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Dávid király Isten nagy embere volt.  Uralkodása 
alatt Izráel tízszer nagyobb lett, mint Saul király   
          uralkodása alatt.  De már nem tudott sokáig  

uralkodni. 
  Dávid öreg 

 lett.  És  
fáradt !  És 
 beteg !  A 

 földi élete 
 lassan a 
 végéhez 

 közeledett. 



Dávid számos fia 
közül Adónia azt 
mondta a népnek, 
hogy ő lesz a király.  
Jóllehet a neve azt 
jelentette "Az én 
uram az Isten", 
Adónia nem volt jó 
ember.  Megpróbálta 
elbitorolni a trónt, 
tudván, hogy Dávid 
már túl gyenge  
az ellenálláshoz.   
De  Istennek más  
   tervei voltak ! 



Dávid felesége, Betsabé 
tudta, hogy Salamon  
nevű fiának kell a trónra 
lépnie.  Leleplezte Dávid 
előtt Adónia terveit.  
Dávid bármennyire is 
beteg volt, összehívatta 
a hercegeit és a 
nyilvánosság előtt 
megtette Salamont 
Izráel királyának.  



Salamonnak nem kellett Adóniával vesződnie, mert 
Izráel népe Dávid teljes bizalmát élvezte.  Elhitték 
neki, hogy Salamont az Isten választotta ki, hogy 
király legyen.  Ezt követően Dávid nemsokára 
meghalt. 



Mielőtt meghalt volna, Dávid 
Isten iránti engedelmességre 
tanította Salamont és arra, 
hogyan lehet jó király belőle.  
"Járj az Isten útjain, hogy 
minden sikerüljön, amibe csak 
belefogsz" – modta a fiának 
Dávid.  Ez nagyon jótanács 
volt !  Amikor Salamon az 
apja, Dávid trónjára ült a 
királysága szilárdan 
megerősödött.  



Egyik éjjel Gibeón városában az 
Úr megjelent Salamon álmában, 
és azt mondta neki :  
"Kérj tőlem, amit  
csak akarsz,  
én megadom  
neked." 



Salamon bölcsességet kért, hogy jó király lehessen.  
A fiatal király kérése Istennek  
tetsző dolog volt.   
Salamon megkapta,  
amit kért – de  
Isten nagy  
gazdagságot  
is ígért neki. 



Nem váratott sokáig magára, hogy Salamon 
bebizonyítsa a nép előtt a bölcsességét.  Egyik nap 

két anya jött hozzá egy gyermekkel.  "Ennek 
 az asszonynak a fia meghalt ma éjjel és 

 kicserélte őt az enyémmel" – 
 állította az egyik asszony. 

  "Nem !  Az én fiam az, aki él 
 és az övé a halott" – mondta 

 erre a másik asszony. 
  Hogyan is dönthette 

 el a király, hogy melyik 
 asszony mondott igazat ? 



Ekkor a király azt mondta : "Hozzatok nekem ide 
egy kardot !"  A király elé tettek egy kardot.  Mi 
lehetett a király terve a karddal ? 



A király így szólt : "Vágjátok ketté az élő 
gyermeket és az egyik felét adjátok oda az 
egyiknek, a másikat pedig a másiknak !"  Ezen 
szavakra, az az asszony, akinek élt a gyermeke, 
felkiáltott : "Ó, Uram !  Adjátok neki oda az élő  
                       gyermeket, nehogy  
                        ez is meghaljon !" 



A másik viszont azt 
mondta : "Vágjátok csak 
ketté, így sem az enyém, 

sem az övé nem lesz !" 



Ekkor a  
király ítélkezett :  
"Adjátok az elsőnek 
az élő gyermeket, aki  
nem hagyta, hogy a 
gyermeke meghaljon.  
Ő az a anya !"  Az 
ítélet híre hamar 
elterjedt Izráelben 
és az emberek  
nagyon tisztelték a  
királyt, mert Isten 
bölcsességét vélték 
benne felfedezni.  



Izráel népének nem volt  
temploma, ahol imádkozhatott  
volna Istenhez.  Amikor Dávid  
előállt a tervével, hogy épít egyet,  
Isten azt mondta neki : "Majd a  
te fiad fog házat emelni a nevem  
                           tiszteletére."   
 
 

Így 
 Salamon 
 kezdett 

hozzá egy gyönyörű 
                                           templom építéséhez 
                                                  Jeruzsálemben. 



A templom  
építése hét  
hosszú évig  
tartott.  De  
egyszer csak 
elérkezett  
a nagy nap,  
 
 
               amikor  
mindenki eljöhetett 
meghallgatni hogyan 
avatta fel Salamon 
Isten templomát. 



Egy gyönyörű ima után a  
király és a nép örömmel  
mutatták be együtt  
az áldozatok ezreit és  
          két hétre szóló  
              ünneplést  
                csaptak ! 



Ezután Isten újból  
megjelent Salamonnak  
és megígérte, hogy  
az áldása fogja kísérni  
Izráelt mindaddig, amíg   
              engedelmeskednek  
                             az Úrnak. 



Sajnos, sem Salamon, sem a nép nem 
fogadtak mindig szót Istennek.  A király 
több olyan nőt vett feleségül, akiket  
Isten nem helyeselt.  Ezek pogány  
nők voltak, akik a szívét a bálványok  
felé fordították, így Salamon nem  
maradt olyan hű Istenhez,  
mint Dávid,  
az apja.  



Miközben Salamon elszalasztotta az alkalmat,  
hogy engedelmeskedjen Istennek, az egyik tisztje, 
Jeroboám különös dologról szerzett tudomást. 



Egy próféta megjósolta neki, hogy Isten két  
részre fogja szakítani Salamon királyságát és ő  
fog uralkodni a tizenkét törzs közül tízen.  
Jereboám Egyiptomba menekült.  Tudta,  
hogy Salamon megöleti,  
ha ott marad. 



Aztán Salamon  
meghalt.  A fia, Roboám 
még több adót vetett ki a  
népre, mint annak idején 
Salamon tette.  Tíz törzs 
fellázadt és Jéroboámot 
tették meg vezérüknek.   

Így Salamon királysága  
kettészakadt, ahogy 

         azt a próféta 
         megjósolta. 
         Isten nem 
         adhatja áldását az   
         engedetlenkedőkre. 



Salamon, a bölcs király 
 

 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

1 Királyok 1-12  

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  



Vége 



Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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