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Tema: Salomo 1/2
Af Jóannis Fonsdal, Emdrup

Bibeltekst

Gud sagde [til Salomo i en drøm]: »Sig, hvad jeg skal give dig!« Salomo
svarede: »Du har vist min far, din tjener David, stor godhed, fordi han
vandrede for dit ansigt i troskab og retfærdighed og i hjertets
oprigtighed imod dig; denne store troskab har du bevaret ved at give
ham en søn, der i dag sidder på hans trone. Nu har du, Herre min Gud,
gjort din tjener til konge efter min far David, skønt jeg er ganske ung og
uerfaren. Din tjener er midt i det folk, du har udvalgt, som er så stort, at
det ikke kan tælles, og så mange, at de ikke kan opregnes. Giv derfor din
tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem
godt og ondt; for hvem kan herske over dit folk, som er så stort?«
Herren syntes godt om, at det var det, Salomo bad om, og Gud sagde til
ham: »Fordi du bad om dette og ikke om et langt liv, ikke om rigdom,
ikke om dine fjenders død, men om evne til at høre, hvad der er ret, så
vil jeg gøre, som du bad. Nu giver jeg dig så stor visdom og forstand i
hjertet, at der aldrig tidligere har været og heller ikke siden skal komme
nogen som dig. Men jeg vil også give dig, hvad du ikke bad om, både
rigdom og ære, så der ikke vil være nogen som dig blandt konger, så
længe du lever. Og hvis du vandrer ad mine veje og holder mine love og
befalinger, sådan som din far David gjorde, vil jeg give dig et langt liv.«
Salomo vågnede og forstod, at han havde haft en drøm.
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Baggrund





Efter en magtkamp mellem kong Davids sønner endte Salomo med at
blive konge fra ca. 971-931 f.Kr.
Ud fra et verdsligt synspunkt var han den mest succesrige konge i
Israels historie, og hans regeringsperiode var karakteriseret af fred,
stabilitet og stor velstand.
Visdom er kunsten at leve et retfærdigt liv, der bygger på Guds ord og
vilje. Det er evnen til at skelne mellem godt og ondt og giver sig udslag
i gode og rigtige beslutninger og handlinger.
Visdom hænger nøje sammen med gudsfrygt. Se Ordsprogenes Bog
9,10.

Samtale






Hvad ville du svare, hvis du fik samme spørgsmål af Gud som Salomo?
Hvorfor?
Hvorfor tror du, at Gud synes godt om Salomos ønske?
Salomo, verdens viseste mand, bad om et lydhørt hjerte. Hvad betyder
det for dig at have et lydhørt hjerte?
Når nu Gud har givet os to ører og kun én mund, kan det så være et
billede på at hovedvægten burde ligge på Herrens ord og ikke vores
ord? Hvordan kan du holde den balance i dit liv?
Tal om hvordan visdom og gudsfrygt kommer til udtryk i jeres eget liv?

Noter

Respons
Bed om visdom.

