
Ystävä ja vihollinen (Daavid) 1. Sam. 18,19,20 
(Kuvat: lastenmission Daavid -Jumalan mielen mukainen mies -materiaalit) 

 

Johdanto:  

Jonatan oli prinssi. Hän oli vahva, hyväkuntoinen ja erittäin taitava käyttämään jousta ja nuolta. Hän oli roh-

kea soturi ja hyvä johtaja. Jonatan luotti Jumalaan samoin kuin Daavidkin. Hän oli kuningas Saulin vanhin 

poika, joten hänestä olisi pitänyt tulla Israelin seuraava kuningas.  

 

Mutta kenestä tulisi seuraava kuningas? Daavidista. Koska Saul oli tehnyt syntiä olemalla tottelematon Juma-

lan käskyille, Jonatanista ei koskaan voinut tulla kuningasta. Raamattu ei kerro, tiesikö Jonatan, että Daavi-

dista tulisi seuraava kuningas. Raamattu kuitenkin kertoo Saulin olleen erittäin tyytyväinen Daavidin surmat-

tua Goljatin. Hän kutsui Daavidin asumaan palatsiin.  

 

Jonatan tiesi löytäneensä ystävän. Hänelle ei merkinnyt mitään, että Daavid oli vain paimenpoika. Jonatan 

rakasti Daavidia hyvin, hyvin paljon. Osoittaakseen sen Jonatan otti kauniin kuninkaallisen viittansa ja antoi 

sen ystävälleen  

 

Kuva1 

Joonatan antoi Daavidille myös sotapaitansa, vyönsä, miekkansa ja jopa oman suosikkiaseensa – jousensa. 

Jonatanin lahja merkitsi: ”Sinä olet mahtavin ystävä, jonka voin koskaan saada”.  

 

Antaminen on rakkauden ja ystävyyden osoitus. Jos rakastat jotakuta, haluat myös antaa hänelle jotain. Ju-

mala haluaa lastensa osoittavan rakkauttaan toisia uskovia kohtaan antamalla niille, joilla ei ole. Voisitko si-

näkin tehdä samoin? Tunnetko jonkun, jolla ei ole tusseja tai karkkia tai jotain muuta? Sinulla on paljon ja 

voisit antaa hänelle muutaman. Miksi Jeesukseen uskovien tulisi olla anteliaita toisia Jeesukseen uskovia koh-

taan? Etsitään Raamatusta Joh. 15:12 

 

Miten Jeesus rakasti sinua? Kun ajattelet, mitä Jeesus on antanut sinulle, se auttaa sinua antamaan toisille, 

aivan niin kuin Jonatan antoi Daavidille. Ei me itse jakseta eikä haluta rakastaa, mutta kun sä uskot Jeesuk-

seen, Hän antaa sinulle voiman ja halun rakastaa toisia. 

 

Daavid ei ainoastaan muuttanut takaisin palatsiin asumaan Saulin ja Jonatanin luo, vaan hänestä tuli myös 

yksi Saulin armeijan päälliköistä. Kaikki olivat iloisia. Kun sotajoukko oli matkalla kotiin Goljatin kanssa käydyn 

taistelun jälkeen, reitin varrella olevien kaupunkien naiset olivat tulleet tervehtimään kuningasta. Taistelu oli 

ohi, niinpä naiset tanssivat ja lauloivat ilosta.  ”Saul kaatoi miehiä tuhansin, Daavid kymmenintuhansin.”  

 

Kuva2a 

He olivat mielissään, koska Daavid oli surmannut jättiläisen, mutta Daavidin kehuminen sai Saulin hyvin vi-

haiseksi. Hän oli kateellinen, koska Daavidia kehuttiin enemmän kuin häntä. Hänhän oli kuningas ja kehut 

olisivat kuuluneet hänelle.  

 

Ehkä juuri silloin Saulin mieleen iski ajatus: ”Ei kai vain Daavidista tule seuraavaa kuningasta?” Hän varmaan 

muisti Samuelin sanat: ”Koska olet hylännyt Jumalan sanan, hän hylkää sinut kuninkaana.” Jos Samuelin sanat 

olivat totta, Jonatanista ei koskaan tulisi kuningasta. ”Voisiko Daavidista tulla kuningas?” hän mietti. Vihaiset, 

kateelliset ajatukset pyörivät Saulin mielessä koko kotimatkan.  

 

Seuraavana päivänä paha henki valtasi jälleen Saulin. Daavid otti harppunsa ja alkoi soittaa niin kuin aina 

ennenkin.  Ehkäpä musiikki rauhoittaisi Saulin? Mutta ei! Saul otti keihään käteensä ja lähestyi Daavidia. 



