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Цар Давид је био велики Божији човјек.  Током 
његове владавине, Израиљ је постао десет пута већи 
него царство цара Саула.  Али он није могао више 

владати.  Давид је био стар.        И уморан!  
И болестан!
Његов
живот на
земљи се
ближио
крају.



Један од многих синова
Давидових, Адонија,

рекао је народу Израиља
да би он сада могао бити
краљ.  Иако његово име
значи „Мој Господ је Бог”, 
Адонија није био добар
човек.  Он је покушао да
украде трон, знајући да је
Давид био сувише слаб

да му се одупре.  
Али Бог је имао
друге планове!



Давидова супруга
Витсавеја знала је да
њен син Соломон треба
да буде цар.  Она је рекла
Давиду о Адонијим
плановима.  Иако је
био болестан, Давид је
окупио своје вође и јавно
прогласио Соломона
царем Израиља.



Соломон није имао више проблема са Адонијом, 
јер су Израиљци вјеровали Давиду.  Давид им је
рекао да је Бог изабрао Соломона да буде њихов
цар.  Убрзо након тога, Давид је умро.



Прије него што је умро, 
Давид је причао Соломону о 
томе како да буде послушан 
Богу и да буде добар цар.  
„Ходај путевима Божјим, 
да би напредовао у свему 
што радиш”, рекао је Давид 
свом сину.  То је био добар 
савјет!  Потом је Соломон 
сјео на престо свог оца 
Давида и његово царство 
се чврсто утврдило.



Једне ноћи, Соломон је имао сан.  У сну, Бог му се јави
и рече: „Тражи!  Шта хоћеш да ти дам?”  Шта бисте
ви тражили?  Соломон је
тражио мудрост да буде
добар цар.  Захтјев
младог цара био
је угодан Богу.  
Соломон је
добио оно што
је тражио –
али Бог му је, 
такође, обећао
и велико
богатство
и славу.



Није требало дуго да
људи открију Соломонову
мудрост.  Једног дана, 
двије мајке су дошле пред
њега, са једном бебом.  
„Тој жени син умро у 
ноћи, и она замијени
своју мртву бебу за моју
живу”, рече једна жена.  
„Не!  Жив је мој син, а 
мртав је твој син”, рекла
је друга жена.  Како би
цар могао рећи која је
права мајка?



Тада цар рече: „Донесите ми мач.”  И 
донесоше мач пред цара.  Шта мислите
да је цар планирао да уради са мачем?



И цар рече: „Подијелите живо дијете на два дијела и 
дајте једну половину једној, а другу половину другој 
жени.”  Тада мајка живе бебе рече: „О мој господару, 
дајте њој дијете; немојте га убијати.”



А друга рече: „Нека 
не буде ни мој ни 
твој, расијеците га”.



Тада одговори цар 
и рече: „Дајте оној 
живо дијете, немојте га 
убити, она му је мати.”  
И сав Израиљ чу суд 
који изрече цар, и 
побојаше се цара; јер 
видјеше да је у њему 
мудрост Божија.



Народ Израиља није имао храм
у којем би поштовали Бога.  
Када је Давид планирао да
изгради један, Бог је рекао: 
„Твој син ће саградити дом

за моје име.”  

Тако је
Соломон почео
да гради предиван
храм у Јерусалиму.



Требало је седам дугих 
година да се изгради 
храм.  Али велики 
дан је дошао када су 
се сви скупили да 
чују Соломоново 
посвећење храма 
Господу.



Послије предивне 
молитве, цар и народ 
су радосно принијели 
хиљаде жртава и 
празноваше пуне двије 

недеље!



Након овога, Бог се 
јавио опет Соломону и 
обећао да ће благословити 
њега и Израиљ све док 
буду послушни Господу.



Нажалост, ни Соломон ни Израиљци
нису слушали Бога увијек.  Цар је
оженио многе жене које нису биле по
вољи Божијој.  Његове супруге паганке
окренуле су његово срце идолима;и
његово срце није више било одано
Господу, као што је то било
срце његовог оца Давида.



Док је Соломон губио своју шансу да се покорава 
Богу, један од његових официра по имену Јеровоам 
имао је чудно искуство.  Пророк му је рекао да ће 
Бог подијелити Соломоново царство и да ће Јеровоам 
владати над десет од дванаест племена.  Јеровоам је 
брзо побјегао у Египат.  Знао 
је да ће га Соломон убити 
ако би остао.



Ускоро је Соломон умро.  
Његов син, Ровоам, почео је 
опорезивати народ још горе 
него што је то Соломон 
чинио.  Десет племена су 
се побунила - и одабрали 
су Јеровоама да буде њихов  

вођа.  Соломоново
велико царство је
подијељено на два
дијела, баш као што
је Божији пророк
рекао.  Бог не може
да благослови
непослушност!



Мудри цар Соломон

Прича из Божије ријечи, Библије

је пронађена у

1 Књига о Царевима 1-12

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.” 
Псалам 119:130
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Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy
који нас је створио и који жели да га упознамо.

Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо! Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити. Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек.

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу:
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет. Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете. Амин.

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан! Јован 3:16
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