerească Ierusalimul 
care a fost recunoscut ca Cetatea lui  
David.   



El a construit cetatea ca o 
fortăreață (stronghold) 
împotriva dușmanilor. 



Din Ierusalim, armata lui David pleca 
să cucerească pe Filisteni și alte 
locuri vrăjmașe lui Israel. 



Apoi, împăratul David a adus Chivotul 
lui Dumnezeu la Ierusalim.  Chivotul  

 lui Dumnezeu 
 conține 
 exemplare sau 
 copii ale celor 
 zece porunci și 
  alte legi 
 date de 
Dumnezeu 
 lui Moise. 



Chivotul avea să 
le reamintească 
Israeliților 
despre 
Sfințenia lui 
Dumnezeu și 
nevoia lor de a 
asculta de El. 



David a luptat în multe războaie 
                    în primii ani ai 
                    împărăției lui.  El a 
                    fost un soldat… 



…înțelept și un om smerit care se 
    ruga pentru a fi                 
                        condus de 
                        Dumnezeu. 



Pe David l-a deranjat faptul că Chivotul 
             lui Dumnezeu    
                trebuia să stea 
           într-un cort pe 
           când David 
                  locuia 
                    într-un 
                   palat. 



David a hotărât să construiască un 
            templu. Natan, 
            profetul lui 
        Dumnezeu, 
         i-a spus să 
                      înceapă 
                      această 
             construcție. 



                                  În  
noaptea 

                                         aceea, 
 Dumnezeu  

                                     a trimes 
                                      un mesaj 

lui David spunând: „Slujitorul meu  
David, Domnul îți va face ție o casă.  
Când zilele tale se vorîmplini și ... 



... tu te vei 
                                         odihni cu 

                                       părinții 
 tăi, eu voi 

                                         ridica pe 
                                      fiul tău 

 ca Împărat 
 după tine.  El  

îmi va construe o casă Mie pentru 
Numele Meu și Eu voi stabili un  
tron pentru împărăția Lui veșnică.” 



David dorea să ajute pe toți cei care 
au rămas din familia lui Saul.   
El a găsit numai pe  
fiul lui Ionatan,  
Mefiboșet, care  
era infirm  
(crippled). 



„El va mânca la masa mea ca unul din 
copiii împăratului,” a spus David.  
David avea milă și  
grijă de Mefiboșet  
pentru-că tatăl lui  
Ionatan, a fost  
prietenul lui  
David. 



Atâta timp cât 
David se încredea în 
Dumnezeu și asculta 
de El, Dumnezeu 
 l-a ajutat pe David 
 să prospereze.   



Dar într-o zi, o 
întâmplare rea a 
găzut peste viața lui 
David. El a trimes 
ostașii săi la luptă, 
dar el a rămas în 
Ierusalim.  



Într-o după amiaz 
spre seară, el nu 
putea dormi.  Așa 
că s-a dus să se 
plimbe pe acoperiș 
și s-a uitat peste 
cetate. 

 



David a văzut o femeia  
frumoasă care se  
scălda.  Numele ei era  
Bat-Șeba.  David a  
păcătuit cu Bat-Șeba  
măcar că șoțul ei, Urie,  
era unul din soldații  
      cucernici a lui David.   



Când Bat-Șeba a 
spus lui David câ îi 
va naște un fiu, 
David a recunoscut 
că prin păcatul lui, 
vor fi mai multe  
probleme. 



În loc să se  
mărturisească  
Domnului, David  
a încercat să-și acopere păcatul.  
Aceasta niciodată nu reușește! El l-a 
chemat pe Urie de pe câmpul de … 



… război,  
sperând că  
Urie poate va  
crede că copilul  
care se va naște va fi al lui.  Dar  
Urie nu a vrut să vină acasă în  
timp ce oamenii lui erau în război.   
Urie a dormit la ușa împăratului. 



Așa că David a 
făcut un lucru 
și mai grav.   
El l-a trimes 
pe Urie înapoi 
pe câmpul de  
război cu o  
scrisoare. 



Scrisoare era pentru general 
prin care David i-a  
spus că Urie  
trebuie să moară  
pe câmpul de  
război.  După ce Urie  
a murit, David a  
luat pe Bat-Șeba  
ca să-i fie soție. 



  Dumnezeu a trimes pe profetul    
  Natan să arate lui David păcatul lui.   
  Natan a spus lui David o poveste  
                       despre un om bogat și 
     un om sărac. 



Omul bogat avea sute de oi.  Dar omul 
sărac nu avea decât o mieluță pe care o 
iubea foarte mult, ca pe o fiică. 



Când un călător a venit la omul bogat, 
omul bogat nu a tăiat una din mieluțele 
lui ca să hrănească musafirul.  În loc, 
               el a luat mieluța 
     omului sărac. 



David era mânios 
pe omul bogat și 
egoismul lui.  El a 
strigat, „Omul 
care a făcut 
aceasta trebuie 
negreșit să 
moară.” 



„Tu ești acel om!” curajosul Natan a 
spus lui David.  Ceea ce a făcut David  
             a fost mai grav  
                 decât ceea  
                 ce a făcut  
                 omul din  
               poveste. 



Dumnezeu a arătat lui David cât de rău 
     era.  Și David a fost supărat de 
                                 păcatul lui.  El 
                                 a spus lui 
                                 Dumnezeu: 



„Împotriva Ta am păcătuit și am 
făcut acest rău.”  Și Dumnezeu 

 a iertat păcatul lui 
                         David.  Dar copilul 

 lui Bet-Șeba era  
foarte bolnav, și 

 a murit după  
                               naștere. 



Dumnezeu l-a iertat pe David pentru 
păcatul lui rău.  Atunci Bet-Șeba 

                         a născut al doilea 
      copil, Solomon, care 
                         a devenit un mare 

 împărat.  Dar împăratul 
 David a avut și alți 

 copii, dintre care 
                               unii i-au adus 

          mari întristări. 



Împăratul David (Partea 2) 
 

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia, 

 
se găseşte în 

 
2 Samuel 1-12 

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



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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