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Много отдавна, в дните на Цар Саул в Израел, едно
момче на име Давид помагало на седемте си братя, 
като пасяло стадото на баща им. Въпреки, че той бил
най-малкият, Давид бил много силно и смело момче, 
което обичало и се доверявало на Бог. Той живял в

град Витлеем.



Веднъж, един лъв нападнал стадото, за да си вземе
едно малко агънце за вечеря. Младият Давид веднага

нападнал лъва. Отскубвайки
агънцето, той хванал звяра за
брадата и го убил. Давид
знаел, че Бог му помогнал
за това.



Божият пророк Самуил все още тъгувал за Цар Саул. 
“Колко време ще скърбиш за Саул?”, Бог попитал

Самуил, “Ето, изпращам те при Есей... защото
си намерих цар всред неговите синове”.

Есей бил бащата на Давид. Въпреки, 
че Самуил знаел, че Цар Саул можел
да го убие ако разберял за това,
пророкът се покорил на Бог.



Когато Самуил пристигнал, Есей накарал всичките
си синове да застанат пред Самуил.
Тогава Самуил казална Есей:

“Господ не е избрал тези”. 
Останал само Давид – най-
малкият. Той бил с овцете. 
Когато той дошъл, Господ
казал на Самуил: “Стани и
го помажи, защото това е

човекът”.



В двореца на Саул, Господният Дух се бил оттеглил
от Саул и в него бил дошъл лош дух. Слугите на
Царя мислели, че добрата музика щяла да го

успокои. Единият от тях
познавал някакъв
младеж, който можел да
свири на арфа много
добре. Можете ли
да се досетите кой
бил този младеж?
Да, точно така –

Давид.



Музиката на Давид
успокоявала Царя и му
помагала да мисли по-трезво. 
Саул помолил Есей да позволи
на Давид да остане в двореца, 
за да му служи. Винаги когато
Саул бил атакуван от депресия
или страх, Давид свирел на
арфата си и това помагало
много на Саул.



Веднъж, Саул влязъл в голяма битка с
Филистимците. Братята на Давид били в армията
на Саул. Есей изпратил Давид до бойното поле, за
да им занесе храна и да разбере как са те там.



Един огромен Филистимец - Голиат, плашел
Израилтяните вече много дни.



“Изберете човек измежду вас и нека се бие с мен”, 
викал Голиат. “Ако той успее да ме победи и убие, 

ние ще бъдем ваши слуги. Но ако аз го убия, 
вие ще бъдете наши слуги и ще ни
слугувате”. Всички Израилтяни избягали
от страх, като видяли

огромния
великан.



След това Давид казал на Саул: “Нека сърцето на
никой да не отпада поради него; твоят слуга ще
отиде да се бие с Филистимеца”. Саул облякъл
Давид със своите дрехи за война и му дал своя меч. 
Вместо тях обаче, Давид взел прашката си и избрал
5 гладки камъка от реката.



Голиат се засмял, когато видял, че младият Давид
нямал дори оръжие. “Ще дам мъртвото ти тяло на

птиците и на зверовете”, 
изревал той. Давид му
отговорил: “Аз идвам
срещу теб в името на
Господ! Днес Господ
ще те предаде в
ръцете ми... понеже
битката е на Господ!”



След това Давид се затичал към Голиат. Докато
бягал, той изстрелял един камък от прашката си –

и улучил Голиат право в
челото. Голиат паднал

на земята!



Давид бързо извадил огромния меч на Голиат от
ножницата му и му отсякъл главата. Когато
Филистимците видяли, че Голиат е мъртъв, те
избягали.



Цар Саул поставил Давид за началник на армията
му, но след това се ядосвал, когато хората почитали

Давид повече от него. “Какво друго
му остава освен да вземе и
царството?”, мислел си Саул. 
Затова, Саул наблюдавал
внимателно Давид от този

ден нататък.



Веднъж, когато царят бил объркан, Давид свирел с
арфата си за да го успокои. 3 пъти Саул хвърлил
копието си по Давид за да го убие. Всеки път Давид

избягвал. Саул се страхувал от Давид, понеже

той знаел, че Господ
е с Давид, а не
с него вече.



Синът на Саул – Йонатан, обичал
Давид като брат. “Моят баща Саул
иска да те убие”, предупредил той
Давид. Затова Давид избягал. Жена
му го спуснала през прозореца през
нощта. Когато мъжете на Саул
дошли на сутринта, Давид го
нямало.



Давид трябвало да избяга далече от Саул. Преди да
избяга, той и Йонатан направили завет помежду си. 
Те си обещали винаги да си помагат. За съжаление, 
двамата приятели трябвало да си кажат “Довиждане”.

Давид тръгнал да търси място, където да може да
се скрие от в оиниците на

Саул. 



“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130
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