
 

 

 
 

СОЛОМОН  - КОРОНОВАН  И  ВЪЗЛЮБЕН 
 

 

Текст: „След това, Давид утеши жена си Витсавее, и влезе при нея та лежа с нея; и тя роди 

син, и нарече го Соломон. И Господ го възлюби” (2 Царе 12:24). 

Нашият Бог е благодатен Бог. В Своето благоразумие Бог даде на Давид и Витсавее син, не като 

предишния, роден в Божия гняв и отнет в Божието негодувание, а дете дадено по благодат и 

записано между живите в Ерусалим.  

Името СОЛОМОН означава мир и показва, че Бог беше оттеглил гнева си от тях. Сега те бяха 

примирени с него. Историята е много подобна на новия ни живот в  Христос Исус, защото е писано: 

„...и е търпял, за да изяви богатството на Славата Си, над съдовете, предмети на милостта 

Си, които е приготвил отнапред за слава - над нас, които призова, не само измежду юдеите, но 

и измежду езичниците? както и в Осия казва: - „Ще нарека мои люде ония, които не бяха мои 

люде, И тая възлюбена, която не беше възлюбена“; И на същото място, гдето им се казва: „Не 

сте мои люде, Там ще се нарекат чада на живия Бог.“.“ (Римляни 9:23-26).  

Няма значение какви сме били или как сме изглеждали в хорските очи преди нашето 

новорождение. Това, което наистина има значение, е как живеем след срещата си с Господ. Божият 

план за нас е непрестанно да Го хвалим, задето ни изведе от тъмнината и ни пресели в Своята 

чудесна светлина (1 Петрово 2:9). За да живеем един такъв живот на хваление трябва да имаме 

предвид следното: 

1. Трябва да поддържаме дух на благодарност. Апостол Павел каза: „Но с Божията благодат 

съм каквото съм“ (1 Коринтяни 15:10a). Не трябва никога да има елемент на самоизтъкване, 

защото всичко е чрез благодат и по благодат сме спасени, а не чрез  дела, за да не се похвали никой. 

Нека благодарим за всичко на Бога. 

2. Съвършено смирение: В първото видение на Соломон, след като беше коронован, Библията е 

запечатала: „А в Гаваон Господ се яви на Соломон на сън през нощта; и рече Бог: Искай какво да 

ти дам. А Соломон каза: Ти показа голяма милост към слугата Си баща ми Давида, понеже той 

ходи пред Тебе във вярност, в правда и в сърдечна правота с Тебе; и Ти си запазил за него тая 

голяма милост, че си му дал син да седи на престола му, както е днес. И сега, Господи Боже мой, 

Ти си направил слугата Си цар вместо баща ми Давида; а аз съм малко момче; не зная как да се 

обхождам. И слугата Ти е всред Твоите люде които Ти си избрал, люде много, които поради 

множеството си не могат да се изброят, нито да се пресметнат. Дай, прочее, на слугата Си 

разумно сърце, за да съди людете Ти, за да различава между добро и зло; защото кой може да 

съди тоя Твой голям народ“ (3 Царе 3:4-9). Никога не мисли високо за себе си. Докато живеем в 

духът на кротост, смирение и себеотрицание заради Исус Христос, Божията благодат ще почива 

мощно върху нас.  

3. Поддържай живот на постоянно общение с Бога. Трябва да си създадем навика да 

общуваме с Бог в молитва и в изучаване на Божието Слово (Исус Навиев 1:8-10). Ние няма да 

престанем да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават (Евреи 10:25). Колкото по-

малко време ни остава в този свят, толкова по-посветени трябва да ставаме. 

Въпрос:  Ти коронован и възлюбен ли си от Господа? 
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