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GUD ER IKKE ET VERKTØY 
Når israelittene dro ut for å krige mot filisterne led de nederlag. De tenkte da at det de trengte 
var Guds nærvær på slagmarken, noe de kunne oppnå ved å hente paktkisten fra Sjilo og føre 
den dit hvor krigen var: «La oss hente Herrens paktkiste i Sjilo , så Han kan komme hit og være 
blant oss og redde oss fra fiendene våre» (1 Sam 4,3). 
	 Når paktkisten kom, ble israelittene oppmuntret, mens filisterne moral falt. Filisterne 
hørte at Gud hadde kommet inn i israelittene leir, og de hadde hørt om hva Israels Gud hadde 
gjort mot egypterne. Derfor ble de slått av frykt. Likevel tapte Israel slaget, og denne gangen var 
nederlaget enda større enn forrige gang. Israelittene hadde trodd at de kunne bringe Guds hjelp 
til seg ved å bare ta med seg paktkisten dit hvor de var. Men Gud er ikke et verktøy som 
mennesker kan bruke til sine egne formål.  
	 Kristne kan også tenke at det er visse ting vi kan gjøre for å «bringe» Guds hjelp til oss. 
Hvis vi ber eller leser mye i Bibelen, så kan vi overbevise oss selv om at fordi vi har gjort disse 
tingene så vil Gud komme til unnsetning. Men Gud akter ikke å bli behandlet av oss som bare et 
middel til vår fornøyelse. 

FRA AVGUDER TIL GUD 
Da israelittene tapte slaget, ble også paktkisten stjålet av filisterne og tatt med til en av byene 
deres og plassert i tempelet til Dagon, en filistergud. Men først skjedde det at statuen av Dagon 
falt ned, og neste gang falt den ned og mistet hodet. Da skjønte filisterne at det var på grunn av 
paktkisten, og de leverte den tilbake til israelittene. Israels Gud var større enn den falske 
avguden Dagon. 
	 Dette dannet bakteppet for en viktig lærdom som Samuel sa til folket: «Vender dere om 
til Herren av et helt hjerte må dere få bort de fremmede gudene og Astarte-bildene om er hos 
dere! Vend hjertet til Herren, og tjen Ham og ingen annen! Så skal Han fri dere fra filisterne 
hånd» (1 Sam 7,3). 
	 Gud krever at vi ikke behandler Ham som om Han er et verktøy, men at vi vender oss 
bort fra alle ting som stjeler oppmerksomheten fra Ham, og vender oss til Ham i stedet. 
Israelittene viste sin omvendelse ved at de fastet og bekjente sin synd (7,5-6). 
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HJELPESTEINEN 
Neste gang filisterne gikk til angrep, ba folket om at Samuel måtte be for dem. Mens de gikk til 
krig, ofret Samuel og ba for Israel. Da vant de slaget, og derfor «tok Samuel en stein og satte 
den opp mellom Mispa og Sjen. Han kalte steinen Eben-Eser - «Hjelpesteinen» - og sa: «Så 
langt har Herren hjulpet oss» (7,11-12). 
	 Vår «hjelpestein» er Jesus. Han er Den levende stein som ofret seg selv for oss. Vår Gud 
er ikke en Gud i eske som vi kan flytte rundt og stue bort når vi ikke trenger Ham. Han er en 
levende Gud som gav sin egen Sønn for at vi skal kunne leve, og Han ønsker at vi skal komme 
til Ham med et helt hjerte. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Tenk over den siste uken. Har du bekjent din synd med et helt hjerte? 

• Du kan stå framfor Guds trone på grunn av det Jesus gjorde på korset. Hva føler 
du når du vet det? 

• Føler du deg fortapt, truet, angstfylt eller forlatt? Hvordan kan korset være ditt 
Eben-Eser i det området av livet ditt?


