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1 Kungaboken 

 

 

 
 

Fakta 

Författare: Det är okänt vem 

eller vilka som har författat 

Kungaböckerna. (Judisk tradition 

har pekat ut Jeremia som 

författare).  

 

Tid:  

1 Kungaboken sträcker sig över 

tidsperioden 970-850 f. Kr. 

Förmodligen nedskriven i 

nuvarande form på mitten av 500-

talet f. Kr. 

Bakgrund:  

Boken tar vid där 

Samuelsböckerna slutar och 

inleds med Davids död och hur 

Salomo efterträder honom som 

kung över Israel. Efter Salomos 

död splittras Israel upp i två riken 

och tiden framåt präglas av 

politisk oro, stridigheter och 

avgudadyrkan och avfall.  

 

 

Nycklar 

Historiens Gud – När Jerusalem faller och judarna förs bort till 

Babylon väcks många frågor. Var Israels Gud inte i kontroll av 

historien? Om Israels Gud är god och allsmäktig, hur kunde denna 

olycka komma över Guds utvalda stad och hans tempel? 

Kungaböckerna svarar med att Israels Gud verkligen är historiens 

Gud, men han har låtit detta ske som en konsekvens av Israels 

synd och avfall. Gud styr sitt folks öde och han har kontroll över 

allt som sker. Hur ser vi moderna bibelläsare på detta idag? 

Sann tillbedjan – En viktig nyckel i Kungaböckerna gäller frågan 

om tillbedjan som främst berör 3 områden: 1. Herrens exklusivitet. 

Herren är den ende som ska tillbes, och detta gäller både 

israeliten och främlingen. Endast då kan hela jorden förstå att 

Herren är Gud och ingen annan (1 Kung 8:40-43, 60). 

2. Falsk tillbedjan. Mycket av berättelserna i Kungaböckerna 

handlar om hur Guds profeter avslöjar falsk tillbedjan. Salomo 

förleds att tillbe främmande gudar och de kungar som följer går i 

samma fotspår fast än värre. Gud reser upp profeter som 

konfronterar och utmanar ledarna som förleder folket. Elia är en 

av dessa.   

3. Platsen där man ska tillbe. Gud har fäst sitt eget namn vid 

Jerusalem och templet. Sann tillbedjan är riktad mot templet med 

löften om bönesvar. Men offerhöjder och alternativa 

gudstjänstplatser växer fram mer och mer och drar dom över 

landet.  

Guds löften – Samtidigt som Israels folk går mot sin egen 

undergång så lyser Guds löften starkt i allt det mörka. 

Kungaböckerna innehåller många starka löften. Oavsett hur djupt 

Israel sjunker så lovar Gud att höra och förbarma sig om Israel 

omvänder sig och söker honom.  

 

 

 

1 Kungaboken  
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Måndag: Bön om ett lydigt hjärta  

Läs 1 Kung 3-3 Salomos insåg här i sina unga år hur svag och maktlös han var i sig själv och 
bad Gud om hjälp. Vi har lärt oss att Salomo bad om vishet, men mer 
specifikt så bad han faktiskt om ett lydigt hjärta som håller sig till Gud och 
hans vilja. Går du i en riktning av att bli mer beroende eller mer oberoende 
av Gud? 

Det står att Salomos bön behagade Herren, och våra böner speglar ofta 
vårt hjärta. Vilka typer av böner behagar Gud? Hur kan vi veta? 

Salomo levde ut det som Jesus uppmanar oss att göra i Bergspredikan: 
”Sök Guds rike först så ska du få allt det andra också.” Hur ser denna 
prioritering ut i ditt liv?    

 

Tisdag: Ett tempel som Gud vill fylla  

Läs 1 Kung 8 2 Kor 6:16 säger oss att våra kroppar är ett tempel för den Helige Ande. Läs 
gärna detta kapitel med detta i bakhuvudet. Hur kan vi ära Gud med våra 
kroppar?  

Guds härlighet föll över templet när arken med lagbuden var på plats. Kan 
det vara av vikt att vi låter Guds lag (vilja) få vara centrum i våra liv för att vi 
mer konkret ska få del av hans härlighet? 

 

Onsdag: Att bygga till Guds ära  

Läs 1 Kung 9-10 Salomo byggde ett enastående tempel till Herrens ära (9:1). Vad har du 
lust och längtan efter att få bygga till Guds ära?  

Trots det vackra templet vill Gud främst se ett vackert hjärta i Salomo 
(9:4). Vilka steg kan du ta för att växa i ärlighet och uppriktighet? Mot Gud, 
människor i din närhet och dig själv? 

Drottningen av Saba blev djupt berörd av mötet med Salomo när hon såg 
hur Gud välsignat honom. På samma sätt ska vi kristna ha ryktet om oss att 
vara ett välsignat folk. Vilket rykte vill du ska finnas om dig och ditt liv? Om 
din församling? 

 

Torsdag: Ödmjuk vishet  

Läs 1 Kung 11 En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Salomo hade enorm kunskap 
och vishet men var svag för kvinnor, och förleddes in i avgudadyrkan. Vilka 
är dina svagheter? Hur kan du stärka den svaga länken i ditt liv? 

Salomos avfall från Herren ger en djup tankeställare och stämmer till 
ödmjukhet. Om världens visaste människa, som dessutom fått möta Gud 
uppenbarad och höra hans röst, kunde vilseledas och avfalla, vad innebär 
det för dig och mig? Kan det vara så att vi förlitar oss för mycket på vår 
egen förmåga att stå fast och inte Guds hjälp? 
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Fredag: Att lyssna till andra röster än sin egen  

Läs 1 Kung 12-13 En viktig insikt vi kan göra är att vi behöver andras råd och hjälp (12:6-8). 
Hur ser det ut i ditt liv och i ditt arbete? Är du lyhörd för andras råd och 
input, och låter du andra få tala in i ditt liv? 

Jerobeam är en man som inte har någon respekt för Guds helighet och 
ordningar och hans ledarskap vilseleder många. Fundera över vad du 
tycker är viktigast hos en andlig ledare?  

Kapitel 13 är en svårsmält berättelse, men vad kan vi lära oss av den? Vad 
säger berättelsen om Herrens ord?  

 

Lördag: Torka  

Läs 1 Kung 17 Torka och hungersnöd är något vi kan uppleva både fysiskt och andligt. 
Vad kan denna berättelse om Elia lära oss om tider av torka i vårt kristna 
liv?  

Läs vers 14 ett par gånger och låt det bli ett tilltal in i ditt liv och kanske in i 
en specifik situation. Vad säger Gud till dig genom detta bibelord? 

Elia som väcker upp den unge pojken kan få utmana vår tro. Finns det 
situationer där du inte ska nöja dig med läget utan våga utmana dig själv 
och Gud och tro honom om större mirakler? 

 

Söndag: Att lyssna till profeter  

Läs 1 Kung 18-19 Profeten Elia på berget Karmel uppmanade folket att tydligt välja sida och 
inte halta på båda sidor. Hur ser du på denna typ av tjänst idag? Har du en 
profetisk kallelse på något område?   

Vi människor har generellt alltid haft svårt för profeterna. De är ofta 
obekväma och svart-vita. Hur mottaglig är du för profetrösterna, både i 
Bibeln men även i vår tid? Varför är det viktigt att lyssna till dem?  

Kan du höra bruset av regn (18:41)?? Vad kan du komma på för positiva 
saker som sker som är tecken på att Gud är på gång? I din omgivning eller i 
din församling?  

 


