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SAULISTA  TULEE  ENSIMMÄINEN  KUNINGAS

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Saul oli kuninkaana n. vuonna 1032 – 1012 eKr.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Saul, kaunis, pitkä nuori mies, jonka isä oli Kiis, Benjaminin sukukunnasta, 
varakas mies (Abielin poika, joka oli Serorin poika, joka Bekoratin poika, joka 
Afiahin poika, joka erään benjaminilaisen miehen poika.) Huomaa, että 
Saulista ei sanota, että hän oli Herraa pelkääväinen.
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Samuel, profeetta, jota nimitetään näkijäksi. Näkijä oli profeetan varhaisempi 
nimitys. Se johtui siitä, että Jumala näytti heille tulevia tapahtumia, jotka he 
sitten kertoivat. He siis näkivät tapahtuvan sellaista, mikä tapahtui vasta 
tulevaisuudessa.

d) Vieraat termit
Voideltu. Vanhassa liitossa voideltiin ylimmäiset papit, profeetat ja kuninkaat 
virkaansa. Vapahtaja voideltiin Pyhällä Hengellä virkaansa. Puhutaan hänen 
kolmesta virastaan. Ylimmäisenä pappina hän uhrasi itsensä syntiuhrina 
kaikkien edestä ja maksoi koko maailman syntivelan. Profeettana hän on 
tuonut meille Jumalan sanan ja ilmoittanut hänen armollisen tahtonsa. 
Kuninkaana hän on Jumalan valtakunnan kuningas ja hallitsee kaikkea 
erityisesti uskoviaan eli Seurakuntaansa.

2. Itse kertomus Raamatusta
1. Sam. 9. luku

Benjaminissa oli mies, hyvin varakas, nimeltä Kiis, Hänellä oli poika, nimeltä 
Saul, nuori, kaunis mies. Israelilaisten joukossa ei ollut kauniimpaa miestä 
kuin hän: hän oli päätänsä pitempi kaikkea kansaa. 

Kiisin aasit kateissa
Kiisiltä, Saulin isältä, olivat aasintammat joutuneet kateisiin, ja Kiis sanoi 
pojallensa Saulille: "Ota palvelijoista joku mukaasi, nouse ja mene etsimään 
aasintammoja." 

Niin Saul kulki Efraimin vuoriston halki, ja hän kulki Salisan maan halki; 
mutta he eivät löytäneet niitä. He kulkivat Saalimin maan halki, eikä niitä 
ollut sielläkään; sitten he kulkivat Benjaminin maan halki eivätkä löytäneet 
niitä. Kun he olivat tulleet Suufin maahan, sanoi Saul palvelijallensa, joka 
hänellä oli mukanaan: "Tule, palatkaamme kotiin; muutoin isäni käy 
levottomaksi meidän tähtemme ja jättää mielestään aasintammat." Mutta 
palvelija sanoi Saulille: "Katso, tässä kaupungissa on Jumalan mies, arvossa 
pidetty mies; kaikki, mitä hän sanoo, se varmasti toteutuu. Menkäämme nyt 
sinne; kenties hän ilmaisee meille jotakin matkasta, jolla olemme." Niin Saul 
sanoi palvelijallensa: "Jos menemme sinne, niin mitä me viemme sille 
miehelle? Sillä leipä on loppunut repuistamme, eikä meillä ole muutakaan 
lahjaa vietäväksi Jumalan miehelle. Vai onko meillä mitään?" Palvelija vastasi 
vielä Saulille: "Katso, tässä on minulla neljännes sekeliä hopeata; minä annan 
sen Jumalan miehelle, että hän ilmaisisi meille jotakin matkastamme."
- Muinoin sanottiin Israelissa, kun mentiin kysymään Jumalalta, näin: "Tulkaa, 
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menkäämme näkijän luo." Sillä sitä, jota nyt sanotaan profeetaksi, kutsuttiin 
muinoin näkijäksi. - Saul vastasi palvelijallensa: "Puheesi on hyvä; tule, 
menkäämme." 

