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Молодий Давид тікав.  Цар Саул хотів його вбити. 
Давид жив у диких місцях, у великій печері, разом з 
чотирмастами своїми послідовниками. 



Іноді солдати царя Саула мало не знаходили їх.  Але 
Давид постійно пересувався з одного місця на інше. 



Саулів слуга Доег сказав царю, що священики 
допомогли Давиду втекти.  Саул наказав їх вбити. 
Але лише Доег погодився зробити це.  Він жорстоко 
забив вісімдесят п’ять священиків разом з їхніми  
         сім’ями.  Це був дуже злий вчинок. 



Одного дня Саул, 
вишукуючи 
Давида, просто 
зайшов до печери, 
де Давид ховався 
разом зі своїми 
людьми.  З Саулом 
нікого не було. 



Давид міг легко вбити Саула                                             
у печері.  Замість того  
він підліз і гострим  
кінжалом відтяв  
шматок поли від  
Саулового                                                                    
плаща.  
 
 
    
   Коли Саул вийшов, Давид покликав 
   його.  “... коли я відрізував цю полу 
   плаща твого, то я не забив тебе.  
   Пізнай та побач, що в моїй руці нема 
   зла та гріха...” 



Саул сказав, що він вибачається за спроби 
зашкодити Давиду.  Але скоро його гнів повернувся, і 
він зібрав армію з трьох тисяч чоловік, щоб вбити 
Давида.  Однієї ночі, поки армія спала, Давид і 
Авішай, один з його солдатів, прослизнули у табір 
царя, до місця, де спав Саул. 



“Сьогодні Бог видав 
того ворога в руку 
твою, - шепотів 
Авішай, - а тепер 
проколю я його 
списом аж до землі 
одним ударом, і не 
повторю йому!” 



    Давид відмовився.  Забравши 
        Саулового списа й горня, він  
          залишив табір.  З пагорба за дорогою 
  Давид кричав доти, доки Саул не почув 
  його.  Саул ще раз побачив, що Давид міг 
  його вбити, але не зробив того.  Ще раз  
           Саул вибачився за спроби зашкодити  
  Давиду.  Але Давид знав, що Сауловому 
  слову не можна довіряти. 



В цей час помер Самуїл.  Він був 
пророком, якому Бог наказав 
спочатку помазати Саула, потім 
Давида.  царем Ізраїля.  Коли 
филистимляни напали на Ізраїль, 
Саул зробив жахливу річ, - те, що 
Бог робити забороняє. 



Він наказав жінці викликати Самуїла з місця 
мертвих.  Тієї ночі Саул отримав вістку. 



“... Господь відступився від тебе, і став 
із твоїм ворогом... Господь узяв царство 
з твоєї руки, і дав його твоєму 
ближньому, - Давидові... Взавтра ти та 
сини твої будете разом зо мною; також 
Ізраїлевого табора віддасть Господь до 
руки филистимлян.”  Коли Саул почув 
це, то впав у страху. 



Филистимляни билися проти 
Ізраїля, і люди Ізраїля потікали. 
Филистимляни вбили Саулових 
синів, включаючи              
Джонатана, доброго                     
друга Давида. 



Саул був жорстого 
поранений лучниками. 
Він промовив до свого 
зброєноші: “Витягни 
меча свого і пробий мене 
ним, щоб не прийшли ці 
необрізані, і не пробили 
мене, і не знущалися 
надо мною.”  Але його 
зброєноша не зробив 
цього, бо дуже боявся. 
Отже, Саул взяв меча і 
впав на нього. 



Знайшовши тіла  
Саула та його синів, 
филистимляни прибили 
їх до муру захопленого 
Ізраїльського міста. 
Якісь хоробрі 
ізраїльтяни зняли трупи, 
забрали їх додому і 
спалили перед тим, як 
захоронити залишки у    
Ізраїлі. 



Коли Давид почув про 
жахливу новину, він 
голосив, плакав і постив до 
вечора за Саула, його сина 
Джонатана і за Господніх 
людей, бо вони впали від 
меча. 



Хоч Саул і намагався вбити 
Давида, Давид шанував Саула 
як Божого помазанця аж до 
самого кінця.  Тепер Бог 
вшанував Давида, зробивши 
його царем замість Саула. 



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 
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Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Першій книзі Самуїла, головах 22-31,  
та у Другій книзі Самуїла, головах 1-2 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.  

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом.  
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті й бути покараному за твої гріхи.  Потім Ісус 

повернувся до життя й пішов додому у Небеса!  Якщо ти 
віриш у Ісуса і попросиш Його простити твої гріхи, Він це 

зробить!  Він прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди 
житимеш разом з Ним.  

 
Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе,  
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  
Читай Біблію і щодня говори з Богом!   

Євангелія від Івана, 3:16 
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