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SAUL  JA  JOONATAN  SAAVAT  SURMANSA

"Miksi olet pettänyt minut? Sinähän olet Saul."

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Profeetta Samuel oli kuollut. 

Saul, joka tässä kertomuksessa saa surmansa, oli Israelin kuninkaana 40 
vuotta. (Saulin on arveltu hallinneen n. 1050-1010 eKr.) ”Sitten he anoivat 
kuningasta, ja Jumala antoi heille Saulin, Kiisin pojan, miehen Benjaminin 
sukukunnasta, neljäksikymmeneksi vuodeksi. Mutta hän (Jumala) pani hänet 
viralta ja herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi: 
'Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka 
on tekevä kaikessa minun tahtoni.' Tämän jälkeläisistä on Jumala lupauksensa 
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mukaan antanut tulla Jeesuksen Israelille Vapahtajaksi,” Ote apostoli Paavalin 
puheesta synagoogassa Pisidian Antiokiassa. Apt. 13:21-23.

Daavid oli ottanut kaksi vaimoa: ”Niin Abigail seurasi Daavidin 
sanansaattajia ja tuli hänen vaimoksensa. Daavid oli nainut myös Ahinoamin 
Jisreelistä, niin että he molemmat tulivat hänen vaimoikseen.” Saul oli 
puolestaan antanut tyttärensä, Miikalin, Daavidin vaimon, Paltille, Laiksen 
pojalle, joka oli kotoisin Gallimista.

Daavid oli pelastautunut filistealaisten luo (liittynyt vihollisiin): ”Daavid 
ajatteli mielessään: "Kerran Saulin käsi kuitenkin tuhoaa minut. Minulla ei ole 
muuta neuvoa kuin pelastautua filistealaisten maahan. Silloin Saul huomaa 
turhaksi enää etsiä minua kaikkialta Israelin alueelta, ja niin minä pelastun 
hänen käsistänsä." Niin Daavid nousi ja meni, hän ja ne kuusisataa miestä, 
jotka olivat hänen kanssaan, Aakiin, Maaokin pojan, Gatin kuninkaan, luo. 
Daavid asettui miehinensä Aakiin luo Gatiin. Jokaisella oli perheensä 
mukanaan, Daavidilla molemmat vaimonsa, jisreeliläinen Ahinoam ja 
karmelilainen Abigail, Naabalin (leski)vaimo. Kun sitten Saulille ilmoitettiin, 
että Daavid oli paennut Gatiin, ei hän enää etsinyt häntä.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Aakis, Gatin kuningas, jonka luota Daavid ja hänen miehensä olivat saaneet
turvapaikan.

2. Itse kertomus Raamatusta
1 Sam. 28. luku

Siihen aikaan filistealaiset kokosivat joukkonsa sotaretkelle Israelia vastaan. 
Aakis sanoi Daavidille: "Tiedä, että sinun on miehinesi lähdettävä minun 
kanssani sotajoukon mukana." Daavid vastasi Aakiille: "Hyvä! Sinä tulet 
tietämään, mitä palvelijasi saa aikaan." Aakis sanoi Daavidille: "Siispä minä 
asetan sinut oman pääni vartijaksi koko täksi aikaa." 

Samuel oli kuollut, ja koko Israel oli pitänyt hänelle valittajaiset; ja he olivat 
haudanneet hänet hänen kaupunkiinsa Raamaan. Saul oli toimittanut pois 
maasta vainaja- ja tietäjähenkien manaajat. 

Filistealaiset kokoontuivat, ja he tulivat ja leiriytyivät Suunemiin. Niin Saulkin 
kokosi koko Israelin, ja he leiriytyivät Gilboaan. Kun Saul näki filistealaisten 
leirin, peljästyi hän, ja hänen sydämensä vapisi kovin. Saul kysyi Herralta, 
mutta Herra ei vastannut hänelle, ei unissa, ei uurimin eikä profeettain kautta. 
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Niin Saul sanoi palvelijoillensa: "Etsikää minulle joku vaimo, jolla on 
vallassaan vainajahenki, niin minä menen hänen luoksensa ja kysyn häneltä." 
Hänen palvelijansa vastasivat hänelle: "Katso, Een-Doorissa on vaimo, jolla on 
vallassaan vainajahenki." 