He menivät kaupunkiin, jossa Jumalan mies (Samuel) oli. Kun he nousivat 
rinnettä ylös kaupunkiin, kohtasivat he tyttöjä, jotka olivat menossa vettä 
ammentamaan. Näiltä he kysyivät: "Onko näkijä täällä?" Nämä vastasivat 
heille ja sanoivat: "On, katso, hän on tuolla edessäpäin. Riennä, sillä hän on 
juuri nyt tullut kaupunkiin, koska kansalla tänä päivänä on teurasuhrit 
uhrikukkulalla. Kun tulette kaupunkiin, tapaatte hänet, ennen kuin hän 
menee uhrikukkulalle aterioimaan; sillä kansa ei aterioi, ennen kuin hän tulee. 
Kun hän on siunannut uhrin, sitten vasta kutsuvieraat aterioivat. Menkää siis 
sinne, sillä juuri nyt te hänet tapaatte." 

Saul aterioi Samuelin kanssa
Saul ja hänen palvelijansa menivät kaupunkiin. Kun he tulivat kaupunkiin, 
niin Samuel tuli heitä vastaan menossa uhrikukkulalle. Mutta päivää ennen 
Saulin tuloa oli Herra ilmoittanut ja sanonut Samuelille: "Huomenna tähän 
aikaan minä lähetän sinun tykösi miehen Benjaminin maasta. Voitele hänet 
minun kansani Israelin ruhtinaaksi. Hän on vapauttava minun kansani 
filistealaisten käsistä. Sillä minä olen katsonut kansani puoleen, sen huuto on 
tullut minun eteeni." Kun Samuel näki Saulin, ilmoitti Herra hänelle: "Katso, 
tässä on mies, josta minä olen sinulle sanonut: 'Tämä on vallitseva minun 
kansaani'."

Saul meni Samuelin tykö keskelle porttia ja sanoi: "Sano minulle, missä on 
näkijän asunto?" Samuel vastasi Saulille: "Minä olen näkijä. Mene minun 
edelläni uhrikukkulalle. Aterioikaa tänä päivänä minun kanssani; 
huomenaamuna minä päästän sinut menemään, ja kaikki, mitä sinulla on 
sydämelläsi, minä selvitän sinulle. Äläkä enää ole huolissasi aasintammoista, 
jotka ovat olleet sinulta kateissa kolme päivää, sillä ne ovat löytyneet. Kenen 
on kaikki, mitä kallisarvoisinta Israelissa on, jollei sinun ja kaiken sinun isäsi 
perheen?" Saul vastasi: "Minähän olen benjaminilainen, olen sukukunnasta, 
joka on Israelin pienimpiä, ja minun sukuni on vähäisin kaikista Benjaminin 
sukukunnan suvuista. Miksi puhut minulle näin?" 

Mutta Samuel otti Saulin palvelijoinensa ja vei heidät ruokailuhuoneeseen ja 
antoi heille ylimmän sijan kutsuvierasten joukossa, joita oli noin 
kolmekymmentä miestä. Samuel sanoi keittäjälle: "Tuo tänne se kappale, 
jonka minä sinulle annoin ja josta minä sinulle sanoin: 'Pane se syrjään'." Niin 
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keittäjä otti reiden, ja mitä siihen kuului, ja pani sen Saulin eteen. Samuel 
sanoi: "Katso, tässä pannaan sinun eteesi se, mikä on varattu; syö siitä. Sillä 
juuri täksi hetkeksi se säästettiin sinua varten, kun minä sanoin: 'Minä olen 
kutsunut kansan.'" Saul aterioi Samuelin kanssa sinä päivänä. 

Samuel voitelee Saulin kuninkaaksi
1 Sam. 10. luku

Kun he sitten olivat tulleet uhrikukkulalta alas kaupunkiin, puhui hän
(Samuel) Saulin kanssa katolla. He nousivat varhain. Niin Samuel aamun 
sarastaessa kutsui Saulia katolta ja sanoi: "Nouse, minä lähden saattamaan 
sinua." Saul nousi, ja hän ja Samuel menivät yhdessä ulos. Kun he tulivat alas 
kaupungin laitaan, sanoi Samuel Saulille: "Sano palvelijalle, että hän menee 
meidän edellämme" - ja tämä meni edelle - "mutta pysähdy sinä hetkeksi 
tähän, niin minä julistan sinulle Jumalan sanan." 

