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Lui Jonathan și Betsy Rockey,
prieteni loiali, tovarăşi la discuții antrenante, 

modele de caritate și evlavie
și 

Domnului Isus Cristos, a cărui viață simplă, 
curată și smerită este mântuirea noastră.

„Iată că aici este Unul mai mare decât Solomon.”
Luca 11:31
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Prefaţă

I
n vreme ce scriu aceste cuvinte, știrile din America sunt 
invadate de relatarea unei tragedii impresionante: Tiger 
Woods, jucătorul de golf cu renume mondial, a căzut în 

dizgrația publică. 
De mai bine de un deceniu, Woods a fost unul dintre cei mai 

admirați oameni din lume. Este unanim recunoscut ca unul 
dintre cei mai mari jucători din istoria golfului – poate cel mai 
mare. Înalt, puternic și chipeș, Woods s-a căsătorit cu o femeie 
nemaipomenit de frumoasă. Grație jocurilor sale în campionat 
și reputației sale pentru profesionalism, a câștigat premii de sute 
de milioane de dolari. 

Cu toate acestea, se pare că Tiger a pierdut totul. Mai întâi a 
apărut știrea despre misteriosul accident de mașină de la miezul 
nopții de la complexul rezidențial al familiei din Florida. Imediat 
au urmat acuzații de conflict familial și de infidelitate sexuală. 
Zilnic, tabloidele, ziarele și programele de televiziune raportau o 
altă legătură suspectă cu o chelneriță, o însoțitoare sau o prosti-
tuată din Las Vegas. 

Consecințele acestor păcate au fost devastatoare. Woods, unul 
dintre cei mai admirați oameni din lume, a ajuns unul dintre cei 
mai disprețuiți. Soția și copiii l-au părăsit. În ciuda unei justi-
ficări publice, reputația omului a fost distrusă, probabil pentru 

ˆ
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totdeauna. Cariera de jucător de golf a lui Tiger a intrat într-un 
con de umbră. Sponsorii s-au retras, ceea ce a însemnat lipsa 
unor venituri de milioane de dolari. Mai precis, viața lui a ajuns 
în paragină. 

Care a fost cauza decăderii lui Tiger? Parțial, a fost adulte-
rul. Încapabil să reziste unor plăceri interzise, a cedat tentației 
sexuale. Și banii au avut un anumit rol. Datorită averii lui uriașe, 
Tiger a ajuns în anumite locuri și a făcut anumite lucruri care, 
pentru cei mai mulți oameni, vor rămâne un vis neîmplinit, şi 
oriunde mergea, erau femei gata să i se ofere. Păcatele lui Tiger 
au însemnat și un abuz de putere. Datorită poziției în societate, el 
a presupus că poate scăpa orice ar face. Ispitele care l-au dărâmat 
pe Tiger sunt aceleași care au ruinat mulți oameni celebri: banii, 
sexul, puterea. 

Istoria celui mai celebru jucător de golf din lume sună fami-
liar oricui cunoaște istoria lui Solomon. Aidoma lui Tiger Woods, 
împăratul Solomon avea toată faima și averea pe care și le-ar 
putea dori un om. A fost cel mai înțelept și bogat împărat al 
lumii. Cu toate acestea, în mod tragic, a dat cu piciorul la toate. În 
loc să-i rămână credincios Dumnezeului celui viu, inima i-a fost 
atrasă de bogăție, de plăcerea sexuală și de puterea împărăției 
pământești. 

Această carte prezintă viața lui Solomon de la încoronare, până 
la îngropare. Înainte de perioada sa de domnie, întâlnim oameni 
luptându-se cu ispite pe care le va înfrunta ulterior și Solomon: 
banii, sexul și puterea. Sunt ispitele cu care ne confruntăm noi 
toți. Fiind martori la biruințele morale și la eşecurile păcătoase, 
noi putem evita propria cădere tragică și putem învăța cum să 
folosim banii, sexul și puterea pentru gloria lui Dumnezeu. 

Cea mai mare parte din materialul acestei cărți a fost mai întâi 
predicat la Tenth Presbyterian Church din Philadelphia, unde 
m-am bucurat să slujesc în lucrarea pastorală timp de cincispre-
zece ani. Sunt recunoscător bunilor mei prieteni care mi-au oferit 
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multe sugestii folositoare, pe parcursul revizuirii manuscrisului 
ce urma să fie dat spre publicare: Lois Denier, Cathy Kempf, 
Glenn McDowell, Robert Polen, Mary Ryken și Lydia Brownback. 
Adresez mulțumiri speciale surorii mele mai mici, Nancy Taylor, 
care a întocmit ghidul de studiu.

