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PUHU,  HERRA,  PALVELIJASI  KUULEE

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Siilossa, temppelissä eli Ilmestysmajassa

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
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c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Poikanen, Samuel, josta tuli profeetta ja Israelin viimeinen tuomari.
Pappi Eelillä oli kaksi poikaa, Hofni ja Piinehas, jotka toimivat myös pappeina 
temppelissä.

d) Outoja termejä

2. Itse kertomus Raamatusta
1 Sam. 2: 11 – 4: 22.

Sitten Elkana meni kotiinsa Raamaan; mutta poikanen (Samuel) palveli 
Herraa pappi Eelin johdolla. Mutta Eelin pojat olivat kelvottomia miehiä; he 
eivät välittäneet Herrasta eivätkä siitä, mitä papeilla oli oikeus kansalta saada. 
Niin usein kuin joku uhrasi teurasuhria, tuli papin palvelija lihan kiehuessa, 
kolmihaarainen haarukka kädessänsä, ja pisti sen kattilaan tai ruukkuun tai 
pannuun tai pataan, ja kaikki, minkä haarukka toi mukanaan, sen pappi otti 
itselleen. Niin he tekivät kaikille israelilaisille, jotka tulivat sinne Siiloon. Jo 
ennen kuin rasva oli poltettu, tuli papin palvelija ja sanoi miehelle, joka 
uhrasi: "Anna liha paistettavaksi papille, sillä hän ei ota sinulta keitettyä lihaa, 
vaan raakaa." Kun mies sanoi hänelle: "Ensin poltettakoon rasva; ota sitten 
itsellesi, mitä haluat", niin hän sanoi: "Ei niin, vaan anna se nyt heti, muutoin 
minä otan väkisin." Nuorten miesten synti oli kovin suuri Herran edessä, 
koska he pitivät Herran uhrilahjan halpana. 

Mutta Eeli oli käynyt hyvin vanhaksi; ja kun hän sai kuulla, mitä hänen 
poikansa tekivät kaikelle Israelille, ja että he makasivat niiden naisten kanssa, 
jotka toimittivat palvelusta ilmestysmajan ovella, sanoi hän heille: "Miksi te 
sellaista pahaa teette, mitä minä teistä kuulen kaikelta tältä kansalta? Ei niin, 
poikani! Ei ole hyvä se huhu, jonka minä kuulen kulkevan Herran kansan 
seassa. Jos ihminen rikkoo ihmistä vastaan, niin Jumala voi olla hänellä 
välittäjänä; mutta jos ihminen rikkoo Herraa vastaan, niin kuka voi ruveta 
hänelle välittäjäksi?" Mutta he eivät kuulleet isäänsä, sillä Herra tahtoi 
surmata heidät. 

Sitten Eelin luo tuli Jumalan mies ja kertoi hänelle, mitä Jumala sanoo Eelin 
pojista, papeista, jotka käyttivät väärin papin asemaansa. He eivät olleet 
pappeja sydämeltään. Lue Jumalan varoitukset kohdasta 8.

Mutta poikanen Samuel kasvoi kasvamistaan ja oli sekä Herralle että ihmisille 
otollinen. Samuel palveli Herraa Eelin johdolla; mutta Herran sana oli 
harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Siihen aikaan tapahtui 
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kerran, kun Eeli, jonka silmiä alkoi hämärtää, niin ettei hän voinut nähdä, 
makasi sijallansa eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut ja Samuel 
makasi Herran temppelissä, jossa Jumalan arkki oli, että Herra kutsui 
Samuelia. Hän vastasi: "Tässä olen." Samuel riensi Eelin tykö ja sanoi: "Tässä 
olen, sinä kutsuit minua." Mutta Eeli vastasi: "En minä kutsunut; pane jälleen 
maata." Samuel meni ja pani maata. 

Mutta Herra kutsui taas Samuelia; ja Samuel nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi: 
"Tässä olen, sinä kutsuit minua." Mutta tämä vastasi: "En minä kutsunut, 
poikani; pane jälleen maata." Mutta Samuel ei silloin vielä tuntenut Herraa, 
eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Herra kutsui Samuelia vielä 
kolmannen kerran; niin hän nousi ja meni Eelin tykö ja sanoi: "Tässä olen, sinä 
kutsuit minua." Silloin Eeli ymmärsi, että Herra oli kutsunut poikasta. Eeli 
sanoi Samuelille: "Mene ja pane maata; ja jos sinua vielä kutsutaan, niin sano: 
'Puhu, Herra; palvelijasi kuulee'." Samuel meni ja pani maata sijallensa. 

Puhu, Herra, palvelijasi kuulee
Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niin kuin edellisilläkin kerroilla: "Samuel, 
Samuel!" Samuel vastasi: "Puhu, palvelijasi kuulee." Herra sanoi Samuelille: 
"Katso, minä teen Israelissa sellaisen teon, että joka sen kuulee, sen molemmat 
korvat soivat. Sinä päivänä minä annan toteutua Eelille kaiken, mitä olen 
hänen sukuansa vastaan puhunut, alusta loppuun asti. Minä ilmoitan hänelle, 
että minä tuomitsen hänen sukunsa ikuisiksi ajoiksi sen rikoksen tähden, kun 
hän tiesi poikiensa pilkkaavan Jumalaa eikä pitänyt heitä kurissa. Sen tähden
minä olen vannonut Eelin suvusta: 'Totisesti, Eelin suvun rikosta ei koskaan 
soviteta, ei teurasuhrilla eikä ruokauhrilla.'" 

