
Israel valitsee kuninkaan (Saul) 1. Sam. 8-10  
(Kuvat: lastenmission Daavid -Jumalan mielen mukainen mies -materiaalit) 

 

Johdanto: Oletko koskaan halunnut toimia omalla tavallasi, ajattelematta, mitä siitä seuraa? (Niin kuin Essi 

ja Elmeri äsken puhelivat. (nukketeatteri!)) 

  

Raamatussa kerrotaan kuinka, kauan sitten myös israelilaiset halusivat valita oman tiensä. Noin 450 vuoden 

ajan he olivat asuneet maassa, jonka Jumala oli heille antanut. Jumala oli valinnut heille johtajat, jotka näyt-

tivät, kuinka Jumala halusi heidän elävän.  

(Jos lapsilla Raamatut mukana, niin etsikää Raamatusta 1. Sam. 8) 

 

Profeetta nimeltänsä Samuel oli ollut israelilaisten johtajana pitkän aikaa, mutta nyt hän oli jo vanha. Mikä 

muuten on profeetta? Samuel asetti poikansa israelilaisten tuomariksi, mutta he eivät kuitenkaan seuranneet 

isänsä jälkiä, eivätkä toimineet Jumalan tahdon mukaan.  

 

Ihmiset ajattelivat, että he eivät enää tarvinneet profeettaa, Jumalan miestä, johtamaan heitä. He ajattelivat, 

että olisi hyvä saada hallitsijaksi kuningas, aivan niin kuin muillakin kansoilla oli. Kansan vanhimmat tulivat 

profeetan luo.  

 

Kuva1 

He puhuivat Samuelille näin: 1. Sam. 8:5 

Kuningas! Eivätkö nämä ihmiset tienneet, että Jumala oli heidän kuninkaansa? Heidän kansansa oli erilainen 

kuin muut kansat. Israelilaisilla ei ollut koskaan ollut ihmistä kuninkaana. Jumala oli heidän hallitsijansa, joka 

oli antanut heille myös lait. Ihmishallitsija voisi olla ilkeä ja julma. Ihminen voisi johdattaa heidät tekemään 

syntiä, mutta Jumala ei. Jumalan tie on parempi kuin ihmisen valitsema tie.  

 

Etsitään Raamatusta Ps. 18:31 (kuka lukee?) 

”Jumalan ohjeet ovat täydelliset, Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat 

hänestä turvaa” Voit lyijykynällä sen sieltä vaikka alleviivata tai ympyröidä. 

 

Päätotuus ”Jumalan tie on parempi…” – näkyvissä 

Jumalan tie on aina hyvä ja oikea, koska Jumala on täydellinen eikä tee koskaan virheitä. Hän on pyhä ja viisas, 

siksi kaikki, mitä hän tekee, on täydellistä. Yksikään kuningas ei kykenisi johtamaan heitä niinkuin Jumala. 

Kansa teki virheen pyytäessään kuningasta. He tekivät väärin halutessaan olla kuten muutkin kansat.  

 

Samuel oli todella harmissaan kansan synnistä. Vuosia hän oli uskollisesti palvellut Jumalaa. Hän oli johtanut 

näitä ihmisiä ja opettanut heitä tottelemaan Jumalaa, koska Jumalan tie on aina paras. Samuelista täytyi tun-

tua, että kansa oli hylännyt hänet johtajanaan. Samuel ei kuitenkaan sanonut kenellekään mitään, vaan, mitä 

hän teki?  > kääntyi rukoillen Jumalan puoleen. 

 

Kuva 2 

Jumala oli vihainen Israelin kansalle. He olivat tehneet syntiä pyytäessään kuningasta (1. Sam. 12:19; Hoos. 

13:11). Kansa halusi elää oman tahtonsa mukaan, ei Jumalan tahdon mukaan. He halusivat ennemmin johta-

jakseen kuninkaan kuin Jumalan. Me ei luoteta suhun, me tarvitaan ihminen johtamaan meitä, oli ihmisten 

ajatus.  

