
Prive�te acest tablou! 

 

 
   De multe ori se vede pe câmpie imaginea frumoas� a unei turme de oi care 
pa�te înso�it� de p�stor. Ai v�zut �i tu o astfel de turm� de oi, drag copil? – 
David a fost un p�stor frumos �i bucuros. El era înc� tân�r, când a trebuit s� 
p��uneze turmele de vite, �i în mod deosebit turmele de oi ale tat�lui s�u. 
David era un p�stor foarte bun. El iubea oile �i animalele lui, dar �i animalele 
îl iubeau. În �ara în care locuia David erau �i multe animale rele. Erau lei �i 
ur�i. Aceste animale s�lbatice r�peau cu pl�cere un mielu�el din marea turm� 
a lui David. Dar, �ti tu, copil drag, c� David avea ochi buni �i era foarte atent, 
ca nimic s� nu se apropie de turma sa. Aceste animale s�lbatice erau foarte 
înfometate, �i mereu c�utau s� p�trund� în turm�. Vai, iar��i a venit un leu �i 

a prins o oaie mic�, ca s-o duc� prad� la puii lui. Dar David era imediat acolo. Cu mare 
repeziciune lua prada din gura leului �i omora leul. Vezi, copil drag, c� David era nu numai un 
p�stor bun, ci el era �i un p�stor curajos. El �i-a pus via�a în pericol pentru oile lui. �ti tu, cine a 
f�cut pe David s� fie a�a de puternic? Era Domnul Dumnezeu. David credea în Dumnezeu �i el se 
baza pe puterea �i pe t�ria lui Dumnezeu. El nu s-a bazat pe puterea lui proprie; c�ci el a zis 
împ�ratului Saul: »Domnul care m-a izb�vit din ghiara leului, �i din laba ursului, m� va izb�vi �i 
din mâna acestui filistean.« - Acest filistean, despre care vorbea David, era un uria� puternic. Era 
uria�ul Goliat. Nimeni nu putea s� lege pe acest uria�. To�i se temeau de el. El avea o sabie mare 
de lupt�, �i frica de el a devenit tot mai mare. �i acum fi foarte atent, copil drag, David – p�storul 
– a biruit pe uria�, �i �ti tu cu ce l-a biruit? Cu câteva pietre �i cu o pra�tie. Uria�ul Goliat a fost 
omorât de David, deoarece David s-a încrezut în Dumnezeu. Uria�ul a f�cut a�a de mult� pagub�, 
iar acum oamenii puteau s� respire u�ura�i, nu mai trebuiau s� se team� de el. Acest b�iat viteaz �i 
curajos a devenit mai târziu un împ�rat mare �i puternic. El a fost cel mai mare împ�rat al 
poporului s�u, care cu foarte mul�i ani în urm� a tr�it într-o �ar� str�in�. 
   Copii dragi, P�storul nostru cel bun este Domnul Isus. El vrea s� fie �i P�storul t�u personal. Ai 
dat tu deja inima ta Mântuitorului? Te rog d�-I-o chiar ast�zi. Îngenunche înaintea Lui, într-un loc 
unde nederanjat te po�i ruga. Dac� Îl rogi, El î�i va ierta tot r�ul. Mântuitorul poate s� ierte p�cate. 
Da, numai El poate ierta p�catele, deoarece El a murit pentru p�catele tale. Crezi tu aceasta? 
Atunci mul�ume�te-I pentru c� te prime�te ca oi�� în turma Sa.       I. H. 


