
Ο βασιλιάς Σολομώντας 



Ο Σολομώντας ήταν γιος του Δαβίδ (το 
5ο του παιδί) και της Βηρσαβέε.  

Ήταν ο 3ος Βασιλιάς του Ισραήλ.  

Ο πατέρας του, ο βασιλιάς Δαβίδ, 
εμπιστεύθηκε την ανατροφή του στον 
προφήτη Νάθαν, ο οποίος τον 
ονόμασε Ιεδιδία που σημαίνει 
«Αγαπητός του Θεού». 

Όταν ο πρωτότοκος ετεροθαλής 
αδελφός του, Αβεσσαλώμ, 
επαναστάτησε εναντίον του πατέρα 
τους και φονεύθηκε, ο Δαβίδ τον όρισε 
διάδοχο του (το 972 π.Χ.), ονομάζοντάς 
τον Σολομώντα (που σημαίνει 
«Ειρηνικός»). 

Ο πατέρας του τον συμβούλεψε να 
τηρεί τις εντολές του Θεού και πάντα να 
ακολουθεί το δρόμο Του. 

 



Αφού αποκατέστησε 
την τάξη, μετά την 
ανταρσία του 
μεγαλύτερου 
αδελφού, οργάνωσε 
το κράτος του και 
σύναψε συμμαχίες 
και εμπορικές 
συμφωνίες.  

 

Ανέπτυξε ιδιαίτερες 
σχέσεις με την 
Αίγυπτο και 
παντρεύτηκε την 
κόρη του Φαραώ.  

 



Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι κάποτε ο Σολομώντας είδε στο όνειρο του 

το Θεό που τον ρώτησε τι θα προτιμούσε να του χαρίσει, δόξα, πλούτη ή 

σοφία.  

Ο Σολομώντας ζήτησε σοφία. Ο Θεός, ικανοποιημένος για την επιλογή του, 

του χάρισε και τα τρία, πλούτη από το εμπόριο, δόξα από τους λαούς της 

εποχής του αλλά και πολλή σοφία.  



Με τα πλούτη που 

συγκέντρωσε ο 

Σολομώντας έκανε πολλά 

έργα, το πιο σημαντικό 

από τα οποία ήταν ο 

περίφημος Ναός της 

Ιερουσαλήμ, που έμεινε 

στην ιστορία με το όνομά 

του, όπου μετέφερε την 

Κιβωτό της Διαθήκης με 
τις πλάκες του Νόμου.  

 

Ο Ναός έγινε τόπος 

προσκυνήματος για 

πιστούς απ’ όλα τα μέρη 

του κόσμου. Η φήμη του 

είχε φτάσει στα πέρατα 

του κόσμου. 

 



Όσο για τη σοφία του, στην Αγία 

Γραφή αναφέρεται η ιστορία όπου 

ο Σολομώντας χρησιμοποιεί ένα 

στρατήγημα, για να βρει την αλήθεια και 

να αναγκάσει τις διαδίκους να 

αποκαλύψουν τις αληθινές τους σκέψεις 

και συναισθήματα. 

Η ιστορία είναι η εξής: Δύο γυναίκες, των οποίων οι σύζυγοι είχαν 

πεθάνει, διεκδικούσαν κι οι δυο ένα μωρό, όταν πέθανε το μωρό της 

μιας. 

 

Και ο βασιλιάς είπε: «Εσύ λες: Αυτός ο ζωντανός είναι ο γιος μου, ενώ ο 

γιος αυτής είναι νεκρός· κι η άλλη λέει τα αντίθετα. Φέρτε μου ένα 

μαχαίρι. Χωρίστε το ζωντανό παιδί στα δύο, και δώστε το μισό στη μία, 

και το άλλο μισό στην άλλη.»  



 Τότε, η γυναίκα της οποίας ήταν ο 

ζωντανός γιος, αποκρίθηκε στον 

βασιλιά: «Κύριε, δώστε το παιδί σ' 

αυτή και μη το θανατώσετε με 

κανέναν τρόπο.»  

 Η άλλη είπε: «Ούτε δικό μου, ούτε 

δικό της· διαμελίστε το.»  

 Κι ο βασιλιάς είπε: «Δώστε το 

ζωντανό παιδί σ' αυτή που μίλησε 

πρώτη και μη το θανατώσετε με 

κανέναν τρόπο· αυτή είναι η 

μητέρα του.»  

Και όλος ο Ισραηλιτικός λαός κατάλαβε ότι υπήρχε 

μέσα του η σοφία του Θεού, για να έχει τόσο σωστή 

κρίση. 



