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Împăratul David a fost un om mare  
a lui Dumnezeu.   În timpul împărăției  

lui, Israel a crescut de 
 zece ori  
mai mare 
 decât a 
 fost în 

 timpul ... 



... împărăției al împăratului Saul.   
Dar acum David nu mai putea împărăți  
fiind-că el era bătrân.  Și obosit!  Și  
                             bolnav!     Viața lui  

pe 
 pământ 

 era 
 aproape 

 pe 
 sfârșit. 



Unul din cei 
 mulți fii al lui 

David, Adonia, a 
spus poporului lui 
Israel că el va fi 

împărat.  Chiar 
dacă numele lui 

înseamnă „Domnul 
este Dumnezeul 

Meu”, ... 



... Adonia nu a 
 fost un om bun. 

  El a încercat să 
 fure împărăția, căci 

știa că David era 
 prea slab să-l 

împiedece.  Dar 
Dumnezeu avea  
    alte planuri! 



Soția lui David, Bat-Șeba  
a știut că fiul ei Solomon  
va fi împărat.  Ea a  
spus lui David despre  
planurile lui Adonia.   
Așa bolnav cum era,  
David a strâns liderii  
lui împreună și în  
public l-a făcut  
pe Solomon  

împărat 
peste  

Israel.  



Solomon nu a mai avut probleme cu 
Adonia fiind-că poporul lui Israel  
a crezut pe David.  David le-a spus  
că Solomon era acel pe care l-a ales 
Dumnezeu să fie împăratul lor.  Nu  

cu mult timp după aceea, David a 
 murit.  



Înainte de a muri 
David, el a vorbit cu 
Solomon ca să asculte 
pe Dumnezeu și să fie 
un împărat bun.  „Să 
mergi pe căile 
Domnului, ca să ai 
prosperitate în tot 
ceea ce faci,” a spus 
David fiului său. 



Acela a fost un 
îndemn bun!  Atunci 
Solomon a stat pe 
scaunul de Împărat 
a tatălui său, David, 
și împărăția lui a 
fost întărită.  



Într-o seară, Solomon a avut un vis.  
În visul lui, Dumnezeu  
a apărut  
și i-a spus,  
„Cere!  Ce  
vrei să-ți  
dau?”   
Ce ai fi  
cerut  
tu lui  
Dumnezeu? 



Solomon a cerut  
înțelepciune pentru  
a fi un  
împărat  
bun.   
Cererea  
tânărului  
împărat  
i-a  
plăcut lui  
Dumnezeu. 



Solomon a primit ceea  
ce a cerut – dar  
Dumnezeu de  
asemenea  
i-a promis  
și multe  
bogății  
și slavă. 



Nu a durat mult timp pentru ca 
poporul să descopere înțelepciunea lui  

Solomon.  Într-o zi, două mame 
 au venit înaintea lui, cu 
 un bebeluș.  „Bebelușul 
 femeii acesteia a murit 
 aseară, și ea a înlocuit 

 copilul ei mort cu 
 copilul meu viu,” a 

 spus prima femeie. 



„Nu!  Dar copilul cel viu este copilul 
Meu, și copilul cel mort este copilul  

tău,” a spus cealaltă femeie. 
  Cum putea împăratul 

 să știe pe cine să 
 creadă că este 

 mama adevărată? 



Atunci împăratul a spus, „Aduceți-mi 
o suliță.”  Așa că i-au adus o suliță 
împăratului.  Ce credeți voi că a vrut 
împăratul să  
facă cu  
sulița? 



Și împăratul a spus, „Tăiați copilul  
cel viu în două și fiecare să ia o 
jumătate”.  Atunci mama copilului viu  
            a spus, „Nu domnul  
                    meu, dă-i  
                    ei copilul  
                    cel viu și  
                   nicidecum  
                   să-l omori.” 



Dar cealaltă a spus,  
„Să fie al nimănui, nici 

 al meu și nici al tău, 
 așa că tăiați-l.” 



