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.  نمایید بھ شرط آن کھ رایگان توزیع شود



او،پادشاھیدر زمان . داوود مرد بزرگ خدا بود
زمان اسرائیل ده برابر بزرگتر ازسرزمینوسعت 

نمی توانست حکومتاما او دیگر. شائول شده بود
داوود . کند
.شده بودپیر
وخستھ او 

وبودبیمار 
بر اشزندگی 
رو بھ زمین 
.بودپایان 



یکی از پسران داوود بھ 
ھ اَدونیا، بھ مردم گفتنام 
ل پادشاه اسرائیکھ او بود 

اگرچھ نام او . شدخواھد 
من خداوند "بھ معنای 

بود، اما ادونیا " خداست
.مرد خوبی نبود



تالش کرد کھ تخت او 
پدرش را بدزدد، پادشاھی 

می دانست داوود برای زیرا 
در برابر او بسیار مقاومت 
اما خدا برنامھ . استضعیف 

!دیگری داشتھای 



بتشبع ھمسر داوود، 
می دانست پسرش 

. ودسلیمان باید پادشاه ش
او داوود را از برنامھ 

. ھای ادونیا آگاه کرد
داوود چون بیمار بود، 
افسران ارتش خود را 

دور ھم جمع كرد و در 
سلیمانآنان، حضور 

اسرائیلرا پادشاه 
.قرار داد



د بھ سلیمان دیگر مشکلی با ادونیا نداشت زیرا داوو
ھ عنوان قوم بنی اسرائیل گفتھ بود کھ خدا سلیمان را ب

.ذشتاندکی بعد، داوود درگ. پادشاه آنھا برگزیده است



داوود قبل از مرگش، با سلیمان 
درباره اطاعت از خدا و اینکھ 
چطور یک پادشاه خوب باشد 

: تاو بھ پسرش گف. صحبت کرد
در راھھای خدا قدم بردار تا در "

این ." ھر كاری موفق باشی
مان سپس سلی! توصیھ خوبی بود

بر تخت پادشاھی پدر خود داوود
.نشست و پادشاھی او محكم شد



یک شب، سلیمان 
در خواب،. خوابی دید

بھ او ظاھر شد خدا 
چھبگو : "گفتو 

توبھ چیزی 
چھ" ؟بدھم

خواستھ
ای داری؟



وبی سلیمان، حکمت درخواست کرد تا بتواند پادشاه خ
،جوانخواھش پادشاه . باشد

وخشنود کرد را خدا 
بھ او حکمت

حتیو بخشید 
کھ بھداد قول 

واو ثروت 
احترام
زیادی
.بدھد



.  دندطولی نکشید کھ مردم بھ حکمت سلیمان پی بر
ی یک. یک روز، دو مادر با یک نوزاد پیش او آمدند

پسر این زن، شب ھنگام  : "زنان گفتاز 
و او نوزاد مرده خود را بھ فوت کرد 

زن . "زنده من گذاشتجای نوزاد 
نوزاد زنده، پسر ! نھ: "گفتدیگر 

است و نوزاد مرده پسر من 
چگونھ پادشاه ." توست

بگوید مادر می توانست 
کدام یک است؟واقعی 



. برای من شمشیری بیاورید: سپس پادشاه گفت
د فکر می کنید شاه قص. شمشیری برای شاه آوردند
داشت با شمشیر چھ کند؟



یمی نكودك زنده را بھ دو قسمت كنید و : "پادشاه گفت
سپس." را بھ یك زن و نیمی را بھ دیگری بدھید

سرورم، خواھش می کنم او : "مادر نوزاد زنده گفت
نوزاد زنده . نكشرا 
."بھ آن زن بدهرا 



اد بگذار نوز: اما دیگری گفت
نھ مال من باشد و نھ مال تو، 

.بلکھ او را تقسیم کنید



چھ ب: "پس پادشاه گفت
او . را بھ زن اول بدھید

ھمھ ." مادر واقعی است
قوم اسرائیل، از این 
و قضاوت با خبر شدند

بھ پادشاه سلیمان، 
ند، احترام بسیار گذاشت

آنھا دیدند کھ حکمت 
.خدا دراوست



تش اسرائیل معبدی برای پرسقوم 
وقتی داوود قصد . خدا نداشتند

ھ را داشت، خدا گفتساخت معبدی 
ایپسرت بھ نام من، خانھ : "بود

بنابراین، ." می سازد
شروع سلیمان 

ساخت معبدی بھ 
.کرداورشلیم انگیز در شگفت 



ساخت معبد ھفت سال 
سرانجام . طول کشید

روز بزرگ فرا رسید و
ھمھ جمع شدند تا شاھد 

د کھ سلیمان معبباشند 
وقفرا 

.می کندخداوند 



ت پس از یک دعای شگف
ا انگیز، پادشاه و مردم ب

ھزاران قربانی شادی 
دادند و مدت دو 

ھفتھ جشن 

بزرگی 
برگزار 

!کردند



پس از این، خدا دوباره 
سلیمان ظاھر شد و قولبھ 

ا داد کھ او و قوم اسرائیل ر
تا زمانی کھ آنھا از خداوند

پیروی کنند، 
.دھدبرکت 



ل، متأسفانھ، نھ سلیمان و نھ قوم بنی اسرائی
ان پادشاه با زن. ھمیشھ خدا را اطاعت نمی کردند

زیادی ازدواج کرد کھ خدا نمی خواست با آنھا 
راھمسران بی ایمان او، قلبش . کندازدواج 

رش قلب او مانند قلب پد. بھ سمت بتھا بردند
خدایداوود، بھ خداوند 

.خود وفادار نبود



در حالی کھ سلیمان فرصت خود را برای اطاعت از 
ا دست داد، یکی از افسران او بھ نام یربعام باز خدا 

ت خدا یک نبی در بیابان برخورد کرد، نبی بھ او گف
خواھدتقسیم را سلیمان پادشاھی 

دوازدهبر ده قبیلھ از تو و کرد 

بنی قبیلھ 
اسرائیل 
حکومت 

.کردخواھی 



بھ سرعت بھ مصر فرار کرد زیرا یربعام 
.می دانست کھ اگر بماند، سلیمان او را می کشد



. سرانجام سلیمان درگذشت
پسر او رحبعام، حتی بدتر

پدرش، از مردم مالیات از 
ردند ده قبیلھ قیام ک. می گرفت

رھبر و یربعام را بھ عنوان 
پادشاھی . خود برگزیدند

بزرگ سلیمان، 
کھ نبی خدا ھمانطور 

بود، بھ دو قسمت گفتھ 
خدا نافرمان .  شدتقسیم 
!را برکت نمی دھدھا 



سلیمان پادشاه حکیم 

مقّدسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

۱۲-۱اول پادشاھان 

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور



پایان



کنندصحبت مییمقّدس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
کھ ما را آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز 

.  او را بشناسید

ایم کارھایی کھ اوداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
مجازات گناه مرگ است، اّما خدا . خواندآنھا را گناه می

ستاد قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خود را فرجھانیان را آن
یسی ع. تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد

.  دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمسیح پس از مرگ
اھان اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و از او بخواھی کھ گن

تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد
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