
Kuninkaan tottelemattomuus 1. Sam. 12-15  
(Kuvat: lastenmission Daavid -Jumalan mielen mukainen mies -materiaalit) 

 

Etsitään 1. Sam. 12 omista Raamatuista 

 

Kuva 1 

Hurraa, hurraa! Kauan eläköön kuningas! Vihdoinkin israelilaisilla oli oma kuningas! Saul ei ollut enää arka 

maanviljelijän poika. Hän oli kuningas ja kokosi ympärilleen suuren armeijan, 330 000 miestä ja kukisti am-

monilaiset, jotka olivat hyökänneet Israeliin. Kansa oli innoissaan, että heillä oli nyt kuningas, joka johti heitä 

taisteluissa.  

 

Kun taistelu oli voitettu, Samuel, jumalan mies kutsui kansan koolle Gilgaliin; Oli jälleen aika tuoda kansalle 

viesti Jumalalta.  Hän puhui heille mm. näin: 1. Sam. 12:13-15 (kuka lukee?) 

Jumalan viesti oli erittäin selvä. Raamatusta näemme, että tämä sama viesti koskee myös sinua ja minua: 

Jumalaa vastaan kapinoimisesta seuraa rangaistus, Jla itse varoittaa siitä.  

 

Ehkä ajattelet, että tottelemattomuus ei ole ollenkaan syntiä. Kyllä se on! Muistatko, mitä Eedenin puutar-

hassa tapahtui? > olivat tottelemattomia >Jumala joutui rankaisemaan heitä. >kaikki ihmiset ovat sen jälkeen 

olleet luonnostaan syntisiä. Kaikilla meillä on jo syntyessä mieli, joka ei halua totella Jumalaa. Raamattu kut-

suu meitä kaikkia ”tottelemattomuuden lapsiksi” (Ef. 2:2). Jos emme noudata Jumalan käskyä, se on syntiä. 

Miksi se on vakava asia?  

 

”Synnistä seuraa rangaistus” -teksti näkyviin 

Synnistä seuraa rangaistus. Sillä on aina seuraukset. Jos olet ilkeä, niin ei toiset halua olla sun kanssa. Jos aina 

valehtelet, toiset ei luota suhun. Mutta Jumala sanoo, että kaikesta väärästä kuuluu myös rangaistus. 

 

Ihmiset kuulivat Samuelin välittämän varoituksen. Samuel halusi kansan kuitenkin olevan täysin varma siitä, 

että hänen puheensa oli totta. Näin hän sanoi: 1. Sam. 12:16-17 ”Ukkosta ja sadetta?” kansa ajatteli. ”Tähän 

aikaan vuodesta ei koskaan sada.” Samuel oli välittänyt Jumalan varoituksen ja nyt hän rukoili.  

 

Kuva salamasta taivaalla (ei sisälly LM:n materiaaliin, netistä esim. löytyy) 

Ja sinä päivänä Jumala lähetti ukkosen ja sateen. Ihmiset olivat kauhuissaan. Tämä oli todellakin jumalan 

antama varoitus. Nyt kansa oli valmis kuuntelemaan, mitä Jumala sanoo. ”Olemme tehneet syntiä Jumalaa 

vastaan”, he huusivat. ”Rukoile puolestamme, että emme kuolisi.”  Kansa tiesi halunneensa kulkea omaa 

tietään Jumalan tien sijasta.  >”Älkää pelätkö! Palvelkaa Herraa kaikesta sydämestänne”, Samuel rohkaisi 

heitä. ”Herra on teidän kanssanne, koska hän on valinnut teidät omaksi kansakseen. Minäkin rukoilen teidän 

puolestanne ja opetan teille sen, mikä on hyvää ja oikein. Mutta muistakaa tämä: jos jatkatte pahoja teko-

janne, teidät ja kuninkaanne pyyhkäistään pois.” Jos ette tottele, niin teidät hävitetään!  

 

Minkä tähden Jumala on näin raju? Eiköhän rakasta ihmistä? Jumala on pyhä. Hän on puhdas ja täydellinen. 

