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DAAVID  LANKESI  SYNTIIN

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Jerusalemissa

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt

Naatan, profeetta Samuelin jälkeen
Uuria, Batseban aviomies, jonka Daavid lähetti sotaan kuolemaan
Batseba, kaunis nainen, Uurian vaimo, johon Daavid rakastui

d) Vieraat termit
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2. Itse kertomus Raamatusta
2 Sam. 11. ja 12. luku

Vuoden vaihteessa, kuningasten sotaanlähtöaikana, lähetti Daavid Jooabin ja 
hänen kanssaan palvelijansa ja koko Israelin sotaretkelle; ja he hävittivät 
ammonilaisten maata ja piirittivät Rabbaa. Mutta Daavid itse jäi Jerusalemiin. 

Niin tapahtui eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteeltansa ja käveli 
kuninkaan linnan katolla, että hän katolta näki naisen peseytymässä; ja nainen 
oli näöltään hyvin ihana. Daavid lähetti hankkimaan tietoja naisesta; ja 
sanottiin: "Se on Batseba, Eliamin tytär, heettiläisen Uurian vaimo." Niin 
Daavid lähetti sanansaattajat häntä noutamaan, ja hän tuli hänen luoksensa. 
Daavid makasi naisen kanssa, joka juuri oli puhdistautunut 
saastaisuudestaan. Sitten tämä palasi kotiinsa. 

Daavid yritti peitellä tekoansa
Vaimo (Batseba) tuli raskaaksi; ja hän lähetti ilmoittamaan Daavidille: "Minä 
olen raskaana." Silloin Daavid lähetti Jooabille sanan: "Lähetä minun luokseni 
heettiläinen Uuria." Jooab lähetti Uurian Daavidin luo. Kun Uuria tuli 
Daavidin luo, kysyi tämä, kuinka Jooab ja väki voivat ja kuinka sota menestyi. 
Daavid sanoi Uurialle: "Mene kotiisi ja pese jalkasi." Uuria lähti kuninkaan 
linnasta, ja kuninkaan lahja seurasi häntä. Mutta Uuria panikin maata 
kuninkaan linnan oven eteen kaikkien muiden herransa palvelijain joukkoon 
eikä mennyt kotiinsa. Kun Daavidille ilmoitettiin: "Uuria ei ole mennytkään 
kotiinsa", sanoi Daavid Uurialle: "Tulethan sinä matkalta, mikset mennyt 
kotiisi?" Mutta Uuria sanoi Daavidille: "Arkki ja Israel ja Juuda asuvat 
lehtimajoissa, minun herrani Jooab ja herrani palvelijat ovat leiriytyneinä 
kedolla; menisinkö minä kotiin syömään, juomaan ja makaamaan vaimoni 
kanssa? Niin totta kuin sinä elät ja sinun sielusi elää: sitä minä en tee." Daavid 
sanoi Uurialle: "Jää tänne vielä täksi päiväksi, niin minä huomenna päästän 
sinut menemään." Niin Uuria jäi Jerusalemiin vielä siksi päiväksi. 

Daavid surmauttaa Uurian sodassa
Seuraavana päivänä Daavid kutsui hänet (Uurian) luoksensa syömään ja 
juomaan ja juotti hänet juovuksiin. Mutta illalla hän meni maata vuoteelleen 
herransa palvelijain joukkoon eikä mennyt kotiinsa. Seuraavana aamuna 
Daavid kirjoitti kirjeen Jooabille ja lähetti sen Uurian mukana. Kirjeessä hän 
kirjoitti näin: "Pankaa Uuria eturintaan, kiivaimpaan taisteluun, ja vetäytykää 
takaisin hänen luotaan, että hänet lyötäisiin kuoliaaksi." Piirittäessään 
kaupunkia Jooab asetti Uurian siihen paikkaan, missä tiesi urhoollisimpien 
miesten olevan. Kun sitten kaupungin miehet ryntäsivät ulos ja ryhtyivät 
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taisteluun Jooabin kanssa, niin väkeä, Daavidin palvelijoita, kaatui, ja 
myöskin heettiläinen Uuria kuoli. Sitten Jooab lähetti ilmoittamaan Daavidille 
kaikki, mitä taistelussa oli tapahtunut. Hän käski sanansaattajaa sanoen: "Kun 
olet kertonut kuninkaalle kaikki, mitä sodassa on tapahtunut, niin kuningas 
ehkä kiivastuu ja sanoo sinulle: 'Miksi menitte niin lähelle kaupunkia 
taistelemaan? Ettekö tienneet, että ne ampuvat muurilta? Kuka surmasi 
Abimelekin, Jerubbesetin pojan? Eikö nainen heittänyt muurilta jauhinkiveä 
hänen päällensä, niin että hän kuoli Teebeksessä? Miksi menitte niin lähelle 
muuria?' Sano silloin: 'Myöskin sinun palvelijasi heettiläinen Uuria on 
kuollut.'" Sanansaattaja lähti, ja tultuaan hän ilmoitti Daavidille kaiken, mitä 
Jooab oli lähettänyt hänet ilmoittamaan. Sanansaattaja sanoi Daavidille: "Ne 
miehet olivat meille ylivoimaiset ja ryntäsivät meitä vastaan ulos kedolle, 
mutta me työnsimme heidät takaisin portin ovelle saakka. Silloin ampujat 
ampuivat muurilta sinun palvelijoitasi, ja kuninkaan palvelijoita kuoli; 
myöskin palvelijasi heettiläinen Uuria kuoli." Silloin Daavid sanoi 
sanansaattajalle: "Sano näin Jooabille: 'Älä pane sitä pahaksesi, sillä miekka 
syö milloin yhden, milloin toisen; taistele urheasti kaupunkia vastaan ja 
hävitä se.' Rohkaise häntä näin." 

