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Kuningas Daavid oli suuri Jumalan mies.  Hänen 
hallintoaikanaan Israel oli kasvanut kuningas Saulin 
valtakunnasta kymmenkertaisesti.  Mutta nyt hän  
ei enää pystynyt hallitsemaan.  Daavid oli vanha.  Ja  

väsynyt! 
  Ja sairas! 

  Hänen 
 elämänsä 
 lähestyi 

 loppuaan. 



Yksi Daavidin monista 
 pojista, Adonia, sanoi 
Israelin kansalle, että 

hänestä tulisi nyt kuningas.  
Vaikka hänen nimensä oli 
käännettynä ‘Herrani on 

Jumala’, Adonia ei ollut hyvä 
mies. Hän yritti varastaa 

valtaistuimen ja tiesi, että 
Daavid oli liian heikko  
häntä vastustamaan. 

             Mutta Jumalalla  
             oli toisenlainen 
             suunnitelma! 



Daavidin vaimo 
Batseba tiesi, että 
hänen pojastaan 
Salomosta pitäisi 
tulla kuningas.  
Sairaudestaan 
huolimatta Daavid 
kokosi johtomiehensä 
ja julkisesti teki 
Salomosta Israelin 
kuninkaan. 



Salomolla ei ollut Adoniasta enempää vaivaa koska 
Israelin kansa uskoi Daavidia.  Daavid sanoi heille, 
että Salomo oli Jumalan heille valitsema kuningas.  
Kohta sen jälkeen Daavid kuoli. 



Ennen kuolemaansa Daavid 
puhui Salomolle siitä miten 
hyvän kuninkaan tulee olla 
kuuliainen Jumalalle.  
“Kulje Jumalan teitä, 
silloin menestyt kaikessa, 
mitä teet,” Daavid sanoi 
pojalleen.  Se oli hyvä 
neuvo!  Sitten Salomo  
istui isänsä Daavidin 
valtaistuimelle, ja hänen 
kuninkuutensa vahvistui. 



Eräänä yönä Salomo näki 
unta.  Unessa Jumala 
ilmestyi hänelle ja  
sanoi, “Pyydä,  
mitä haluat,  
niin annan  
sen sinulle!”   
Mitä sinä  
pyytäisit? 



Salomo pyysi viisautta olla 
hyvä kuningas.  Nuoren 
kuninkaan pyyntö oli 
Jumalalle mieleen.   
Salomo sai mitä  
pyysi – mutta  
Jumala lupasi  
hänelle myös  
rikkautta  
ja kunniaa. 



Ei kestänyt kauan ennen kuin ihmiset huomasivat, 
miten viisas Salomo oli.  Eräänä päivänä kaksi äitiä 
tuli hänen luokseen vauva mukanaan.  “Tämän naisen  

poika kuoli yöllä, ja hän vaihtoi kuolleen 
 vauvansa minun elävän vauvani 

 kanssa,” yksi äiti sanoi.  “Ei! 
  Elävä vauva on minun, ja 
 kuollut on sinun vauvasi,” 
 sanoi toinen äiti.  Miten 

 kuningas pystyisi 
 päättämään, 

 kuka oli vauvan 
 oikea äiti?  



Sitten kuningas sanoi, “Tuokaa minulle miekka.”  Niin 
hänen eteensä tuotiin miekka.  Mitähän kuningas 
suunnitteli sillä tekevänsä? 



Ja kuningas sanoi, “Halkaiskaa elävä lapsi kahtia ja 
antakaa toinen puoli toiselle ja toinen toiselle.”  
Silloin elävän vauvan äiti sanoi, “Herrani, anna lapsi 
hänelle, älä anna surmata sitä!” 



Mutta toinen sanoi, “Ei 
minulle eikä sinulle.  
Halkaiskaa vain!” 



Silloin kuningas sanoi, 
“Antakaa lapsi tuolle, joka 
ensin puhui.  Hän on lapsen 
äiti.”  Ja koko Israel kuuli 
tästä tuomiosta, ja he 
kunnioittivat kuningasta 
suuresti.  He näkivät, että 
Jumalan viisaus oli hänessä. 



Israelin kansalla ei ollut  
temppeliä, missä he olisivat  
palvelleet Jumalaa.  Kun Daavid  
suunnitteli sen rakentamista,  
Jumala sanoi hänelle, “Sinun  
poikasi rakentaa temppelin minun  
                                   nimelleni.”   
 
 
 

Niinpä 
 Salomo alkoi 

 rakentaa temppeliä 
 Jerusalemiin. 



Temppelin  
rakentaminen kesti  
seitsemän pitkää  
vuotta.  Sitten tuli  
päivä, jolloin kaikki  
kokoontuivat  
kuulemaan,  
 
 
 
miten Salomo vihki  
temppelin Herralle. 



Rukoiltuaan ensin,  
kuningas ja kansa  
iloiten uhrasivat  
tuhansia uhreja ja  
             he viettivät  
              suurta juhlaa  
                 kahden  
 
                    viikon  
                    ajan! 



Tämän jälkeen Jumala 
ilmestyi taas Salomolle  
ja lupasi siunata häntä  
ja Israelia niin kauan  
kuin he olisivat kuuliaisia  
                       Jumalalle. 



Valitettavasti Salomo ja Israelin kansa  
eivät aina totelleet Jumalaa.  Kuningas  
meni naimisiin naisten kanssa, jotka eivät 
olleet Jumalan mielen mukaisia.  Hänen 
pakanalliset vaimonsa käänsivät Salomon 
sydämen epäjumalien puoleen, ja hän  
ei ollut uskollinen Herralle,  
Jumalalleen niin kuin  
hänen isänsä Daavid  
oli ollut. 



Kun Salomo tuhlasi mahdollisuutensa totella 
Jumalaa, yhdellä hänen upseereistaan, Jeroboamilla, 
oli erikoinen kokemus.  Profeetta kertoi hänelle, 
että Jumala jakaisi Salomon valtakunnan ja 
Jeroboam hallitsisi kymmentä heimoa 
kahdestatoista.  Jeroboam  
pakeni kiireesti Egyptiin.   
 Hän tiesi, että  Salomo  
 
 

surmaisi 
 hänet, jos 

                                                                  hän ei 
                                                                  lähtisi. 



Lopulta Salomo kuoli.  
Hänen poikansa Rehoboam 
verotti kansaa vielä 
enemmän kuin Salomo.  
Kymmenen heimoa  
nousi kapinaan – ja valitsi 
Jeroboamin johtajakseen.   

Salomon suuri 
 valtakunta jaettiin 
 kahtia, aivan kuten 

 profeetta oli sanonut. 
  Jumala ei siunaa 

tottelemattomuutta!  



Viisas kuningas Salomo 
 

 Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

1 Kun. 1-12 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



22 60 

Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti. 
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen 
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16 
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