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ARKKI  TULEE  TAKAISIN

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Tuomarien aika loppuu Samueliin. Tämä kertomus ajoittuu aikaan n. 1000 
vuotta ennen Kristusta.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

d) Outoja termejä
Daagon – filistealaisten epäjumala

2. Itse kertomus Raamatusta
1 Sam. 5., 6. ja 7. luku

Kun filistealaiset olivat ryöstäneet Jumalan arkin, veivät he sen Eben-Eseristä 
Asdodiin. Filistealaiset ottivat Jumalan arkin ja veivät sen Daagonin 
temppeliin ja asettivat sen Daagonin rinnalle. Kun asdodilaiset nousivat 
varhain seuraavana päivänä, niin katso: Daagon makasi kasvoillaan maassa 
Herran arkin edessä. Mutta he ottivat Daagonin ja asettivat sen takaisin 
paikoillensa. 
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Kun he taas nousivat varhain seuraavana aamuna, niin katso: Daagon makasi 
kasvoillaan maassa Herran arkin edessä, mutta Daagonin pää ja molemmat 
kädet olivat katkaistuina kynnyksellä, ja ainoastaan muu ruumis oli jäljellä. 
Sen tähden eivät Daagonin papit eikä kukaan, joka menee Daagonin 
temppeliin, astu Daagonin kynnykselle Asdodissa vielä tänäkään päivänä.

Mutta Herran käsi painoi asdodilaisia, ja hän tuhosi heitä: hän löi heitä 
ajoksilla (paiseilla), sekä Asdodia että sen aluetta. Kun Asdodin miehet 
näkivät, miten oli, sanoivat he: "Älköön Israelin Jumalan arkki jääkö meidän 
luoksemme, sillä hänen kätensä on käynyt raskaaksi meille ja meidän 
jumalallemme Daagonille." He lähettivät sanan ja kokosivat kaikki 
filistealaiset ruhtinaat luoksensa ja sanoivat: "Mitä me teemme Israelin 
Jumalan arkille?" He vastasivat: "Israelin Jumalan arkki siirtyköön Gatiin." He 
siirsivät Israelin Jumalan arkin sinne. 

Mutta kun he olivat siirtäneet sen sinne, kohtasi Herran käsi kaupunkia ja sai 
aikaan suuren hämmingin: hän löi kaupungin asukkaita, sekä pieniä että 
suuria, niin että heihin puhkesi ajoksia. Silloin he lähettivät Jumalan arkin 
Ekroniin. Mutta kun Jumalan arkki tuli Ekroniin, huusivat ekronilaiset 
sanoen: "He ovat siirtäneet Israelin Jumalan arkin tänne minun luokseni, 
surmaamaan minut ja minun kansani." He lähettivät sanan ja kokosivat kaikki 
filistealaisten ruhtinaat ja sanoivat: "Lähettäkää Israelin Jumalan arkki pois, ja 
palatkoon se kotiinsa älköönkä enää surmatko minua ja minun kansaani." 
Sillä surma oli saattanut koko kaupungin hämminkiin; Jumalan käsi painoi 
sitä kovasti. Ne asukkaat, jotka eivät kuolleet, olivat ajoksilla lyödyt, ja huuto 
nousi kaupungista ylös taivaaseen. 

Herran arkki oli filistealaisten maassa seitsemän kuukautta. Filistealaiset 
kutsuivat papit ja tietäjät ja sanoivat: "Mitä me teemme Herran arkille? 
Antakaa meidän tietää, millä tavalla me lähettäisimme sen kotiinsa." He 
vastasivat: "Jos te lähetätte Israelin Jumalan arkin pois, niin älkää lähettäkö 
häntä tyhjin käsin, vaan antakaa hänelle hyvitys. Silloin te tulette terveiksi ja 
saatte tietää, minkä tähden hänen kätensä ei heltiä teistä." Mutta he kysyivät: 
"Minkälainen hyvitys meidän on annettava hänelle?" He vastasivat: "Viisi 
kulta-ajosta ja viisi kultahiirtä, yhtä monta, kuin on filistealaisten ruhtinasta; 
sillä sama vitsaus on kohdannut kaikkia, myöskin teidän ruhtinaitanne. 
Tehkää siis ajoksistanne kuvat, samoin hiiristänne, jotka hävittävät maata, ja 
antakaa kunnia Israelin Jumalalle. Kenties hän silloin hellittää kätensä teistä, 
teidän jumalistanne ja maastanne. Miksi te paadutatte sydämenne, niin kuin 
egyptiläiset ja farao paaduttivat sydämensä? Eivätkö he, sitten kuin hän oli 
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näyttänyt heille voimansa, päästäneet israelilaisia menemään? Niin tehkää nyt 
uudet vaunut ja ottakaa kaksi imettävää lehmää, joiden niskassa ei ole iestä 
ollut, ja valjastakaa lehmät vaunujen eteen, mutta ajakaa vasikat kotiin, pois 
niiden jäljestä. Ottakaa Herran arkki ja asettakaa se vaunuihin ja pankaa ne 
kultakalut, jotka annatte hänelle hyvitykseksi, lippaaseen sen viereen, ja
lähettäkää se menemään. Sitten katsokaa: jos hän menee omaa aluettaan kohti, 
ylös Beet-Semekseen, niin on hän tuottanut meille tämän suuren 
onnettomuuden; mutta jos ei, niin tiedämme, ettei hänen kätensä ole meihin 
koskenut. Se on silloin tapahtunut meille sattumalta." 