Kuva5-2 

Hän heitti keihään huoneen poikki yrittäen tappaa Daavidin, mutta kahdesti Daavid väisti tieltä ja pakeni. 

Daavidin täytyi olla peloissaan, mutta Saul pelkäsi vielä enemmän. Hän pelkäsi Daavidia, koska hän tiesi Ju-

malan olevan tämän nuoren miehen kanssa, mutta ei hänen kanssaan.  

 

Ehkä Saul pelkäsi, että Daavid tappaisi hänet ja veisi kuninkuuden. Mutta Daavidilla ei ollut aikomustakaan 

tehdä niin. Saul ei kuitenkaan ottanut riskiä. Hän lähetti Daavidin pois palatsista. Koko armeijan komentami-

sen sijasta Daavidista tehtiin tuhatpäisen sotilasjoukon kapteeni. Tässäkin työssä Daavid menestyi ja koko 

Israelin kansa rakasti häntä.  

 

Saul ajatteli, että Daavid kuolisi siellä taisteluissa, mutta Daavid ei kuollut, hän voitti kaikki taistelut, sillä Ju-

mala oli hänen kanssaan. 

 

Kuva3 

Tämä oli liikaa Saulille. Hän antoi ohjeet palvelijoilleen Daavidin tappamiseksi. Hän jopa kutsui poikansa Jo-

natanin luokseen ja käski häntä tappamaan Daavidin.  

 

Jonatan ei kuitenkaan voinut tehdä niin, vaikka se merkitsi tottelemattomuutta isää kohtaan. Hänen täytyi 

totella Jumalaa ja Jumala kieltää meitä tappamasta ihmisiä. Eihän hän voinut edes harkita ystävänsä vahin-

goittamista 

 

Kuva4 

Sen sijaan Jonatan lähti ulos, etsi Daavidin ja varoitti häntä vaarasta. ”Pysy piilossa aamuun saakka”, Jonatan 

sanoi. ”Puhun isäni kanssa tästä ja kerron sitten sinulle, mitä saan selville.” Kun Daavid juoksi pakoon ja pii-

loon, hän varmaan ajatteli, miten hienoa oli omistaa näin luotettava ja uskollinen ystävä. Hyvä ystävä ei jätä 

hädän hetkellä.  

 

”Jumala kehottaa lapsiaan rakastamaan toisiaan” -teksti 

Oletko sinä tällainen ystävä? Oletko valmis seisomaan ystäväsi rinnalla, kun kaikki muut sanovat epäystäväl-

lisiä ja valheellisia asioita hänestä? Leikkisitkö silti Villen kanssa, vaikka kaikki koulukaverisi haluaisivat sinun 

jättävän hänet yksin? Jumala haluaa sinun rakastavan toisia huolimatta hinnasta, jonka joudut siitä maksa-

maan. Pyydä Jumalaa auttamaan sinua olemaan Jonatanin kaltainen luotettava ja uskollinen ystävä. 

 

Kuva3 -uudestaan 

Jonatan teki, kuten oli luvannut. Hän muistutti isäänsä siitä, mitä Daavid oli tehnyt hänen hyväkseen, erityi-

sesti surmaamalla jättiläisen. ”Daavid ei ole koskaan tehnyt mitään pahaa sinua vastaan ja hän on aina ollut 

ystävällinen sinua kohtaan. Miksi haluat surmata hänet?” Jonatan kysyi. Saul kuunteli poikansa sanoja ja lu-

pasi Jumalan edessä, että Daavidia ei surmattaisi. Daavid tuotiin takaisin palatsiin. Mennyt oli unohdettu, vai 

oliko? Saul ei pitänyt lupaustaan. Taas hän yritti surmata Daavidin. Daavid pakeni palatsista ja kaupungista, 

koska Saul pani sotilaat hänen peräänsä. Daavid pakeni Ramaan, missä myös Samuel asui. Saulin sotilaat 

seurasivat häntä, mutta sielläkin Jumala suojeli Daavidia. Nyt Daavid alkoi todella pelätä.  

 

Mitä hän voisi tehdä? Minne hän voisi mennä? Välittömästi Daavid ajatteli ystäväänsä. Jonatan kyllä auttaisi 

häntä, se oli varmaa. Daavid halusi olla Jonatanin kanssa. Jos sinä rakastat jotakuta, haluat todella olla hänen 

kanssaan.  