Silloin Samuel otti öljyastian, vuodatti öljyä hänen päähänsä, suuteli häntä ja 
sanoi: "Katso, Herra on voidellut sinut perintöosansa ruhtinaaksi. Kun sinä 
tänä päivänä lähdet minun luotani, kohtaat sinä Raakelin haudan luona 
Selsahissa Benjaminin rajalla kaksi miestä; ne sanovat sinulle: 'Aasintammat, 
joita olet lähtenyt etsimään, ovat löytyneet. Isäsi on heittänyt mielestään 
aasintammat, kun on levoton teidän tähtenne ja sanoo: Mitä minä voisin tehdä 
poikani avuksi?' Kun menet siitä edemmäksi ja tulet Taaborin tammelle, tulee 
siellä sinua vastaan kolme miestä menossa Jumalan eteen Beeteliin. Yksi 
kantaa kolmea vohlaa, toinen kantaa kolmea leipäkakkua, ja kolmas kantaa 
viinileiliä. He tervehtivät sinua ja antavat sinulle kaksi leipää; ota ne heiltä. 

Sen jälkeen sinä tulet Jumalan Gibeaan, jossa filistealaisten maaherrat ovat. 
Tullessasi sinne kaupunkiin sinä kohtaat joukon profeettoja, jotka tulevat alas 
uhrikukkulalta hurmoksissaan, harppu, vaskirumpu, huilu ja kannel 
edellänsä. Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niin kuin 
hekin; ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Kun nämä ennusmerkit käyvät toteen, 
niin tee, mikä tehtäväksesi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Mene sitten 
minun edelläni Gilgaliin, niin minä tulen sinne sinun luoksesi uhraamaan 
polttouhreja ja yhteysuhreja; odota seitsemän päivää, kunnes minä tulen 
sinun luoksesi ja ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä." 

Kaikki ennusmerkit toteutuvat
Kun Saul käänsi selkänsä lähteäksensä Samuelin luota, muutti Jumala hänen 
sydämensä; ja kaikki nämä ennusmerkit kävivät sinä päivänä toteen. Kun he 
tulivat sinne, Gibeaan, niin katso, joukko profeettoja tuli häntä vastaan. Silloin 
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Jumalan henki tuli häneen, ja hänkin joutui hurmoksiin heidän keskellänsä. 
Kun kaikki, jotka ennestään tunsivat hänet, näkivät hänet hurmoksissa niin
kuin profeetatkin, sanoivat he toisillensa: "Mikä Kiisin pojalle on tullut? Onko 
Saulkin profeettain joukossa?" Mutta eräs sikäläisistä miehistä vastasi ja sanoi: 
"Kuka sitten heidän isänsä on?" - Niin tuli sananlaskuksi: "Onko Saulkin 
profeettain joukossa?" 

Päästyään hurmoksista hän meni uhrikukkulalle. Saulin setä kysyi häneltä ja 
hänen palvelijaltansa: "Missä te olette käyneet?" Hän vastasi: "Aasintammoja 
etsimässä. Mutta kun emme niitä missään nähneet, menimme Samuelin tykö." 
Silloin Saulin setä sanoi: "Kerro minulle, mitä Samuel teille sanoi." Saul vastasi 
sedällensä: "Hän ilmoitti meille aasintammain löytyneen." Mutta mitä Samuel 
oli sanonut kuninkuudesta, sitä hän ei hänelle kertonut. 

