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SIMSON

1. Kertomuksen taustatietoja
Tänään kuulemme kertomuksen Simsonista. Ensin lyhyt yleiskuvaus, kenestä 
on kysymys: Lähde DigiIRT: 

Simson, Maanoahin poika, Daanin sukukuntaa, viimeinen Tuomarien kirjassa 
mainituista kahdestatoista tuomarista. 

Jumala oli antanut israelilaisille lupaamansa maan filistealaisten käsiin 40 
vuodeksi kurittaakseen kansaansa, kun nämä palvoivat epäjumalia. Simson 
oli tuona aikana tuomarina Israelissa kaksikymmentä vuotta.

Simson oli Jumalan nasiiri äitinsä kohdusta kuolemaansa asti. Hänellä oli 
yliluonnolliset ruumiinvoimat, joista oli etua hänen käydessään yhteenottoja 
filistealaisten kanssa. Vastustajien onnistui kuitenkin viimein päästä selville 
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hänen voimansa salaisuudesta. He vangitsivat Simsonin, puhkaisivat hänen 
silmänsä ja panivat hänet orjantyöhön. 

Daagonin (filistealaisten palvoma epäjumala) temppelissä pidetyssä 
uhrijuhlassa, johon Simson oli tuotu hauskuuttamaan kansaa, hän sai 
kuitenkin voimansa takaisin ja suoritti viimeisen suuren urotyönsä. Hän 
kaatoi käsivoimin epäjumalantemppelin kaksi keskipylvästä ja sai 
rakennuksen luhistumaan. Paitsi Simson itse myös tuhansittain filistealaisia 
sai surmansa, niin että tämä voitto oli suurempi kuin mikään hänen 
aikaisempi voittonsa. Simson haudattiin isänsä hautaan.”

a) Kertomuksen tapahtumapaikka

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Simsonin jälkeen tuomareina toimivat vielä pappi Eeli ja profeetta Samuel.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Maanoah – Simsonin isä ja hänen vaimonsa, jonka nimeä ei mainita.
Simsonin 1. vaimo, filistealainen nainen ja hänen isänsä eli Simsonin appi.
Delila, nainen, joka kavaltaa filistealaisille Simsonin voiman

d) Outoja termejä
Nasiiri. Sana tarkoittaa "erotettu". Nasiirilupauksen kautta henkilö vihkiytyi 
Herralle. Jumala asetti Mooseksen laissa tiettyjä sääntöjä nasiirille: hänen oli 
pidättäydyttävä viinistä ja väkijuomasta, partaveitsi ei saanut koskettaa hänen 
päätänsä, hän ei saanut mennä kuolleen luo. (4 Moos. 6) — Jotkut olivat 
nasiireja vain määrätyn ajan (Paavali, Apt. 18:18). Kun aika päättyi, he jälleen 
käyttivät partaveistä. Mutta Simson, Samuel ja Johannes Kastaja olivat 
nasiireja koko elämänsä ajan. Pitkä tukka oli näkyvä merkki siitä, että nasiiri 
oli vihkiytynyt Herralle.

2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Kertomus Simsonista on pitkä. Voit lukea sen kokonaisuudessaan Tuomarien 
kirjan luvuista 13 – 16. Luemme siitä nyt kaksi osaa tarkemmin: Simsonin 
syntymä ja Simsonin viimeinen voitto filistealaisista ja heidän epäjumalastaan.

Simsonin syntymä Tuom. 13: 1 – 25.
Kun israelilaiset taas tekivät sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä, niin Herra 
antoi heidät filistealaisten käsiin neljäksikymmeneksi vuodeksi. Sorassa 
(Soran kaupungissa) oli mies, Daanin sukukuntaa, nimeltä Maanoah; hänen 
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vaimonsa oli hedelmätön eikä ollut synnyttänyt. Silloin ilmestyi Herran enkeli 
vaimolle ja sanoi hänelle: "Katso, sinä olet hedelmätön etkä ole synnyttänyt, 
mutta sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Varo siis, ettet juo viiniä ja 
väkijuomaa etkä syö mitään saastaista. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan; 
partaveitsi älköön koskettako hänen päätänsä, sillä poika on oleva Jumalan 
nasiiri äitinsä kohdusta asti, ja hän on aloittava Israelin vapauttamisen 
filistealaisten käsistä." 

Niin vaimo meni ja sanoi miehelleen näin: "Jumalan mies tuli minun luokseni; 
hän oli näöltään niin kuin Jumalan enkeli, hyvin pelättävä. En kysynyt 
häneltä, mistä hän oli, eikä hän ilmaissut minulle nimeänsä. Hän sanoi 
minulle: 'Katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan; älä siis juo viiniä ja 
väkijuomaa äläkä syö mitään saastaista, sillä poika on oleva Jumalan nasiiri 
äitinsä kohdusta aina kuolinpäiväänsä asti.'" Silloin Maanoah rukoili Herraa ja 
sanoi: "Oi Herra, salli Jumalan miehen, jonka lähetit, vielä tulla luoksemme 
opettamaan meille, mitä meidän on tehtävä pojalle, joka on syntyvä." 