Studiind viața lui Solomon, observăm atât adevărata măreție, 
cât și falimentul tragic al naturii noastre umane. Suntem creați 
după chipul împărătesc al lui Dumnezeu, dar am căzut în grav 
păcat. Din fericire, există Cineva care ne mai poate mântui: acel 
Solomon mai măreț al Împărăției lui Dumnezeu. Când Isus 
a spus „iată că aici este Unul mai mare decât Solomon” (Luca 
11:31), El Se referea la viața și activitatea Lui desăvârșite. Isus 
Cristos este speranța de care tragedia lui Solomon arată că avem 
cu toții nevoie. 

Philip Graham Ryken
Wheaton, Illinois
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1
Trăiască împăratul!

Şi împăratul le-a zis: „Luaţi cu voi pe slujitorii stăpânului vostru, 
puneţi pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu şi coborâţi-l la Ghihon. 

Acolo, preotul Ţadoc şi prorocul Natan să-l ungă împărat peste Israel. 
Să sunaţi din trâmbiţă şi să ziceţi: «Trăiască împăratul Solomon!»” 

1 Împăraţi 1:33–34

I
storisirea despre împăratul Solomon începe în perioada 
împăratului David, care „era bătrân, înaintat în vârstă;  
îl acopereau cu haine şi nu se putea încălzi” (1 Împărați 1:1). 

Pentru orice admirator al împăratului David, această scenă este 
vibrantă. David a fost unul dintre cei mai măreți regi pământești –  
poate cel mai mare. El a înfăptuit multe gesturi eroice, începând din 
copilărie. Pentru a apăra turmele și cirezile tatălui său, a ucis lei 
și urși. A ucis uriași. A cucerit regate. A construit o fortăreață pen-
tru poporul său în Ierusalim. A generat o dinastie împărătească, 
crescând mulți fii care au ajuns prinți în Israel, incluzându-l pe 
prințul Solomon. Însă renumitul împărat a îmbătrânit şi a încă-
runțit, iar tot ce i-a mai rămas din toată măreția trecută a fost doar 
să stea să se încălzească în pat (sau să zic patul de moarte?).

Bătrânul împărat David
Declinul lent al lui David ne amintește, în mod trist, de șubre-

zenia noastră. Împăratul avea șaptezeci de ani când au avut 
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loc aceste evenimente. Ce i s-a întâmplat lui ni se va întâmpla 
(aproape) fiecăruia dintre noi. Auzul ne va lăsa; vederea ne va 
slăbi; membrele trupului vor deveni slabe și fragile. În cele din 
urmă vom zăcea în pat și, probabil, ne va fi greu să ne încălzim. 
Cât de important este, prin urmare, ca toți să ia aminte la sfatul dat 
la urmă de Solomon, în perioada sa de înțelepciune: „Dar adu-ți 
aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele 
cele rele şi până nu se apropie anii când vei zice: «Nu găsesc nicio 
plăcere în ei»” (Eclesiastul 12:1). Dacă Îi predăm lui Dumnezeu 
inima noastră de tineri, asemenea lui David, ne vom mai aminti 
de El când vom fi bătrâni, iar El Își va aduce aminte de noi. 

Sărmanul David! Fiindcă el încerca să se încălzească, slujitorii 
lui au încercat să-l ajute. I-au dat pijamaua cea mai călduroasă, 
însă împăratului tot îi era frig. Apoi au pus o grămadă de înve-
litori peste Maiestatea Sa, însă el tot tremura sub ele. Așa că 
au propus o soluție practică – una menționată în câteva scrieri 
medicale străvechi:1

Slujitorii lui i-au zis: „Să se caute pentru domnul, împăra-
tul, o fată fecioară; ea să stea înaintea împăratului, să-l îngri-
jească şi să se culce la sânul tău; şi domnul meu, împăratul,  
se va încălzi.” Au căutat în tot ținutul lui Israel o fată tânără  
şi frumoasă şi au găsit pe Abişag, sunamita, pe care au adus-o 
la împărat. Această fată era foarte frumoasă. Ea a îngrijit pe 
împărat şi i-a slujit; dar împăratul nu s-a împreunat cu ea.

