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Israelin tuomari ja johtaja Samuel oli jo 
vanha. Hän nimitti poikansa Israelin 
tuomareiksi Jumalan  
palvelukseen. 



Mutta Samuelin pojat olivat pahoja.  He 
rakastivat rahaa ja käyttivät valtaansa  
hankkiakseen sitä  
epärehellisin  
keinoin. 



Israelin kansa kärsi poikien pahuuden 
tähden. He antoivat vääriä tuomioita.  



Ihmiset joutuivat maksamaan Samuelin 
pojille aina kun he tarvitsivat apua. 
                            Jotakin piti tehdä. 



Eräänä päivänä Israelin vanhimmat 
kokoontuivat yhteen ja pyysivät  
                             Samuelilta apua. 



“Anna meille kuningas meitä johtamaan,” 
vanhimmat vaativat. He eivät halunneet 
Samuelin pahojen poikien hallitsevan 
heitä.  He halusivat kuninkaan, niin kuin 
kaikilla heidän naapurikansoillaan oli. 



Samuel oli vihainen.  Israelilla oli jo  
kuningas!  Kaikkivaltias iankaikkinen  
Jumala hallitsi Israelia.  Hän oli kauan 
sitten vapauttanut heidät Egyptin 
orjuudesta, halkaissut Punaisenmeren, 
jotta he voisivat paeta.  



Sitten hän  
oli antanut  
heille kauniin  
maan, Israelin. 



Kun Samuel rukoili, Herra sanoi: “He 
eivät ole hylänneet sinua, mutta he ovat 
              hylänneet minut, kun eivät enää  
                                    halua pitää minua  
                                          kuninkaanaan. 



He ovat palvelleet muita jumalia.  
Kuuntele heitä ja valitse heille kuningas.” 



Jumala käski 
Samuelin 
varoittaa  
kansaa siitä, 
että maallinen 
kuningas 
verottaisi 
heitä; ottaisi 
haltuunsa 
heidän parhaat 
peltonsa ja 
viinitarhansa;... 



... ottaisi heidän 
poikansa  
 sotajoukkoihin-  
  sa; ja heidän  
  tyttärensä  
  joutuisivat  
  tekemään  
  työtä hänelle. 



  Mutta ihmiset   
   halusivat silti     
   kuninkaan.  



Jumala johdatti Samuelin 
nuoren miehen luo, joka   
               oli komea, ujo ja 
               PITKÄ – päätä 

           pitempi muita. 



Hänen nimensä oli Saul.  
Kun Samuel näki Saulin,   
         Herra sanoi: “Hän   
         tulee hallitsemaan 
            minun kansaani.” 



Tottelevaisena Samuel voiteli 
                        Saulin Israelin 

                           kuninkaaksi. Kun 
                       hän toi Saulin 
                       Israelin Kansa 

 eteen, he huusivat: 
“Kauan eläköön 

                                    kuningas!”  



Pian kuningas Saul joutui koetukselle. 
Ammonilaiset, jotka vihasivat Israelia, ... 

 



... saartoivat israelilaisen kaupungin ja 
uhkasivat puhkaista jokaisen miehen 
oikean silmän. Se oli julma suunnitelma! 



Kuningas Saul kuuli uutisen uhkauksesta.  
Hän kokosi armeijansa. 



Kun armeijat kohtasivat,  
Saul tuhosi ammonilaiset 
                ja vapautti  
                kaupungin.  
            Kuningas Saul  
            antoi Jumalalle  
            kunnian ja sanoi:  
       “... tänään Herra on  
        tuonut pelastuksen  
        Israelille!” 



Jumala antoi Saulille suuren voiton sinä 
päivänä. Mutta Saul ei aina tuottanut 
kunniaa Jumalalle. Eräänä päivänä ennen 
                             filistealaisia vastaan  
                                 käytävää taistelua  
                                 Saul toi uhrin  
                                     Jumalalle. 



Hän tiesi, että se oli Samuelin tehtävä.  
Hän tiesi, että Jumala halusi hänen 
odottavan Samuelin tuloa. Mutta Saul ei  
                                    totellut Jumalaa. 



Kun Samuel tuli paikalle, hän sanoi 
Saulille: “Olet tehnyt tyhmästi. … 



Et ole noudattanut Herran, Jumalasi, 
käskyä. Nyt kuninkuutesi ei enää  
                                          jatku.” 



Saulin mielestä se oli ehkä pieni synti.  
Mutta tottelemattomuus Jumalan  
                 edessä on aina vakava asia. 



Erään toisen kerran Jumala käski 
Saulia tuhoamaan  
amalekilaisten  
viholliskansan.                       Mutta Saul  
                                              yhdessä  
                                              muiden  
                                             kanssa antoi  
                                             Amalekin  
                                             kuningas  
                                             Agagin elää. 



He myös ottivat haltuunsa 
arvotavaraa,  
lampaita ja härkiä. 
                                              Saul sanoi,  
                                               että he 
                                               tekivät 
                                               niin, jotta 
                                               voisivat 
                                               uhrata ne 
                                               Herralle. 



Samuel sanoi Saulille: 
“Kuuliaisuus on parempi 
kuin uhri. Sinä olet 
hylännyt Herran sanan, 
ja Herra on hylännyt 
            kuninkuutesi.” 



Saul katui syntiään.  
Mutta se oli myöhäistä.  
Hän eli loppuelämänsä 
onnettomana, koska 
hän ei ollut totellut    
             Herraa. 



Komea mutta tyhmä kuningas 
 

 Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

1 Sam. 8-16 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan 
Jumalasta, joka on meidät luonut ja joka  

haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, 
mitä Hän kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus 
on kuolema, mutta Jumala rakastaa sinua niin 

paljon, että Hän lähetti ainoan poikansa, 
Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 

rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus 
nousi kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  
Jos uskot Jeesukseen ja pyydät Häneltä 

syntejäsi anteeksi, Hän tekee sen!  Hän tulee 
elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen  

kanssaan ikuisesti. 



Jos uskot, että tämä on totta, sano 
Jumalalle näin: Rakas Jeesus.  Uskon että 
sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, kuolit 
syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule 
elämääni ja anna minulle synnit anteeksi, 

jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin elää 
kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua 

olemaan Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun 
lapsenasi.  Aamen 

Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!  
Joh.3:16 
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