Jumala kuuli Maanoahin rukouksen, ja Jumalan enkeli tuli jälleen vaimon luo, 
kun tämä istui kedolla; ja Maanoah, hänen miehensä, ei ollut hänen kanssaan.  
Niin vaimo juoksi nopeasti ilmoittamaan miehellensä ja sanoi hänelle: "Katso, 
sama mies, joka äsken kävi luonani, ilmestyi minulle." Maanoah nousi ja 
seurasi vaimoaan. Kun hän tuli miehen luo, sanoi hän tälle: "Sinäkö olet se 
mies, joka puhuttelit tätä vaimoa?" Hän vastasi: "Minä." Silloin Maanoah 
sanoi: "Kun sanasi käy toteen, miten sitten on meneteltävä pojan kanssa ja 
mitä hänelle on tehtävä?" Herran enkeli sanoi Maanoahille: "Varokoon vaimo 
kaikkea, mistä minä olen hänelle puhunut: Älköön syökö mitään, mikä 
viiniköynnöksestä tulee, viiniä ja väkijuomaa hän älköön juoko älköönkä 
syökö mitään saastaista. Noudattakoon hän kaikkea, mitä minä olen käskenyt 
hänen noudattaa." Maanoah sanoi Herran enkelille: "Salli meidän pidättää 
sinua valmistaaksemme sinulle vohlan." Mutta Herran enkeli vastasi 
Maanoahille: "Vaikka sinä pidättäisitkin minut, en minä kuitenkaan söisi 
sinun ruokaasi; mutta jos tahdot valmistaa polttouhrin, niin uhraa se 
Herralle." Sillä Maanoah ei tiennyt häntä Herran enkeliksi. Niin Maanoah 
sanoi Herran enkelille: "Mikä on sinun nimesi, kunnioittaaksemme sinua, kun 
sinun sanasi käy toteen?" Herran enkeli vastasi hänelle: "Minkä tähden kysyt 
minun nimeäni? Se on ihmeellinen." Niin Maanoah otti vohlan ja ruokauhrin 
ja uhrasi sen kalliolla Herralle. Herra teki ihmeen Maanoahin ja hänen 
vaimonsa nähden: liekin kohotessa alttarilta taivasta kohti kohosi Herran 
enkeli alttarin liekissä ylös Maanoahin ja hänen vaimonsa nähden, ja he 
heittäytyivät kasvoilleen maahan; eikä Herran enkeli enää ilmestynyt 



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 4(8)
Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2_23/28
www.pyhäkoulu.fi
lapsille@luterilainen.com 4.5.2014
________________________________________________________________________________

Maanoahille ja hänen vaimollensa. Nyt Maanoah tiesi hänet Herran enkeliksi. 
Niin Maanoah sanoi vaimolleen: "Me olemme kuoleman omat, sillä olemme 
nähneet Jumalan." Mutta hänen vaimonsa vastasi hänelle: "Jos Herra tahtoisi 
surmata meidät, ei hän olisi ottanut meiltä vastaan polttouhria ja ruokauhria 
eikä antanut meidän nähdä tätä kaikkea eikä antanut meidän juuri nyt tätä 
kuulla." Vaimo synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Simson; ja poika kasvoi, 
ja Herra siunasi häntä. Herran henki alkoi hänessä vaikuttaa Daanin leirissä, 
Soran ja Estaolin välillä.

Jumala antoi Simsonille ihmeelliset voimat, joilla hän taisteli filistealaisia vastaan
Tuomarien kirjan luvuissa 14 ja 15 kerrotaan, kuinka suuret voimat Simsonilla 
oli. Hän mm. repäisi vastaan tulleen leijonan paljain käsin. 

Simson otti itselleen filistealaisen vaimon. Vaimon isä antoi kuitenkin 
tyttärensä sulhaspojalle. Tästä Simson raivostui. Simson meni ja pyydysti 
kolmesataa kettua. Hän otti tulisoihtuja, sitoi aina kaksi häntää yhteen ja asetti 
tulisoihdun kunkin häntäparin väliin. Sitten hän sytytti tulisoihdut ja päästi 
ketut menemään filistealaisten viljapeltoihin; näin hän sytytti palamaan sekä 
kuhilaat että kasvavan viljan, viinitarhat ja öljypuut. Niin filistealaiset 
kysyivät: "Kuka tämän on tehnyt?" Vastattiin: "Simson, timnalaisen vävy, 
koska tämä otti hänen vaimonsa ja antoi sen hänen sulhaspojalleen." Niin 
filistealaiset menivät ja polttivat sekä vaimon että hänen isänsä tulessa. Mutta 
Simson sanoi heille: "Koska te näin teette, niin totisesti minä en lakkaa, ennen
kuin olen kostanut teille." Sen jälkeen Simson löi kuoliaaksi 1000 miestä 
pelkällä aasin leukaluulla.