Saul menee ennustajaeukon luo 
Silloin Saul teki itsensä tuntemattomaksi, pukeutui toisiin vaatteisiin ja lähti 
matkalle, mukanansa kaksi miestä. He tulivat yöllä vaimon luo, ja hän sanoi: 
"Ennusta minulle vainajahengen avulla ja nostata minulle se, jonka minä 
sinulle sanon." Mutta vaimo vastasi hänelle: "Sinä tiedät kyllä, mitä Saul on 
tehnyt, kuinka hän on hävittänyt vainaja- ja tietäjähenkien manaajat maasta. 
Miksi virität minulle ansan tuottaaksesi minulle kuoleman?" Niin Saul vannoi 
hänelle Herran kautta ja sanoi: "Niin totta kuin Herra elää: tästä asiasta ei 
sinulle tule mitään syytä." Vaimo kysyi: "Kenen minä nostatan sinulle?" Hän 
vastasi: "Nostata minulle Samuel." Mutta kun vaimo näki Samuelin, huudahti 
hän kovalla äänellä. Vaimo sanoi Saulille: "Miksi olet pettänyt minut? Sinähän 
olet Saul." Kuningas sanoi hänelle: "Älä pelkää. Mitä sinä näet?" Vaimo vastasi 
Saulille: "Minä näen jumal'olennon nousevan maasta." Saul kysyi häneltä: 
"Minkä näköinen hän on?" Vaimo vastasi: "Vanha mies nousee ylös, viittaan 
verhoutuneena." Niin Saul ymmärsi, että se oli Samuel, ja kumartui 
kasvoilleen maahan ja osoitti kunnioitusta. Samuel sanoi Saulille: "Miksi sinä 
olet häirinnyt minua ja nostattanut minut?" Saul vastasi: "Minä olen suuressa 
hädässä: filistealaiset sotivat minua vastaan, ja Jumala on poistunut minusta 
eikä vastaa minulle enää, ei profeettain kautta eikä unissa. Niin minä kutsutin 
sinut, että ilmoittaisit minulle, mitä minun on tehtävä." Mutta Samuel vastasi: 
"Miksi sinä minulta kysyt, kun Herra on poistunut sinusta ja tullut 
vihamieheksesi?  Herra on tehnyt sen, minkä hän on minun kauttani puhunut: 
Herra on reväissyt kuninkuuden sinun kädestäsi ja on antanut sen toiselle, 
Daavidille. Kun sinä et kuullut Herran ääntä etkä tehnyt Amalekille, mitä 
hänen (Jumalan) hehkuva vihansa vaati, sen tähden Herra on tänä päivänä 
tehnyt sinulle tämän. Herra antaa myös Israelin yhdessä sinun kanssasi 
filistealaisten käsiin, ja huomenna olet sinä poikinesi minun tykönäni; myös 
Israelin leirin Herra antaa filistealaisten käsiin." 

Niin Saul siinä tuokiossa kaatui pitkin koko pituuttaan maahan, sillä hän 
peljästyi kovin Samuelin puheesta; myös olivat häneltä voimat lopussa, sillä 
vuorokauteen hän ei ollut syönyt mitään. Mutta vaimo meni Saulin luo, ja kun 
hän näki, että tämä oli kauhun vallassa, sanoi vaimo Saulille: "Katso, 
palvelijattaresi kuuli sinua, minä panin henkeni kämmenelleni ja tottelin 
käskyä, jonka sinä minulle lausuit. Niin kuule nyt sinäkin palvelijatartasi ja 
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salli minun asettaa sinun eteesi palanen leipää, ja syö, että olisit voimissasi, 
kun lähdet matkalle." Hän epäsi ja sanoi: "Minä en syö." Mutta kun hänen 
palvelijansa yhdessä vaimon kanssa pyytämällä pyysivät häntä, kuuli hän 
heitä; ja hän nousi maasta ja istui vuoteelle. Vaimolla oli juottovasikka 
kotonaan; sen hän teurasti joutuin. Sitten hän otti jauhoja, sotki ne ja leipoi 
niistä happamattomia leipiä. Hän toi ruuan Saulin ja hänen palvelijainsa 
eteen, ja he söivät. Sitten he nousivat ja lähtivät samana yönä.

