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A fiatal Dávid szökésben volt.  Saul 
király az életére tört. 



Dávid a pusztában rejtőzött el, egy 
nagy barlangban, négyszáz  
emberével együtt. 



Előfordult, hogy Saul katonái a 
nyomára bukkantak, de Dávidnak 
mindig sikerült egérutat 
               nyernie. 



Doég, Saul egyik szolgája, árulta be 
a királynak, hogy a papok segítettek  
Dávidnak elmenekülni.  Saul  

megparancsolta, hogy 
              öljék meg őket. 



De csak Doég volt hajlandó ezt a 
piszkos munkát elvégezni.  85 papot 
hányt kardélre családostul együtt.   
                       Nagyon gonosz volt. 



Egyik nap Saul 
utána lopózott 
Dávidnak a 
barlangba, ahol 
az embereivel   
   rejtőzött.    
   Saul egyedül  
   találta  
   magát. 



Dávid könnyen  
megölhette  
volna Sault a  
barlangban. 
Ehelyett, ő  
óvatosan 
 
                  közel kúszott hozzá  
              és az éles tőrével levágott  
              a Saul öltözékéből egy  
              darabot. 



Amikor Saul kiment a  
szabadba, Dávid 
utána kiáltott : 
"Tudd meg,  
én levágtam  
a ruhádból  
 
                  egy darabot, de nem  
                  öltelek meg, tehát az én  
                  kezeimtől nem kell  
                  tartanod." 



Saul azt mondta, hogy megbánta, 
hogy Dávidot meg akarta ölni.   
De a gyűlölete hamarosan újra  
lángra kapott és háromezer fős  
seregével Dávid ellen indult. 



Egyik éjszaka, míg a sereg aludt, 
Dávid és Abisáj, az egyik  katonája, 
bekúsztak a király sátra alá, ahol 
Sault alva találták.  Saul újból ki 
volt Dávidnak szolgáltatva. 



"Isten ma a 
kezedbe adta az 
ellenségedet – 
súgta oda Dávidnak 
Abisáj. – Engedd, 
hogy a dárdámmal 
egyből a földhöz 
szegezzem. Nem 
lesz szükség még 
egy döfésre !" 



Dávid megtagadta. 
Fogta Saul lándzsáját 
és korsóját és elhagyta 
a tábort.  Majd egy közeli 
dombról kiáltozott neki, 
amíg meg nem hallotta. 



   Saul újra meggyőződhetett 
arról, hogy Dávid megölhette 
volna, de nem tette.  Saul 
újra sajnálatát fejezte ki 
amiatt, hogy meg akarta ölni  
Dávidot, de Dávid tudta, 
hogy nem bízhat benne. 



Ekkortájt Sámuel már 
halott volt.  Ő volt az a 
próféta, aki, Isten 
kérésére felkente Sault, 
majd később Dávidot 
Izráel királyának. 



Amikor a filiszteusok 
megtámadták Izráelt, 
Saul rettenetes dolgot 
tett, egy olyat, ami tilos 
volt Isten előtt. 



Megkért egy asszonyt, hogy létesítsen 
kapcsolatot Sámuellel, arról a helyről, 
ahol meghalt. Ezen az éjszakán   
            Sámuel üzenetet 
            küldött Saulnak. 



"… A Mindenható elfordult 
tőled és az ellenséged lett.  
Kiragadta a királyságot a 
kezeid közül és odaadta 
másnak – Dávidnak. 



Holnap te és a fiaid a 
színem elé fogtok kerülni, 
az izráeli sereget pedig a 
filiszteusok kezére adom.  
Ezeknek a szavaknak a 
hallatán Saul földre  
rogyott félelmében." 



A filiszteusok  
összecsaptak  
Izráellel és  
az izráeli  
férfiak  
menekülni  
kezdtek. 



A filiszteusok megölték  
Saul fiait is, akik  
között volt  
Jonatán,  
Dávid  
legjobb  
barátja is. 



Az íjászok  
súlyosan 
megsebesítették  
Sault, ekkor  
ő így szólt a 
fegyverhordozójához : 



"Rántsd ki a kardod  
és döfj keresztül, 
nehogy ezek a 
körülmetéletlenek  
ne akarjanak  
megölni, és ki  
legyek téve a 
túlkapásaiknak." 



De a fegyverhordozó 
félt és nem akarta 
megtenni.  Ekkor  
Saul kihúzta a  
kardját és  
beledőlt. 



Ahogy Saul és 
fiainak a testét 
megtalálták, a 
filiszteusok 
kiakasztották 
őket a bevett 
város falára. 



A vitéz izraelita 
férfiak odalopóztak, 
levették és 
magukkal vitték a  
   testeket, hogy  
   elégessék őket. 



Csontjaikat pedig 
összeszedték 
és kegyelettel 
eltemették.  



Amikor Dávid meghallotta 
a rettenetes újságot, sírva   
        fakadt, gyászt öltött  
        és egészen estig  
        böjtölt, Saul és a fia  
        miatt és egész Izráel  
        népe miatt, mert a  
        fiai a kardok  
        martalékaivá lettek. 



Még ha Saul meg is 
próbálta megölni Dávidot, 
ő továbbra is tiszteletben    
   tartotta Sault, hisz ő  
   mindvégig Isten  
                         felkentje  
                           maradt. 



Később Isten Dávidot  
tisztelte meg azzal, 
hogy megtette 
királlyá a Saul helyére. 
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 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Sámuel 1 : 24-31, Sámuel 2 : 1-2 

"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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