
Kongebøkene på en halvtime 
Å trekke ut essensen av Kongebøkene på en halv time, er et krevende 

prosjekt, men om du leser disse følgende avsnittene, vil du få mye av 

helheten og sammenhengen i Første og Andre Kongebok. Over streken 

fra Første Kongebok, under streken fra Andre Kongebok:  
• 2,1-12 

• 3,1-28 

• 8,1-21 

• 11,1-13.41-43 

• 12,1-20 

• 17,1-24 

--- 

• 2,1-18 

• 17,1-23 

• 22,1-23,25 

• 24,20-25,30 

 

Fakta om Kongebøkene 
De to Kongebøkene utgjør sammen med Samuelsbøkene et 

sammenhengende historieverk. Som navnet sier tar Kongebøkene for seg 

kongene i de to delte rikene Juda og Israel, og de kan leses nærmest som 

en karakterbok over alle disse.  

Salomo var konge ca år 965-926 f.Kr. Deretter kan fortellingen videre 

henges på tre tragiske årstall i jødenes historie: 

926. Riket av Israels tolvstammefolk splittes i Nordriket/Israel og 

Sørriket/Juda. 

722: Nordriket inntas og utraderes av assyrerne. 

587/586: Juda og Jerusalem erobres av babylonerne, tempelet inntas og 

folket bortføres. 

 

Nøkkelord og stikkord i Samuelsbøkene 
David. Salomo. Tempel. Konger. Borgerkrig. Undergang.  

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
• Gud lar Salomo i kapittel 3 be om hva han vil, og Salomo velger å 

be om et lydhørt hjerte – hvorfor er dette en bønn Gud liker? 

• Hva ville du bedt om? 

• Om dere har tid: To konger skiller seg klart ut positivt blant alle 

kongene som nevnes i kongebøkene, Josjia og Hiskia – hvorfor? 

 

Kongebøkene i Det nye testamente 
Fortellingene i Kongebøkene og konsekvensene av dem er helt 

avgjørende for å forstå Det nye testamente og jødenes identitet. Tempelet 

bygges og innvies – og plyndres og legges øde. Tempelet, Guds fysiske 

bolig på jorden, er grunnleggende i gudsbilde og gudstjeneste for jøder på 

Jesu tid. Forhenget inn til Det alle helligste revner i det Jesus dør, noe 

som viser at de gamle grensene mellom Gud og mennesker er opphevet. 

Paulus utvikler tanken enda mer og sier om alle som tror på Jesus, at vi 

er Guds tempel (1 Kor 3,16f).  

Jesus referer til Salomo, som definisjonen på en staslig person: «Selv ikke 

Salomo i all sin prakt…» (Matt 6,29). Dessuten finner vi her en annen av 

jøders/kristnes store forbilder: profeten Elias. Fortellingen sier at han ble 

tatt opp til himmelen i ildvogner, og utfra dette oppsto en forventning 

om at han skulle komme tilbake igjen. Jødene ventet på en ny Elias, og 

det er denne rollen Jesus identifiserer med døperen Johannes. Elias er 

også en av de som blir sett av tre disipler i samtale med Jesus  og Moses 

på «et høyt fjell» (Matt 17,1-13).  

Kongebøkene forteller også om hvordan Nordrikets (alle Israels stammer 

bortsett fra Juda) gikk til grunne og at hovedstaden Samaria ble vannet ut 

for jødisk folk og religion, og ble dermed et mindreverdig folk i jødenes 

øyne, samartianere, som vi møter flere steder i NT.  

 

Ord å ta med  
«Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille 

mellom godt og ondt.» (1 Kong 3,9) 
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Kongebøkene 
Kongebøkene oppsummert 
Den store kongen, David, dør, og hvem skal overta makten? Etter en tid 

med strid mellom sønnene hans, blir det Salomo som blir den neste 

kongen, og han overgår raskt sin far i makt og rikdom og handlekraft. 

Tempelet bygges og innvies, og det er god stemning blant Guds folk. 

Verken før eller siden har jødene vært så sterkt og samlet og på rett spor. 

På sine eldre dager mister derimot Salomo Gud av syne, påvirket av sine 

mange koner med andre guder, og dette kaster mørke skygger over hans 

ettermæle. Også når Salomo dør blir det kamp om makten. Hans sønn 

Rehabeam vil markere seg og bli enda fastere og strengere enn sin far, 

men han støter med dette det meste av folket fra seg og mister riket i det 

ti stammer danner sitt eget kongerike, under Jeroboam, hvor ikke 

davidsætten styrer og de til og med lager en ny religion. Deretter følger 

en berg- og dal-bane gjennom århundrene, hvor folkets velstand og 

velvære blir vurdert utfra kongens gudsforhold. Det går opp og ned. Om 

kongen holder seg til Gud og tar budene på alvor, er det bra for folket, 

som blomstrer. De fleste klarer seg nokså dårlig, fra en bibelsk 

synsvinkel, men noen blir gode, gudfryktige ledere, selv om de fleste er 

halvhjertede, ifølge Bibelens forfattere.  

Særlig Andre Kongebok er bakteppet for skriftprofetene i GT, som Jesaja, 

Jeremia, Esekiel. Profeter som ikke skrev, som Elia og Elisja, spiller en 

stor rolle i Kongebøkene med sin funksjon overfor folket og hoffet.   

Mektige naboer truer Israel hele veien, og i år 722 faller Nordriket, og 

vannes ut, religiøst og etnisk. Sørriket holder stand i enda halvannet 

århundre, men tempelet faller og store deler av folket føres kollektivt 

bort i eksil. Kongebøkene er en historie om litt medgang, mye motgang – 

og til slutt undergang. 


