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ЕВРЕЙСКОТО ЦАРОТБО 

Приемник на Давид бил неговият син Соломон. Той се прославил с 
мъдростта, която Бог му дарил, заради горещата му молитва. 

За Божия прослава на м я с т о т о на предходната скиния Соломон 
издигнал великолепен храм1 в 

^ v столичния град Йерусалим. 
Jj?' f у.-

/ j^^^s \ Соломоновото царуване било 
/ \ мирно. 

(Щ^^Пт I пРи Дялата си мъдрост, 
\ / ' Соломон не проявил бдител-

СЕ.ГРОР СОЛОМОН ност2 . Отдал се на разкош и 
J h i l & ^ ^ ' - ^ k с е п Р и с т Р а с т и л към жени -

М ^ Ш е з и ч н и ц и , а т е го въвлекли в 
идолопоклонство. Така Соло-
мон се лишил о т Божието бла-
говоление и царството му се 
разделило. 

След смъртта на Соломон 
два израилски рода - Юдиният 
и Вениаминовият, останали 
верни на Соломоновия син 
Робоам. Останалите десет 
рода се отделили и над тях се 
възцарил Йеровоам. Създали 
се две царства - Юдейско с 
цар Ровоам и Израилско с цар 
Йеровоам. 

Йеровоам се боял, че ако 
поданиците му ходят в Йеру-
салим и се покланят на истин-
ния Бог, могат да се присъеди-
нят към Юдейското царство. 
Затова се опитал да наложи 
идолопоклонство. Това зло до-
вело до езическо увреждане 
на нравите и разруха на Изра-
илското царство. Когато зара-



заша на идолопоклонстбошо проникнала 6 Юдея, разпаднала се и т я . 
Но т о в а станало д о с т а по-късно след падането на Израилското 
царство. 

1. ВИЖ илюстрация № 9 (стр. 116) - снимка на запазена до днес стена на 
Соломоновия храм и илюстрация N2 10 (стр.116) - рисунка на храма, 
направена според останки от него, открити при археологически разкопки, 
и описанието му в светата Библия. 
2. Бдителност - усилено внимание - от "бдя" - внимавам много. 

ПОВТОРЕНИЕ НА УРОКА ВЪВ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

В. Кой бил приемник на Давид? 
О. Неговият син Соломон. 
В. С какво се прославил Соломон? 
О. С мъдростта си. 
В. Как Соломон придобил мъдрост? 
О. Измолил я като дар от Бога с гореща молитва. 
В. Какво особено направил Соломон през време на царуването си? 
О. Построил храм на Бога в град Йерусалим. 
В. Опазил ли Соломон Божието благоволение към себе си? 
О. Не. Той се отдал на разкош, пристрастил се към жени - езичници, 

и те го въвлекли в идолопоклонство. 
В. Как Соломон бил наказан за този свой грях? 
О. Бог го лишил от Своето благоволение, а от това последвало 

разделяне на царството му. 
В. Кой бил приемник на Соломон? 
О. Неговият син Ровоам. 
В. Над колко рода царувал той? 
О. Над два - Юдиния и Вениаминовия. 
В. Кой се възцарил над останалите десет рода? 
О. Йеровоам. 
В. Как се наричали създадените две царства? 
О. Юдейско и Израилско. 
В. Какво зло сторил Йеровоам? 
О .Той се опитал да въвлече поданиците си в идолопоклонство. 
В. До какво довело това? 
О. До езическо увреждане на нравите и разруха на Израилското 

царство. 
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В. Какво се случило с Юдейското царство? 
О. В него също проникнали идолопоклонство и езическо увреждане 

на нравите. Това подкопало и него, но по-късно от Израилското 
царство. 

Ш така аеъмца, 

азказах ви за цар Соломон. От неговия живот можете 
да научите важни неща: 

Младият Давидов син обичал Бога и искрено се стремял да 
върви по Господния път. Затова, когато Бог му се явил насън 
и обещал да му дари каквото пожелае, Соломон си избрал 
мъдрост. С нея той искал да е справедлив и добър цар. В 
отговор Господ му рекъл: "Задето не поиска богатство; не 
поиска душите на твоите врагове, а си поиска разум, за да 
умееш да съдиш, ето - давам ти мъдро и разумно сърце" 
(цитат от Книгата на книгите — Библията). 

И Соломон станал най-мъдрият човек, живял на земята 
след Адамовото падение. Защото бил благочестив, Бог му 
дарил и онова, което Соломон не поискал. Дал му слава и 
богатство. 

Но разслабен1 от тях и подмамен от дявола, Соломон 
нарушил Божиите заповеди. Той съгрешил и Господ отнел 
дарованията Си. 

Запомнете тази случка, дечица! Тя ни учи, че когато 
fyapsaf^Lt усилията Зоспо^ пи ^ъ^пагра^и, тр,ясГ&а 
жпого (ра $*}шжа$аже. И най-мъдрият човек в славата не 
опазил душата си чиста. А ние сме немощни и не толкова 
мъдри! Вечният човешки враг дебне и постоянно примамва 
към грехове. Когато, зарадвани от успехите, ние отслабим 
бдителността си, той ни напада. 

Затова, деца, внимавайте много и най-вече в мигове на 
успех пазете сърцата си чисти. 

1. Разслабен - отслабен, загубил силите си. Тук се имат предвид 
вътрешните духовни сили за съпротива срещу дяволските изкушения. 
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