
Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6)
Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro VT3_7/24
www.pyhäkoulu.fi
lapsille@luterilainen.com 11.1.2015
________________________________________________________________________________

DAAVID  JA  JOONATAN

”Miikal laski Daavidin alas ikkunasta; ja hän lähti pakoon ja pelastui.”

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka
b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Joonatan, Saulin poika, prinssi ja Miikal, Saulin tytär, Daavidin vaimo
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2. Itse kertomus Raamatusta
1 Sam. 18. ja 19. luku

Joonatanin ja Daavidin ystävyys
Saul otti Daavidin sinä päivänä luoksensa eikä sallinut hänen enää palata 
isänsä kotiin. Joonatan kiintyi kaikesta sielustaan Daavidiin, ja Joonatan 
rakasti häntä niin kuin omaa sieluansa. Joonatan teki liiton Daavidin kanssa. 
Joonatan riisui viitan (kuninkaallisen pukunsa), joka hänellä oli yllänsä, ja 
antoi sen Daavidille, ja samoin takkinsa, vieläpä miekkansa, jousensa ja 
vyönsä. 

Saulin kateus ja viha syttyy
Daavid lähti, minne vain Saul hänet lähetti, ja hän menestyi. Niin Saul asetti 
hänet sotamiesten päälliköksi, ja se oli mieleen kaikelle kansalle ja myös 
Saulin palvelijoille. Kun he olivat tulossa, silloin kun Daavid palasi takaisin 
surmattuansa filistealaisen, menivät naiset kaikista Israelin kaupungeista 
laulaen ja karkeloiden kuningas Saulia vastaan, riemuiten, vaskirumpuja ja 
kymbaaleja lyöden. Karkeloivat naiset virittivät laulun ja sanoivat: "Saul voitti 
tuhat, mutta Daavid kymmenentuhatta." Silloin Saul vihastui kovin, sillä hän 
pani sen puheen pahakseen, ja hän sanoi: "Daavidille he antavat kymmenen 
tuhatta, ja minulle he antavat tuhat; nyt puuttuu häneltä enää vain 
kuninkuus." Saul katsoi karsain silmin Daavidia siitä päivästä alkaen. 

Saul yrittää tappaa Daavidin
Seuraavana päivänä Jumalan lähettämä paha henki valtasi Saulin, niin että 
hän raivosi kotonansa; mutta Daavid soitteli, niin kuin muulloinkin joka 
päivä, ja Saulilla oli kädessänsä keihäs. Niin Saul heitti keihään ja ajatteli: 
"Minä keihästän Daavidin seinään." Mutta Daavid väisti häntä kaksi kertaa. 
Saul pelkäsi Daavidia, koska Herra oli hänen kanssansa, mutta oli poistunut 
Saulista. Sen tähden Saul toimitti hänet pois luotansa ja teki hänet 
tuhannenpäämieheksi; ja hän lähti ja tuli väen edellä. Daavid menestyi 
kaikilla teillään, ja Herra oli hänen kanssansa. Kun Saul näki, että hänellä oli 
niin suuri menestys, rupesi hän häntä kammomaan. Mutta koko Israel ja 
Juuda rakasti Daavidia, koska hän lähti ja tuli heidän edellänsä. 

Saul sanoi Daavidille: "Katso, vanhimman tyttäreni, Meerabin, minä annan 
sinulle vaimoksi; ole vain urhoollinen ja käy Herran sotia." Sillä Saul ajatteli: 
"Minun käteni älköön sattuko häneen, vaan sattukoon häneen filistealaisten 
käsi." Mutta Daavid vastasi Saulille: "Mikä minä olen, mikä on minun elämäni 
ja mikä on isäni suku Israelissa, että minä tulisin kuninkaan vävyksi?" Kun 
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aika tuli, että Saulin tytär Meerab oli annettava Daavidille, annettiinkin hänet 
vaimoksi meholalaiselle Adrielille. Mutta Saulin tytär Miikal rakasti Daavidia. 
Kun se ilmoitettiin Saulille, oli se hänelle mieleen. Sillä Saul ajatteli: "Minä 
annan hänet Daavidille, että hän tulisi hänelle ansaksi ja filistealaisten käsi 
sattuisi häneen." 