Saul ja hänen poikansa kuolevat
1 Sam. 31. luvusta

Mutta filistealaiset taistelivat Israelia vastaan. Israelin miehet pakenivat 
filistealaisia, ja heitä kaatui surmattuina Gilboan vuorella. Filistealaiset 
pääsivät Saulin ja hänen poikiensa kintereille, ja filistealaiset surmasivat 
Joonatanin, Abinadabin ja Malkisuan, Saulin pojat. Kun taistelu kiihtyi 
ankaraksi Saulia vastaan ja jousimiehet keksivät hänet, joutui hän suureen 
hätään jousimiesten ahdistaessa. Saul sanoi aseenkantajallensa: "Paljasta 
miekkasi ja lävistä sillä minut, etteivät nuo ympärileikkaamattomat tulisi 
lävistämään minua ja pitämään minua pilkkanaan." Mutta hänen 
aseenkantajansa ei tahtonut, sillä hän pelkäsi kovin. Niin Saul itse otti miekan 
ja heittäytyi siihen. Mutta kun hänen aseenkantajansa näki, että Saul oli 
kuollut, heittäytyi hänkin miekkaansa ja kuoli hänen kanssansa. Niin kuolivat 
sinä päivänä yhdessä Saul, hänen kolme poikaansa ja hänen aseenkantajansa 
ynnä kaikki hänen miehensä. Kun Israelin miehet, jotka asuivat tuolla puolella 
laakson ja tuolla puolella Jordanin, huomasivat, että Israelin miehet olivat 
paenneet ja että Saul poikinensa oli kuollut, jättivät he kaupungit ja pakenivat, 
ja filistealaiset tulivat ja asettuivat niihin.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Kuulimme jokunen viikko sitten rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Siitä 
opimme, että me ihmiset emme voi ottaa yhteyttä kuolleisiin emmekä saa 
sellaista edes yrittää. Yhä vielä on erilaisia ennustajia, joiden luo ei saa mennä.

Tässä kerrotaan, mitä ennustajaeukko oli näkevinään. Näky oli 
sielunvihollisen antama. Oikea profeetta, Samuel, oli kuollut ja nautti autuutta 
Jumalan luona taivaassa.  

Saul teki itsemurhan. Viides käsky sanoo: Älä tapa. Ihminen ei saa riistää 
henkeä ei itseltään eikä toisilta, ei syntymättömältä lapselta (abortti) eikä 
vakavasti sairaalta vanhukselta (eutanasia). Jumala on elämän ja kuoleman 
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Herra. Hänen kädessään on meidän päiviemme määrä. (Vain sodassa on 
lupa surmata hyökkäävä vihollinen esivallan määräyksestä.)

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Apostolien teoissa kerrotaan naisesta, jolla oli tietäjähenki. Apt. 16:16 -18.

5. Opeteltava Raamatun lause
”Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt 
ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut.” 
Ps. 139:16.

6. Lauluehdotus SK 402 (sävelenä Ruusu kankahalla)
Kaikki päiväs lausuu Hän ovat kirjassani.
Ne mä itse muodostin pilviset kuin kirkkaatkin.
Siunaan armollani. Kaikki päiväs elämän ovat kirjassani.

Ah, niin onnellista on ottaa Isältämme
kaikki päivät uskossa, kun on Isän suojaama koko elämämme.
Ah, niin onnellista on: Hän on Isänämme.

Isän armo, laupeus myös sua suojaa aina.
Herran suuri kunnia odottaa sua taivaassa. 
Mieleesi se paina. Isän armo, laupeus myös sua suojaa aina. 

Kokoelmasta Hemlandstoner, Sävel H. Werner (k. 1833): Ruusu kankahalla

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioon otettavaa



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 6(6)
Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro VT3_10/24
www.pyhäkoulu.fi
lapsille@luterilainen.com 1.2.2015
________________________________________________________________________________


