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FRYKT vs TRO 
På dette tidspunktet er Israel i krig med filisterne, og Israel var veldig underlegne militært sett. 
Men Jonatan, Sauls sønn, tar med seg våpenbæreren sin og sniker seg inn i filisternes leir. 
Jonatan sa: «Det kan hende at Herren vil gjøre noe for oss. For det er ingenting som hindrer 
Herren fra å frelse, enten ved mange eller ved få.» (1 Sam 14,6). Dette var et uttrykk for hans 
sterke tillit til Gud. Mot alle odds overlever de og skaper panikk blant filisterne, som gjør at de 
blir drevet på flukt fra israelittene. 
	 På samme tid befinner kong Saul seg under et epletre og avventer situasjonen (14,2). 
Når israelittene skjønner at det er panikk blant filisterne, tar han seg tid til å finne ut hvem av sine 
menn som har dratt dit. Selv når han finner ut at sin egen sønn er hos fienden, avventer han og 
ber om at paktskisten skulle bli brakt til slagmarken, sannsynligvis i et desperat håp om å få et 
ord fra Gud. Frykten gjorde Saul tvilende, usikker, og passiv, mens troen gjorde Jonatan fryktløs, 
modig, tydelig og aktiv. 

RELIGIØSE RITUALER vs PERSONLIG LYDIGHET 
Religiøse ritualer handler om ytre uttrykk for sin religiøsitet, men en personlig lydighet handler 
også om å ha en ekte, levende og personlig relasjon med Gud. Saul var mest opptatt av de ytre 
religiøse ritualene, som viser seg f.eks. i hans forhastede eder (14,24; 39; 44), utilrådelige 
ofringer (14,34-35) og en fullstendig unødvendig henvendelse til Gud som resulterer i at Gud 
ikke svarer (14,37). Samuel konfronterer Saul med hans fokus på religiøse handlinger og sier til 
ham: «Har Herren like stort velbehag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens røst? 
Se, lydighet er bedre enn slaktoffer, og lydhørhet er bedre enn fett av værer.» (15,22). 
	 Jonatan hadde på sin side ikke noe konkret kall fra Gud til å gå opp til filisterne. Men 
han trodde at hvis han gikk, kunne Gud likevel gjøre noe stort. 

UNNSKYLDNINGER vs EKTE OMVENDELSE 
I kapittel 15 var Saul ulydig mot Gud, og Gud sa «Jeg angrer på at Jeg har satt Saul til å herske 
som konge, for han følger ikke Meg lenger, og han har ikke latt Mine Ord stå fast» (15,11). Saul 
på sin side var fornøyd med seg selv. Han setter opp et minnesmerke over seg selv og erklærer: 
«Jeg lar Herrens ord stå fast» (15,13). Når Samuel konfronterer Saul med feilgrepene hans, så 
kommer kongen med en rekke unnskyldninger. 
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	 1) I 15,15 får vi vite at de sparte det beste av sauene og oksene, fordi det var det som 
virket best i deres øyne. Men den menneskelige vilje er ofte langt fra den guddommelige vilje. 
Og ekte omvendelse er en omvendelse til nettopp den guddommelige vilje. 
	 2) I 15,20 påstår Saul å ha vært lydig, fordi han gjorde det meste som Gud ba han om. 
Men Gud ber oss ikke om delvis lydighet. I mange tilfeller der hvor Guds ord er tydelig, så er 
delvis lydighet det samme som ulydighet. 
	 3) «Men folket tok…» (15,20). Vi har hørt barn si det og vi alle sier det selv: «men alle de 
andre gjorde det først, så jeg tenkte…». Å si at vi synder bare fordi de andre gjør det, viser at vi 
bare unnskylder oss og at vi fortsatt trenger å omvende oss. 
	 4) I 15,21 sier Saul at de sparte dyrene for å ofre dem til Gud. Vårt motiv endrer ikke 
utfallet av det vi gjør. Å synde gjør oss til syndere, uansett om vi gjorde det med gode hensikter 
eller ikke, spesielt hvis vi ikke setter Guds hensikt fremst. 
	 5) I 15,24 innrømmer Saul at han fryktet folket og hørte på dem. Men frykt for hva andre 
vil si om oss eller gjøre mot oss, er ingen unnskyldning for ikke å lytte til Gud. En ekte 
omvendelse kommer når vi slutter å unnskylde oss og bekjenner at vi har syndet, fullt og helt, 
og at vi trenger at Jesus bærer våre synder på seg på korset. Hverken Gud eller vi har bruk for 
unnskyldninger.  

Det var på grunn av disse dårlige karaktertrekkene at Saul ble forkastet som konge. Men i Jesus 
knyttes de gode kvalitetene sammen: En som stoler fullt og helt på vår Far i himmelen, en som i 
sin nære relasjon til Gud er lydig i alle ting helt til døden og en som bar hele verdens synd og 
skyld på seg. Jesus trengte ingen unnskyldninger og heller ingen omvendelse, for han var 
syndfri. Vi er de skyldige. Likevel ba Jesus om tilgivelse for oss når han hang på korset. Han 
viste Guds kjærlighet til oss ved sin død. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Kommer du på noen eksempler på hvordan det å følge trendene og 
majoritetsoppfatningen i samfunnet står i opposisjon til det å følge Gud? 

• Hvordan kan Jonatans handlinger hjelpe deg med å glede deg over hva Jesus har 
gjort for deg? 

• På hvilken måte kan Jonatans eksempel inspirere deg til å gjøre modige ting for 
Gud? 

• Kan du se noen av Sauls unnskyldninger i ditt liv?


