
Jumala valitsee kuninkaan, Daavidin 1. Sam. 16 
(Kuvat: lastenmission Daavid -Jumalan mielen mukainen mies -materiaalit) 

 

Johdanto: 

Miltä tuntuis, jos sulla ois sellainen kaveri, joka tietäs susta ihan kaiken, näkisi sun ajatukset, ja etukäteen jo tietäs 

mitä sä tulet tekemään: mitään et vois piilotella häneltä. Oisko vähän pelottavaa? 

 

Kuva 1 

(Pienten opetukseen, kun niiden kanssa ei oo käyty kahta edellistä opetusta: 

Raamatussa kerrotaan miehestä nimeltänsä Samuel. (onko täällä joku Samuel?) Samuel oli Jumalan mies. Hän tur-

vasi Jumalaan ja Jumala käytti häntä työssään, Samuel sai olla kertomassa Jumalasta ja hänen tahdostaan ihmisille.) 

 

Samuel oli surullinen. Hän suri Saulia, Israelin kuningasta, joka oli hyljännyt Jumalan. Jumala oli asettanut Saulin 

kuninkaaksi, mutta Saul ei enää kuunnellut Jumalaa ja eikä totellut häntä. Saul oli tehnyt syntiä, tehnyt vastoin 

Jumalan tahtoa. Hän pyysi kyllä anteeksi, mutta Jumala tiesi, mitä Saulin sydämessä oli. Jumala tiesi, että Saul yhä 

halusi kulkea omaa tietään eikä Jumalan tietä. Niin Raamattu kertoo, että Jumalakin hylkäsi Saulin, eikä Saul saisi 

enää jatkaa Israelin kuninkaana. 

 

”Jumala näkee ja tuntee sydämesi” -teksti 

Jumala tietää kaiken kaikista ihmisistä, sillä hän on luonut meidät, sinut ja minut. Hän tietää sinunkin jokaisen aja-

tuksen, tunteen ja mielihalun. Voidaan sanoa, että Jumala näkee sinun sydämen. Et voi piilotella Jumalalta mitään.  

 

Jumala tiesi myös, miksi Samuel oli surullinen. Se johtui siitä Saulin synnistä. Mutta Jumala sanoi Samuelille, ettei 

hän voisi loputtomiin surra Saulin tilaa. Hän antoi tehtävän hänelle. 

 

Etsitään Raamatusta: 1. Sam. 16:1 (kuka lukee?) 

 

Kuva 2 

Vaikka Samuel ensin pelkäsi lähteä ja kysyi Jumalalta, että miksi minun pitää mennä, hän tiesi, että jos kuningas 

Saul tietäisi hänen menevän voitelemaan uuden kuninkaan, se vois vaikka tappaa hänet.  Samuel kuitenkin luotti 

Jumalan apuun tälläkin matkalla ja kaatoi öljyä siihen sarveen, jota hän käytti voitelemiseen ja lähti Betlehemiin. 

Hän luotti, että Jumala johdattaa häntä tässäkin tehtävässä, uuden kuninkaan voitelemisessa. 

 

Kartta (löytyy LM:n materiaalista) 

Samuel kulki Ramasta Betlehemiin. (näytä kartalta) 

Betlehemissä Samuel meni sen Iisai-nimisen miehen luo, minne Jumala oli käskenyt hänen mennä. Ja Iisailla oli 

myös monta poikaa, jotka olivat myös paikalla. 

 

Kuva 3 

Samuel ei saanut silmiään irti perheen vanhimmasta pojasta. Hänen nimensä oli Eliab. Eliab oli komea nuori mies 

ja ilmeisesti pitkäkin kaveri. Raamatun aikaan vanhimmat pojat olivat perheessä kaikkein tärkeimpiä. Ja Samuel 

ajatteli, että tämä varmaan on se, jonka Jumala on valinnut Israelin uudeksi kuninkaaksi.  

Oliko Eliab Jumalan valitsema kuningas? Ei. Jumala sanoi Samuelille: 1. Sam. 16:7. (KUKA LUKEE? Raamatusta tai 

näkyviin) Samuel oli väärässä. Hän arvioi ihmistä ulkonäön perusteella. Mutta Jumala näkee ja tuntee sydämen. 

Mekin teemme usein niin. Me näemme, miltä ihminen näyttää ja mitä hän tekee. Minäkin näen teidät, ja näen mitä 

täällä teette, mutta en tiedä teistä kaikkea, en näe teidän ajatuksia, en tiedä miltä teistä nyt tuntuu tms. Ainoastaan 

yksi tietää kaiken. Kuka? Jumala.  

