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A SŁYNNA MĄDROŚĆ SALOMONA 

 

Niemowlę dwóch kobiet 

 

Dwie prostytutki przyszły do króla Salomona, aby 

rozstrzygnął spór między nimi. Proszę, Panie, zaczęła 

jedna z nich. „Ta kobieta i ja mieszkamy w jednym 

domu. Niedawno urodziłam dziecko, podczas gdy ta 

kobieta była w domu. Trzy dni później, ta kobieta 

także urodziła dziecko. W domu byłyśmy tylko ona  

i ja. Jednakże jej dziecko umarło w nocy, gdy się na nie 

położyła. Wtedy wstała w nocy zabrała moje dziecko 

a przy mnie położyła to martwe. Gdy się rano 

obudziłam, aby go nakarmić zauważyłam, że nie żyje, 

ale też zauważyłam, że to nie jest moje dziecko.” 

Wtedy wtrąciła się ta druga kobieta, „Nie to było 

twoje dziecko, podczas gdy to żywe dziecko jest moje!  

„Nie”, zaprotestowała ta pierwsza kobieta. „To żywe 

dziecko jest moje a to martwe twoje”. I w ten sposób 

zaczęły się przekomarzać! 
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W końcu Salomon powiedział do służącego, „przynieś 

mi miecz”. Gdy mu przyniesiono miecz, powiedział do 

kobiet. Musimy tą sprawę jakoś rozstrzygnąć, ale obie 

twierdzicie, że to żywe dziecko należy do was obu. 

Zwrócił się wtedy do swojego sługi mówiąc: „Rozetnij 

to dziecko na pół i daj każdej z tych kobiet połowę”. 

Wtedy ta pierwsza kobieta, która kochała to dziecko 

wykrzyknęła: „ Panie proszę oddaj to dziecko tej 

kobiecie, ale daruj mu życie”. Natomiast ta druga 

powiedziała: „Rozetnij go na pół i wtedy żadna z nas 

nie będzie go miała”. Salomon kazał oddać dziecko tej 

pierwszej kobiecie, mówiąc; „Oddajcie to dziecko tej 

kobiecie, która pragnie by żyło, gdyż to ona jest jego 

matką”.  

Gdy wieść o tym wydarzeniu, obiegła poddanych. 

Wszyscy byli pod wrażeniem mądrości Salomona, 

gdyż widzieli, jaki rozum dał mu Bóg, aby rządził 

sprawiedliwie. (1 Królowie, 3:16-28)  

Jeśli mamy wierzyć Staremu Testamentowi, to 

mądrość Salomona była wręcz legendarna i to wśród 

wszystkich narodów. Historia nam mówi, że wszyscy 

królowie na ziemi pragnęli przebywać z Salomonem, 
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aby móc słyszeć mądrość, jaka płynęła z jego serca.  

(2 Kroniki, 9:23) 

Istnieje takie stare podanie, opowiadające o tym jak to 

przed Salomonem postawiono dwie wazy z kwiatami. 

W jednej z nich były naturalne kwiaty, podczas gdy  

w tej drugiej były doskonale wykonane kwiaty 

sztuczne. Imitacje kwiatów były tak doskonałe, iż 

myślano, że jeśli ktoś ich nie dotknie to nie będzie  

w stanie ich odróżnić od kwiatów naturalnych. 

Poproszono wiec Salomona, aby powiedział, które 

kwiaty są prawdziwe tylko ich nie dotykając. Salomon 

pomyślał, podszedł do okna i powiedział, 

„Wpuśćcie tu pszczoły” Obecni w pokoju  

z zainteresowaniem obserwowali, jak pierwsza 

pszczoła, gdy wleciała do pokoju ominęła jeden  

z bukietów, siadając na tym drugim! Salomon pokazał 

go palcem, mówiąc: „Oto są prawdziwe kwiaty”. 

To, co mnie interesuje w tej historii, to nic innego jak 

czysto techniczna możliwość stworzenia tak 

doskonałych falsyfikatów, aby były nie do 

rozróżnienia gołym okiem? Obecnie nasza technologia 

oraz dostępne materiały, czynią to możliwym, że 
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produkuje się sztuczne kwiaty uderzająco podobne do 

naturalnych. Dlatego też, zastanawiam się, jaką 

technologią dysponowano w czasach Salomona, że 

czegoś takiego mogli dokonać? 

To jednak, z czego król Salomon najbardziej słynął, to 

bezgraniczne bogactwa, oraz z majestatu i przepychu 

świątyni, jaką kazał wybudować w Jerozolimie, swojej 

stolicy.  

I to było właśnie to, co w moim przyjacielu Georgu 

budziło największe wątpliwości! 
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B. NIE MA MIEJSCA NA DAWIDA I SALOMONA 

 

George rozłożył ramiona ostentacyjnie. „Nie ma miejsca 

na Dawida i Salomona”, wyrecytował. „Archeologia 

zaprzeczyła twierdzeniom biblijnym jakoby istnieli”  

Popatrzyłem na niego uważnie, „OK., George, masz 

moją pełną uwagę!” 

„No, więc tak”, kontynuował. „Archeologowie zbadali 

pozostałości z okresu Późnego Brązu do Wczesnego 

Żelaza, wtedy, gdy król Salomon miał niby rządzić 

Izraelem. Naukowcy udowodnili, że w tym okresie cała 

kraina Kanaan pogrążona była w całkowitej biedzie. 

Populacja była niewielka a osady biedne i było ich 

niewiele. Na koniec Jerozolima była tylko śmiesznie 

małą osadą. Tak, więc nie ma miejsca w tym krajobrazie 

na tak potężnego króla jak Salomon. Co masz, na to 

wszystko do powiedzenia?” 

„W pełni się z tobą zgadzam, ” odpowiedziałem. 

„Godzisz się ze mną?”, Spytał kompletnie zaskoczony. 
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„Tak, jeśli zaakceptujemy te datowania, jakie nagminnie 

się przypisuje różnym periodom archeologicznym, to 

wszystkie twoje argumenty są całkowicie słuszne.” 

„Uważasz, więc że cała historia opisana w Biblii, jest 

fikcją?”, Zapytał 

,„Jeśli datowania są poprawne, to z pewnością tak”, 

odpowiedziałem. 

Zanim jednak będziemy kontynuowali, z pewnością 

pragnęlibyście wiedzieć, w jaki sposób George doszedł 

do takich a nie innych wniosków. 

 

Jak powstawały różne warstwy archeologiczne 

miast? 

 

Wygląda to tak, że procedury całkowitej odbudowy, czy 

też sukcesywnej zabudowy starożytnych miast, 

nakładały warstwę po warstwie, leżące poniżej 

pozostałości. Gdy był to naturalny proces zabudowy to 

pozostałości jest więcej, jeśli były to pożary czy 

podboje, gdzie zniszczenia były totalne, to pozostawało  


