Solomon – the wisest of men

Salomo - de wijste onder de mensen

Two Mothers, One Baby
King Solomon is known as the wisest man who ever
lived. The most famous example of his wisdom is in
the story of two prostitutes who each claimed the
same baby was theirs. When Solomon suggested the
baby be divided in two, the first woman consented
while the second refused. Solomon cleverly
determined the second woman - who preferred the
child live and be given to her rival – was the real
mother.

Twee moeders, één baby
Koning Salomo staat bekend als de wijste man die ooit
heeft geleefd. Het bekendste voorbeeld van zijn wijsheid is
het verhaal van twee prostituees die elk beweerden dat
dezelfde baby van hen was. Toen Salomo voorstelde de
baby in tweeën te delen, stemde de eerste vrouw toe,
terwijl de tweede weigerde. Salomo stelde slim vast dat
de tweede vrouw - die de voorkeur gaf aan een levend
kind dat aan haar rivaal werd gegeven - de echte moeder
was.

What Solomon asked from God
What is remarkable here is Solomon’s ability to
judge fairly. Rather than jumping to conclusions,
Solomon reveals the truth with a brilliant test. This
gift was given to him as a child. God appeared to him
and asked what wish he would like granted. Rather
than asking for material wealth, Solomon
responded, “give your servant a discerning mind to
govern your people and to distinguish between right
and wrong” (1 Kings 3:9).

Wat Salomo van God vroeg
Wat hier opmerkelijk is, is Salomo's vermogen om eerlijk te
oordelen. In plaats van conclusies te trekken, onthult
Solomon de waarheid met een briljante test. Dit geschenk
werd hem als kind gegeven. God verscheen aan hem en
vroeg hem welke wens hij zou willen vervuld zien. In plaats
van te vragen om materiële rijkdom, antwoordde Salomo:
"Geef uw dienaar een kritische geest om uw volk te
besturen en om onderscheid te maken tussen goed en
kwaad" (1 Koningen 3:9).

Open your heart and listen
Throughout his life, Solomon’s greatest quality was
his “discerning mind.” In Hebrew this is lev shomea
ַלֵב שֹׁמֵ ﬠ, a “listening heart”. The secret to Solomon’s
wisdom was his willingness to open his heart and
listen. To really understand the Bible, you need an
open mind and heart that is ready to listen. Enroll in
our live online courses and study the Scripture the
way it was always intended: in the original Hebrew.

Open je hart en luister
Gedurende zijn hele leven was Salomo's grootste kwaliteit
zijn "kritische geest". In het Hebreeuws is dit lev shomea
ַלֵב שֹׁמֵ ﬠ, een "luisterend hart". Het geheim van Salomo's
wijsheid was zijn bereidheid om zijn hart te openen en te
luisteren. Om de Bijbel echt te begrijpen, heb je een open
geest en hart nodig die bereid is om te luisteren. Schrijf je
in voor onze live online cursussen en bestudeer de Schrift
zoals die altijd bedoeld was: in het originele Hebreeuws.
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