
Ο Βασιλιάς 

Δαβίδ 



Ο Δαβίδ ήταν Εβραίος και γεννήθηκε στη Βηθλεέμ.  

Ήταν ο 8ος και μικρότερος από τα 8 παιδιά του 

Ιεσσαί από τη φυλή του Ιούδα. 

Ήταν μικρός στο ανάστημα και όμορφος στην εμφάνιση. 

 

Το όνομά του σημαίνει «Αγαπητός».  

 

Ο βασιλιάς Δαβίδ παντρεύτηκε πολλές γυναίκες και 

απέκτησε αρκετούς γιους και κόρες.  

Μεταξύ άλλων παντρεύτηκε και τη χήρα του Ουρία, τη 

Βηρσαβεέ,  με την οποία απέκτησε τον Σολομώντα.  

Επειδή ο πρωτότοκος γιός του Αβεσσαλώμ επαναστάτησε 

και φονεύθηκε, ο Δαυίδ όρισε τον Σολομώντα διάδοχό 

του. (Σολομώντας σημαίνει «Ειρηνικός».) 



Από μικρή ηλικία ήταν ποιμένας στα πρόβατα της 

οικογένειάς του και ήταν πολύ ικανός στη σφεντόνα. 

Μετά από οδηγία του Θεού, ο προφήτης Σαμουήλ τον 

έχρισε μελλοντικό βασιλιά του Ισραήλ, ενώ ήδη 

βασιλιάς ήταν ο Σαούλ, τον οποίο όμως είχε απορρίψει 

ο Θεός. 

Ο Σαούλ ένιωσε φθόνο και προσπάθησε αρκετές φορές 

να σκοτώσει το Δαβίδ. Μάλιστα μετά την ένδοξη νίκη 

του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ - αφού η δόξα και η 

δημοτικότητά του έγιναν μεγαλύτερες από του Σαούλ - 

ο Σαούλ τον μίσησε ακόμη περισσότερο. 

Αν και του δόθηκαν πολλές ευκαιρίες ο Δαβίδ δε 

θέλησε να σκοτώσει τον Σαούλ. Έτσι καταφεύγει στην 

έρημο, όπου και γράφει τους περίφημους «Ψαλμούς».  



Ένας από τους πιο 

συγκλονιστικούς είναι ο 

Ψαλμός ν (50ος) 

 
«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ 

τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ 

κατὰ τὸ πλῆθος τῶν 

οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ 

ἀνόμημά μου…» 



Στα 30 του χρόνια ο Δαβίδ έγινε ο δεύτερος βασιλιάς του Ισραήλ. Οργάνωσε το 

κράτος και το στρατό, κι εργάστηκε με όλες του τις δυνάμεις για την οργάνωση της 

λατρείας του Θεού.  

 

 

 

 

 

 

Επιθυμούσε διακαώς να ανεγείρει έναν ναό απαράμιλλης δόξας και μεγαλείου, τον 

οποίο και σχεδίασε. Τελικά τον έχτισε ο γιος του ο Σολομώντας.  

 

Ο Δαβίδ έγινε γνωστός ως εξαίρετος πολεμιστής και πλήρως αφοσιωμένος στον Θεό.  

Όταν τον επέλεξε ο Θεός για να τον χρησιμοποιήσει σύμφωνα με το θέλημά Του, 

τον περιέγραψε ως «άντρα σε αρμονία με την καρδιά [Του] (Θεού)». (Πράξεις 

13:22)  



Παρόλη την πίστη του στο Θεό, ο Δαβίδ διέπραξε 
σοβαρά παραπτώματα, για τα οποία όμως 
μετάνιωσε με την καρδιά του. Έζησε παρόλα αυτά 
τις συνέπειες των παραπτωμάτων και των αμαρτιών 
του.  

Ίσως η πιο βαριά συνέπεια, που του προκάλεσε 
μεγάλο πόνο, ήταν ο θάνατος του πρωτότοκου 
γιού του Αβεσσαλώμ. 

Οι συμφορές τον έκαναν πιο ταπεινό και τον 
έφεραν πιο κοντά στο Θεό.  

Ήταν εξαιρετικός μουσικός, έπαιζε κιθάρα, 
έγραψε ύμνους, μέχρι και μουσικά όργανα εφηύρε. 

 



Βασίλεψε 40 χρόνια. Θεωρείται ο σπουδαιότερος βασιλιάς 

του Ισραήλ. Πέθανε 70 χρόνων. 

 



Θεωρείται προφήτης αλλά και πρόγονος του Χριστού (που λέγεται και «γιος του 
Δαβίδ»).  

Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός «παίρνοντας ανθρώπινη φύση, 
ήρθε στον κόσμο από το γένος του Δαβίδ», ενώ περιγράφεται από τον Ιωάννη να λέει 
ο ίδιος ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, το αστέρι το λαμπρό, 
το πρωινό». 

 



Σας ευχαριστώ για την 

προσοχή σας! 

 

 

Γιώργης Ραδίτσας  

Α3 