Atunci împăratul a spus, 
„Dați copilul cel viu la 
prima femeie.  Ea este 
mama.”  Și tot Israelul  

a auzit judecata și ei 
aveau mare respect 

pentru împărat. 
  Ei au văzut că 

înțelepciunea lui  
            Dumnezeu 
                era cu el. 



Poporul lui Israel nu  
aveau templu în care  
să se închine Domnului.   
Când David a vrut să  
                 construiască  
 

un 
 templu,  

Dumnezeu 
 i-a spus, ... 



... „Fiul tău va construi  
un templu pentru Numele  
Meu.”  Așa că Solomon a  
început să construiască  
                    un templu  
 
 

minunat 
 în Ierusalim.  



A durat șapte  
ani lungi pentru  
a construi  
templu.  Dar  
ziua așteptată  
a venit  
 
     când toți s-au  
adunat să asculte pe  
Solomon cum a închinat  
templu în Numele Domnului. 



După o rugăciune  
minunată,  
împăratul și  
          poporul,  
           bucuroși  
 
             au  
             adus mii de  
             daruri și au avut  
                 o mare sărbătoare  
                  pentru două săptămâni. 



După aceasta,  
Dumnezeu S-a  
arătat iarăși  
lui Solomon și i-a  
               promis că îl  
               va binecuvânta  
               pe el și pe Israel  
               atâta timp cât ei vor  
               asculta de DOMNUL.  



Cu părere de rău, nici Solomon  
și nici poporul lui Israel nu  
au ascultat întotdeauna pe  
Dumnezeu.  Împăratul s-a  
căsătorit cu multe soții  
pe care Dumnezeu  
nu a vrut ca  
el să se  

căsătorească 
 

                                     cu ele. 



Soțiile lui păgâne au întors 
inima lui Solomon după idoli.  
Și inima lui Solomon nu mai 
era curată și loială Domnului, 
Dumnezeului său, așa  
cum a fost inima  
tatălui său  
David. 



În timp ce Solomon și-a pierdut 
timpul nesocotind pe Dumnezeu,  
unul din ofițeri lui, Ieroboam a avut  
o întâmplare ciudată.   
Un profet i-a spus că  
 
 

Dumnezeu va 
 despărți 

...  



... împărăția lui Solomon și că  
Ieroboam va împărăți peste zece  
din cele doisprezece neamuri ale  
lui Israel.  Atunci Ieroboam  
a scăpat repede în  
 
 

Egipt.  El a știut că 
 Solomon îl 

 va omorî 
 dacă va rămânea.  



În sfârșit  
Solomon  
a murit.   

Fiul său Roboam, a 
pus impozite grele 
pe popor, mai greu 
decât a făcut tată 
lui Solomon.  Zece    
       din triburile  
       lui Israel s-au  
       răzvrătit –  
       și au ales pe  
       Ieroboam să le  
  fie conducător. 



Împărăția mare  
a lui Solomon s-a 
împărțit în două, 
așa cum Dumnezeu  

a promis prin 
prorocul Său.  

Dumnezeu 
 nu poate 

 binecuvânta 
neascultarea!  



Înțeleptul Împărat Solomon 
 

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, 
Biblia, 

 
se găseşte în 

 
1 Împărați 1-12 

„Descoperirea cuvintelor Tale dã  
luminã.”  Psalmi 119:130  



Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre 
Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat 
pe noi şi care doreşte să se facă cunoscut 

nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, 

aceste fapte rele sunt numite de El păcate.  
Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar 
Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de 
mult încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe 
Isus, să moară pe cruce şi să fie pedepsit 

pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în Isus 
şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în 

viaţa ta, iar tu vei trăi cu El pentru 
totdeauna. 



Dacă tu crezi că toate acestea sunt 
adevărate, roagă-te astfel lui Dumnezeu: 
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar 
te-ai făcut om ca să mori pentru păcatele 

mele, iar acum eşti viu.  Te rog intră în viaţa 
mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o 

viaţă nouă şi într-o zi voi fi pentru toteauna 
cu Tine.  Ajută-mă să-Ţi slujesc şi să 

trăiesc ca şi copil al Tău.  Amin. 
 

Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  
fiecare zi!  Ioan 3:16 
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