 

 

 

 

 



”Jumala näkee ja tuntee sydämesi” -tekst 

Jumala näkee millaisia sinä ja minä todella olemme. Hän näkee sydämeemme. Tässä ei tarkoiteta sitä sydäntä, joka 

pumppaa verta. Kun Jumala sanoo, että hän näkee sydämeesi, tarkoittaa hän sillä todellista ”sinua”. Sitä osaa si-

nusta, joka elää ikuisesti vielä kuolemankin jälkeen. Jumala näkee ja tietää, mitä sinä rakastat tai vihaat. Hän näkee 

ajatuksesi, kaikki toiveesi ja sen, miksi haluaisit tulla. 

 

Jumala näkee myös synnit, kaiken vääryyden mitä sinussa ja minussa on. Sä voit ehkä vanhemmillesi, opettajillesi 

ja kavereillesi teeskennellä olevasi jotain muuta kuin olet, kiltti tai todella hyvä, mutta Jumalaa et voi huijata.  

 

Tiedätkö muuten, miksi kissa käyttäytyy kissan lailla, eikä jäniksen lailla? Oikein, se käyttäytyy kuin kissa, koska se 

on syntynyt kissaksi. Me teemme syntiä, koska olemme syntyneet syntisiksi. Jotta tilanne voisi korjaantua, me tar-

vitsemme Jumalan apua. Jumala voi antaa meille anteeksi ja Jumalan täytyy muuttaa elämämme. Ainoastaan Ju-

mala voi auttaa meitä tottelemaan hänen ohjeitaan ja saada meidät tekemään sitä, mikä on oikein.   

 

Kuva 3a 

Jumala ei ollut valinnut Eliabia kuninkaaksi, se ei ollut Eliabin homma. Eliabia ei oltu tarkoitettu siihen tehtävään, 

vaan hänelle oli varattu toiset tehtävät. Samuel kääntyi katsomaan toista poikaa. Hänen nimensä oli Abinadab. 

Ehkäpä tämä oli Jumalan valitsema. Mutta ei! Viesti oli jälleen sama: ”Tätäkään Herra ei ole valinnut.” Yksi toisensa 

jälkeen Iisain pojat, seitsemän veljestä, käytiin läpi, (pyöritä päätä ja sano ei!), mutta aina Jumalan sanoi, että ei. 

Jumala kiinnitti huomiota syvemmällä oleviin asioihin, eikä pelkästään katsonut ulkonäköä tai vahvoja lihaksia.  

 

Jumala ei siis hyväksynyt ketään näistä veljeksistä ketä hänen eteensä tuotiin. Hän oli valinnut jonkun muun, mutta 

kenet? Tätä Samuel ei voinut ymmärtää. Eikö Jumala ollut lähettänyt häntä Iisain taloon? Eikö Jumala ollut sanonut, 

että yksi Iisain pojista olisi uusi kuningas?  Samuel sanoi Iisaille: Herra ei ole valinnut ketään näistä. Onko tässä kaikki 

sinun pojat? Vielä on yksi, nuorin pojista. Hän on paimentamassa lampaita, Iisai kertoi. Tuohon aikaan nuorinta 

lasta pidettiin perheen vähiten tärkeänä jäsenenä ja paimentaminen oli nuorimman pojan työtä. 

 

Tuon pojan nimi oli Daavid.  

 

Kuva 4 

Kuvittelepa nuori Daavid poika paimeneksi. Mitähän siellä lampaiden kanssa teki? Hän johdatti lampaita kukkuloilla. 

Ruokki, juotti ja piti huolta niistä. Toisinaan työ oli vaarallista, sillä kukkuloilla vaelteli karhuja ja leijonia, jotka etsivät 

lampaita syötäväkseen. Ei ollut mikään lällyhomma. Daavid teki kuitenkin työnsä uskollisesti, vaikeuksista huoli-

matta.  

 

Samuel käski noutaa tämän Daavidin sinne muiden luokse. Ja joku juoksi Daavidin luo ja huusi, että Daavid, Daavid, 

sinua tarvitaan kotona. Tuu äkkiä. Ja Daavid kiiruhti kotiin.  

 

Kuva 5 

Heti kun Samuel näki Daavidin, hän tiesi Daavidin olevan hieno nuori mies, hän oli Jumalan mielenmukainen mies. 

Nyt Samuel oli oppinut myös sen, ettei pidä arvioida vain ulkomuodon mukaan. Ja silloin Jumala puhui Samuelille: 

”Tässä se on, voitele hänet kuninkaaksi.” 

 

Miksi Jumala valitsi Daavidin kuninkaaksi? Siksikö, että hän oli komea, vahva ja urhea? Vai Daavid oli taitava mo-

nessa asiassa? Ei, vaan siksi, että hänen sydämensä oli oikeanlainen Jumalan silmissä. Mites se 1. Sam. 16:7 meni-

kään? (laita näkyviin, tai lukekaa raamatusta) Jumala tiesi, että Daavidilla oli oikeanlainen sydän. Daavid rakasti 

Jumalaa. Hän jo nuorena uskoi Jumalaan. Hän tiesi, että Jumala pitäisi hänestä huolta aina, niin kuin paimen huo-

lehtii lampaistaan. Hän oli itse paimenpoika, joten hän tiesi, kuinka paimen hoitaa lampaitaan. Itse asiassa yksi 

Daavidin tekemistä lauluistakin alkaa sanoilla ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu”.  

