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 מיכל ִמיַכל
henk. fem. (18x, 1. Sam. 14:49) Mikal [Miikal], 

"kuka on täydellinen!", "kuka on täydellisen kaunis!" 

vrt. ה  "fem. morsian, "täydellisen kaunis ַכלָּ

 j. (2/) olla täydellinen, täydellisen kaunis כלל√

ל  pronomin. subst. mask. (5408x) kaikki, koko, jokainen כֹּ

 

Muita Mikal-nimelle esitettyjä etymologioita: 

 

– kuka on niin kuin Jumala! 

ֵאל  Michael ִמיכָּ

 

– vesiallas, vesisäiliö, vesipuro, virta 
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ל  mask. (1x, 2. Sam. 17:20) allas, säiliö מיכל ִמיכָּ

= NH ל  mask. säiliö, tankki מכל ְמכָּ

 j. pitää sisällään, mahtua, pitää yllä (elantoa, taloutta) כול√

 

Mikal oli kuningas Saulin nuorempi tytär ja Daavidin ensimmäinen vaimo. 

 

"Saulilla oli taka-ajatus tarjotessaan tytärtään Daavidille vaimoksi. 

Ehtona nimittäin oli, että Daavidin tuli taistella urhoollisesti 

filistealaisia vastaan. Saul toivoi Daavidin saavan tällöin surmansa. 

Daavid palasi kuitenkin vahingoittumattomana mukanaan 

kaksinkertainen määrä kuninkaan pyytämiä voitonmerkkejä ja sai 

Mikalin vaimoksi. 

 

Siitä päivästä lähtien Saulin vihamielisyys Daavidia kohtaan vain 

lisääntyi, ja vihanpito jatkui hänen elämänsä loppuun saakka. Mikalin 

avulla Daavidin onnistui paeta Saulin lähettämiltä salamurhaajilta ja 

pelastaa henkensä. Saul kosti Daavidille antamalla Mikalin toiselle 

miehelle, Paltille (Paltielille), Laisin pojalle Gallimista 

(1. Sam. 25:44). 

 

Saulin kuoleman jälkeen Daavid vaati Mikalin Paltilta takaisin. 

Myöhemmin Mikalin ja Daavidin välille tuli epäsopua, kun Mikal 

ivasi Daavidia tämän karkeloidessa Herran edessä Jumalan arkkia 

Jerusalemiin tuotaessa (2 Sam. 6:16–). Rangaistukseksi Mikal jäi 

lapsettomaksi." (IRTI) 