 

Mutta mitä Jumala vastasi, kun Samuel rukoili, että mitäs nyt tehdään, kun ihmiset toivoo kuningasta? 

Samuelin täytyi olla yllättynyt Jumalan antamasta rukousvastauksesta. 1. Sam. 8:7-10 (kuka lukee?) 



Kuva 1 -uudelleen 

”Ymmärrättekö todella, mitä olette pyytämässä, kun sanotte haluavanne kuninkaan?” Samuel kysyi, kun hän 

seisoi kansan vanhimpien edessä. ”Ymmärrättekö, millaista on olla kuninkaan alamaisena? Hän ottaa teidän 

poikanne sotamiehiksi armeijaan. Tyttärenne hän ottaa hajuvoiteiden valmistajiksi ja ruuanlaittajiksi. Parhaat 

peltonne ja viinitarhanne hän ottaa ja antaa ne omille palvelijoilleen. Hän määrää teille raskaita veroja ja te 

itsekin joudutte hänen orjikseen. Lopulta te itkette ja toivotte, ettei teillä olisikaan kuningasta, mutta silloin 

Herra ei teitä kuule.”  

 

Eikö kansa nyt muuttaisi mieltään? Eiväthän he tosissaan halunneet kuningasta? ”Me haluamme kuninkaan”, 

he vastasivat. ”Me haluamme olla niin kuin muutkin kansat. Kuninkaamme tulee olemaan johtajamme, joka 

käy meidän edellämme ja johtaa sotiamme. Me haluamme kuninkaan.”  

 

Voi miten tyhmiä kansan johtajat olivat! He tiesivät, mitä Jumala halusi. He tiesivät, että oli parempi totella 

Jumalaa, mutta he valitsivat oman tiensä. He eivät halunneet kuunnella varoituksia. Miksi he tekivät näin? 

Koska he olivat syntisiä, aivan kuten sinä ja minä. 

 

Olemme kaikki luonnostamme syntisiä, ja syntiset haluavat elää oman tahtonsa mukaan. Jumala sanoo, että 

meidän tulisi rakastaa häntä koko sydämestämme. Hänen tulisi olla kaikkein tärkein meidän elämässämme, 

tärkeämpi kuin mikään tai kukaan muu. Mikä on sinun tilanteesi? Onko sinulla Jumalalle aikaa päivittäin vai 

onko jalkapallon pelaaminen tai television katsominen tärkeämpää? On niin helppoa rakastaa hyviä asioita 

enemmän kuin Jumalaa. Jumala sanoo, että meidän tulisi rakastaa lähimmäisiämme yhtä paljon kuin itse-

ämme, mutta meidän syntinen sydämemme saa meidät rakastamaan enemmän itseämme. Oletko koskaan 

halunnut ottaa ensimmäiseksi tai saada enemmän kuin muut, kun on jotain hyvää syötävää? Tai oletko kos-

kaan vihannut jotakuta tai jopa tapellut hänen kanssaan? Meidän tapamme elää on erilainen kuin se, miten 

Jumala haluaisi meidän elävän. Me olemme aivan yhtä syntisiä ja itsepäisiä kuin israelilaiset, jotka halusivat 

kuninkaan.  

 

Kuva2 -uudelleen 

Kun Samuel rukoili uudelleen, Jumala kertoi hänelle, että kansa saisi kuninkaan. (1. Sam. 8:22 näkyviin tai lue 

Raamatusta) Samuel oli varmasti surullinen, kun hän lähetti kansan vanhimmat kotiin. Pian Jumala puhui 

uudelleen Samuelille. ”Huomenna tähän aikaan lähetän luoksesi erään benjaminilaisen miehen. (Benjamin 

oli yksi 12 heimosta, jotka muodostivat Israelin kansan.) Voitele hänet kansani Israelin kuninkaaksi.”  