Daavidista tulee Saulin vävy = tyttären aviomies
Niin Saul sanoi Daavidille: "Nyt voit toisen kerran tulla minun vävykseni." 
Saul käski palvelijoitansa: "Puhukaa salaa Daavidille näin: 'Katso, kuningas on 
mieltynyt sinuun, ja kaikki hänen palvelijansa rakastavat sinua; sinun on nyt 
tultava kuninkaan vävyksi'." Niin Saulin palvelijat puhuivat nämä sanat 
Daavidille. Mutta Daavid sanoi: "Onko teidän mielestänne niin pieni asia tulla 
kuninkaan vävyksi? Minähän olen köyhä ja halpa mies." Saulin palvelijat 
ilmoittivat hänelle tämän, sanoen: "Näin on Daavid puhunut." Niin Saul sanoi: 
"Sanokaa Daavidille näin: 'Kuningas ei halua muuta morsiamenhintaa kuin 
sata filistealaisten esinahkaa, että kuninkaan vihollisille kostettaisiin'." Sillä 
Saul ajatteli kaataa Daavidin filistealaisten käden kautta. Kun hänen 
palvelijansa ilmoittivat tämän Daavidille, miellytti Daavidia tulla näin 
kuninkaan vävyksi; ja ennen kuin määräaika oli kulunut umpeen, nousi 
Daavid ja lähti miehineen ja kaatoi filistealaisia kaksisataa miestä. Daavid toi 
heidän esinahkansa, täyden määrän, kuninkaalle, tullaksensa kuninkaan 
vävyksi. Silloin Saul antoi tyttärensä Miikalin hänelle vaimoksi. Saul näki ja 
ymmärsi, että Herra oli Daavidin kanssa, ja Saulin tytär Miikal rakasti häntä. 
Niin Saul pelkäsi vielä enemmän Daavidia, ja Saulista tuli koko elinajakseen 
Daavidin vihamies. 

Joonatan puhuu Daavidista hyvää isälleen
Mutta filistealaisten ruhtinaat lähtivät sotaan; ja niin usein kuin he lähtivät 
sotaan, oli Daavidilla suurempi menestys kuin kaikilla muilla Saulin 
palvelijoilla, niin että hänen nimensä tuli sangen kuuluisaksi. Saul puhui 
pojallensa Joonatanille ja kaikille palvelijoillensa, että Daavid olisi surmattava. 
Mutta Saulin poika Joonatan oli suuresti mieltynyt Daavidiin. Sen tähden 
Joonatan ilmaisi sen Daavidille ja sanoi: "Minun isäni, Saul, koettaa saada 
sinut surmatuksi. Ole siis varuillasi huomenaamuna, kätkeydy ja pysy 
piilossa. Minä menen ja asetun isäni viereen kedolle, sinne, missä sinä olet, ja 
puhun sinusta isälleni; ja jos jotakin huomaan, niin minä ilmaisen sen sinulle." 

Niin Joonatan puhui hyvää Daavidista isällensä Saulille ja sanoi hänelle: 
"Älköön kuningas rikkoko palvelijaansa Daavidia vastaan, sillä hän ei ole 
rikkonut sinua vastaan, vaan hänen työnsä ovat olleet sinulle suureksi 
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hyödyksi. Hänhän pani henkensä kämmenelleen ja surmasi sen filistealaisen 
(Goljatin), ja niin Herra antoi suuren voiton koko Israelille; sinä olet itse 
nähnyt sen ja iloinnut. Miksi siis rikkoisit viatonta verta vastaan surmaamalla 
Daavidin syyttömästi?" Saul kuuli Joonatanin ääntä; ja Saul vannoi: "Niin totta 
kuin Herra elää, häntä ei surmata." Niin Joonatan kutsui Daavidin, ja Joonatan 
ilmoitti hänelle kaiken tämän. Sitten Joonatan vei Daavidin Saulin tykö, ja hän 
palveli häntä niin kuin ennenkin. 

