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Så langt har Samuel vært den mest framtredende karakteren i 1 Samuelsbok. I denne ene 
personen hadde Gud gjenopprettet det forfalne presteskapet, den forsømte profettjenesten og 
det maktesløse dommerembetet. I Samuels tid som dommer hadde Israel gjenerobret 
landområdene de hadde mistet og fått fred med folkene rundt seg. 
	 Når Samuel begynte å bli gammel, fikk de to sønnene hans, Joel og Abia, bli dommere. 
Men de var korrupte og dømte urettferdig (1 Sam 8,3). Israelittene ville ha en endring, og ba 
Samuel om en konge (8,5). Løsningen på problemet med arvelig lederskap var altså arvelig 
monarki. Dette tok Samuel tungt, men Gud sa til Samuel: «Det er ikke deg de har forkastet, men 
det er Meg de har forkastet, for at Jeg ikke skal være konge over dem» (8,7). Israel hadde 
allerede en konge, nemlig Gud. 
	 Derfor skulle Samuel advare dem om hva det ville si å ha en menneskelig konge. En slik 
konge ville bare ta, ta, ta og ta (8,10-17), med den konsekvens at folket kom til å «være 
tjenerne/slavene hans» (8,17). Likevel hørte de ikke på Samuel. De ville ha en konge, og sa: 
«[…] vi vil være som alle de andre folkeslagene» (8,20).  
 
Dette betydde at de også forkastet sin identitet. Flere ganger hadde Gud sagt til dem: «Dere 
skal være hellige, for Jeg er Hellig» (3 Mos 11,44; 19,2 etc.). Å være hellig var å være satt til 
side, å være ulik alle de andre. Å være adskilt fra det verdslige og syndige og være innviet til det 
himmelske og rene. På grunn av sin hellighet skulle de være et lys for de andre folkeslagene og 
være vitner om hvem Gud var (5 Mos 4,5-6; Jes 43,10). Men de ville heller være som alle de 
andre. Så Gud gir Samuel klarsignal til å utnevne en konge for dem (8,22) og i kapittel 9 og 10 
kan man lese om hvordan Saul blir valgt som konge. 
 
Ved innsettelsen av Saul, avslører Samuel for folket det Gud hadde sagt til ham: «I dag har dere 
forkastet deres Gud» (10,19). Valget av en menneskelig konge som så bra ut utenpå, kom til å 
bli en lærdom for dem, for etterhvert ville Saul vise seg å være akkurat som kongene i de andre 
folkeslagene, en som ikke levde et hellig liv. Men Gud vendte likevel ikke ryggen til Israel. 
 
1. GUDS FOLK KAN BLI FRISTET TIL Å VÆRE SOM ALLE DE ANDRE 

Vi er også kalt til å være hellige (1 Pet 2,9-10). Derfor skal vi ikke falle for fristelsen til å være lik 
alle de andre (Rom 12,2). Dette handler om mer enn bare gode gjerninger. Det handler om vår 
identitet. Ravi Zacharias sa: «Godhet kan vare noen øyeblikk; hellighet er livsdefinerende». 
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2. GUDS FOLK KAN BLI FRISTET TIL Å FORKASTE GUD 

Israelittene forkastet ikke Gud fordi de var sinte på Ham, men resultatet av deres ønske om en 
menneskelig konge var uansett at de forkastet Gud. Derfor var det en synd, uavhengig av 
motivet deres. Dette er menneskenes situasjon, at vi forkaster den livgivende Gud og velger ting 
som bare tar fra livene våre.  
	 Men vår frihet finnes ikke i å være slaver av ting i denne verden. Vår frihet ble kjøpt av 
Jesus, slik at den er gratis for oss hvis vi vender om til Ham og stoler på Ham. Jesus er ikke en 
konge som kom for å ta, men for å gi. Derfor gav Han sitt eget liv for oss (Mark 10,45). Han er 
ulik alt i denne verden, fordi Han sa «Mitt rike er ikke av denne verden» (Joh 18,36).  

3. GUDS FOLK ER KALT TIL Å VÆRE LYS FOR VERDEN 

Akkurat som Israel skulle være lys for nasjonene, skal vi være lys for andre mennesker. Det 
innebærer å leve hellige liv, ha Jesus som konge og stå fast i sannheten om at Jesu liv, død og 
oppstandelse er svaret på våre behov. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Hvordan kan det å vite om identiteten som Gud har gitt til Sitt folk motivere deg til 
å leve annerledes og å leve under Hans herredømme? 

• Har du erfart at du har hengitt deg selv til ting, eller personer, som du trodde ville 
gi noe til deg, men som i virkeligheten endte med å ta mer fra deg? 

• Hender det at du forkaster Guds autoritet og innflytelse i livet ditt, men samtidig 
ber Han om hjelp (slik israelittene gjorde da de lette etter Saul. Se 10,21-22)? 

• Hvilken forskjell utgjør det for dine tanker og handlinger å vite at Jesus er din 
konge?