1 Împăraţi 1:2–4

Folosirea lui Abișag pentru încălzirea lui David generează 
mai multe întrebări decât răspunsuri. Intenționau slujitorii lui 
David doar să-l încălzească? Dacă da, de ce au făcut o preselecție 
pentru Miss Israel, pentru a găsi cea mai frumoasă domnișoară 
din întreaga țară? Situația pare să aibă o tentă sexuală și, cu toate 
că David nu a întreținut relații sexuale cu această fată, există anu-
mite trimiteri spre intimitate. 
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Constatăm și o estompare a imaginii împăratului. Cu greu 
îl putem identifica aici cu cel care o cunoscuse pe Batșeba, care 
îl crescuse pe Solomon și pe ceilalți fii. Nici măcar o frumoasă 
tânără fecioară nu poate încălzi sângele lui David. Şi-a pierdut 
vitalitatea și virilitatea. 

La finalul domniei lui David, curtea sa împărătească era 
înțesată de intrigi. Curtenii șopteau pe coridoare: „Cine va fi 
următorul împărat?” Întrebarea stăruia de ani buni în mintea 
oamenilor, așa cum oamenii au speculat pe seama succesorului 
la tron al reginei Elisabeta a II-a, în Anglia. De fapt, avuseseră 
loc două încercări de înlăturare a lui David de la tron: rebeli-
unea propriului său fiu, Absalom, care a și dus la război civil 
(2 Samuel 14–18) și răscoala lui Șeba, beniamitul (2 Samuel 20). 
David a fost capabil să reprime ambele revolte, însă, pe măsură 
ce îmbătrânea, devenea tot mai slăbit. Acum nu mai putea nici 
măcar să se încălzească în pat, iar ceea ce un cercetător a numit 
„tremurul neputinței sale” crea un vacuum de putere.2

Din perspectiva lui Dumnezeu, moștenitorul de drept al lui 
David trebuia să fie Solomon. Deși Solomon nu era cel mai în 
vârstă – fiind al zecelea – el era fiul ales. Dumnezeu nu îl alege 
întotdeauna pe fiul cel mai în vârstă, fapt demonstrat și la încoro-
narea lui David (1 Samuel 16:10–13). Știm că lui David i-a vorbit 
cuvântul Domnului că Solomon va fi împărat: „Iată că ți se va 
naşte un fiu, care va fi un om al odihnei şi căruia îi voi da odihnă, 
izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmaşilor lui de jur împrejur; căci 
numele lui va fi Solomon (Pace) şi voi aduce peste Israel pacea 
şi liniştea în timpul vieții lui. El va zidi o Casă Numelui Meu. 
El Îmi va fi fiu, şi Eu îi voi fi Tată; şi voi întări pe vecie scaunul 
de domnie al împărăției lui în Israel.»” (1 Cronici 22:9–10). Prin 
drept divin, Solomon urma să fie împăratul lui Israel. 

Mai era un competitor la domnie, un candidat la tronul lui 
Israel. Cei mai mulți l-au văzut ca moștenitorul indiscutabil. 
Numele lui era Adonia și părea a oglindi întocmai imaginea  



Împăratul Solomon

18

de odinioară a lui David. Biblia îl descrie ca fiind „foarte frumos 
la chip şi se născuse după Absalom” (1 Împărați 1:6). Omenește 
vorbind, Adonia avea toate atuurile. Avea toate calificările pe 
care le caută oamenii. La fel ca fratele său mai mare Absalom 
(o legătură prevestitoare de rău), era chipeș, fapt care contează 
mult în viață, mai mult decât am dori să recunoaştem. În ce pri-
vea domnia, Adonia părea potrivit (cel puțin celor care privesc 
la aparențe, acolo unde Dumnezeu nu privește; 1 Samuel 16:7). 
Mai mult, fiul cel mai în vârstă și în viață al lui David, Adonia, 
era primul pe linia succesiunii la tron. 

Instrucţiuni pentru o încoronare
Conform obiceiurilor antice, moartea unui conducător este 

salutată cu următoarele cuvinte: „Regele a murit; trăiască regele!” 
Această afirmație pare o contradicție. Dacă regele este mort, la ce 
bun să îi urezi viață lungă? Ideea este trăinicia împărăției. Deși 
un anume împărat este mort, un altul în viață îi va lua locul. 
Împărăția va supraviețui, iar astfel, oamenii care speră în conti-
nuitatea monarhiei proclamă: „Regele a murit. Trăiască regele!”