 

”Huomenna ... mies ... voitele kuninkaaksi?” Samuelilla oli varmasti paljon kysymyksiä mielessään, mutta hän 

saattoi ainoastaan odottaa. Jumala oli kuitenkin jo työn touhussa. Kaksi päivää aikaisemmin, osana Jumalan 

suunnitelmaa, pari aasia oli lähtenyt harhailemaan ja kadonnut. Jumala tiesi, missä aasit olivat, mutta vielä 

tärkeämpää oli, että hän tiesi, kuka yrittäisi etsiä niitä.  

 

Kuva 3 

Aasit kuuluivat Kis-nimiselle rikkaalle ja mahtavalle miehelle. Aaseja ei löytynyt mistään lähistöltä ja siksi Kis 

lähetti poikansa Saulin ja yhden palvelijoista etsimään aaseja. He etsivät laaksoista ja kiipeilivät vuorilla. He 

vaelsivat tasangoilla, mutta yhtään aasia ei löytynyt. Kolmen päivän etsimisen jälkeen Saul oli valmis luovut-

tamaan. ”Käännytään jo takaisin kotiin”, hän sanoi palvelijalle, ”muuten isä alkaa hätäillä meidän vuoksemme 

ja unohtaa aasit.” ”Odota hetki”, palvelija vastasi. ”Emmekö olekin lähellä Rama-nimistä kaupunkia? Kuuluisa 

Jumalan mies asuu siellä. Olen kuullut, että hän on mahtava mies ja kaikki mitä hän sanoo, käy toteen. Poi-

ketaan vielä siellä. Ehkä hän voi kertoa meille, missä aasit ovat.”  

 



Saul hyväksyi ehdotuksen ja niin he lähtivät Ramaan.  Kun he nousivat rinnettä ylös kaupunkiin, heitä vastaan 

tuli tyttöjä, jotka olivat menossa kaivolle hakemaan vettä.  ”Onko Jumalan mies täällä?” miehet kysyivät. 

”Kyllä, hän tuli tänään. Menkää vain suoraan eteenpäin, niin löydätte hänet”, tytöt neuvoivat. ”Pitäkää kui-

tenkin kiirettä, sillä häntä odotetaan siunaamaan uhria, ennen kuin kansa käy syömään.”  

 

Saul ja palvelija kiiruhtivat kaupunkiin. Ensimmäinen mies, jonka he näkivät, oli Samuel. Saul ja palvelija eivät 

kuitenkaan tienneet, että tämä oli se mies, jota he etsivät. 

 

Kuva 4 

Kun Samuel katseli Saulin tuloa, Jumala puhui hänelle: ”Tuossa on se mies, josta sinulle puhuin. Hän saa joh-

taa kansaani.” Juuri silloin Saul tuli Samuelin luokse ja kysyi: ”Voitko kertoa minulle, missä Jumalan mies 

asuu?””Minä olen mies, jota etsit”, Samuel sanoi ja jatkoi: 1. Sam. 9:19-20.  

 

Saul oli hämmästynyt! Kuinka mies saattoi tietää aaseista? Ja mitä hän tarkoitti sanoessaan, että hälle ja 

hänen suvulleen kuuluis kaikkein paras. Saulilla ei ollut aavistustakaan siitä, että hänestä tulisi kuningas. Hän 

ei edes ajatellut olevansa mitenkään tärkeä ihminen. Kansa halusi kuninkaan ja Jumala tulisi antamaan sen 

heille.  

 

Kuninkaan kautta israelilaiset tulisivat saamaan opetuksen. Jumala tulisi näyttämään heille, että Jumalan 

suunnitelma oli parempi kuin heidän itsekkäät suunnitelmansa. Oli väärin, että israelilaiset olivat tottelemat-

tomia Jumalalle ja halusivat toimia oman tahtonsa mukaan. Joskus myös meille Jeesukseen uskoville on muis-

tutettava, että Jumalan tie on parempi kuin meidän oma tie. Jos uskot Jeesukseen, sinun tulisi elää niin kuin 

Jumala tahtoo sinun elävän.  