Kansa saa kuninkaan
Sitten Samuel kutsui kansan koolle Herran eteen Mispaan. Hän sanoi 
israelilaisille: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Minä johdatin Israelin 
Egyptistä, ja minä vapautin teidät egyptiläisten käsistä sekä kaikkien niiden 
valtakuntien käsistä, jotka teitä sortivat. Mutta nyt te olette pitäneet halpana 
Jumalanne, joka on auttanut teidät kaikista onnettomuuksistanne ja 
ahdingoistanne, ja olette sanoneet hänelle: 'Aseta meille kuningas.' Asettukaa 
siis Herran eteen sukukunnittain ja suvuittain." Niin Samuel antoi kaikkien 
Israelin sukukuntien astua esiin; ja arpa osui Benjaminin sukukuntaan. Kun 
hän sitten antoi Benjaminin sukukunnan astua esiin suvuittain, osui arpa 
Matrin sukuun; sen jälkeen osui arpa Sauliin, Kiisin poikaan. Mutta kun häntä 
etsittiin, ei häntä löydetty. Silloin he kysyivät vielä kerran Herralta: "Onko 
ketään muuta vielä tullut tänne?" Herra vastasi: "Katso, hän on piiloutunut 
kuormastoon." Niin he juoksivat ja toivat hänet sieltä, ja kun hän asettui 
kansan keskelle, niin hän oli päätänsä pitempi kaikkea kansaa. Samuel sanoi 
kaikelle kansalle: "Näettekö, kenen Herra on valinnut; sillä ei ole hänen 
vertaistansa koko kansan joukossa." Niin koko kansa riemuitsi huutaen: 
"Eläköön kuningas!" Samuel julisti kansalle kuninkuuden oikeudet, kirjoitti ne 
kirjaan ja asetti sen Herran eteen. Sitten Samuel päästi kaiken kansan 
menemään, kunkin kotiinsa. Myös Saul meni kotiinsa Gibeaan, ja hänen 
kanssaan meni sotaväki, ne, joiden sydämiä Jumala oli koskettanut. 

Kaikki eivät kannattaneet Saulia
Mutta kelvottomat miehet sanoivat: "Mitä apua meillä tästä on?" Nämä 
halveksivat häntä eivätkä tuoneet hänelle mitään lahjoja; mutta hän ei 
virkkanut mitään.
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3. Kertomuksen keskeinen opetus
Kaikki tapahtui niin kuin Jumala oli sanonut/suunnitellut. Kansa oli hylännyt 
Jumalan, oikean kuninkaansa, ja Jumala oli sallinut heidän saada 
kuninkaakseen Saulin. Kuulemme seuraavina pyhinä, mihin tämä johti.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Profeetta Samuel voiteli Saulin ja myöhemmin Daavidin kuninkaaksi. Pappi 
Saadok otti öljysarven majasta ja voiteli Salomon. 1 Kun. 1:39. Myös muita 
kuninkaita voideltiin tehtäväänsä: Hasael Aramin kuninkaaksi, Jeehu Israelin 
kuninkaaksi ja Koores (Jes. 45:1) Persian kuningas.

Arpaa heitettiin myös, kun etsittiin syyllistä varkauteen, jonka Aakan oli 
tehnyt. Katso: uurim ja tummim VT2_14B. Jumala oli Vanhan liiton aikana 
liittänyt arvanheittoon ihmeensä, niin että se toi totuuden esille. Nykyisin 
tuomioiden pitää perustua näyttöön ja todisteisiin eikä syyllisyyttä tai 
muutakaan asiaa saa ratkaista arvalla.

5. Opeteltava Raamatun lause
Jumala on minun kuninkaani ammoisista ajoista, hän toimittaa pelastuksen 
maan päällä. Ps. 74:12.

6. Lauluehdotus
Näin adventin aikaan voisimme laulaa virren 2 (UVK 2)

Avaja porttis, ovesi. Käy Herraas vastaan nöyrästi.
Kun itse taivaan kuningas sun tahtoo olla vierahas. 
Suo ilovirtes kaikua. On siitä riemu taivaassa. 
Nyt olkoon kiitos Jeesuksen, kun saapuu luokse syntisen.

Autuas kansa, kaupunki, kuhunka Jeesus tuleepi. 
Siell' aina rauha, rakkaus, miss' Jeesuksen on asumus. 
Hän tullessansa armon tuo. Neuvoissa, töissä avun suo. 
Nyt olkoon kiitos Jeesuksen, kun saapuu luokse syntisen.

Käy, Herra Jeesus, luokseni. Tee sydämeeni majasi. 
Sä sinne armo, autuus tuo. Sun asuntos sen olla suo. 
Mua iloon taivaan johdata, ett’ luonas saan ain asua. 
Jo kohta Herra saapuukin. Niin, amen, Jeesus rakkahin.

Georg Weissel (saks.), 1590-1635, sävel Ruotsista 1697
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7. Tehtäviä / kysymyksiä
Missä tutussa virressä on sanat: Vain heinät on sun vuoteenas, Oi Herra, 
taivaan kuningas, vaikk' eivät kultavaattehet Sun oisi valtas arvoiset.

8. Muuta huomioon otettavaa
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