Acest obicei ne ajută să explicăm ceea ce regina Batșeba i-a 
spus împăratului David, în momentul în care căuta să-i asigure 
tronul lui Solomon ca împărat de drept al lui Israel. Bătrânul 
împărat David se chinuia să se încălzească, astfel că toți credeau 
că e pe moarte. Fiul său cel mai în vârstă, Adonia, chiar a ajuns să 
se autoproclame viitorul împărat (1 Împărați 1:5–10). Între timp, 
profetul Natan a făcut tot ce i-a stat în putință să-i asigure tronul 
lui Solomon, căruia Dumnezeu îi promisese că va sta pe tronul 
lui David. Natan și Batșeba au mers împreună să aducă la cunoş-
tința lui David ce se întâmpla în regatul său și să îl determine să 
îl încoroneze pe Solomon ca împărat. Odată ce a promis că așa va 
face, „Batşeba s-a plecat cu fața la pământ şi s-a închinat înaintea 
împăratului. Şi a zis: «Trăiască pe vecie domnul meu, împăratul 
David!»” (versetul 31). 
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Ghid de studiu

Capitolul 1: Trăiască împăratul!
Cu toții am văzut fotografii de la încoronarea reginei Elisabeta 

a II-a sau de la încoronarea regilor anteriori. În istoria recentă, 
genealogiile regale sunt clar stabilite, iar cel care urmează la tron 
urcă la putere în mod pașnic. Însă în vremea lui Solomon, când 
monarhia israelită era la început, se dădea o luptă pentru putere 
după moartea monarhului. Lucrurile erau disputate, pentru 
că mai mulți membri ai familiei puteau emite pretenții la tron. 
Acest fapt se întâmplă în prima parte din 1 Împărați, în ultima 
perioadă a vieții lui David. 

1. Gândește-te la imagini ale încoronării pe care le-ai văzut. 
Care sunt câteva din elementele necesare și aspectele de ceremo-
nie ale unei încoronări?

2. Citește 1 Împărați 1:32–53. Chiar înainte de aceste versete, 
în 1 Împărați 1:5–10, Adonia, fiul lui Hadit, se proclamă împărat. 
Din versetul 32 vedem ce a făcut David, când a aflat ce făcuse 
Adonia. Ce înțelegem din răspunsul lui David la eforturile lui 
Adonia de a uzurpa tronul?



Împăratul Solomon

224

3. Cum a arătat David că Solomon este noul împărat (vezi 
versetele 32–35)?

4. Ce a cerut Benaia pentru Solomon în rugăciunea din ver-
setele 36–37? Ce a arătat rugăciunea despre răspunsul inimii sale 
la domnia lui Solomon?

5. Când Solomon a fost urcat pe catârul lui David, când 
preoții l-au uns cu untdelemn și s-a auzit sunetul trompetelor, 
poporul nu a mai avut niciun dubiu cu privire la dorința lui 
David pentru urmaşul la tron. Conform versetelor 39–40, cum au 
răspuns oamenii? Ce ne spune răspunsul lor despre inimile lor?

6. Isus este marele Împărat al Israelului, iar narațiunea des-
pre El conține multe paralele cu scena încoronării din 1 Împărați. 
Citește Matei 21:1–11 și Matei 27:27–31, apoi completează tabelul 
de mai jos cu elementele similare, precum și cu diferențele pe 
care le detectezi în cele două narațiuni. 

Încoronarea 
lui Solomon

Intrarea trium-
fală a lui Isus

Mijlocul de deplasare

Ungerea – cine o face?

Reacția mulțimii

„Celebrarea”  
sau încoronarea
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7. În acest capitol am observat o diferență esențială între înco-
ronarea lui Solomon și urcarea lui Isus pe tron în ceruri. Ce lucru 
unic are înălțarea lui Isus? Ce s-a întâmplat mai întâi și de ce?

8. Ca oamenii din vremea lui Solomon și cea a lui Isus, și  
noi avem de luat o decizie legată de cine ne va fi împărat. Dacă 
Îl alegem pe Isus ca împărat, care sunt câteva dintre consecințele 
modului în care ne trăim viața? Ai luat această decizie?

9. Când Adonia a aflat că Solomon fusese uns împărat și-a 
dat seama că domnia lui s-a sfârșit. Ce a făcut el (versetul 50)?  
De ce a făcut asta? (vezi Exodul 21:12–14)

10. Cum ai descrie răspunsul lui Solomon către Adonia din 
versetele 52–53? Ce trăsături de caracter arată el aici?

11. Ce lecție te-a învățat Dumnezeu, când ai meditat la prezen-
tarea urcării lui Solomon pe tron și te-ai uitat la răspunsul diferit 
al lui Adonia și al celor care au susținut domnia lui Solomon? 
Cum Îi vei răspunde Împăratului tău?



