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Цар Давид був великою людиною Божою.  Під час 
його царювання Ізраїль збільшився у десять разів 
порівняно до царства царя Саула.  Але він не міг 
       царювати далі.  Давид був старий.  І змучений! 
                                                                          І хворий! 
                                                                          Його земний
                                                                         шлях 
                                                                          закінчувався.
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Соломон попросив мудрості, 
щоб бути добрим царем.  
Прохання
молодого царя 
задовольнило 
Бога.  Соломон 
отримав те,
що просив,
але Бог
пообіцяв 
йому ще й 
багатства 
і слави.

Перед смертю Давид розмовляв з 
Соломоном про покору Богу і про 
те, як бути добрим царем. 
“Будеш... ходити Його дорогами.., 
щоб тобі щастило в усьому, що 
будеш робити”, - сказав Давид свому 
сину.  То була добра порада! Потім 
Соломон сів на троні свого 
   батька Давида, і його царство 
      заснувалося міцно.

Давидова жінка Вірсавія 
знала, що її син Соломон 
повинен бути царем. 
Вона розповіла Давиду про 
плани Адонії.  Хоч Давид 
був хворий, він зібрав 
своїх провідників разом і 
публічно зробив Соломона 
царем Ізраїля.

Однієї ночі Соломон бачив 
сон.  Уві сні Бог явився 
йому і сказав:
“Проси,
що Я маю
дати тобі!”
Чого б ви
попросили?

Соломон більше не мав клопоту з Адонією, тому що 
люди Ізраїля довіряли Давиду.  Давид сказав їм, що 
Соломон це той, кого Бог обрав бути їхнім царем. 
Невдовзі Давид помер.

Один з багатьох синів 
Давида, Адонія, сказав 
людям Ізраїля, що він 
буде царем.  Хоч його 
ім’я означало 
“Господь – мій Бог”, 
Адонія був недоброю 
людиною.  Він хотів 
вкрасти трон, знаючи, 
що Давид вже дуже 
слабий, аби
протистояти йому. 
Але Бог мав інші
плани!
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Люди Ізраїля не мали храму, щоб 
вшановувати Бога.  Коли Давид 
планував побудувати храм, Бог 
сказав: “Він (твій син) збудує дім для 
Ймення Мого...” Отже, Соломон 
розпочав будувати чудовий храм у 
                               Єрусалимі.

А інша сказала: “Хай не буде 
ні мені, ні тобі, - розтинайте!”

Тоді цар сказав: “Подайте мені меча!” Отже, цареві 
принесли меча.  Що б ви думали цар збирався 
робити мечем?

Тоді цар сказав про першу 
жінку: “Дайте їй це живе 
немовлятко... Вона його 
мати!”  І увесь Ізраїль почув 
про цей суд, і всі мали велику 
повагу до царя. 
Вони бачили, що у ньому 
була мудрість Божа.

А цар сказав: “Розітніть це живе дитя надвоє, і дайте 
половину одній, а половину другій!”  Тоді мати живої 
дитини сказала: “Прошу, пане мій, дайте їй 
немовлятко живим, а забити – не забивайте його!”

Людям не забрало багато 
часу дізнатися про 
Соломонову мудрість. 
Одного дня двое матерів 
прийшли до нього з одною 
дитиною.  “Вночі помер 
син цієї жінки.., і вона... 
взяла мого сина від мене”, 
- сказала одна жінка. 
“Ні, то твій син – мертвий, 
а мій син – живий!” – 
відказала інша.  Як міг 
цар сказати, яка мати була 
справжня?
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Зрештою Соломон помер. 
Його син Рехав’ам обклав 
людей ще більшими 
податками, ніж Соломон.  
Десять племен повстали і 
обрали Єровоама бути 
їхнім 
      провідником.  Велике 
          царство Соломона
        розділилося надвоє,
        - саме так, як сказав
        Божий пророк. 
          Бог не може 
          благословити         
        непослух!

Шкода, що ні Соломон, ні люди Ізраїля 
не підкорялися Богу завжди. 
Цар одружився з багатьма жінками, 
з якими Бог не хотів, щоб він 
одружувався.  Його чужинні жінки 
навернули його серце до ідолів. 
Його серце не було вірне ГОСПОДУ Богу 
так, як серце його 
батька Давида.

Після чудової молитви 
цар і люди з радістю 
принесли тисячі жертв 
і зробили великий 
             бенкет на два 
                 тижні!

В той час, як Соломон марнував час, не слухаючись 
Бога, з одним із його службовців на ім’я Єровоам 
трапилося щось дивне.  Пророк сказав йому, що Бог 
розділить Соломонове царство, і Єровоам 
управлятиме десятьма з дванадцяти колін.  Єровоам 
швидко втік до Єгипту.  Він знав, 
що Соломон вб’є його, якщо 
він залишиться.

Після цього Бог знов 
з’явився Соломону і 
пообіцяв благословляти 
його та Ізраїль доти, доки 
вони підкорятимуться 
Господу.

Щоб пубудувати храм, 
потрібно було сім 
довгих років. 
Але настав великий 
день, і всі зібралися 
почути, як Соломон 
посвячує храм для 
ГОСПОДА.
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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

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

Мудрий цар Соломон

Оповідання з Божого Слова, Біблії,

знаходиться у 

Першій книзі царів, головах 1-12
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