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Цар Давид бил велик мъж на Бог. През неговото
управление, Израел се разширил и станал 10 пъти
по-голям от колкото бил по времето на цар Саул. 
Но сега вече, той не можел да продължава да

управлява. 
Давид
остарял! И
се изморил! 
И се
разболял! 
Животът му
на земята
отивал към
своя край. 



Един от многото
синове на царя, Адония,
казал на хората от
Израел, че той щял да им
стане цар. Въпреки, че
името му означавало: 
“Моят Господ е Бог”, 
Адония не бил обър човек. 
Той се опитал да си
присвои престола, 
знаейки, че Давид бил
прекалено слаб, за да му
се съпротиви. Но Бог

имал други планове! 



Жената на Давид Витсавее
знаела, че нейният син
Соломон трябвало да стане
цар. Тя казала на Давид за
плановете на Адония. 
Колкото и болен да бил, 
Давид събрал лидерите си и
публично направил Соломон
цар над Израел.



Соломон повече нямал проблеми с Адония, понеже
хората в Израел повярвали на Давид. Давид им
казал, че Соломон е човекът, който Бог бил избрал
да бъде техен цар. Скоро след това, Давид умрял.



Преди Давид да умре, той
казал на Соломон да се
покорява на Бог и да бъде
добър цар. “Ходи в Божиите
пътища, за да можеш да
успяваш във всичко, което
правиш!”, казал Давид на
сина си. Това бил много
добър съвет! След това, 
Соломон седнал на престола
на баща си Давид и
царството му било здраво
установено.



Една нощ, Соломон имал сън. 
В съня му, Бог му се явил и му
казал: “Искай от Мен! 
Какво да ти дам?”
Ти какво би
поискал?



Соломон поискал мъдрост, за да може да бъде добър
цар. Молбата на младия цар
била угодна на Бог. 
Соломон получил
това, което
поискал – но
Богсъщо
така му
обещал и
много
богатства
и почит.



Хората бързо открили мъдростта на Соломон. Един
ден, две майки дошли пред него с едно бебе. Първата
казала: “Синът на тази жена умря тази вечер и тя го

сменила с моя жив син”. Втората казала: 
“Не, живото бебе е моят син, а
мъртвото е на тази жена”. Как
можел царят да разбере коя
била истинската майка?



Царят казал: “Донесете ми един меч”. Веднага мечът
бил донесен. Какво мислите, че царят смятал да
направи с този меч?



Царят казал: “Разсечете живото бебе на две и дайте
половината на едната жена и другата половина на
другата жена. Като чула това, майката на живото
бебе веднага казала: “О, Господарю мой, дай бебето

на другата жена и не го
убивай в никакъв
случай!”



Другата жена обаче казала: 
“Не! Разделете го на две – да
не бъде нито мое, нито нейно”.



Царят казал: “Дайте бебето на
първата жена”. Цял Израел чул
за присъдата и всички много
уважавали царя. Те видели, че
Божията мъдрост била в него.



Хората нямали храм, в който да се
покланят на Бог. Когато Давид
искал да построи храм, Бог му
казал: “Синът ти ще построи дом
за Моето име”. Затова, Соломон
започнал да строи един чудесен

храм в Ерусалим.



Строежът на храма
продължил 7 години. 
Най-накрая, дошъл
великият ден, когато
всички се събрали, за да
чуят как Соломон ще
посвети храма на
Господ.



След една чудесна
молитва, царят и хората
с радост принесли
хиляди жертви и имали

голям празник в
продължение на 2 
седмици!



След това, Бог отново се
явил на Соломон и му
обещал да благослови
него и целия Израел, ако
те Му се покоряват.



За съжаление, нито Соломон, нито хората
се покорявали на Бог. Царят се оженил за
много жени, за които Бог не искал той да
се жени. Те обърнали сърцето му към
различни идоли и сърцето му вече не
било толкова искрено към Господ
неговия Бог, както било сърцето
на баща му Давид.



Докато Соломон бил в това състояние, един от
неговите силни мъже на име Еровоам имал много
интересно преживяване. Един пророк му казал, че
Бог щял да раздели царството на Соломон и Еровоам
щял да управлява над 10 от 12-те племена. Еровоам
бързо избягал в Египет. Той
знаел, че Соломон щял да го
убие, ако останел.

Египет



Най-накрая, Соломон
умрял. Синът му Ровоам
бил много по-строг към
хората от баща си
Соломон. 10 от племената
възроптали против това и
избрали Еровоам за свой

цар. Великото царство
на Соломон било
разделено на две, 
точно както
пророкът бил казал.
Бог не благословя
непокорството! 



“Твоето Слово носи светлина”
Псалм 119:130

Мъдрият Цар Соиломон

е история от Божието Слово – Библията, 

която се намира в

3 Царе 1-12



Край!