Batsebasta tulee Daavidin vaimo
Kun Uurian vaimo (Batseba) kuuli, että hänen miehensä Uuria oli kuollut, piti 
hän puolisolleen valittajaiset. Mutta kun suruaika oli ohitse, lähetti Daavid 
ottamaan hänet linnaansa, ja hän tuli hänen vaimoksensa. Sitten hän synnytti 
hänelle pojan. Mutta se, minkä Daavid oli tehnyt, oli paha Herran silmissä. 

Sinä olet se mies
Herra lähetti Naatanin Daavidin tykö. Kun Naatan tuli hänen tykönsä, sanoi 
hän Daavidille: "Kaksi miestä oli samassa kaupungissa, toinen rikas ja toinen 
köyhä. Rikkaalla oli lampaita ja raavaita hyvin paljon. Mutta köyhällä ei ollut 
muuta kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti sitä, ja se 
kasvoi hänen luonansa yhdessä hänen lastensa kanssa: se söi hänen 
leipäpalastansa, joi hänen maljastansa, makasi hänen sylissään ja oli hänelle 
niin kuin tytär. Niin rikkaalle miehelle tuli vieras. Mutta hän ei raskinut ottaa
omia lampaitansa eikä raavaitansa valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, 
joka oli tullut hänen luoksensa; vaan hän otti köyhän miehen karitsan ja 
valmisti sen miehelle, joka oli tullut hänen luoksensa." Niin Daavid vihastui 
kovin siihen mieheen ja sanoi Naatanille: "Niin totta kuin Herra elää: mies, 
joka tämän on tehnyt, on kuoleman oma. Karitsa hänen on korvattava 
nelinkertaisesti, koska hän teki näin ja koska hän ei sääliä tuntenut." Mutta 
Naatan sanoi Daavidille: "Sinä olet se mies. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: 
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'Minä olen voidellut sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastanut sinut Saulin 
käsistä. Minä olen antanut sinulle herrasi linnan ja antanut herrasi vaimot 
sinun syliisi; ja minä olen antanut sinulle Israelin ja Juudan heimot. Jos tämä 
olisi vähän, niin minä antaisin sinulle vielä sekä sitä että tätä. Miksi sinä olet 
pitänyt halpana Herran sanan ja tehnyt sitä, mikä on pahaa hänen silmissään? 
Heettiläisen Uurian sinä olet surmannut miekalla, olet tappanut hänet 
ammonilaisten miekalla, ja hänen vaimonsa sinä olet ottanut vaimoksesi. Sen
tähden ei miekka ole milloinkaan väistyvä sinun suvustasi, koska olet pitänyt 
halpana minut ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uurian vaimon. Näin sanoo 
Herra: Minä nostatan sinulle onnettomuuden sinun omasta perheestäsi, ja 
silmiesi edessä minä otan sinun vaimosi ja annan heidät toiselle, ja hän on 
makaava sinun vaimojesi kanssa tämän auringon nähden. Sillä sinä olet 
tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän koko Israelin ja auringon 
nähden.'" 

Daavid katuu ja saa anteeksi, mutta synnillä on seurauksensa
Niin Daavid sanoi Naatanille: "Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan." 
Naatan sanoi Daavidille: "Niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi; 
sinä et kuole. Mutta koska sinä tällä teolla olet saattanut Herran viholliset 
pilkkaamaan häntä, niin se poika, joka sinulle on syntynyt, on kuoleva." Sitten 
Naatan meni kotiinsa. 

Herra löi lasta, jonka Uurian vaimo oli Daavidille synnyttänyt, niin että se 
sairastui vaikeasti. Silloin Daavid etsi Jumalaa pojan tähden, ja Daavid 
paastosi; ja aina kun hän tuli kotiinsa, makasi hän yötä paljaalla maalla. Niin 
hänen hovinsa vanhimmat menivät hänen luokseen saadaksensa hänet 
nousemaan ylös maasta, mutta hän ei tahtonut; eikä hän syönyt mitään 
heidän kanssansa. 

Seitsemäntenä päivänä lapsi kuoli. Mutta Daavidin palvelijat eivät uskaltaneet 
ilmoittaa hänelle, että lapsi oli kuollut, sillä he ajattelivat: "Katso, kun me 
puhuimme hänelle lapsen vielä eläessä, ei hän kuullut meitä. Kuinka 
voisimme sitten sanoa hänelle, että lapsi on kuollut? Hän voisi tehdä itselleen 
pahaa." 