Hän ei koskaan tee syntiä, Jumala ei koskaan salli syntiä siellä, missä hän on, eikä hän voi katsoa syntiä läpi 

sormien. Jumala ei koskaan sano, ettei muutama synti haittaa. Kaikesta synnistä on seurauksensa, sillä Jumala 

vihaa syntiä. Jumalan varoitus on vakava – hän tuomitsee synnin, vaikka rakastaakin äärettömästi ihmistä. 

Jumala kehottaa sinua kääntymään pois synnistä. Pyydä häntä antamaan sinulle anteeksi.  Tahdotko sinä 

toimia Jumalan tahdon mukaan? Jeesus antaa voiman. 

 



Jonkin aikaa israelilaiset muistivat Jumalan varoitukset. Kuningas Saul jatkoi kansan hallitsemista.  Aivan Is-

raelin naapurina asuivat filistealaiset, jotka olivat israelilaisten vihollisia. Nyt näytti siltä, että tulossa olisi erit-

täin raskas sota, koska filistealaiset olivat koonneet valtavan armeijan. Kun Saulin miehet näkivät kaikki nuo 

sotavaunut, hevosmiesten rivit ja tuhannet sotilaat, olivat he hyvin, hyvin peloissaan. Itse asiassa jotkut soti-

laista päättivät karata ennen taistelun alkua. He piiloutuivat luoliin, vuorille ja metsiin. Jopa ne, jotka pysyivät 

Saulin kanssa, vapisivat pelosta. He odottivat kuninkaansa aloitetta.  

 

Saul ei tiennyt, mitä tehdä! Hänen oli käsketty odottaa seitsemän päivää profeetta Samuelin tuloa. Samuelin 

piti uhrata polttouhri ja rukoilla ennen taistelun alkua. Kuninkaalla ei ollut oikeutta suorittaa uhrausta, sillä 

se oli Jumalan miehen, profeetan ja pappien tehtävä. Jumala oli antanut tarkat ohjeet siitä, kuka sai toimittaa 

uhrin. Mutta Saul ei jaksanut odottaa Samuelin tuloa, vaan lopulta hän meni ja toimitti uhrin itse.  > Ei kulunut 

kauaakaan, kun Samuel tuli, aivan kuten oli luvannutkin.  

 

Kuva 2 

”Mitä sinä olet tehnyt?” Samuel kysyi Saulilta. ”Voi, Samuel”, kuningas sanoi. ”Odotin monta päivää etkä sinä 

tullut. Sotilaani alkoivat paeta ja filistealaiset tulivat yhä lähemmäksi. En voinut odottaa enää yhtään kauem-

paa ja niin uhrasin polttouhrin itse.”  Samuel siihen: 1. Sam. 13:13-14 > ei jaksanut odottaa, toimi omin päin 

Samuel kääntyi ja meni pois.  

 

Kuningas Saulin tunnelmat olivat varmasti hyvin surulliset. Millaisia toiveita hänellä olikaan ollut urhean poi-

kansa Jonatanin varalle. Nyt Jonatanista ei koskaan tulisi kuningasta ja se oli Saulin syy. Hän sai rangaistuksen 

ja hän ansaitsi sen, koska oli ollut tottelematon Jumalalle eli hän oli tehnyt syntiä. Synnistä kuuluu rangaistus. 

 

Tiesitkö, että kuitenkaan jotkut ihmiset eivät saa rangaistusta synneistään? Keitä he ovat? Luettelen muuta-

mia mahdollisia vastauksia. Sinä voit kertoa, olenko oikeassa vai en.  

”Lasten synnistä ei tule seurauksia – oikein vai väärin?”  

Väärin, koska Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntisiä, lapsetkin, ja kaikesta synnistä seuraa rangaistus.  

”Jos ihminen on mielestään tarpeeksi hyvä Jumalalle ja lukee paljon Raamattua, hän voi välttyä synnin ran-

gaistukselta – oikein vai väärin?” Väärin, koska kukaan ei voi itse päästä eroon synnistä, ei edes lukemalla 

Raamattua. 