Simson rakastuu Delilaan Tuom. 16: 4 -
Sen jälkeen Simson rakastui erääseen Soorekin laaksossa asuvaan naiseen, 
jonka nimi oli Delila. 

Niin filistealaisten ruhtinaat tulivat naisen luo ja sanoivat hänelle: "Viekoittele 
hänet (Simson) ja ota selko, missä hänen suuri voimansa on ja miten voisimme 
voittaa hänet, että saisimme hänet sidotuksi ja masennetuksi; niin me 
annamme sinulle kukin tuhat ja sata hopeasekeliä." Silloin Delila sanoi 
Simsonille: "Ilmaise minulle, missä sinun suuri voimasi on ja miten sinut 
voidaan sitoa ja masentaa." 

Kolme kertaa Simson kertoi Delialle, missä hänen suuri voimansa on, mutta 
ne kaikki osoittautuivat vääriksi. (Lue Tuom. 16: 
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Simson paljastaa Delilalle, miten hänestä tulee heikko Tuom. 16: 15 -
Delila sanoi Simsonille: "Kuinka sinä saatat sanoa: 'Minä rakastan sinua', 
vaikka sydämesi ei ole minun kanssani? Jo kolme kertaa olet pettänyt minut 
etkä ole minulle ilmaissut, missä sinun suuri voimasi on." Kun Delila joka 
päivä ahdisti Simsonia sanoillansa ja vaivasi häntä, niin Simson kiusautui 
kuollakseen ja paljasti Delilalle koko sydämensä ja sanoi hänelle: "Ei ole 
partaveitsi minun päätäni koskettanut, sillä minä olen Jumalan nasiiri äitini 
kohdusta asti; jos minun hiukseni ajetaan, niin voimani poistuu minusta, ja 
minä tulen heikoksi ja olen niin kuin kaikki muutkin ihmiset." 

Simsonin voima poistuu ja Delila saa palkkionsa Tuom. 16: 18 -
Kun Delila huomasi, että Simson oli paljastanut hänelle koko sydämensä, niin 
hän lähetti kutsumaan filistealaisten ruhtinaat sanoen: "Nyt tulkaa, sillä hän 
on paljastanut minulle koko sydämensä." Niin filistealaisten ruhtinaat tulivat 
hänen (Delilan) luoksensa tuoden mukanaan rahat. 

Delila nukutti Simsonin polvilleen ja kutsui miehen, joka leikkasi hänen 
päänsä seitsemän palmikkoa. Niin hän alkoi saada hänet masennetuksi, ja 
hänen voimansa poistui hänestä. 

Delila sanoi: "Filistealaiset ovat kimpussasi, Simson!" Kun Simson heräsi 
unestaan, niin hän ajatteli: "Kyllä minä selviydyn niin kuin aina ennenkin ja 
pudistan itseni vapaaksi." Eikä hän tiennyt, että Herra oli poistunut hänestä. 

Huom. "Kun Simsonin tukka leikattiin, hän menetti voimansa. Ei sen tähden, että voima olisi 
todella ollut tukassa, mutta koska Jumala antoi hänelle erinomaista voimaa 
ainoastaan niin kauan kuin hän oli uskollinen lupaukselleen." — Lut. Weimar 
Raamattu.

Filistealaiset saavat Simsonin kahleisiin
Silloin filistealaiset ottivat hänet (Simsonin) kiinni ja puhkaisivat hänen 
silmänsä. He veivät hänet Gassaan ja kytkivät hänet vaskikahleisiin, ja hänen 
täytyi jauhaa vankilassa. 

Mutta hiukset rupesivat jälleen kasvamaan hänen päähänsä sen jälkeen, kuin 
ne olivat ajetut. 

Filistealaiset järjestivät juhlat epäjumalalleen, Daagonille
Niin filistealaisten ruhtinaat kokoontuivat uhraamaan suurta uhria 
jumalalleen Daagonille ja iloa pitämään, sillä he sanoivat: "Meidän 
jumalamme on antanut vihollisemme Simsonin meidän käsiimme." Kun kansa 
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näki hänet (Simsonin), niin he ylistivät (epä)jumalaansa, sillä he sanoivat: 
"Meidän jumalamme on antanut käsiimme vihollisemme, maamme hävittäjän, 
sen, joka surmasi meistä niin monta." Kun heidän sydämensä olivat tulleet 
iloisiksi, niin he sanoivat: "Noutakaa Simson huvittamaan meitä." Niin Simson
noudettiin vankilasta huvittamaan heitä. 

