
Цар Давид цар Соломон

26. Давид i Голгят

Rоли iзраiльтяни прийшли в Ханаан, там вже
жили iншi народи. Гарашьтяни часто воювали з
ними. Щоб можна було успiшно з ними воювати,
треба було iм маги царя.

У мгстечку Вифлеем жив чоловгк , що звався
6ссе. Його наймолоцший син эвався Давид. Вiн
наглядав над батьковими стадами. Вiн гакож дуже
гарно грав на арфi. Гарашътяни були у вiйнi iз фили
стинами i Давидовi браги пiшли на вiйну. Одного дня
батько пiслав Давида, щоб по6ачив, як маються
брати. Саме коли Давид прибув до гвраьльського
табору, один филистинець виступив наперед iз рядiв

ворожого вгйсьна. То був великан сильно овбровний.
Звався вiн Голгят. Вiн так промовив де гарашьтян :
< < Вишлiть на мене вояка, щоб бився во мною. Як
вiн переможе , ми филистинцi будемо вашими не
вгльниками . Як я переможу, ви будете нашими не
вгльниками. > > Але нiхто не голосився. Bci боялися.
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Тодi Давид встав i сказав: << Я буду битись з
ним.>> Вiн взяв свою палицю i п'лть камзншв, як:
вiн найшов у рiчцi. Вложив квмгнш у свою вiв
чарську торбину та iз ремiнною пращею в руцi
виступив на филистинця.

Rоли Голгят побачив Давида, закричав: << Невже
л собака, що ти йдеш на мене iз палицею? >> А Да
вид сказав йому: << Ти йдеш на мене iз абруею , а
л iду на тебе з iм'ям Господа. >>

Вiн вийнлв камшвць ia горбини , вложив його у
пращу i поцiлив ним у чоло филистинця , Голгят
повалився на землю. Давид пiдбiг до нього, витягнув
його власний меч i вiдтяв йому голову.

27. Iсторiя Давида
Давид став царем Гаратля. Спочатку вгн був

ватажном групи свотх однодумцш, але агоцом по
малу всi гарашьтнни прийняли його за свого царя.
Вiн здобув мiсто 6русалим i аробив його столичним
городом. Вiн дуже хотiв побудувати святиню, але
так був аайнятий ргзними вгйнами i походами, що
не мав часу на це. А все ж, вiн перенiс до 6руса
лиму Господнiй Ковчег i поставив його у гарному
шатрi. То було велике свято i сам цар ганцював
перед ковчегом Господа, бо луже його любив.

Царство ставало сильнiшим i могутнiшим, бо
Давид пiдбив yci сусiднi народи. Помимо цього
при кгнш його царювання виникли поважн: труд
нощi. Bci сини Давида хот iли бути царями по його
смертi. Останнi роки життн царя були дуже важкг.

28. Соломон будус святиню в €русалимi
Остаточно один. iз Давидових синiв, що звався

Соломон, аасгв на тронi свого батька. Вiн був ровваж
ливий i мудрий, i довгий час робив те, що подобалось
Боговi. Вiн був дуже славний, бо побудував святиню
для Бога Iзраi:ля. Свлтиня була чудова. В день jj
посвячення Соломон мав довгу промову, в часi нхоi"
с:казав: << Вислухай, Господи, молитву Твого слуги
Соломона i всього народу Iзраiлл, що JJ мовимо в
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цей день в шй овятин г. Навгть , коли ми часами
робимо шось невгодне Тобi, прости нам, Господи,
i будь 3 нами повсякчао. >>

Гзра шъгч.,.. думали, що 1х цар поможе 1м жиги
щасливо i любити i"x Бога, але небаром побач.или,
що воно не так , В тому часi почали появл ятиеь особи,
що 1х авемо << пророками >>, як! появлялись JЗ ргзних
роках , щоб гово рити царев! i народов}, що вони
вко ши злого, i якими вони мають бути перед Госпо
дом i перед людьми. Але гараытьтяни ледве коли
слухали 1х слтв. Riльна столгть по смертт Давида
вороги таратльоького народу адобули мiсто €руса
лим, спалили СВЯТИНЮ i аруйнували мури мiста.
Багато гвра шьтнн агинуло , а багато iнших пiшли
до неволл до далекот крагни, що авалась Вавилон.
Життя в нввол: було дуже важке.

По бiльше чим сорок лггах вони одержали цозвш
повернутись до свого краю Вони вщб удували свя
тиню i почали нове життн як бiдний нар щ . Не було
бiльше царя, а пророни появлялись чимраз рiдше
i рiдше. Але весь нарiд ждав на виаволигеля , яког о
Бог мав i:м пiслати, щоб i:x виаволити вiд гхнгх
гнобите.пiв. Вони очгкували Спасителя. В тому часi

нарiд [араi"ля вже :ючав нааиватись жидшсьним на
родом, ян воно 6 1 СЬОГОДНI.
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