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Давид був царем  
Юдеї, яка  
знаходилася  
у південній  
Палестині. 



Решту ж, Ізраїль,  
захопив  
син Саула  
Іш-Бошет, 
який  
зробився 
царем. 



Кілька років 
лютувала 
громадянська 
війна.   
Але 
Давид  
ставав 
дедалі 
сильніший. 



Нарешті, царя Іш-Бошета вбили 
двоє його ж власних вояків. 



Тоді усі племена Ізраїля прийшли до 
Давида і помазали його на царя   
                                   Ізраїля.  Нарешті, 

                                                    Давид 
                                               був 

                                                    царем 
                                                     усього 

 народу. 



Перше, що зробив Давид, було 
захоплення Єрусалиму.  Він став 
відомий під назвою Давидового міста. 



Він відбудував його як фортецю, 
що була захистом від ворогів. 



Армія Давида продовжувала 
захоплювати филистимлян 
та інших ворогів Ізраїля. 



Потім цар Давид переніс Ковчег 
Заповіту до Єрусалиму.  Ковчег 

                                     Заповіту містив 
                               примірники 

 десяти заповідей 
                                     та інші закони, 

                                 дані Мойсею 
                                                Богом. 



Ковчег нагадував 
ізраїльтянам про 
Божу святість і 
про те, що вони 
повинні Йому 
підкорятися. 



               Протягом перших років свого     
                                 царювання Давид 

 мусив вести багато 
                              баталій.  Він був 
                              мудрим вояком і 

 слухняною людиною, 
                        яка молилася про  

                                                       Божий 
 провід. 



Давида непокоїло, що 
                                       він мав добрий 

 дім, в якому він 
                                     жив, а Ковчег 

                                         Божий 
 залишався 

 у наметі. 



Давид вирішив 
                                  побудувати 

                                      храм.  Божий 
                                       пророк Натан 

 ухвалив 
                                              цей 

                                                   намір. 



Тієї ночі Бог послав Давидові 
вістку: “Господь побудує тобі дім. 



  Коли  
                                                                        виповняться   
                                                   твої дні,  
                                                 і ти ляжеш 
зі своїми батьками, то Я поставлю по 
тобі насіння твоє що вийде з  утроби  
твоєї, і зміцню його царство. 



Він збудує дім для Ймення Мого, а 
Я зміцню престола його царства 
навіки”. 



Давид хотів допомогти тим, хто 
вижив із саулової сім’ї.  Він  
знайшов лише Йонатанового  
сина Мефівошета,  
який був  
кривий. 



Давид був добрий до 
Мефівошета, бо Йонатан 
був його найліпшим 
другом. 



 Доти, доки Давид 
 довіряв Богу й 
 корився Йому, 
 Бог допомагав 
 Давиду мати 
 успіх. 



Але одного дня на 
Давидове життя  
лягла жахлива тінь.   
Він послав армію  
у бій,  а сам  
лишався у  
Єрусалимі. 



Одної ночі йому не 
спалося.  Отже, 
він вийшов на 
дах свого дому і 
оглядав місто. 



Давид побачив 
вродливу жінку, яка 
купалася.  Її звали 
Вірсавія.  Давид 
згрішив з Вірсавією, 
хоч її чоловік Урія був 
одним з хоробрих  

Давидових вояків. 



Коли Вірсавія пізніше 
сказала Давиду, що 
матиме від нього 
дитину, Давид 
зрозумів, що його  
гріх створив ще 
більше  проблем. 



Замість того, щоб 
зізнатися перед Богом, Давид 
спробував приховати свій гріх.  
Це ніколи не допомагає! 



Він відкликав Урію з бою  
додому, сподіваючись, що У 
рія подумає, що дитина його. 



Але Урія не  
хотів бути вдома, коли його 
товариші були на війні.  Урія спав 
біля дверей царського будинку. 



Тоді Давид зробив 
ще гіршу річ.  Він 
послав Урію  
назад до поля  
бою з листом.   
Лист наказував  
його керівнику 
зробити так, щоб 
Урія загинув у бою. 



Коли Урія  
загинув, Давид  
узяв Вірсавію  
собі за жінку. 



Бог послав Свого слугу Натана 
показати Давиду його гріх.  Натан 
розповів Давиду про багатія й дуже 

 бідну людину. 
                                     Багатій мав 
                                     сотні овець. 



А бідняк мав лише одне маленьке 
ягня, яке він любив і доглядав, 
неначе доньку. 



Коли до багатія прийшов подорожній, 
багатій не забив жодної з своїх 
власних овець, аби нагодувати 
його.  Замість того,  він забив вівцю   
                                                   бідняка. 



Давид обурився на егоїзм 
багатія.  Він скричав: 
“Вартий смерти 
той чоловік, що 
чинить таке!” 



“Ти той чоловік!” - сказав Давиду 
хоробрий Натан.  Те, що вчинив  
                     Давид, було  
                     набагато  
                     гірше  
                 за те, що  
                 зробив  
                 багатій  
                       з  
                       розповіді. 



Бог показав Давиду, який він був 
поганий.  Та Давид жалкував 

                                      за свій гріх.  Він 
                                    сказав Натану: 

 “Згрішив я перед 
                              Господом!” 



І Бог простив Давидів 
                                  гріх.  Але дитина 

 Вірсавії захворіла 
                      й померла 

                        скоро після 
                          народження. 



Бог простив Давиду його страшний 
гріх.  Пізніше Вірсавія 

                           народила іншу 
 дитину, Соломона, 

                              який зробився 
 великим царем 

                                     після Давида. 



Але цар Давид мав багато 
 інших дітей, і дехто 

                              з них завдав йому 
                            великого смутку.  



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 

Давид цар (частина перша) 
 

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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