
Bohaterowie Starego Testamentu (15)

Salomon – mądrość, Świątynia i podział królestwa (1Krl 2-12)

• Następca Dawida

- tragiczne wydarzenia w domu Dawida (śmierć pierwszego syna Dawida z Batszebą 2Sm 
12,13-19; Amnon i Tamar 2Sm 13,1-19; zemsta Absaloma na Amnonie 2Sm 13,20-33; bunt 
Absaloma 2Sm 15-17 i jego śmierć 2Sm 18)

- bunt Szeby (2Sm 20), wojny z Filistynami (2Sm 21; Elchanan z Betlejem zabija Goliata z 
Gat, którego drzewce dzidy wyglądało jak wał tkacki – por. 1Sm 17,4.7), spisek Adoniasza 
(1Krl 1,5-10)

- intryga proroka Natana i Batszeby, by osadzić na tronie Salomona (1Krl 1,11-53)

- rozprawa Salomona z konkurentami do tronu (zabójstwo Adoniasza, Joaba; odsunięcie 
arcykapłana Abiatara, a ustanowienie Sadoka; zabójstwo Szimei 1Krl 2)

• Mądrość Salomona

a) sen Salomona (1Krl 3,5-15)

W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: «Proś o to, co 
mam ci dać». (…) Teraz więc, o Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w 
miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! (…) Racz 
więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania 
dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?» Spodobało się Panu, że 
właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a 
nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę 
twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw 
sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że 
podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. (1Krl 3,5.7.9-12)

b) pochwała mądrości Salomona (1Krl 5,9-14): 

Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak 
piasek na brzegu morza. Toteż mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich 
ludzi Wschodu i mądrość Egipcjan. Górował on mądrością nad wszystkimi ludźmi, nawet
nad Etanem Ezrachitą i Hemanem, jako też Kalkolem i Dardą, synami Machola. A imię 
jego stało się sławne wśród wszystkich narodów okolicznych. Wypowiedział bowiem trzy
tysiące przysłów, a pieśni jego było tysiąc pięć. Rozprawiał też o drzewach: od cedrów 
na Libanie aż do hizopu rosnącego na murze. Mówił także o zwierzętach 
czworonożnych, o ptactwie, o tym, co pełza po ziemi, i o rybach. Przychodzili więc ze 
wszystkich narodów i spośród wszystkich królów ci, którzy dowiedzieli się o mądrości 
Salomona, aby przysłuchiwać się jego mądrości.
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→ późniejsza tradycja: Salomon jako symbol mądrości
→ w późniejszych wiekach: przypisanie Salomonowi autorstwa trzech ksiąg w Biblii 
Hebrajskiej (Przysłów, Koheleta i Pieśni nad Pieśniami) oraz Księgi Mądrości w Biblii Greckiej

- ALE: skoro Salomon był tak mądry, to dlaczego skończył brnąc w bałwochwalstwo 
(1Krl 11,1-8) oraz doprowadzając do rozłamu w królestwie? 

Wtedy Pan rzekł Salomonowi: «Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego 
przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam 
twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za twego życia ze względu na twego ojca, 
Dawida, to wyrwę je z ręki twojego syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam 
twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na 
Jeruzalem, które wybrałem». (1Krl 11,11-13)

- błędy Salomona: nałożył podatki nie do zniesienia na poddanych (1Krl 12,4), rozbudował 
olbrzymią biurokrację, prowadził niezwykle wystawne życie (Codzienną dostawę żywności 
dla Salomona stanowiło: trzydzieści kor1 najczystszej mąki i sześćdziesiąt kor zwykłej mąki, 
dziesięć tucznych wołów i dziesięć wołów pastwiskowych oraz sto owiec oprócz jeleni, 
gazeli, danieli i tucznego ptactwa. - 1Krl 5,2-3), utrzymywał olbrzymią armię (Salomon miał 
też cztery tysiące stajni dla koni do swoich powozów i dwanaście tysięcy wierzchowców. - 
1Krl 5,6; Salomon powiększył liczbę rydwanów oraz jezdnych tak, że miał tysiąc czterysta 
rydwanów i dwanaście tysięcy jezdnych.- 1Krl 10,26), utrzymywał olbrzymią liczbę żon ( Król
Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę faraona, 
Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki… miał siedemset żon-księżniczek i 
trzysta żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły więc jego serce. - 1Krl 11,1.3)

→ próba rozwiązania: historycznie Salomon raczej jako patron mędrców niż ktoś 
szczególnie mądry samemu (jako król otoczył się doradcami, rodakami i obcokrajowcami; 
por. armie doradców ekonomicznych, militarnych, analityków wszelkich dziedzin przy 
Białym Domu, Kremlu, Belwederze)

c) epizod z dwiema prostytutkami i dzieckiem (1Krl 3,23-28) - przykład osobistej mądrości 
Salomona

• Świątynia w Jerozolimie

-  Lud jednak składał ofiary na wyżynach, gdyż do tego czasu jeszcze nie została zbudowana 
Świątynia ku czci Pana. Chociaż Salomon umiłował Pana, naśladując obyczaje ojca swego 
Dawida, jednak i on składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach. (1Krl 3,2-3)

- przygotowania i budowa Świątyni [oraz pałacu] (1Krl 6-7)
- przeniesienie Arki do Świątyni oraz poświęcenie Świątyni (1Krl 8)

• Do przemyślenia: Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego 
ludu i rozróżniania dobra od zła. (1Krl 3,9) – O co proszę Boga w modlitwie? Czy proszę tylko
dla siebie, czy też by była/był użyteczny i pomocny dla innych?

1 Korzec  (kor, chomer) – miara objętości ciał sypkich; chomer izraelski: ok. 450 litrów.