”Ihmiset, jotka uskovat Jeesukseen, eivät joudu kärsimään syntiensä ansaitsemaa rangaistusta – oikein vai 

väärin?” Oikein. Jeesukseen uskovat säästyvät rangaistukselta.  

 

Kuva Jeesus ristillä, tyhjä haut ”kiitä Jeesusta..” 

 

Sä, joka uskot Jeesukseen, tiedät, että Jeesus on kärsinyt rangaistuksen sun puolesta, että sinä saat olla va-

paa.  Mutta muistatko kiittää häntä siitä? Se, mitä Jeesus teki, ei ollut mikään pikkujuttu… Hän kantoi kaikki 

synnit ja niiden rangaistuksen. > siksi sun synnit pyyhitään pois, niin kuin niitä ei olisi ollutkaan, kun uskot 

Häneen. Tänäänkin saat uskoa syntisi anteeksi annetuiksi Jeesuksen ristin tähden.  

 

Saulin syntejä Jumala ei pyyhkinyt pois. Jumala antoi Saulin hallita kansaa monia vuosia, mutta ne eivät olleet 

onnellisia vuosia. Israel oli jatkuvasti sodassa filistealaisten ja amalekilaisten kanssa. Jumala oli luvannut, että 

jonakin päivänä amalekilaiset saisivat rangaistuksen (2. Moos. 17:8-16). He olivat monia vuosia aikaisemmin 

yrittäneet tuhota Jumalan kansan, israelilaiset, kun nämä vaelsivat Egyptistä nykyiseen maahansa. Nyt oli 

koittanut se aika, jolloin amalekilaiset saisivat rangaistuksen teoistaan.  

 

Eräänä päivänä Samuel tuli kuningas Saulin luo. Samuelilla oli kuninkaalle tällainen viesti Jumalalta: ”Näin 

sanoo Herra. Mene ja tuhoa amalekilaiset täysin. Hävitä ihmiset, eläimet, kaikki – älä jätä mitään eloon.”  



Joskus Jumala sallii kansoille kauheita kohtaloita maanpäällisessä elämässä. Pahinta on kuitenkin se, jos jou-

tuu ikuisesti eroon Jumalasta.  

 

Saul kokosi tuhansien sotilaiden armeijansa ja lähti sotaan. Amalekilaiset kukistettiin täysin. Saul oli tyytyväi-

nen itseensä. ”Olen tehnyt kaiken, mitä Jumala pyysi”, hän ajatteli itsekseen. Oliko Saul täysin noudattanut 

Jumalan ohjetta hävittää kaiken?  

 

Kuva 4 

Taistelun jälkeisenä yönä Samuel oli erittäin murheissaan. Hän ei kyennyt nukkumaan, vaan rukoili pitkin 

yötä. Jumala oli kertonut hänelle kuninkaan tottelemattomuudesta.  

 

Kuva 5 

Aikaisin seuraavana aamuna Samuel meni kuningas Saulin luo. Saul näytti olevan innoissaan. ”Olen täyttänyt 

Herran käskyn”, hän sanoi.  ”Jos näin on, niin mitä tämä lampaiden määkinä sitten on?” ihmetteli Samuel. 

”Entä lehmien ammuminen, joka tuolta kuuluu?” ”Ne on otettu amalekilaisilta. Sotilaiden mielestä parhaat 

lampaat ja karja kannatti säästää uhrattavaksi Jumalalle. Kaiken muun olemme tuhonneet.” ”Lopeta!” huusi 

Samuel. ”Jumala lähetti sinut hävittämään nuo pahat amalekilaiset täydellisesti. Mikset tehnyt niin?”  

 

Kuva 3 

”Mutta minähän tein niin”, vastasi kuningas Saul. ”Tuhosin heidät ja toin tänne kuningas Agagin. Miehet 

säästi parhaat eläimet uhrieläimiksi.” Voi Saul, mitä tulit tehneeksi! Jumala oli käskenyt tuhota kaiken, mikä 

kuului amalekilaisille, ja tuo käsky koski myös heidän kuningastaan.  

