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Млади Давид је био у бјекству.  Цар Саул је хтио да 
га убије.  Давид је живио у пустињи, у огромној 
пећини са четири стотине пратилаца. 



Понекад, су војници цара Саула успијевали да их 
пронађу.  Али Давид је успијевао да им умакне. 



Саулов слуга, Доик, рекао је цару да су свештеници 
помогли Давиду да побјегне.  Саул је наредио њихово 
убиство.  Али једино је Доик био вољан да то уради.  
Он је, својим мачем, брутално убио осамдесет-пет 
                свештеника и њихове породице. 



Једног дана, Саул 
је тражећи Давида 
ушао у пећину гдје 
су се крили Давид 
и његови људи.  
Саул је био сам! 



У пећини Давид је могао  
лако убити Саула.   
Умјесто тога, он се  
пришуња и одсијече  
скут од плашта  
Сауловог  
са својим  
оштрим  
 
 

                            бодежом.  Када је Саул изашао,  
                            Давид га позва.  „Унутра ја одсјекох  
                            скут од плашта твојега, а тебе не  
                            убих; знај и види да нема зла  
                            нити побуне у мојим рукама…” 



Саул је рекао да му је жао зато што је покушао да 
повриједи Давида.  Али ускоро, његов стари гњев се 
вратио и он је скупио војску од три хиљаде људи да 
убију Давида.  Једне ноћи, док је војска спавала, 
Давид и Ависај, један од његових војника, су се 
ушуњали у логор гдје је Саул спавао. 



„Данас ти даде Бог 
непријатеља твојега  
у руке” шапутао је 
Ависај.  „Молим те 
дозволи ми да га 
прободем копљем  
за земљу једанпут и  
нећу морати више.” 



Давид је одбио.  Узимајући 
Саулово копље и крчаг, он напусти 
логор.  Са оближњег брда Давид је 
викао док га Саул није чуо.  Још 
једном Саул је рекао да му је жао 
што је хтио да повриједи Давида.  
Али Давид је знао да не може 
вјеровати Саулој ријечи. 



У ово вријеме Самуило није 
више био жив.  Он је био 
пророк коме је Бог рекао да 
помаже прво Саула, а онда 
Давида за цара Израиља.  Када 
су Филистејци напали Израиљ, 
Саул је учинио нешто страшно, 
нешто што Бог забрањује.  



Он је наредио жени да призове Самуила из 
мртвих.  Те ноћи, Саул је добио поруку. 



„… ГОСПОД је одступио од тебе и постао 
твој непријатељ … ГОСПОД је истргао 
царство из твоје руке и дао га твом 
ближњем, по имену Давид.  Сутра ћете ти 
и твоји синови бити са мном.  ГОСПОД 
ће такође предати војску Израиља у руке 
Филистејаца.”  Када  
је Саул чуо ово, пао је у страху. 



Филистејци су се борили против 
Израиља, и људи из Израиља су 
побјегли.  Филистејци су убили  
Саулове синове,  
укључујући и  
Јонатана,  
Давидовог  
доброг  
пријатеља. 



Саул је био тешко 
рањен од стријелаца.  
И он рече свом носачу 
оружја: „Извуци свој 
мач и прободи га кроз 
мене, да не дођу ти 
необрезани и прободу 
ме и наругају ми се.”  
Али његов носач 
оружја не хтједе, због 
великог страха.  Тада 
Саул узе мач, и баци  
се на њега. 



Нашавши тијела 
Саула и његових синова, 
Филистејци су их окачили на 
зид освојеног израиљског 
града.  Неколико храбрих 
Израиљаца спасише 
        тијела, вратише их 
        кући и спалише 
        прије сахрањивања 
        остатака у Израиљу. 



Када је Давид чуо ужасне 
вијести, жалио је, плакао и 
постио до вечери за Саулом, 
за Јонатаном његовим сином, 
и за народом ГОСПОДЊИМ, 
зато што су изгинули од мача. 



Иако је Саул покушавао да убије 
Давида, Давид је поштовао Саула 
као Божијег помазаника до краја. 
Сада је Бог наградио Давида, 
начинивши њега царем и 
насљедником Сауловим. 



Цар Давид (1.дио) 
 

 Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

Прва књига Самуилова 24-31,  
2 књига Самуилова 1-2 

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.”  
Псалам 119:130 



Крај 



Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy 
 који нас је створио и који жели да га упознамо. 

 
Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо!  Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити.  Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек. 
 

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу: 
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет.  Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете.  Амин. 
 

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан!  Јован 3:16 
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