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Kuningas Taavet oli suur jumalamees. Tema
valitsuse ajal, Iisrael oli kasvanud kümme
korda suuremaks kui kuningas Sauli kuningriik.

Aga nüüd ta ei saanud enam valitseda. Taavet oli
vana. Ja väsinud! Ja haige! Tema elu maa peal oli
lähenemas lõpule.
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Üks Taaveti palju
lapsi, Adonija ütles
Iisraeli rahvale et ta
nüüd saab kuningaks.
Kuigi tema nimi tähendab
"Issand on Jumal", Adonija
ei olnud hea mees. Ta üritas
varastada trooni sest teadis
et Taavet oli liiga nõrk, et
seista vastu talle. Aga
Jumalal oli teised
plaanid!

Taaveti naine Batseeba
teadis et tema poeg
Saalomon tuleb
kuningaks. Ta ütles
Taavetile mis Adonija
plaanis teha. Haige nagu
ta oli, Taavet kogus tema
juhid kokku ja avalikult
tegi Saalomoni Iisraeli
kuningaks.
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Saalomonil ei olnud enam probleeme Adonijaga kuna
Iisraeli rahvas uskus Taavetit. Taavet ütles neile
et Saalomon oli see kes Jumal oli valinud nende
kuningaks. Veidi hiljem,Taavet suri.

Enne kui Taavet suri, ta
rääkis Saalomonile et
tema peaks täiuslikult
Jumalat kuulma ja olla
hea kuningas. "Käi Jumala
moel, et sinul võiks
ennustada kõik, mida sa
teed," ütles oma pojale.
See oli hea nõu! Siis
Saalomon istus oma isa
Taaveti troonile ja tema
kuningriik oli kindel.
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Saalomon palus tarkust et
olla hea kuningas. Noor
kuningase taotlus
oli Jumalale
meelepärane.
Saalomon sai,
mis ta palus –
aga Jumal
Samuti lubas
talle suurt
rikkust
ja au.

Ühel ööl, Saalomonil oli
unistus. Tema unistuses,
Jumal ilmus temale
ning ütles: "Küsi!"
Mis ma annan
sinule? Mida
teie paluks?
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Ei võttnud kaua aega, et inimestel avastada
Saalomoni tarkust. Ühel päeval, kaks ema tulid
kuninga ette ühe beebiga. "See naise poeg
suri öösel, ja ta vahetas tema surnud
beebit minu elusa omaks," üks
daam ütles. "Ei! Aga elus
poeg on Mu poeg, ja surnud
poeg on teie poeg," teine
daam ütles. Kuidas
saaks kuningas
öelda, mis oli
tõeline ema?

Siis kuningas ütles: "Tooge mulle mõõga." Nii nad
tõid mõõga kuningale. Mis sa arvad et kuningas
kavatses teha mõõkaga?
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ja kuningas ütles: "Jaga elava lapse kaheks ja anna
pool ühele ja pool teisele." Siis elusa lapse ema
ütles: "Issand, anna selle elusa lapse teisele ja
mitte sugugi teda tappa."

Aga teine ütles: "Las ta
olla ei minule ega sinule,
aga lõika ta pooleks."
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Ja siis kuningas ütles:
"Andke esimise naisele
elava lapse. Ta on
ema." Ja kogu Iisrael
kuulis kohtuotsusest,
ja kangesti austasid
kuningat. Nad nägid,
etJumala tarkus oli
temaga.
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Iisraeli inimestel ei olnud templi,
kus saaksid teenida Jumalat.
Kui Taavet kavatses ehitada
üks Jumal ütles: "Su poeg
ehitab maja Minu Nimele".
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Nii Saalomon hakkas
ehitama imelise templi
Jeruusalemmas.

Kulus seitse pikka
aastat, et ehitada
templit. Aga suur
päev tuli siis, kui kõik
kogunesid kuulama
Saalomonit
pühendamas

pühakoja
Issandale.
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Pärast imelise palvet,
kuningas ja rahvas
hea meelega pakusid
tuhandeid ohvreid
ning olid väga
pidukad kaks
nädalat!
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Pärast seda, Jumal
ilmutas jällegi
Saalomonile ja
lubas õnnistada
teda ja Iisraeli
niikaua, kuni
nad kuulsid
Issandat.
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Kui Saalomon raiskas tema võimalusi et olla
sõnakuulelik Jumalale üks tema ametnik nimega
Jerobeamil oli kummaline
kogemus.

Kahjuks Saalomon ega Iisraeli rahvas
ei kuulnud alati Jumalat. Kuningas
abiellus paljude naistega kes Jumal
ei tahtnud et tema abielluks. Tema
paganlikud naised pöördusid tema
südame ebajumalatele, ja ta süda
ei olnud ustav Issandale,
oma Jumalale, nagu
oli oma isa
Taaveti
süda.
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Jerobeam kiiresti põgenes Egiptusesse.
Ta teadis, et Saalomon oleks teda
tappnud, kui ta oleks jäänud.

Prohvet ütles talle etJumal lõikab Saalomoni
kuningriiki ja Jerobeami teeb välitsejaks üle
kümne kaheteistkümnest
suguharust.
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Lõpuks
Saalomon suri.
Tema poeg
Reoboam,
maksutaksis
inimesi isegi
hullem kui
Saalomon oli
teinud. Kümme
hõimud mässusid
- ja valisid
Jerobeami
nende juhiks.
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Saalomoni suur
kuningriik oli
jagatud kaheks,
nii nagu Jumala
prohvet oli
öelnud. Jumal
ei saa õnnistada
allumatust!
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Tark Kuningas Saalomon
Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist
On leidud
1 Kuningate Raamat 1-12

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."
Laulud 119:130
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