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Før samlingen må du huske å putte noen ting i 
skattkista som kan gi et hint om det vi skal 
høre om i dag.  

I dag passer det med  

• Penn og papir – gjerne et ark med 
noter. Vi har nok med noen å gjøre 
som var glad i å skrive ned tanker.  

• Hjerte – Vi hørte om hjertet i 
supersetningen, men sies det noe om 
hjerte i bibelfortellingen vår i dag? 

• Kongekrone – eller en kappe eller et 
septer. Vi får høre om en konge i dag, 
men hva slags konge var han? 

Det kan være lurt å prøvekjøre PowerPoint før 
samlingen for å sjekke at du har fått med deg 
alle bildene.  

Etter søndagsskolen i dag kan det passe å ha 
en ønskekonsert. Alle som vil kan velge en 
sang som dere kan høre eller synge sammen.  
Det blir ekstra fint hvis alle sier litt om hvorfor 
de valgte akkurat den sangen de valgte.  

På siste side finner du en tegning som de som 
vil kan fargelegge. 

Lykke til med ukens hjemmesøndagsskole! 

 

 

Kong David hadde vært en god konge for 
Israel. Landet var blitt større og rikere i løpet 
av de førti årene han var konge, men først og 

fremst hadde David vært en konge som var 
opptatt av å gjøre Guds vilje.  

Da kong David døde var det tid for sønnen 
hans, Salomo, å overta tronen i Israel. 

 

Salomo visste at det ikke ville bli lett å overta 
etter David.  

Det virket som at alle likte David. Til og med 
Gud hadde sagt at David var en mann etter 
hans hjerte.  

Hvordan skulle Salomo klare å gjøre en like 
god jobb som faren hans hadde gjort? 

 

Han visste at han måtte stole på Gud, gå han 
dro til et sted som het Gibeon for å ofre til 
Gud. 

Mens Salomo lå og sov kom Gud til ham i en 
drøm. 

«Be meg om hva du vil. Jeg vil gi deg det du 
ber om,» sa Gud i drømmen. 

Hva som helst? Rikdom, venner, makt? 
Salomo kunne velge helt fritt, og Gud ville gi 
ham det han ba om. 

 

 



 

«Du viste stor godhet mot min far, David, fordi 
han vandret med deg. Og nå har du gjort meg 
til konge etter ham,» sa Salomo.  

Han visste at Gud hadde velsignet David fordi 
han hadde våget å stole på Gud til og med når 
han hadde gjort noe galt. 

 

«Så det jeg vil ha, er et hjerte som lytter etter 
din stemme, Gud, slik at jeg kan lede ditt folk 
og klare og se hva som er godt og hva som er 
ondt» 

 

Det var litt av et svar å gi. «Et lydhørt hjerte». 

Da svarte Gud: «Siden du ba om dette og ikke 
om et langt liv eller rikdom eller død over 
fiendene dine, så vil jeg gi deg det du har bedt 
om. Ja, jeg vil også gi deg det som du ikke ba 
om. Både makt og rikdom. Det skal ikke finnes 
noen annen konge som deg på jorden.» 

 

Da Salomo våknet forstod han at han hadde 
hatt en drøm, men han forstod også at Gud 
hadde vært der i drømmen hans og snakket 
med ham. Han visste at det Gud hadde lovet, 
det kom han til å gjøre.  

 

Salomo ønsket å bli ledet av Gud, og Gud lovet 
at han ville lede ham så sant Salomo fulgte 
ham.  

Da Salomo kom tilbake til Jerusalem bar han 
fram et offer for å vise at han ville være en 
konge for Guds folk, ledet av Gud til å gjøre 
det gode og det som var rett.  

Og Gud holdt løftet han hadde gitt Salomo. 
Det fantes ingen konge som var rikere, hadde 
flere tjenere og større makt enn Salomo.  

 

Og Salomo lot det gode han fikk av Gud bli til 
glede for mange.  

Visdommen brukte han til å avgjøre hva som 
var rett og godt når noen trengte råd, men 



han skrev også ned mange av de kloke 
tankene han fikk. Vi har mange av disse 
visdomsordene i Bibelen vår. Dessuten skrev 
han sanger og dikt som beskrev livet med Gud.  

 

Konger og dronninger, og andre mennesker 
med mye makt kom for å se med egne øyne 
denne mannen som var så klok som ingen 
annen. Og de ble alle overrasket over hvor rik 
og klok han var. Han var til og med rikere enn 
ryktene sa, står det i Bibelen. 

Dagens supersetning er en av de tingene 
Salomo lærte av Gud. Flere tusen år etter at 
Salomo skrev det ned første gangen er det 
akkurat like sant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salomo ble velsignet fordi han tok et veldig 
godt valg. Han visste at han ikke kunne klare å 
lede et helt folk alene, men med Guds hjelp 
fikk han det han trengte, og mer enn det. 

Likevel var det å følge Gud det aller beste 
valget. Av og til kan det være vanskelig å vite 
hva som er det smarteste å gjøre. Da kan det 
være lurt å tenke gjennom hva Gud har lært 
oss i sitt ord. Der finner du svar på mye mer 
enn du kanskje tror. 

  



Kong Salomos  
visdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bevar ditt hjerte framfor 
alt du bevarer, for livet går 
ut fra det. 

Ordspråkene 4,23 