 

Mites se Ps. 18:31 menikään (kuka lukee? – voi laittaa myös näkyviin) 

 

”Elä niin kuin Jumala haluaa sinun elävän” -teksti näkyviin  

Tarina kertoo Rikusta, joka uskoi Jeesukseen. Hän tiesi, että Jumala halusi hänen tottelevan vanhempiaan, 

opettajiaan ja koulun sääntöjä. Mutta Riku halusi kuulua jengiin. Hän ei kertonut toisille, että hän uskoi Jee-

sukseen, koska pelkäsi, että hänelle naurettaisiin. Niinpä Riku oli mukana, kun jengi teki opettajalle kiusaa.  

Tilanne karkasi käsistä ja eräänä viikonloppuna muutamat pojista rikkoivat koulun ruokalan ikkunan. Riku oli 

tuolloin mukana ja oli yksi niistä, jotka saatiin kiinni. Hän oli pulassa ja kovasti häpeissään. Nyt hän ymmärsi, 

että koska hän uskoi Jeesukseen, hänen ei koskaan olisi pitänyt liittyä jengiin. Jumala käytti tätä tilannetta 

opettaakseen Rikua elämään niin kuin hän halusi Rikun elävän.  

 

Israelilaisten tuli myös oppia tämä ja siksi Jumala antoi heille kuninkaan, jota he olivat kovasti pyytäneet.  

 

kuva 4a 

Tuleva kuningas oli kovin hämmästynyt kaikesta, mitä tapahtui. Hän ihmetteli, miksi häntä kohdeltiin kuin 

jotakuta huomattavaa henkilöä. Kun Saul ja hänen palvelijansa tulivat aterialle, he huomasivat noin 30 ih-

mistä jo paikalla odottamassa aterian alkua. Saul ja hänen palvelijansa ohjattiin kaikkein tärkeimmille istu-

mapaikoille. Keittäjän käskettiin antaa erityinen osa lihasta Saulille.  

 

Jumalan mies oli varannut tämän lihapalan Saulia varten jo silloin, kun tätä juhlaa alettiin suunnitella. Saul oli 

hämmästyneempi kuin koskaan. Hänhän oli vain maanviljelijän poika aaseja etsimässä. Ja nyt hän oli täällä 

ihmisten ympäröimänä juttelemassa Samuelille, Jumalan miehelle. Saul jopa yöpyi Samuelin kotona, ennen 

kuin lähti seuraavana aamuna kotiin.  



Aamulla Samuel, Jumalan mies, saattoi Saulin ja palvelijan ulos kaupungista. Samuel halusi keskustella kah-

den kesken Saulin kanssa ja siksi palvelija lähetettiin edelle. ”Minulla on sinulle sana Jumalalta”, Saul sanoi.  

 

Kuva 5 

1. Sam. 10:1 (kuka lukee?) 

Tuohon aikaan öljyn valuttaminen päähän oli merkki siitä, että hänet oli valittu erityistehtävään. Saul ”voi-

deltiin” kuninkaaksi.  

Todistaakseen sanansa Samuel kuvaili, mitä Saulille tapahtuisi myöhemmin sinä päivänä. (numerot esiin) 

1. kohtaat haudan lähellä kaksi miestä, jotka kertovat sinulle, että aasit ovat löytyneet ja että isäsi on 

huolissaan sinusta.  

2. Seuraavaksi kohtaat kolme miestä. Yksi kantaa kolmea nuorta vuohta, toinen kolmea leipäkakkua ja 

kolmas viinileiliä. He antavat sinulle kaksi leipää. 

3. Myöhemmin tapaat profeettaryhmän, joka soittaa soittimia ja ylistää Jumalaa. Jumala johdattaa si-

nut heidän mukaansa ja sinusta tulee muuttunut mies.”  

 

Tämä kaikki kummastutti Saulia, mutta Samuel jatkoi: ”Kun näet kaiken tämän tapahtuvan, tiedät, että Ju-

mala on sinun kanssasi. Seitsemän päivän kuluttua minä tulen luoksesi ja ilmoitan sinulle, mitä sinun tulee 

tehdä.”  

