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Давид је био цар Јуде, у 
јужној Палестини.  Али 
остатком Израиља,  
као цар, владао  
је Исвостеј,  
Саулов син.   
Грађански  
рат је  
бјеснио  
седам  
година.   
Али, Давид  
је био све  
јачи и јачи. 



На крају, цара 
Исвостеја су убила 
двојица његових 
војника. 



Тада су сва племена Израиља дошла Давиду и 
помазала га за цара цијелог Израиља.   Најзад, 
Давид је постао цар над свим Израиљцима. 



Прва ствар коју је урадио цар Давид била је 
освајање Јерусалима.  Он је постао познат као 
Давидов град.  Обновљен је и постао је упориште 
против непријатеља.  Из Јерусалима, Давидова 
војска је ишла да покори Филистејце и друге 
непријатеље  
Израиља. 



Затим је, цар Давид 
донио ковчег Божји у 
Јерусалим.  Ковчег 
Божји је садржавао 
копије десет 
заповијести и 
других закона који 
су дати Мојсију од Бога.  
Ковчег је подсјећао 
Израиљце 
на светост Божију и    
        њихову потребу 
 да Га слушају. 



Давид је морао да 
води многе битке у 
првим годинама 
своје владавине.  
Био је мудар војник 
и понизан човек 
који се молио Богу 
да га води. 



Давиду је 
сметало да он 
живи у лијепој 
кући, а ковчег 
Божји је остао у 
шатору.  Давид 
је одлучио да 
изгради храм.     
   Натан, 
    пророк 
    Божји, га је     
      охрабривао 
       у томе. 



Те ноћи Бог је рекао Давиду: „Ти ли ћеш ми 
начинити кућу да у њој боравим?  Кад 
 се наврше дани твоји, и починеш код отаца својих,  
подигнућу сјеме твоје након тебе, које ће изаћи 
из утробе твоје, и утврдићу царство његово.” 



Давид је желио да помогне преживјелима из Саулове 
породице.  Нашао је, једино, Јонатановог сина, 
Мефивостеја, који је био хром.  „Он ће  
свагда јести за мојим столом као један  
од царевих синова” рекао  
је Давид.  Давид је  
био љубазан према  
Мефистофеју зато  
што је Јонатан  
био његов  
најбољи  
друг. 



Док год је Давид 
поштовао Бога и 
вјеровао му, Бог је 
помагао Давиду да 
успије.  Али једног 
дана, ужасна мрља се 
десила у Давидовом 
животу. 



Једне ноћи,  
он није могао 
спавати.  
Гледао је са 
крова царског 
двора на град. 



Давид је видио прелијепу жену 
како се купа.  Њено име је било 
Витсавеја.  Давид је згријешио 
са Витсавејом, иако је њен  
муж био један од Давидових  
храбрих војника.  Када је, 
касније, Витсавеја саопштила 
Давиду да је трудна, Давид је 
знао да је његов гријех створио  
много проблема. 



Умјесто да се  
исповиједи Богу,  
Давид је покушавао да сакрије свој гријех.   
То никад не успијева!  Он је позвао Урију кући са  
бојног поља, надајући се да ће Урија помислити  
да је дијете његово.  Али Урија није био дуго  
код куће, јер је био са војском у рату.  Урија  
је спавао на вратима царевог дворца. 



Тада је Давид учинио још 
нешто ружније.  Послао  
је Урију поново на бојно 
поље са писмом.  У  
писму је наређено 
генералу да Урија  
треба да погине у  
борби.  Када је Урија 
погинуо, Давид је  
узео Витсавеју да  
буде његова жена. 



Бог је послао свог слугу, Натана, да укаже Давиду 
 на његов гријех.  Натан је испричао Давиду о 
богаташу и сиромаху.  Богаташ је имао стотину оваца. 
А сиромах је имао само једну овцу, коју је волио 
                                                               попут кћерке. 



Када је дошао путник до богатог човјека, богаташ 
није узео своју овцу да нахрани путника.  Умјесто 
тога, он је узео овцу сиромашног човјека. 



Давид је био љут због себичности 
богаташа.  Викнуо је: „Човјек који 
је учинио ово мора умријети.” 



„Ти си тај човјек!” рекао је храбри Натан Давиду.  
Оно што је Давид учинио било је много горе него 
што је урадио богаташ у причи. 



Бог је показао Давиду како је он био зао.  И Давиду је 
било жао због свог гријеха.  Рекао је Богу:      
                                             „Сагријешио сам Ти Господе  
                                               и зло ово учинио.”  И   
                                               Бог је опростио Давидов 
                                                         гријех.  Али, 
                                                         Витсавејино дијете се 
                                                         разбољело и умрло  
             убрзо послије рођења. 



Бог је опростио Давиду његов 
страшни гријех.  Тада је 
Витсавеја родила друго 
дијете, Соломона, који је 
постао велики цар послије 
Давида.  Међутим, цар 
Давид је имао још много 
друге дјеце; нека од 
њих су му донијела 
              велику тугу. 
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 Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

2 Самуилова 1-12 

„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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