 



Jumalan lasten tulisi osoittaa rakkauttaan toisiaan kohtaan olemalla yhdessä toistensa kanssa. Missä sinä voit 

viettää aikaa toisten Jeesukseen uskovien kanssa? On tärkeää tavata uskovia ja olla heille ystävällinen kaikki-

alla. Tiedätkö, mitä tapahtuu, kun pidät yhteyttä muihin? Tulet huomaamaan, ettet joudu kohtaamaan vai-

keuksia yksin. Kun voit kertoa ongelmistasi muille uskoville, siitä on usein apua. Ehkä sinulla on jokin ongelma 

eikä kukaan näytä välittävän. Täällä leirilläkin voit tulla kertomaan asioistasi, ja vaikka rukoilemaan yhdessä, 

minun tai jonkun muun aikuisen kanssa. Sun asioita ei kerrota eteenpäin. Kun sinulla on uskovia ystäviä, jotka 

rakastavat sinua, vaikeat ajat tuntuvat helpommilta.  

 

Daavid tiesi tämän ja siksi hän kiiruhti Jonatanin luo.  

 

Kuva4 uudestaan 

”Jonatan, ole kiltti ja kerro minulle, mitä olen tehnyt, kun isäsi tahtoo tappaa minut?”  Daavid kysyi. ”Tappaa 

sinut” huudahti Jonatan. ”Ei sinua tapeta, Isäni kertoo minulle kaiken, mitä hän tekee. Se ei voi pitää paik-

kansa, Daavid.” ”Mutta se on totta”, Daavid sanoi surullisella äänellä. ”Isäsi tietää meidän olevan ystäviä. Hän 

ei halua sinun järkyttyvän ja siksi hän salaa sen sinulta. ” 

 

Jonatan näki Daavidin olevan todella peloissaan. Epätoivoisesti Jonatan halusi auttaa häntä. ”Mitä voisin 

tehdä?” Jonatan vaikeroi.  ”Minulla on suunnitelma”, Daavid sanoi. ”Huomenna on uudenkuun juhlan alku ja 

minun odotetaan aterioivan kuninkaan kanssa. Anna minun poistua muutamaksi päiväksi. Jos isäsi kyselee, 

kerro hänelle minun palanneen kotiini Betlehemiin vuotuista juhlaa varten. Tämä olkoon merkkinä: Jos hän 

sanoo ’hyvä on’, silloin olen turvassa, mutta jos hän suuttuu, tiedämme, että hän tahtoo surmata minut. Ja 

sinä Jonatan, muista Jumalan edessä tehdyt lupauksemme. (Jos olen syyllinen, tapa minut itse. Miksi jättää 

minut isäsi käsiin?” ) 

 

Tässähän saattoi olla Jonatanin tilaisuus. Tämä ystävyyssuhde aiheutti hankaluuksia isän kanssa ja tilanne 

voisi helposti huonontua. Sitä paitsi Jonatan näytti tietävän, että Daavidista tulisi kuningas hänen sijastaan. 

Jos Daavid kuolisi nyt, Jonatanista voisi tulla seuraava kuningas.  ”Ei koskaan!” hän varmaan lähes huusi. ”Ei 

koskaan.” Daavid ja Jonatan teki liiton keskenään, että ovat aina ystäviä ja osoittava ystävyyttä myös toinen 

toistensa perheille, tapahtui mitä tapahtui. 

Jonatan oli tehnyt lupauksen eikä koskaan rikkoisi sitä. Meidän tulee osoittaa rakkauttaan toisiaan kohtaan 

siten, ettemme koskaan riko lupauksia. Jos lupaat kaverillesi tulla katsomaan hänen urheilukilpailuaan, sinun 

tulee pitää lupauksesi, vaikka samaan aikaan televisiosta tulisi suosikkiohjelmasi. Todelliset ystävät tekevät 

kaikkensa pitääkseen lupauksensa.  

 

Tämä oli yksi syy siihen, että Jonatan ei koskaan vahingoittaisi Daavidia. Toinen syy oli siinä, että hän todella 

rakasti Daavidia. Hän ei kestäisi nähdä Daavidia vahingoitettavan millään tavalla.  

 

Kuva 4a 

Kun Daavid ja Jonatan kävelivät yhdessä niityillä, Jonatan lupasi, että mitä tahansa tapahtuisi, hän antaisi siitä 

Daavidille tiedon. Hän pyysi Daavidia lupaamaan, että hän aina osoittaisi ystävällisyyttä Jonatanille ja hänen 

perheelleen. Tuona päivänä he uudistivat lupauksensa toisilleen. Oli vaikeaa tietää, mitä tulevaisuudessa ta-

pahtuisi. Voisivatko he koskaan enää tavata? Uutisten välittäminen Daavidille voisi olla Jonatanille vaarallista. 

Mutta Jonatanilla oli suunnitelma.  

