2. Kroník VII. 11 Keď Šalamún dokončil Pánov dom ... 12 zjavil sa v noci Šalamúnovi Pán a povedal mu:
"Vypočul som tvoju modlitbu a vyvolil som si toto miesto za obetný dom. ... 15 Moje oči budú teda
otvorené a moje uši pozorné na modlitbu z tohoto miesta, 16 lebo som si vyvolil a posvätil tento dom, aby
tam bolo moje meno naveky a aby tam boli moje oči a moje srdce po všetky dni. 17 A ak ty budeš kráčať
predo mnou, ako kráčal tvoj otec Dávid, ... a zachováš moje predpisy a nariadenia, 18 upevním trón tvojho
kráľovstva, ako som sa zaviazal tvojmu otcovi Dávidovi." 19 Ale ak sa odvrátite a opustíte moje predpisy
a prikázania, ktoré som vám dal, a pôjdete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať, 20 vyženiem vás
z krajiny, ktorú som vám dal, a tento dom, ktorý som zasvätil svojmu menu odvrhnem od svojej tváre
a urobím ho príslovím na posmech všetkým národom. 21 A tento dom, hoci bol vznešený, bude hrôzou pre
každého, kto popri ňom prejde, a bude sa pýtať: "Prečo to urobil Pán tejto krajine a tomuto domu?"
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A odpovedia: "Preto, že opustili Pána, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny,
a chopili sa iných bohov, klaňali sa im a slúžili im: preto priviedol na nich všetko toto nešťastie."
1. kniha kráľov XI. - Modlárstvo Šalamúna. - 1 Kráľ Šalamún však miloval množstvo cudzineckých žien
popri faraónovej dcére: Moabčianky, Amončianky, Edomčianky, Sidončianky a Hetejky, 2 teda z národov,
o ktorých Pán povedal synom Izraela: "Nevchádzajte k nim a ony nech nevchádzajú k vám, lebo odvrátia
vaše srdce k cudzím bohom!" A Šalamún za nimi lipol s láskou. 3 Mal sedemsto kniežacích žien a tristo
vedľajších žien. A jeho ženy ho zviedli. 4 Keď bol Šalamún starý, zviedli mu jeho ženy srdce za cudzími
bohmi, jeho srdce už nepatrilo celé Pánovi, jeho Bohu, ako srdce jeho otca Dávida. 5 Tak si Šalamún
uctieval bohyňu Sidončanov Aštartu a ohavu Amončanov Molocha. 6 Šalamún robil, čo sa nepáčilo Pánovi
a nebol celkom oddaný Pánovi ako jeho otec Dávid. 7 Vtedy Šalamún postavil výšinu Kamošovi, ohave
Moabčanov, na vrchu, ktorý je východne od Jeruzalema, aj Molochovi, ohave Amončanov. 8 Podobne robil
všetkým svojim cudzineckým ženám, ktoré pálili tymian a prinášali obety svojim bohom. 9 Preto sa Pán
rozhneval na Šalamúna, lebo sa mu srdce odvrátilo od Pána, Izraelovho Boha, ktorý sa mu dva razy zjavil
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a dal mu v tejto veci príkaz, aby nešiel za cudzími bohmi. Ale nezachoval Pánov príkaz. 11 Preto Pán
povedal Šalamúnovi: "Pretože je to s tebou takto a nezachoval si moju zmluvu a predpisy, ktoré som ti dal,
odtrhnem od teba kráľovstvo a dám ho tvojmu sluhovi. 12 Pre tvojho otca Dávida to však neurobím za
tvojho života, ale vytrhnem ho z rúk tvojho syna. 13 Ibaže nevytrhnem celé kráľovstvo, jeden kmeň nechám
tvojmu synovi, pre svojho služobníka Dávida a pre Jeruzalem, ktorý som si vyvolil."