259



Note

Capitolul 1: Trăiască împăratul!
1. Howard Vos îl citează pe Galen, printre alții; vezi Howard 

F. Vos, 1, 2 Kings, Bible Study Commentary, Grand Rapids, MI, 
Zondervan, 1989, p. 34.

2. B.O. Long, „A Darkness between Brothers: Solomon and 
Adonijah”, Journal for the Study of the Old Testament, vol. 19, 1981, 
p. 84.

3. Walter Brueggemann, 1 and 2 Kings, Smyth and Helwys 
Bible Commentary, Macon, GA, Smyth and Helwys, 2000, p.16.

4. Iain W. Provan, 1 and 2 Kings, New International Biblical 
Commentary, Peabody, MA, Hendrickson, 1995, p. 29.

Capitolul 2: Împărăţia pe primul loc
1. Tim Keller, „A New Kind of Urban Christian”, Christianity 

Today, mai, 2006, p. 36.
2. Dale Ralph Davis, The Wisdom and the Folly: An Exposition 

of the Book of First Kings, Fearn, Ross-Shire, Christian Focus, 2002, 
p. 25–26.

3. Terence E. Fretheim, First and Second Kings, Westminster 
Bible Companion, Louisville, KY, Westminster, 1999, p. 26.

4. Walter Brueggemann, 1 Kings, Knox Preaching Guides, 
Atlanta, John Knox, 1982, p. 5.



Împăratul Solomon

260

5. Iain W. Provan, 1 and 2 Kings, New International Biblical 
Commentary, Peabody, MA, Hendrickson, 1995, p. 40.

6. Davis, The Wisdom and the Folly, p. 31.
7. Paul R. House, 1, 2 Kings, The New American Commentary, 

Nashville, TN, Broadman, 1995, p. 100.
8. Ibid., p. 99.
9. Walter Brueggemann, 1 and 2 Kings, Smyth and Helwys 

Bible Commentary, Macon, GA, Smyth and Helwys, 2000, p. 34.
10. Charles Spurgeon, „The Horns of the Altar”, The Metro politan 

Tabernacle Pulpit, vol. 31, Pasadena, TX, Pilgrim, 1971, p. 114.

Capitolul 3: Dorinţa lui Solomon
1. John Piper, Să se bucure popoarele, Oradea, Cartea Creștină, 

1998, p. 12.
2. Jonathan Edwards, Personal Narrative, în Letters and Personal 

Writings, WJE Online, vol. 16, ed. George S. Claghorn (http://
edwards.yale.edu/browse/PersonalNarrative).

3. Matthew Henry, Matthew Henry’s Complete Commentary on 
the Whole Bible, Vol. 2: Judges to Job, New York, Fleming Revell.

4. Walter Brueggemann, 1 and 2 Kings, Smyth and Helwys 
Bible Commentary, Macon, GA, Smyth and Helwys, 2000, p. 45.

5. Pentru o argumentare amplă a acestui punct de vedere vezi 
August H. Konkel, 1 and 2 Kings, NIV Application Commentary, 
Grand Rapids, MI, Zondervan, 2006, p.78–80.

6. Iain W. Provan, 1 and 2 Kings, New International Biblical 
Commentary, Peabody, MA, Hendrickson, 1995, p. 48.

7. Paul R. House, 1, 2 Kings, The New American Commentary, 
Nashville, TN, Broadman, 1995, p. 110.

8. Frumoasa rugăciune a lui Solomon din Psalmul 72 prezintă 
inima lui față de poporul lui Dumnezeu și zelul pentru onoarea 
Numelui lui Dumnezeu.

9. Dale Ralph Davis, The Wisdom and the Folly: An Exposition 
of the Book of First Kings, Fearn, Ross-Shire, Christian Focus, 2002, 
p. 37.



267



Index general

Abiatar  29, 30, 33–35, 
37, 226, 227

Abișag  16, 31, 32, 34, 40, 226
Absalom  17, 18, 32, 36
Accra (proiectul de reabili-
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edomiții  209

Edwards, Johnathan  46, 94
Eisenhower, Dwight David  25
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ei  77–78; întinderea ~ei  
81; perioada ei de glorie  
182–183; pacea ~ei  83–84

„Împărăția păcii” (Hicks)  75
„înălțimile”. Vezi bemah 

(evr. înălțime) 
înălțimile Golan  213
închinare  126–127, 163; 

~a în familie  127–128; 
~a publică  128

îndrumare spirituală 127
înțelepciune  55; ~a lui 

Isus  58, 88–89, 160; ~a lui 
Solomon  51–54, 62, 85–86, 
155, 158–159, 187–188, 
189; comoara ~ii  57–59

jertfă  103, 129, 130, 161; ~a 
lui Isus  130; ~ în Vechiul 
Testament  129; ~le pe 