Mutta kun Daavid näki, että hänen palvelijansa kuiskailivat keskenänsä, 
ymmärsi hän, että lapsi oli kuollut. Daavid kysyi palvelijoiltansa: "Onko lapsi 
kuollut?" He vastasivat: "On." Niin Daavid nousi maasta, peseytyi ja voiteli 
itsensä, muutti vaatteensa, meni Herran huoneeseen ja rukoili. Kun hän tuli 
kotiinsa, pyysi hän ruokaa; ja he tarjosivat, ja hän söi. Mutta hänen 
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palvelijansa sanoivat hänelle: "Miksi teet näin? Lapsen eläessä sinä paastosit ja 
itkit, mutta lapsen kuoltua sinä nouset ja syöt." Hän vastasi: "Kun lapsi vielä 
eli, paastosin minä ja itkin, sillä minä ajattelin: Kenties Herra on minulle 
armollinen, niin että lapsi jää eloon. Mutta kun hän nyt on kuollut, niin mitä 
minä enää paastoaisin? Enhän minä enää voi palauttaa häntä. Minä menen 
hänen tykönsä, mutta hän ei enää palaja minun tyköni." 

Salomo syntyy
Daavid lohdutti vaimoansa Batsebaa ja meni hänen luoksensa ja makasi hänen 
kanssansa. Tämä synnytti pojan, ja hän antoi tälle nimen Salomo, ja Herra 
rakasti häntä. Daavid laittoi hänet profeetta Naatanin hoitoon, ja tämä kutsui 
häntä Jedidjaksi Herran tähden.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Daavid oli syntinen ihminen ja teki joka päivä syntiä ajatuksilla, sanoilla ja 
teoilla, kuten me kaikki teemme. Nyt hän rikkoi räikeästi ja julkisesti 6. ja 5. 
käskyä. Mutta hän tunnusti syntinsä: ”Jumala, ole minulle armollinen 
hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese 
minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen 
rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni.  Ps. 51:3–5.

Daavid sai armon: Naatan sanoi: ”Niin on myös Herra antanut sinun syntisi 
anteeksi.”

Näin myös meidän tulee joka päivä tunnustaa Jumalalle syntimme ja pyytää 
niitä anteeksi. Meidän tulee myös pyytää voimia, ettemme lankeaisi 
uudelleen. Jumala antaa meille kaikki syntimme anteeksi, kun uskomme 
Jeesuksen sovitustyöhön.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Katso psalmi 51

5. Opeteltava Raamatun lause
Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että 
hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
1 Joh. 1:9.



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 6(7)
Luterilainen Kirkko 4. vuosi nro VT3_12/24
www.pyhäkoulu.fi
lapsille@luterilainen.com 15.2.2015
________________________________________________________________________________

6. Lauluehdotus VK 343 (UVK 394)
Mun tutkit, Herra, tarkasti, sä tiedät kaikki tekoni.
Jos missä lienen sulle näyn, jos makaan istun, nousen, käyn.
Sä kaikki tieni havaitset, myös ajatukset salaiset.

Ei sana ykskään suustani käy, Herra, tietämättäsi.
Eloni päivät vastaiset sä tunnet niin kuin entiset.
Ei mikään täällä  minua voi tietämättäs kohdata.

Mua tutki, Herra Jumala, mun sydäntäni koeta.
Ojenna aivoitukseni (ajatukseni) ja johdata mun jalkani.
Jos lienen tiellä pahalla, mua oikealle taluta.

Sanat Knut Lindström 1809-1879, sävel Laitilasta

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioon otettavaa

Daavidin lapset ja vaimot (DigiIRT)
Vaimot Lapset Syntymäpaikka

Ahinoam Amnon (Absalomin murhauttama) Hebron

Abigail Kilab (Daniel) Hänestä ei kerrota juuri mitään Raamatussa. Hebron

Maaka Absalom (Jooabin surmaama), Taamar, Absalomin sisar Hebron

Haggit Adonia (Salomon syrjäyttämä) Hebron

Abital Sefatja Hebron

Egla Jitream Hebron

Batseba Sammua, Soobab, Naatan, Salomo (josta tuli kuningas) Jerusalem

Miikal lapseton

Sivuvaimot Jibhar, Elisama, Elifelet, Noogah, Nefeg, Jaafia, Elisama, Eljada, 
Elifelet Jerusalem

Meidän on vaikea ymmärtää kuninkaiden moniavioisuutta Israelissa. Missään
tapauksessa se ei ole esimerkki meille, sillä Jeesus vahvistaa yksiavioisuuden 
alkuperäisenä. (Lue: Matt. 19:1–9). Siihen aikaan ei ollut sosiaalihuoltoa.
Osaksi asia tulee ymmärrettäväksi siitä, että vaimot ja sivuvaimot saivat 
elatuksensa kuninkaalta (Lue 2 Sam. 20:3). (MS)
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