Arkki lähetetään takaisin
Miehet tekivät niin; he ottivat kaksi imettävää lehmää ja valjastivat ne 
vaunujen eteen, mutta niiden vasikat he jättivät kotiin. He panivat Herran 
arkin vaunuihin ynnä lippaan, kultahiiret ja paiseittensa kuvat. Lehmät 
menivät suoraan Beet-Semestä kohti; ne kulkivat koko ajan samaa tietä, 
poikkeamatta oikealle tai vasemmalle, ja ammuivat lakkaamatta. 
Filistealaisten ruhtinaat seurasivat niitä Beet-Semeksen alueelle asti.

Mutta Beet-Semeksessä oltiin leikkaamassa nisua laaksossa. Kun he nostivat 
silmänsä, näkivät he arkin; ja he ilostuivat nähdessään sen. Vaunut tulivat 
beet-semekseläisen Joosuan pellolle ja pysähtyivät sinne; ja siellä oli suuri 
kivi. He hakkasivat vaunut haloiksi ja uhrasivat lehmät polttouhriksi Herralle. 
Leeviläiset nostivat maahan Herran arkin ja sen vieressä olevan lippaan, jossa 
kultakalut olivat, ja panivat ne sille suurelle kivelle. Beet-Semeksen miehet 
uhrasivat sinä päivänä Herralle polttouhreja ja teurasuhreja. 

Katseltuaan tätä ne filistealaisten viisi ruhtinasta palasivat samana päivänä 
Ekroniin. Nämä ovat ne kultapaiseet, jotka filistealaiset antoivat Herralle 
hyvitykseksi: yksi Asdodin puolesta, yksi Gassan puolesta, yksi Askelonin 
puolesta, yksi Gatin puolesta ja yksi Ekronin puolesta. Mutta kultahiiriä oli 
yhtä monta, kuin oli kaikkiaan filistealaisten kaupunkeja viidellä ruhtinaalla, 
niin hyvin varustettuja kaupunkeja kuin linnoittamattomia kyliä, suureen 
Aabel-kiveen asti, jolle he laskivat Herran arkin ja joka on vielä tänäkin 
päivänä beet-semekseläisen Joosuan pellolla. 

Mutta Herra surmasi Beet-Semeksen miehiä sen tähden, että he olivat 
katsoneet Herran arkkia; hän surmasi kansasta seitsemänkymmentä miestä, 
viisikymmentä tuhatta miestä; ja kansa suri sitä, että Herra oli surmannut niin 
paljon kansaa. Beet-Semeksen miehet sanoivat: "Kuka voi kestää Herran, 
tämän pyhän Jumalan, edessä? Kenen luo hän menee meidän luotamme?" He 
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lähettivät sanansaattajat Kirjat-Jearimin asukasten luo sanomaan: 
"Filistealaiset ovat tuoneet Herran arkin takaisin; tulkaa tänne ja viekää se 
luoksenne." Niin Kirjat-Jearimin miehet tulivat ja veivät Herran arkin sinne ja 
toivat sen Abinadabin taloon mäelle. Hänen poikansa Eleasarin he pyhittivät 
pitämään huolta Herran arkista. Siitä päivästä, jona arkki oli asettunut Kirjat-
Jearimiin, kului pitkä aika, kului kaksikymmentä vuotta; ja koko Israelin 
heimo huokaili Herran puoleen. 