 

”Ylihuomenna illalla odota tuon kivikasan takana”, Jonatan sanoi. ”Minä ammun kolme nuolta sinnepäin 

ikään kuin olisin tähtäämässä maaliin. Sitten lähetän pojan hakemaan nuolet. Tässä on jutun salaisuus. Jos 

huudan pojalle: ”Nuoli on tännempänä”, voit turvallisesti tulla esille. Mutta jos huudan pojalle: ”Nuolet ovat 



kauempana edessäsi”, sinun on lähdettävä kiireesti pakoon. Silloin kyseessä on Jumalan suunnitelma sinua 

varten ja Herra lähettää sinut matkaan.” Niin ystävät erosivat. ”Muista, mitä olemme puhuneet”, Jonatan 

sanoi. ”Herra on lupauksemme ikuinen todistaja.” Niin Daavid katosi näkyvistä.  

 

Uudenkuun juhlassa kuningas istuutui pöydän ääreen syömään. Jonatan oli paikalla, mutta Daavidin paikka 

oli tyhjä. Saul huomasi sen, mutta ei sanonut mitään ensimmäisenä päivänä.  

 

Kuva5 

Juhlan toisena päivänä Saul sanoi pojalleen: ”Miksei Daavid ole tullut eilen eikä tänään?” Jonatan kertoi hä-

nelle Betlehemin juhlasta. Saul raivostui Jonatanille. ”Etkö tiedä, että niin kauan kuin hän elää, sinusta ei 

koskaan tule kuningasta?” hän huusi. ”Nyt käy hakemassa hänet, koska hänen on kuoltava!” ”Miksi? Mitä 

hän on tehnyt?” Jonatan kysyi.  Silloin se tapahtui!  

 

Saul oli niin vihainen, että kohotti keihäänsä ja heitti sen kohti Jonatania, mutta hän pakeni. Jonatan oli hyvin 

vihainen. Nyt hän tiesi varmuudella, että hänen isänsä tahtoi surmata Daavidin. Hän lähti juhlasta. Hän ei 

syönyt mitään koko päivänä. Hän oli järkyttynyt siitä tavasta, jolla hänen isänsä kohteli Daavidia. Seuraavana 

aamuna hän meni ulos niitylle lähelle sitä kivikasaa, jonka takana Daavid oli piilossa. Jonatanilla oli poika 

mukanaan.  

 

Kuva 6 

Jonatan asetti nuolen jouseensa ja ampui. Daavid katseli piilostaan. Hän varmasti näki pojan juoksevan. Eh-

käpä hän näki välähdyksen nuolesta, joka lensi ilman halki. Mihin se putosi? Sitten hän kuuli sanat: ”Eikö nuoli 

ole kauempana edessäsi? Kiirehdi ja tuo se takaisin.”  

 

Tämä oli Jonatanin viesti Daavidille, että hänen täytyi paeta. Daavid katseli poikaa. Tämä juoksi takaisin Jo-

natanin luo ja kiiruhti sitten aseen kanssa pois, kohti palatsia.  

 

Kun kaikki oli hiljaista, Daavid pujahti pois kivikasan takaa Jonatanin luo ja molemmat miehet halasivat toisi-

aan ja itkivät suurta suruaan, kun joutuivat eroamaan toisistaan. Heillä oli enää tämä hetki aikaa. Vielä kerran 

he muistuttivat toisiaan lupauksesta, jonka olivat toisilleen antaneet. Sitten he erosivat. Ikuisesti he ja heidän 

jälkeläisensä osoittaisivat ystävällisyyttä toisilleen. Näkisivätkö he toisiaan enää koskaan? Miten surullinen 

tämä päivä olikaan näille kahdelle ystävykselle! Mutta he olisivat aina ystäviä, vaikka olisivat erossakin.  

 

”Jumala kehottaa lapsiaan rakastamaan toisiaan” -teksti 

Pyydä sinäkin, Jumalaa auttamaan sinua olemaan aina uskollinen, luotettava ja todellinen ystävä. Pyydä, että 

hän auttaisi sinua rakastamaan kaikkia. Joistakin voi tulla sinulle ihania läheisiä ystäviä, ehkä jopa yhtä lähei-

siä kuin Daavid ja Jonatan olivat. Toisista ei koskaan tule yhtä läheisiä ystäviä, mutta silti sinun tulee osoittaa 

myös heille rakkautta.  

 

Kaikki Jeesukseen uskovat olemme samaa perhettä – kaikki ovat sinun veljiäsi ja sisariasi Jumalan perheessä.  

Muista, mitä Jeesus on tehnyt puolestasi. Hän rakasti sinua ja antoi itsensä sinun vuoksesi. Hänen käskynsä 

on: ”Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä” (Joh. 15:12 näkyviin) Joskus voi olla vaikeaa 

totella tätä käskyä. Mutta aina voimme rukoilla ja pyytää apua. Niin teemme nytkin. 

 

Mitä Daavidille tapahtui, puhutaan siitä huomenna… 