 



Saako Jumala huolehtia sinustakin paimenen tavoin? Jeesus on luvannut huolehtia paimenen tavoin jokaisesta 

omastaan, eli jokaisesta joka turvaa häneen. Jotta jokainen meistä, sinä ja minä, saisimme kuulua Jeesuksen lau-

maan, Jumala lähetti maailmaan Jeesuksen. Hän tuli kantamaan synnin hirvittävän rangaistuksen, sillä synti erottaa 

meidät Jumalasta ja estää pääsyn hänen laumaansa. Jeesus kuoli ristillä syntisten puolesta, jotta sinä voisit saada 

anteeksi ja elää uutta elämää. Jeesus nousi kuolleista, jotta jokainen voisi kääntyä väärältä tieltään, uskoa Jeesuk-

seen ja saada puhtaan sydämen Jumalan silmissä. Mietipä tänään, että uskotko jo Jeesukseen? Saako Jeesus olla 

sinun Paimenesi? Sillä vain Jeesus voi muuttaa sydämesi Jumalalle kelpaavaksi, antaa kaiken anteeksi ja pitää si-

nusta todella huolta, silloinkin kun ihmiset ei voi.  

 

Kuva 6 

Jumala oli tiennyt kaiken aikaa, kenestä Iisain pojasta tulisi kuningas. Kun Samuel huomasi Daavidin olevan Jumalan 

valittu, otti hän sarven ja valutti siitä öljyä Daavidin päähän. Voiteleminen oli merkkinä siitä, että jotain erityistä 

tulisi tapahtumaan voidellulle ihmiselle. Kenelläkään ei tässä vaiheessa kerrottu vielä mitään tapahtuneesta, siitä 

että Daavid on voideltu kuninkaaksi.  

 

Tämän jälkeen Samuel palasi Ramaan. Entä Daavid? Muuttiko hän asumaan palatsiin? Luopuiko hän paimenen 

työstään? 

 

Kuva 4 -uudestaan 

Ei, hän palasi takaisin laitumille paimentamaan lampaitaan! EI ollut vielä aika nousta kuninkaaksi käytännössä. Mi-

ten tyytyväinen Jumalan täytyi olla nähdessään, miten Daavid toimi. Daavid ei nurissut eikä valittanut, kun hänet 

lähetettiin takaisin lampaiden luo. Ei hän sanonut ylpeällä äänellä: ”Minä olen nyt tärkeä mies, etsikää joku toinen 

paimentamaan lampaita!” Daavid jatkoi elämäänsä nöyrästi entiseen tapaan. Kerran koittaisi se päivä, jolloin hän 

olisi kuningas. 

 

Nurisetko sinä, että sun pitää tehdä aina vaan arkisia asioita, siivota ja tiskata, istua koulussa, leikata ruohoa tms. 

mikset vois päästä johonkin hienompaan nyt ja heti, eikä joskus vuosien päästä 

 

Siinäpä on sulle ja mullekin oppimista, nöyrästi tehdä niitä tehtäviä mitkä meille kuuluu ja odottaa Jumalaa, mitä ja 

milloin hän haluaa meidän elämässä tehdä. Mutta kuinka helposti me ylpistymme ja kuvittelemme olevamme pa-

rempi kuin mitä olemme ja teemme asioita oman aikataulun mukaan, eikä jakseta odottaa Jumalaa, toimitaan hä-

nen tahtonsa vastaisesti. Vai onko sinusta helppo odottaa Jumalaa, pitkiäkin aikoja? 

 

”Jumala näkee, että sydämesi on puhdas, koska Jeesus on pelastanut sinut – jos teet syntiä, sinun tulee tunnustaa 

se hänelle” -teksti 

Vaikka me jotka uskomme Jeesukseen, olemme saaneet syntimme anteeksi, meistä ei koskaan tule täysin synnittö-

miä ennen kuin vasta taivaassa. Ja se, että me toimitaan vastoin Jumalan tahtoa, tuhoaa meidän omaa elämää ja 

synnin takia suhteesi Jumalaan menee pilalle. Mitä on tehtävissä? Sinun ei tarvitse pyytää Jeesusta uudestaan pe-

lastamaan itseäsi, vaan voit tunnustaa syntisi Jumalalle. Hän haluaa, että, kerrot hänelle kaikki tekemäsi vääryydet. 

