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Α’ ΒΑΣΙΛΕΩΝ 3

1 Ἔκαμε δὲ ὁ Σολομὼν ἐπιγαμίαν μετὰ τοῦ Φαραώ, βασιλέως 
τῆς Αἰγύπτου, καὶ ἔλαβε τὴν θυγατέρα τοῦ Φαραώ· καὶ ἔφερεν 
αὐτήν εἰς τὴν πόλιν Δαβίδ, ἑωσοῦ ἐτελείωσε νὰ οἰκοδομῇ τὸν 
οἶκον αὑτοῦ καὶ τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου καὶ τὸ τεῖχος τῆς 
Ἱερουσαλήμ κύκλῳ.
2 Πλήν ὁ λαὸς ἐθυσίαζεν ἐπὶ τοὺς ὑψηλοὺς τόπους, ἐπειδή δὲν 
ἦτο ᾠκοδομημένος οἶκος εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, ἕως τῶν 
ἡμερῶν ἐκείνων. 3 Καὶ ἠγάπησεν ὁ Σολομὼν τὸν Κύριον, 
περιπατῶν εἰς τὰ προστάγματα Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὑτοῦ· μόνον 
ἐθυσίαζε καὶ ἐθυμίαζεν ἐπὶ τοὺς ὑψηλοὺς τόπους.
4 Καὶ ὑπῆγεν ὁ βασιλεὺς εἰς Γαβαών, διὰ νὰ θυσιάσῃ ἐκεῖ· διότι 
ἐκεῖνος ἦτο ὁ ὑψηλὸς τόπος ὁ μέγας· χίλια ὁλοκαυτώματα 
προσέφερεν ὁ Σολομὼν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐκεῖνο. 5 Ἐφάνη 
δὲ ὁ Κύριος ἐν Γαβαὼν εἰς τὸν Σολομῶντα καθ᾿ ὕπνον διὰ 
νυκτός· καὶ εἶπεν ὁ Θεός, Ζήτησον τί νὰ σοὶ δώσω. 6 Ὁ δὲ 
Σολομὼν εἶπε, Σύ ἔκαμες μέγα ἔλεος πρὸς τὸν δοῦλόν σου 
Δαβὶδ τὸν πατέρα μου, ἐπειδή περιεπάτησεν ἐνώπιόν σου ἐν 
ἀληθείᾳ καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι καρδίας μετὰ σοῦ· καὶ 
ἐφύλαξας εἰς αὐτὸν τὸ μέγα τοῦτο ἔλεος καὶ ἔδωκας εἰς αὐτὸν 
υἱὸν καθήμενον ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καθὼς τὴν ἡμέραν 
ταύτην· 7 καὶ τώρα, Κύριε Θεέ μου, σὺ ἔκαμες τὸν δοῦλόν σου 
βασιλέα ἀντὶ Δαβὶδ τοῦ πατρὸς μου· καὶ ἐγὼ εἶμαι παιδάριον 
μικρόν· δὲν ἐξεύρω πῶς νὰ ἐξέρχωμαι καὶ νὰ εἰσέρχωμαι· 8 καὶ ὁ 
δοῦλός σου εἶναι ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ σου, τὸν ὁποῖον ἐξέλεξας, 
λαοῦ μεγάλου, ὅστις ἐκ τοῦ πλήθους δὲν δύναται νὰ ἀριθμηθῇ 
οὐδὲ νὰ λογαριασθῇ· 9 δὸς λοιπὸν εἰς τὸν δοῦλόν σου καρδίαν 
νοήμονα εἰς τὸ νὰ κρίνῃ τὸν λαὸν σου, διὰ νὰ διακρίνω μεταξὺ 
καλοῦ καὶ κακοῦ· διότι τίς δύναται νὰ κρίνῃ τὸν λαὸν σου 
τοῦτον τὸν μέγαν;
10 Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος εἰς τὸν Κύριον, ὅτι ὁ Σολομὼν ἐζήτησε 
τὸ πρᾶγμα τοῦτο. 11 Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς αὐτόν, Ἐπειδή 
ἐζήτησας τὸ πρᾶγμα τοῦτο, καὶ δὲν ἐζήτησας εἰς σεαυτὸν 
πολυζωΐαν, καὶ δὲν ἐζήτησας εἰς σεαυτὸν πλούτη, καὶ δὲν 
ἐζήτησας τὴν ζωήν τῶν ἐχθρῶν σου, ἀλλ᾿ ἐζήτησας εἰς σεαυτὸν 
σύνεσιν διὰ νὰ ἐννοῇς κρίσιν, 12 ἰδού, ἔκαμα κατὰ τοὺς λόγους 
σου· ἰδού, ἔδωκα εἰς σὲ καρδίαν σοφήν καὶ συνετήν, ὥστε δὲν 

ἐστάθη πρότερόν σου ὅμοιός σου, οὐδὲ μετὰ σὲ θέλει ἀναστηθῇ 
ὅμοιός σου· 13 ἔτι δὲ ἔδωκα εἰς σὲ καὶ ὅ, τι δὲν ἐζήτησας, καὶ 
πλοῦτον καὶ δόξαν, ὥστε μεταξὺ τῶν βασιλέων δὲν θέλει εἶσθαι 
οὐδεὶς ὅμοιός σου καθ᾿ ὅλας τὰς ἡμέρας σου· 14 καὶ ἐὰν 
περιπατῇς εἰς τὰς ὁδοὺς μου, φυλάττων τὰ διατάγματά μου καὶ 
τὰς ἐντολὰς μου, καθὼς περιεπάτησε Δαβὶδ ὁ πατήρ σου, τότε 
θέλω μακρύνει τὰς ἡμέρας σου.
15 Καὶ ἐξύπνησεν ὁ Σολομών· καὶ ἰδού, ἦτο ἐνύπνιον. Καὶ ἦλθεν 
εἰς Ἱερουσαλήμ καὶ ἐστάθη ἐνώπιον τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης 
τοῦ Κυρίου, καὶ προσέφερεν ὁλοκαυτώματα καὶ ἔκαμεν 
εἰρηνικὰς προσφορὰς καὶ ἔκαμε συμπόσιον εἰς πάντας τοὺς 
δούλους αὑτοῦ.

Σεριανίζοντας στους 
υψηλούς τόπους

1. Μπορώ να εμπιστεύομαι έναν Θεό 
που δεν βλέπω? Ειδικά τη στιγμή που 
όλοι οι γύρω μου έχουν ορατούς, 
χειροπιαστούς θεούς?

2. Μπορώ να εμπιστεύομαι ΜΟΝΟ τον 
Θεό? Ή θα προσφέρω θυσίες ταυτόχρονα 
και σε εκείνον και στα είδωλα της εποχής μου, 
ώστε “να έχουμε και μια πισινή αν κάτι δεν 
πάει καλά”?

3. Μπορώ να εμπιστευθώ τον Θεό 
όπως είναι? Ή θα προσπαθήσω να τον 
“προσαρμόσω”, αφαιρώντας τα στοιχεία του 
που δεν μου αρέσουν και κρατώντας μόνο 
αυτά που μου αρέσουν? Κάνοντας έναν     
αλα καρτ Θεό που και στους υψηλούς τόπους 
λατρεύεται και έχει όλα τα χαρακτηριστικά 
του Γιαχβέ? Αλλά τότε ποιος είναι Θεός, 
αυτός ή εγώ?


