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32 Potom kráľ Dávid prikázal: Zavolajte mi kňaza Cádoka, proroka Nátana a Jehojádovho syna 
Benáju! Keď pred neho predstúpili, 33 kráľ im povedal: Vezmite so sebou služobníkov svojho pána, 
vysaďte môjho syna Šalamúna na mulicu a odveďte ho dolu ku Gichónu. 34 Tam ho kňaz Cádok 
a prorok Nátan pomažú za kráľa nad Izraelom. Nato zatrúbte na roh a zvolajte: Nech žije kráľ 
Šalamún! 35 Vy pôjdete za ním. On príde a zasadne na môj trón namiesto mňa. Jeho som ustanovil 
za vojvodcu nad Izraelom a Júdom. 
46 Šalamún už sedí na kráľovskom tróne.
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5 V Gibeóne sa mu v noci vo sne zjavil Hospodin. Boh mu povedal: Žiadaj si, čo ti mám dať! 
7 Nuž teda, Hospodin, môj Bože, ty si ustanovil svojho služobníka za kráľa po mojom otcovi Dávi-
dovi. Ja som však mladý muž a neviem vládnuť. 9 Obdaruj svojho služobníka schopnosťou spravovať 
tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Kto by inak mohol spravovať tento taký mohutný ľud?!  
10 Pánovi sa páčilo, že si Šalamún práve toto žiadal. 11 Boh mu povedal: Pretože si žiadal toto,  
a nie dlhý vek, ani bohatstvo, ani život svojich nepriateľov, ale si si žiadal rozvahu pri spravovaní, 
12 urobím teda podľa tvojich slov. Dávam ti múdre a rozvážne srdce, takže tebe podobnému nebolo 
pred tebou a nebude ani po tebe.
16 Raz prišli ku kráľovi dve neviestky a posadili sa pred neho. 17 Jedna povedala: Ó, pane môj, ja  
a táto žena bývame v jednom dome. Ja som pri nej v dome porodila. 18 Na tretí deň po mne  
porodila aj táto žena. Boli sme samy. Okrem nás dvoch nebol s nami v dome nikto iný. 19 Syn  
tejto ženy však v noci zomrel, lebo ho priľahla. 20 O polnoci, kým tvoja služobnica spala, ona vstala, 
odtiahla mi od boku syna a uložila si ho do lona. Svojho mŕtveho syna však vložila mne do lona.  
21 Keď som ráno vstala nadojčiť si syna, bol už mŕtvy. Ráno som si ho lepšie prezrela a zistila som, 
že to nie je môj syn, ktorého som porodila. 22 Druhá žena však tvrdila: To nie! Môj syn je ten živý 
a tvoj syn ten mŕtvy. Táto zase vravela: Čoby! Tvoj syn je ten mŕtvy a môj syn ten živý. Tak sa  
hádali pred kráľom. 24 Kráľ prikázal: Doneste mi meč! Priniesli meč pred kráľa. 25 Nato povedal kráľ:  
Rozotnite to živé dieťa na dvoje a dajte polovicu jednej i druhej! 26 Tu zvolala žena, ktorej ten živý 
syn patril. Kráľovi povedala, pretože sa v nej ozval materinský súcit k vlastnému synovi: Pane môj, 
dajte jej to živé dieťa a nezabíjajte ho! Tá druhá však povedala: Rozotnite ho, nech nebude ani 
moje, ani tvoje! 27 Kráľ rozhodol: Živé dieťa dajte tejto a nezabíjajte ho! Ona je jeho matka.
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2 Dom, ktorý staval Hospodinovi, bol šesťdesiat lakťov dlhý, dvadsať široký a tridsať lakťov vysoký. 
17 Od bočnej strany meral chrám štyridsať lakťov. 19 Vnútri domu zriadil zadnú sieň, aby ta uložil 
Hospodinovu archu zmluvy.
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