
Przegląd Starego Testamentu



Postępek Dawida nie podobał się PANU, niemniej PAN kochał Salomona. 



Kilka lat później gdy Dawid się zestarzał, 
Adoniasz syn Dawida miał ambicje, aby zostać królem. 



Prorok Natan zapytał Betszebę (matkę Salomona):
„Czy nie słyszysz, że Adoniasz obwołał się królem bez wiedzy Dawida.” 



Betszeba poszła do króla Dawida i powiedziała: 
„Królu obiecałeś, że Salomon zostanie po tobie królem.” 



Więc król Dawid nakazał: 
„Dziś namaśćcie Salomona na króla nad Izraelem”. 



Wsadzono Salomona na mulicę króla Dawida i zadęto w rogi. 



Następnie kapłan namaścił Salomona na króla. 



Cały lud z radością wołał: „Niech żyje król Salomon!” 



Przez długi czas Dawid pragnął wybudował świątynię dla PANA. 



Przed swą śmiercią Dawid przywołał Salomona 
i nakazał mu, aby zbudował świątynię. 



Po 40 latach królowania Dawid zmarł. 



Królowanie Salomon rozpoczął od porządków 
dotyczących tronu i władzy. 



Następnie Salomon spowinowacił się z faraonem,
pojmując za żonę jego córkę. 



Pewnej nocy ukazał się PAN Salomonowi. 
„Proś — powiedział — co miałbym ci dać?” 



Salomon odpowiedział: 
„Daj twojemu słudze słuchające serce, by umiał sądzić Twój lud.” 



PAN odpowiedział: „Nie prosisz o długie życie, ani o bogactwo, ani o 

śmierć wrogów. Dlatego wysłucham cię. Daję ci mądre i rozumne serce.” 



Pewnego dnia w jednym domu dwie kobiety urodziły dzieci.
Jedno z dzieci zmarło. Każda z kobiet twierdziła, że żywe dziecko jest jej. 



Król Salomon miał osądzić sprawę. Powiedział: „Przetnijcie żywe dziecko 

na dwoje i dajcie połowę jednej, a połowę drugiej!” 



Prawdziwa matka zdjęta litością nie chciała śmierci dziecka. 
Po tym król poznał, że ona była matką i dał jej to żywe dziecko. 



Za panowania króla Salomon 
Izrael stał się potężnym i bogatym mocarstwem. 



Salomon napisał 3 tysiące przypowieści i ponad tysiąc pieśni. 



Schodzili się do Jerozolimy królowie i mędrcy 
aby słuchać mądrości Salomona. 



Salomon zaczął robić przygotowania pod budowę świątyni. 



W 4 roku swego panowania zaczął on budować świątynię PANA. 



Świątynia była bardzo okazała. 



Budowano ją siedem lat. 



Gdy umieszczono Skrzynię Przymierza w świątyni 
wówczas obłok chwały PANA napełnił to miejsce. 



Król Salomon posiadał również statki. 



Królowa Saby odwiedziła Salomona, aby sprawdzić jego mądrość. 



Była pełna podziwu dla mądrości Salomona: 
„Przewyższasz mądrością i powodzeniem to, co się o tobie mówi.” 



Salomon miał 700 żon i 300 nałożnic. Jego kobiety zwiodły jego serce. 



Kobiety te nakłoniły go do pójścia za innymi bogami. 
Jego serce nie było całkowicie oddane PANU. 



PAN rozgniewał się na Salomona i rzekł: „Wyrwę ci królestwo.

Jednak ze względu na Dawida zrobię to po twojej śmierci.” 



„Nie wyrwę też całego królestwa. 

Pozostawię twojemu synowi jedno plemię, ze względu na Dawida.”



W tym czasie pewien Boży prorok 
rozdarł płaszcz na dwanaście części i powiedział do Jeroboama: 



„Weź sobie dziesięć kawałków, bo tak mówi PAN: Oto wydzieram 

królestwo z ręki Salomona i dziesięć plemion przekazuję tobie.” 



W Biblii są księgi napisane przez Salomona: 
Księga Przysłów (Przypowieści Salomona) i Pieśń nad Pieśniami. 

Również Księgę Koheleta (Kaznodziei) się jemu przypisuje. 



Salomon panował nad całym Izraelem około 40 lat, potem umarł. 