Simson saa viimeisen voiton
He asettivat hänet seisomaan pylvästen väliin.  Silloin Simson sanoi 
palvelijalle, joka piti kiinni hänen kädestään: "Päästä minut tunnustelemaan 
pylväitä, joiden varassa rakennus on, nojatakseni niihin." Mutta huone oli 
täynnä miehiä ja naisia; myöskin kaikki filistealaisten ruhtinaat olivat siellä, ja 
katolla oli noin kolmetuhatta miestä ja naista katselemassa, kuinka Simson 
heitä huvitti. 

Silloin Simson huusi Herraa ja sanoi: "Herra, Herra, muista minua ja vahvista 
minua ainoastaan tämä kerta, oi Jumala, niin että saisin filistealaisille yhdellä 
kertaa kostetuksi molemmat silmäni!" Sitten Simson kiersi käsivartensa 
molempien keskipylväiden ympäri, joiden varassa rakennus oli, toisen ympäri 
oikean ja toisen ympäri vasemman käsivartensa, ja painautui niitä vastaan. 
Simson sanoi: "Menköön oma henkeni yhdessä filistealaisten kanssa!" Hän 
taivuttautui eteenpäin niin rajusti, että rakennus luhistui ruhtinasten ja kaiken 
siinä olevan kansan päälle. Kuolleita, jotka hän surmasi kuollessaan, oli 
enemmän kuin niitä, jotka hän oli surmannut eläessään. 

Niin hänen veljensä ja koko hänen isänsä perhe menivät ja ottivat hänet ja 
veivät ja hautasivat hänet Soran ja Estaolin välille, hänen isänsä Maanoahin 
hautaan. Hän oli ollut tuomarina Israelissa kaksikymmentä vuotta.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Ps. 62: Jumalaa yksin minun sieluni hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle 

apu. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä suuresti 
horju. 

Kuinka kauan te yhtä miestä ahdistatte, hänet yhdessä surmataksenne, niin 
kuin hän olisi kaatuva seinä, niin kuin murrettu muuri? He vain pitävät 
neuvoa, miten syöstä hänet korkeudestaan. He rakastavat valhetta, he 
siunaavat suullansa ja kiroavat sydämessänsä. Sela. 

Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun sieluni, sillä häneltä tulee minun 
toivoni. Hän yksin on minun kallioni, minun apuni ja turvani: en minä horju. 
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Jumalassa on minun apuni ja kunniani. Minun väkevyyteni kallio, minun 
turvani on Jumala. Turvatkaa häneen joka aika, te kansa; vuodattakaa hänen 
eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme. Sela. 

Vain tuulen henkäystä ovat ihmiset, vain valhetta ihmisten lapset: kaikki he 
nousevat vaa'assa ylös köykäisempinä kuin tuulenhenkäys. Älkää luottako 
väkivaltaan, älkää turhaan panko toivoanne ryöstettyyn tavaraan. Jos 
rikkautta karttuu, älkää siihen sydäntänne kiinnittäkö. Kerran on Jumala 
sanonut, kahdesti olen sen kuullut: väkevyys on Jumalan. 
Sinun, Herra, on armo; sillä sinä maksat kullekin hänen tekojensa mukaan.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Israel kävi monia sotia filistealaisia vastaan. Muistamme niistä varmaan 
ainakin Daavidin, joka voitti filistealaisen Goljatin.  

5. Opeteltava Raamatun lause
Jumala ei salli itseänsä pilkata. Gal. 6: 7.

6. Lauluehdotus
Immi Hellénin laulussa Mä olen niin pienoinen on säkeistö: Kun voimani 
uupuvat, käsilläs kannat ja syntini armosta anteeksi annat, anteeksi annat.
Sitä lauloimme pari viikkoa sitten.

(U)VK 176 Pois pelko Herran kansa, ken vois sua peljättää.
Kun Herra armollansa sua aina piirittää.
Omainsa nimet hällä on aina muistossaan.
Ajalla synkimmällä Hän rientää auttamaan.

Pois ihmispelko heitä ja pelkää Jumalaa.
Ken käypi Herran teitä, se avun Hältä saa.
Maailman voipi voittaa vain usko Kristukseen.
Suo Herra armon koittaa. Tuo rauhan kansalleen.

Sanat mahd. Michael Weisse 1544, sävel tanskassa 1627.

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Simsonin yksittäisiä tekoja tulee arvioida Jumalan sanan mukaan. Ne eivät 
kaikki olleet oikeita. (Huomautus teol. tri Markku Särelä)
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