Mutta Samuel sanoi koko Israelin heimolle näin: "Jos te kaikesta 
sydämestänne käännytte Herran puoleen, niin poistakaa keskuudestanne 
vieraat jumalat ja astartet ja kiinnittäkää sydämenne Herraan ja palvelkaa 
ainoastaan häntä, niin hän pelastaa teidät filistealaisten käsistä." Niin 
israelilaiset poistivat baalit ja astartet ja palvelivat ainoastaan Herraa. Samuel 
sanoi: "Kootkaa koko Israel Mispaan, ja minä rukoilen teidän puolestanne 
Herraa." Niin he kokoontuivat Mispaan, ammensivat vettä ja vuodattivat sitä 
Herran eteen sekä paastosivat sen päivän; ja he sanoivat siellä: "Me olemme 
tehneet syntiä Herraa vastaan." Samuel jakoi israelilaisille oikeutta Mispassa. 
Kun filistealaiset kuulivat israelilaisten kokoontuneen Mispaan, lähtivät 
filistealaisten ruhtinaat Israelia vastaan. Kun israelilaiset kuulivat sen, 
pelkäsivät he filistealaisia. Israelilaiset sanoivat Samuelille: "Älä kieltäydy 
huutamasta meidän puolestamme Herraa, meidän Jumalaamme, että hän 
pelastaisi meidät filistealaisten käsistä." Niin Samuel otti imevän karitsan ja 
uhrasi sen polttouhriksi, kokonaisuhriksi, Herralle; ja Samuel huusi Herraa 
Israelin puolesta, ja Herra kuuli häntä. Sillä kun Samuelin uhratessa 
polttouhria filistealaiset lähestyivät käydäkseen taisteluun Israelia vastaan, 
niin sinä päivänä Herra jylisi kovalla ukkosen jylinällä filistealaisia vastaan ja 
saattoi heidät hämminkiin, niin että Israel voitti heidät. Israelin miehet 
lähtivät Mispasta ja ajoivat filistealaisia takaa, surmaten heitä aina Beet-Kaarin 
alapuolelle asti. Samuel otti kiven ja pani sen Mispan ja Seenin välille ja antoi 
sille nimen Eben-Eser ja sanoi: "Tähän asti on Herra meitä auttanut." Niin 
filistealaiset lannistettiin, eivätkä he enää tulleet Israelin alueelle. Herran käsi 
oli filistealaisia vastaan Samuelin koko elinajan. Ne kaupungit, jotka 
filistealaiset olivat ottaneet Israelilta, joutuivat takaisin Israelille, Ekronista 
Gatiin saakka; ja myös niiden alueet Israel vapautti filistealaisten käsistä. 
Myöskin Israelin ja amorilaisten välillä oli rauha. Samuel oli tuomarina 
Israelissa koko elinaikansa. Hän teki joka vuosi kiertomatkoja Beeteliin, 
Gilgaliin ja Mispaan, ja hän jakoi Israelille oikeutta kaikissa näissä paikoissa.  
Sitten hän palasi jälleen Raamaan, sillä siellä oli hänen kotinsa ja siellä hän
jakoi oikeutta Israelille. Hän rakensi sinne alttarin Herralle.
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3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jumala oli asettanut Liitonarkin merkiksi liitostaan Israelin kanssa. Siihen 
yhdistyi samalla Herran pyhyys ja voima. Sen ryöstäminen ja vieminen 
epäjumalan temppeliin oli räikeä pyhän häpäisy, joka ei jäänyt ilman Jumalan 
kostoa. "Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata" (Gal. 6:7).

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Myöhemmin Daavid vei arkin Jerusalemiin. Siellä se oli aluksi telttamajassa 
(2 Sam. 6: 17), mutta Salomon temppelin valmistuttua se sijoitettiin sen 
kaikkeinpyhimpään.

5. Opeteltava Raamatun lause
Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsiin. Hepr. 10: 31. ja
Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät 
korottaisi. 1 Piet. 5: 6.

6. Lauluehdotus VK 462 (UVK 577)
Sun kätes, Herra, voimakkaan Suo olla turva Suomenmaan 
Niin sodassa kuin rauhassa ja murheen, onnen aikana.

5. Oi Herra, käy sä siunaamaan nää rannat rakkaan synnyinmaan. 
Suo aina rauha suloinen ja estä sota verinen.

7. Sä turvaa maamme vapaus, sen kansalle suo viisaus. 
Suo armokaste maille sen ja sydämihin ihmisten.

9. Suo, että sanas kirkkaana saa keskellämme kaikua.
Ja kautta sukupolvien suo soida nimes kiitoksen.

J. L. Runeberg (1804 1877).

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Tuomarien aika päättyy Samueliin. Puolen vuoden päästä jatkamme tästä ja 
kuulemme siitä, kun kansa halusi itselleen kuninkaan. 

Tässä välissä siirrymme lukemaan Uutta Testamenttia UT3-sarjaa, joka kertoo 
erityisesti Jeesuksen kärsimyskertomukset.
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