 

Saul oli ollut tottelematon Jumalalle, mutta ei myöntänyt sitä. Hän teeskenteli, että oli tehnyt, niin kuin oli 

käsketty, ja yritti syyttää toisia. Ehkä Saul ei ymmärtänyt tehneensä väärin. Ehkä hän kuvitteli tehneensä 

jotakin hyvää tuodessaan parhaat eläimet uhrattaviksi Jumalalle. Hän oli kuitenkin väärässä.  

 

Ehkä sinäkin olet toivonut, että Jumala tarkastelisi vain kaikkia hyviä puoliasi ja unohtaisi syntisi. Jumalan 

silmissä et kuitenkaan koskaan voi olla tarpeeksi hyvä, yritit miten kovasti tahansa. Mutta ainoastaan usko-

malla Jeesukseen kelpaat Jumalalle. Mitkään selityksen ja kiertelyt ei auta. Pitää nöyrtyä tunnustamaan syn-

nit ja vain ottaa vastaan anteeksiantamus.  

 

Etsitäänpä raamatusta Room. 6:23 Kuolema=ikuinen ero Jumalasta. Ilman Jeesusta ei ole elämää. Jeesuk-

sessa on elämä, anteeksiantamus, ilo ja rakkaus, syntien anteeksiantamus ja vapaus.  

 

Kuva 6 

Samuel kysyi Saulilta: 1. Sam. 15:22. Ja jatkoi, että ”Koska olet hylännyt Jumalan sanan, Jumala hylkää nyt 

sinut kuninkaana.”  

 

Kuningas Saul sanoi olevansa pahoillaan ja pyysi Samuelia antamaan hänelle anteeksi. Saul ei kuitenkaan 

todellisuudessa ollut pahoillaan. Edelleen tahtoi kulkea omia teitään. Hän pelkäsi vain sitä, mitä kansa ajat-

telisi ja mitä hänelle tapahtuisi. Saulin olisi kuulunut surmata kuningas Agag, mutta hän oli pitänyt tätä van-

kina näyttääkseen, että oli voittanut taistelussa amalekilaiset. Samuel otti miekan ja surmasi itse pahan ku-

ningas Agagin. Tämän jälkeen Samuel poistui Ramasta, eikä enää koskaan tullut Saulia tapaamaan. Hän oli 

kuitenkin hyvin surullinen. Hän itki Saulin synnin tähden. Jumala oli kovin suuttunut Sauliin ja käänsi Saulille 

selkänsä. Hän jätti Saulin ilman apuaan ja siunaustaan.  

 



On todella kauheata joutua eroon Jumalasta. Miksi Saulille kävi niin? Siksi, että hän ei totellut Jumalaa. Eikä 

nöyrtynyt sydämestään pyytämään anteeksi, kääntymään Jumalan puoleen, tottelemaan häntä jatkossa.  

 

Jumala toimii samoin jokaisen ihmisen kohdalla, joka ei halua vastaanottaa Jeesuksen lahjaa, pelastusta.  

Mutta onneksi on Jeesus, joka tänäänkin rakastaa sinua ja haluaa antaa sinulle kaiken anteeksi, jos sinä vain 

itse tahdot. Jeesus ei pakota ketään. Kun uskot Jeesukseen, sun ei tartte pelätä mitään rangaistusta. Saat 

iloita elämän lahjasta.  

 

Kuva pojasta rukoilemassa raamatun äärellä 

Jumala on Pyhä – Hän on täydellisen oikeudenmukainen - Mutta hän on myös täynnä rakkautta ja Hän on 

valmistanut pelastuksen Jeesuksessa.  (Laita näkyviin. Room. 6:23) 

 

Kiitä Jeesusta, joka on tehnyt kaiken puolestasi, kärsinyt rangaistuksesi, jotta sinä saat elämän.  

Olkoon Saul varoittavana esimerkkinä, ja muistutuksena Jumalan pyhyydestä. Mutta muistetaan tärkeim-

pänä asiana, että Jeesus kantaa sinua, hänen rakkautensa sinua kohtaan suurempi kuin sinun mokat. Hän 

antaa sinulle voimaa toimia oikein. Ilman häntä et voi mitään, mutta Hänessä voit kaiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