Miikal auttaa Daavidia pakenemaan Saulia
Kun sitten sota alkoi uudestaan, lähti Daavid taistelemaan filistealaisia 
vastaan ja tuotti heille suuren tappion, niin että he pakenivat hänen edestään. 
Mutta Herran lähettämä paha henki tuli Sauliin, kun hän istui kotonaan 
keihäs kädessä ja Daavid soitteli. Niin Saul koetti keihästää Daavidin seinään; 
mutta hän väisti Saulia, ja tämä iski keihään seinään. Daavid pakeni ja 
pelastui sinä yönä. Niin Saul lähetti miehiä Daavidin kotiin vartioimaan häntä 
ja surmaamaan hänet aamulla. Mutta Daavidin vaimo Miikal ilmaisi sen 
Daavidille ja sanoi: "Jollet tänä yönä pelasta henkeäsi, niin sinä huomenna olet 
surman oma." Miikal laski Daavidin alas ikkunasta; ja hän lähti pakoon ja 
pelastui. 

Miikalin juoni paljastuu
Sitten Miikal otti kotijumalan ja asetti sen vuoteeseen, ja levitettyään 
vuohenkarvoista tehdyn kärpäsverkon sen pään yli hän peitti sen vaatteella. 
Kun Saul lähetti miehiä ottamaan Daavidia, sanoi Miikal: "Hän on sairas." 
Niin Saul lähetti miehiä katsomaan Daavidia, sanoen: "Tuokaa hänet 
vuoteessa tänne minun luokseni surmattavaksi." Mutta kun miehet tulivat 
sisälle, niin katso, vuoteessa olikin kotijumala, vuohenkarvoista tehty 
kärpäsverkko pään päällä. Niin Saul sanoi Miikalille: "Miksi sinä olet minut 
näin pettänyt ja olet päästänyt minun vihamieheni pelastumaan?" Miikal 
vastasi Saulille: "Hän sanoi minulle: 'Päästä minut, muutoin minä surmaan 
sinut'." Kun Daavid oli paennut ja pelastunut, meni hän Samuelin luo 
Raamaan ja kertoi hänelle kaikki, mitä Saul oli hänelle tehnyt. Daavid ja 
Samuel menivät Naajotiin ja jäivät sinne. 

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Joonatanin ja Daavidin ystävyys on meille hyvä esimerkki. Joonatan olisi 
voinut olla kateellinen Daavidille, sillä näyttihän siltä, että Daavid veisi 
Joonatanilta prinssin aseman. Mutta Joonatan ei kadehtinut vaan rakasti 
Daavidia. Daavid ei puolestaan tavoitellut prinssin asemaa. Molemmat 
tyytyivät Jumalan tahtoon ja luottivat siihen, miten Jumala johti asioita.
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Jos sinulla on hyvä ystävä, pidä hänestä kiinni ja pysy itse hänen uskollisena 
ystävänään. Älä koskaan petä hänen luottamustaan. Hyvä ystävyys saattaa 
kestää eliniän. Se on Jumalan lahja. Jeesus on meidän kaikkien paras 
ystävämme. Hän antoi henkensä pelastaakseen meidät iankaikkisesti. Hän ei 
meitä hylkää eikä jätä.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Raahab auttoi vakoilijoita pakoon VT2_15.

5. Opeteltava Raamatun lause
Ystävä rakastaa ainiaan ja veli syntyy varaksi hädässä. Sananl. 17:17.

6. Lauluehdotus VK 315 (UVK 273) 
Jeesus parhain ystäväni, jonk’ ei ole vertaista,
auta etten ikänäni hylkää sua, en unhota.
Ken mun saisi riistetyksi kädestäsi milloinkaan.
Tahto meillä olkoon yksi nyt ja taivaas ainiaan.

7. Tehtäviä / kysymyksiä
Keskustelkaa siitä, millainen on hyvä ystävä:

Ottaa osaa toisen iloon ja suruun
seisoo rinnalla ja suojaa sitä, joka on hädässä
puolustaa ja edustaa ystäväänsä, kun toiset parjaavat
varottaa vaarasta ja vahingosta
ei kadehdi
antaa hyviä neuvoja

8. Muuta huomioon otettavaa
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