 

        Χρησιμοποιούμε την 

έκφραση 

Σολομώντεια λύση 
όταν πρόκειται για 

κάποια σκληρή αλλά 

δίκαιη λύση που δίνει 

απάντηση σε ένα 

αδήριτο (σκληρό μα 

αναπόφευκτο)δίλημμα 

 

(Λεξικό Τριανταφυλλίδη) 



Η βασίλισσα του Σαβά 

(σημερινή Υεμένη και 

Αιθιοπία), επισκέφτηκε 

τον σοφό Σολομώντα 

φέρνοντας πλούσια 

δώρα για να ζητήσει 

απαντήσεις σε δύσκολα 

ερωτήματα, στα οποία ο 

Σολομώντας απάντησε 

και την εντυπωσίασε.  

Σύμφωνα με το εθνικό 

έπος της Αιθιοπίας, ο 

Σολομώντας και η 

βασίλισσα του Σαβά 

απέκτησαν ένα παιδί, τον 

Μενελίκ Α, που ξεκίνησε 

την δυναστεία που 

βασίλευε μέχρι την 

εκθρόνιση του 

τελευταίου αυτοκράτορα 

της Αιθιοπίας Χαιλέ 

Σελασίε το 1974. 

Έτσι ξεκίνησε και στην 

Αιθιοπία η πίστη στον 
έναν αληθινό Θεό. 



Συχνά ο Σολομώντας δεν ακολούθησε τις εντολές του Θεού. 

Ζούσε μέσα σε χλιδή και του άρεσαν πολύ οι γυναίκες, για τις 

οποίες έχτισε και ειδωλολατρικούς ναούς. Ο Θεός οργίστηκε 

μαζί του και είπε, ότι επειδή του χάρισε μεγάλες δωρεές και 

εκείνος δεν τήρησε τις εντολές του, γι' αυτό και θα πάρει τη 

βασιλεία απ' αυτόν και θα τη δώσει στο δούλο του. Αλλά αυτό 

δεν θα το κάνει στις μέρες του, για χάρη του πατέρα του Δαβίδ. 

Αυτό θα γίνει στα χρόνια της βασιλείας του γιου του. Τότε θ' 

αφήσει στο γιο του δύο μόνο φυλές, κι αυτό για χάρη του Δαβίδ 

και της Ιερουσαλήμ, την οποία ο ίδιος ο Κύριος έχει επιλέξει για 

κατοικία του. 

Ο Σολομώντας βασίλεψε 40 χρόνια, μέχρι 

τον θάνατό του (στην ηλικία των 70 χρόνων) 

το 931 π.X.  

Τον διαδέχθηκε ο γιος του Ροβοάμ.  

Στις μέρες του το βασίλειό του διαιρέθηκε στα δυο: το βασίλειο 

του Ιούδα και το βασίλειο του Ισραήλ.  

Το μεν βασίλειο του Ισραήλ επέστρεψε στην ειδωλολατρία, το δε 

βασίλειο του Ιούδα παρέμεινε πιστό στον Θεό.  



Ο Σολομώντας 

διακρίθηκε για τη 

σοφία του, για τη 

μεγάλη του σύνεση και 

τη μόρφωση.  

Σ' αυτόν αποδίδονται 

3.000 παραβολές και 

5.000 ωδές. Επίσης, ο 

«Εκκλησιαστής», οι 

«Παροιμίες» και το 

υπέροχο «Άσμα 

Ασμάτων». 



 «Άσμα ασμάτων» σημαίνει «το πιο όμορφο τραγούδι». 

 Το βιβλίο αυτό είναι μια ανθολογία ερωτικών ή γαμήλιων 

τραγουδιών, στα οποία υμνείται σε ποικίλους τόνους, με 

ζωηρές και, πολλές φορές, τολμηρές εικόνες και σε 

ωραιότατη λυρική γλώσσα ο έρωτας και τα δυνατά 

συναισθήματα που συνδέονται με αυτόν.  

 Η θέση ενός τέτοιου βιβλίου στην Αγία Γραφή προκαλεί 

συχνά έκπληξη στον αναγνώστη. Παρόλα αυτά ο 

έρωτας, όπως και όλα τα αγνά συναισθήματα που 

συνδέουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, συνιστούν 

δώρα του Θεού και από την άποψη αυτή η εξύμνησή 

τους δε θα μπορούσε να απουσιάζει από τη Βίβλο.  

 Από την άλλη μεριά η συζυγική αγάπη ανάμεσα σε έναν 

άνδρα και μια γυναίκα απεικονίζει στα βιβλικά κείμενα τη 

σχέση Θεού-Ισραήλ και Χριστού-Εκκλησίας. Έτσι το 

περιεχόμενο του βιβλίου κατανοήθηκε τόσο από τους 

Ιουδαίους, όσο και από τους Χριστιανούς, ως 

αλληγορική έκφραση των σχέσεων αυτών. 

Το άσμα ασμάτων έχει μεταφραστεί στα 

ελληνικά από το Γιώργο Σεφέρη και 

μελοποιηθεί από τον Ιάκωβο Καμπανέλλη. 



 

Ευχαριστώ  

για την  

προσοχή  

σας 

 

 

 

Ραδίτσας Γιώργης 

 

Α3 