 

Kotimatkalla Saul huomasi, että kaikki tapahtui juuri niin kuin hänelle oli kerrottu. Kun hän lopulta saapui 

kotiin, hänen perheensä näki Saulin muuttuneen. Hänessä oli jotain erilaista, mitä he eivät osanneet selittää. 

Saul ei kertonut heille, miten hänet oli juuri voideltu kuninkaaksi.  

 

Ei kuvaa 

Mutta eräänä päivänä kaikkien piti saada tietää. Se päivä koitti, kun Samuel, Jumalan mies, kutsui koko Isra-

elin kansan koolle. 1. Sam. 10:18-19 

 

Samuel katseli jonossa olevia heimoja. ”Kenestäköhän tulee kuningas?” kansa ihmetteli.  Samuel rupesi suo-

rittamaan arvonnan: Ensiksi valinta osui Benjaminin heimoon. Kaikki tämän heimon perheet asettuivat Sa-

muelin lähelle. Sitten arpa osui Kisin perheeseen. Lopulta Saul julistettiin uudeksi kuninkaaksi. Mutta ... missä 

hän oli? Saulia ei näkynyt. Tiedätkö missä hän oli?  

 

1. Sam. 10:22 (KUKA LUKEE?) > piilossa 

Ehkäpä Saul oli ujo tai peloissaan sen suhteen, mitä tulevaisuus toisi tullessaan. Ihmiset juoksivat etsimään 

häntä ja toivat hänet koko kansan eteen. 1. sam. 10:23 

 

Kuva 6 

”Näettekö, millaisen miehen Herra on valinnut?” Samuel huusi. ”Koko Israelissa ei ole hänen veroistaan!” 

Saul oli paljon muita miehiä pidempi. Hän oli hyvin komea, juuri sellainen mies, jonka kansa tahtoi kunin-

kaaksi. ”Eläköön kuningas”, kansa huusi. ”Kauan eläköön kuningas! Jumala kuningasta suojelkoon.”  

 

Kansa iloitsi, sillä nyt heilläkin oli oma kuninkaansa kuten muillakin kansoilla. Lähes kaikki menivät onnellisina 

koteihinsa.  Mutta Samuel oli varmasti erittäin surullinen nähdessään, kuinka Israelin kansa valitsi oman tah-

tonsa mukaan miehen kuninkaakseen. Heidän olisi pitänyt luottaa ainoastaan Jumalaan. Jumala oli luonut 

heidät ja valinnut heidät omaksi kansakseen. Ainoastaan Jumala tiesi, mikä heille olisi parasta, mutta kansa 

halusi pitää päänsä.  

 

Saul oli nyt kuningas, mutta millainen… Siitä puhutaan huomenna. 



”Jumalan tie on parempi kuin…” - teksti esille 

Muista, että vaikka uskot Jeesukseen, olet välillä tottelematon hänelle ja haluat toimia oman mielesi mukaan. 

Jumalan tie on kuitenkin aina paljon, paljon parempi kuin oma tiesi. Älä ole kuin israelilaiset. Älä ole kuin 

Riku, joka halusi toimia oman tahtonsa mukaan ja oli mukana jengissä, kunnes Jumala antoi hänelle kovan 

opetuksen. Se ei ole aina helppoa, etkä sä yksin pysty siihen. Mutta sä saat pyytää Jeesukselta apua ja hän 

on sinun voimasi, ja viisautesi. 

 

Mutta muista myös aina se, sä saat pyytää Jumalaa antamaan sinulle anteeksi, ja saat uskoa, aivan varmasti, 

että kaikki on anteeksi annettu Jeesuksen tähden. Jumalan rakkaus sinua kohtaan on paljon suurempi kuin 

mitkään mokasi. Pyydä, että hän auttaa sinua elämään tahtonsa mukaan. 

 

(esitä ei-uskovalle kutsu lähteä Jeesusta seuraamaan) 

 

 

 

 

 

 

 

 


