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Давид бил Цар на Юда, или южната част на
Палестина. Останалата част на Израел си
избрала Исвостей, син
на Саул, за Цар. В
продължение на 7 
години в страната
постоянно имало
гражданска
война. Но
Давид ставал
все по-силен и
по-силен.



Най-накрая, Цар Исвостей бил убит
от собствените си войници.



Тогава всички Израилеви племена дошли при
Давид и го помазали за Цар над целия Израел. Най-
после Давид станал Цар над цялата страна.



Първото нещо, което Давид направил било да
завладее Ерусалим. Този град станал известен като
Града на Давид. Той го построил като крепост, за да
се предпазва от враговете си. От Ерусалим, армията
на Давид излизала за да завладява Филистимците и
другите врагове на
Израел.



След това, Давид
довел Божия ковчег
в Ерусалим. В
ковчега били двете
каменни плочи с 10-
те Божи заповеди. 
Ковчега напомнял
на Израилтяните за
Божията святост и
за нуждата им да
Му се покоряват.



Давид трябвало да се
бие в много битки в
ранните години на
управлението си. Той
бил мъдър войн и
смирен мъж, който
винаги се молел за
Божието водителство.



Давид бил притеснен
от това, че той живеел
в прекрасна къща, 
докато Божият ковчег
бил в някаква
палатка. Давид
решил да построи
храм. Божият
пророк Натан
също му
казал да го
направи.



По-късно
обаче, Бог
изпратил
послание на
Давид: 
“Служителю
Мой, Давиде, 
Господ ще
благослови
дома ти. 
Когато твоите

земни дни свършат и ти се прибереш при бащите си, 
Аз ще поставя сина ти за Цар над Израел. Той ще
построи дом за Моето Име и Аз ще установя
престола на Царството Му завинаги”.



Давид искал да помогне на всички оцеляли от дома
на Саул, ако имало такива. Той намерил
единствено сина на Йонатан, Мемфифoстей, който
бил сакат. Давид казал: “Той ще се храни
на моята трапеза, като един
от Царските синове”. 
Давид бил добър към
Мемфифостей, понеже
Йонатан бил
най-добрият му
приятел.



Винаги когато Давид се
доверявал на Бог и Му се
покорявал, Бог помагал на
Давид да преуспява. Един
ден обаче, нещо ужасно
станало с Давид. Той
изпратил армията си на
война, а той самият
останал в Ерусалим.



Една вечер, Давид не
можал да заспи. Затова, 
той излязъл да се
поразходи на покрива на
къщата си и да разгледа
града.



Давид видял една много
красива жена да се къпе. Тя се
казвала Витсавее. Давид
съгрешил с Витсавее, въпреки
че съпругът и Урия бил един
от смелите войници на Давид. 
Когато по-късно Витсавее
казала на Давид, че е бременна
от него, Давид осъзнал в
какъв голям проблем се бил

забъркал.



Вместо да си признае
пред Бог, Давид се
опитал да покрие греха си. Това никога не работи! 
Той повикал Урия от бойното поле, надявайки се, 
че Урия ще си помисли, че бебето е от него. Но Урия
не искал изобщо да се прибере в къщи, докато
другите войници се биели във войната. Урия спал
на прага на Царската къща.



Давид направил нещо, което било
дори още по-нечестиво. Той
изпратил Урия обратно в
битката с едно писмо. 
В писмото, Давид
писал на
военачалника на
армията да постави Урия
на такова място, че със
сигурност да бъде убит. 
Когато Урия наистина
бил убит, Давид взел
Витсавее за своя жена.



Бог изпратил своя слуга Натан, за да покаже на
Давид греха му. Натан разказал на Давид една
история за един богаташ и един много беден човек. 

Богаташът имал
стотици овце, а
бедният човечец
имал само едно
малко агънце, 
което обичал
като свое дете.



Когато един пътник спрял да погостува на
богаташа, той не заколил от своите овце, а взел и
заколил агънцето на бедния човек.



Давид много се
ядосал на
себичността на
богаташа. Той
извикал: “Човекът, 
който е направил
това трябва да умре!”



Смелият Натан казал на Давид: “Ти си този човек!”
Това, което Давид бил направил било много по-
лошо от това, което богаташът от

историята бил
направил.



Бог показал на Давид всичкото му нечестие. Давид
се покаял пред Бог за греха си. Той казал на Бог:

“На Теб Господи
съгреших и срещу Теб
извърших това зло”. Бог
простил греха на Давид.
Но бебенцето, което
Витсавее родила се
разболяло и умряло.



Бог простил на Давид за
ужасния му грях. След това, 
той и Витсавее имали друго
бебе – Соломон, който по-
късно щял да стане велик
Цар след Давид.



“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130

Цар Давид (2–ра част)

е история от Божието Слово – Библията, 
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