Raamattu sanoo: (1. Joh. 1:9). Ja sit niitä ei tartte sun muistella, eikä niitä Jumalakaan muistele. Saat elää iloisena 

ja vapaana.  

 

Siitä päivästä alkaen, kun Daavid voideltiin, Jumalan Henki tuli hänen päälleen ja pysyi hänen kanssaan. Jumala eli 

Daavidissa ja antoi hänelle voimaa tehdä niitä asioita, joita Jumala halusi hänen tekevän. Kun uskot Jeesukseen, 

Jumalan Pyhä Henki elää sinussa ja antaa sinulle voimaa totella ja elää Jumalan tahdon mukaan.  

Mutta eräs, jonka olisi pitänyt elää Jumalalle ja totella häntä, ei tehnyt niin. Hän oli kuningas Saul.  

 

Synti Saulin sydämessä kasvoi suuremmaksi ja suuremmaksi. Tämän takia Saul oli ajoittain hyvin vihainen ja hänen 

palvelijansa pelkäsivät, että hän tulisi hulluksi. Palvelijat saivat ajatuksen. He sanoivat kuninkaalle: ”Lähetä joku 

meistä etsimään taitavaa harpun soittajaa. Kun synkät ajatukset vaivaavat sinua, hän voisi soittaa musiikkia ja rau-

hoittaa hermojasi.” Kukahan sellainen mahtoi olla? 

 



Palvelija tiesi, että Daavid on taitava muusikko sekä muutenkin urhea ja viisas mies ja Jumala on hänen kanssaan. 

Ja Saul kutsui Daavidin luoksensa palatsiin.  

 

Kuva 4-1  

Saul piti Daavidista ja rakasti hänen soittoaan. Aina kun Saulilla oli paha olla, Daavid haettiin soittamaan hänelle.  

 

Miten erikoinen tilanne! Jumala oli hylännyt kuningas Saulin tämän syntien vuoksi. Koittaisi päivä, jolloin Saul ei 

saisi enää olla Israelin kuninkaana. Hänen paikkansa annettaisiin miehelle, joka istui hänen jalkojensa juuressa harp-

pua soittamassa eli Daavidille. Saul vaan ei tiennyt sitä!  

 

Toisella miehistä oli sydän, jonka Jumala tiesi olevan syntinen ja vääränlainen Jumalan silmissä, Eli Saulilla. Toisen, 

Daavidin, sydän taas oli Jumalan mielen mukainen.  

 

Mites se Jumala sanoikaan Samuelille: 1. Sam. 16:7 

Sanoit toiset ihmiset sulle mitä tahansa, ajatteli ne susta mitä tahansa. Niin muista, että Jumala näkee mitä sinä 

todella olet. Häneltä et voi piilotella mitään.  

 

Muista myös, että älä arvioi toisia ulkokuoren perusteella. Tutustu ihmiseen paremmin. Muista, että sinä et koskaan 

näe toisen ihmisen sisälle, hänen ajatuksiin tai tunteisiin.  Arvoista jokaista Jumalan luomana arvokkaana ihmisenä, 

näytti hän sun mielestä minkälaiselta tahansa. Tiedätkö, sä voit myös yllättyä.  

 

Kuva: Jeesus ja lapset 

Kun Jumala tänään katsoo sinun elämääsi, mitä hän näkee?  

Kun sä turvaat Jeesukseen, Jumala näkee sinussa Jeesuksen puhtauden. Sillä Jeesuksen tähden olet saanut kaiken 

anteeksi. Ja kun sinulla on Jeesus, sulla on kaikki mitä sä tarvitset. Nimittäin Daavidkin, joka rakasti Jumalaa, kirjoitta 

Psalmin, laulun, mikä löytyy Raamatusta, ja siinä hän sanoo, ”herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.” 

(ja vaikka tuntuis, että Jumala on hiljaa ja sä vaan aina pysyt ja pysty arkiaskareissasi, niin muista, että Jumalalla on 

sulle tärkeä tehtävä just nyt – ja tulevaisuudessa. Saat olla hänen käytössään nyt ja tiedä mihinkä seikkailuihin tu-

levaisuudessa pääsetkään. Hän tietää mitä sä tarvitset, mikä sulle on parasta jne.) 

Jos sä et ole vielä saanut syntejäsi anteeksi ja haluat saada anteeksi ja lähteä Jeesusta seuraamaan, se voi tapahtua 

tänään. Sillä anteeksiantamus on lahjaa: Jeesus on tehnyt jo kaiken sinun puolestasi. Sä voit rukoilla. Kiittää Jeesusta 

siitä, että hän on kuollut sinun puolestasi ja tunnustaa olevasi syntinen ja pyytää häneltä anteeksi. Jeesus varmasti 

kuulee rukouksesi ja siihen vastaa. Voit rukoilla missä vaan. 

Ja me voidaan rukoilla vaikka nyt.  

 

 

 