Eeli saa kuulla, mitä asiaa Jumalalla oli
Samuel makasi aamuun asti ja avasi sitten Herran huoneen ovet. Eikä Samuel 
uskaltanut kertoa Eelille sitä ilmestystä. Mutta Eeli kutsui Samuelin ja sanoi: 
"Samuel, poikani!" Hän vastasi: "Tässä olen." Hän sanoi: "Mikä oli asia, josta 
hän sinulle puhui? Älä salaa sitä minulta. Jumala rangaiskoon sinua nyt ja 
vasta, jos salaat minulta mitään siitä, mitä hän sinulle puhui." Niin Samuel 
kertoi Eelille kaiken, eikä salannut häneltä mitään. Mutta hän sanoi: "Hän on 
Herra; hän tehköön, minkä hyväksi näkee." Samuel kasvoi, ja Herra oli hänen 
kanssansa eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. 
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Samuelista tulee profeetta
Koko Israel Daanista Beersebaan asti tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran 
profeetan tehtävä. Herra ilmestyi edelleenkin Siilossa; sillä Herra ilmestyi 
Samuelille Siilossa Herran sanan kautta. Samuelin sana tuli koko Israelille. 

Taistelu filistealaisia vastaan hävitään
Israel lähti sotaan filistealaisia vastaan ja leiriytyi Eben-Eserin luo, mutta 
filistealaiset olivat leiriytyneet Afekiin. Filistealaiset asettuivat sotarintaan 
Israelia vastaan, ja taistelu levisi laajalle, ja filistealaiset voittivat Israelin ja 
surmasivat taistelukentällä noin neljätuhatta miestä. 

Liitonarkki vietiin taistelukentälle ja ryöstettiin
Kun kansa tuli leiriin, sanoivat Israelin vanhimmat: "Minkä tähden Herra 
antoi tänä päivänä filistealaisten voittaa meidät? Ottakaamme Herran 
liitonarkki Siilosta luoksemme, tulkoon se keskellemme pelastamaan meidät 
vihollistemme käsistä." Kansa lähetti sanan Siiloon, ja sieltä tuotiin Herran 
Sebaotin liitonarkki, hänen, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat; ja Eelin 
kaksi poikaa, Hofni ja Piinehas, seurasivat sieltä Jumalan liitonarkkia. Kun 
Herran liitonarkki tuli leiriin, nosti koko Israel suuren riemuhuudon, niin että 
maa jymisi. Kun filistealaiset kuulivat sen riemuhuudon, sanoivat he: "Mitä 
tuo suuri riemuhuuto on hebrealaisten leirissä?" He saivat tietää, että leiriin 
oli tullut Herran arkki. Silloin filistealaiset peljästyivät, sillä he ajattelivat: 
"Jumala on tullut leiriin." He sanoivat: "Voi meitä! Tällaista ei ole milloinkaan 
ennen tapahtunut. Voi meitä! Kuka pelastaa meidät tämän voimallisen 
jumalan kädestä? Tämähän on se jumala, joka löi egyptiläisiä kaikkinaisilla 
vaivoilla erämaassa. Rohkaiskaa mielenne ja olkaa miehiä, filistealaiset, ettette 
te joutuisi palvelemaan hebrealaisia, niin kuin he ovat palvelleet teitä. Olkaa 
miehiä ja taistelkaa." Filistealaiset ryhtyivät taisteluun; ja Israel voitettiin, niin 
että he pakenivat kukin majallensa, ja tappio oli sangen suuri: Israelista kaatui 
kolmekymmentä tuhatta jalkamiestä. Jumalan arkki ryöstettiin, ja Eelin kaksi 
poikaa, Hofni ja Piinehas, saivat surmansa.

Eeli saa kuulla poikiensa kuolemasta
Eräs benjaminilainen mies juoksi sotarinnasta ja tuli samana päivänä Siiloon, 
takki reväistynä ja multaa pään päällä. Kun hän tuli sinne, istui Eeli 
istuimellaan tien vieressä tähystellen, sillä hänen sydämensä oli levoton 
Jumalan arkin tähden. Kun mies tuli ja kertoi kaupungissa tapahtumasta, 
puhkesi koko kaupunki valittamaan. Kun Eeli kuuli valitushuudon, kysyi 
hän: "Mikä meteli tämä on?" Niin mies tuli rientäen sinne ja kertoi sen Eelille. 
Mutta Eeli oli yhdeksänkymmenen kahdeksan vuoden vanha, ja hänen 



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 5(8)
Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 27/28
www.pyhäkoulu.fi
lapsille@luterilainen.com 1.6.2014
________________________________________________________________________________

silmissään oli kaihi, niin ettei hän voinut nähdä. Mies sanoi Eelille: "Minä 
tulen sotarinnasta; olen tänä päivänä paennut sotarinnasta." Niin hän kysyi: 
"Miten on asiat, poikani?" Sanansaattaja vastasi ja sanoi: "Israel on paennut 
filistealaisia, ja kansan mieshukka on suuri; myöskin sinun molemmat 
poikasi, Hofni ja Piinehas, ovat saaneet surmansa, ja Jumalan arkki on 
ryöstetty." Kun hän mainitsi Jumalan arkin, kaatui Eeli istuimeltaan taapäin 
portin viereen, taittoi niskansa ja kuoli; sillä hän oli vanha ja raskas mies.

Eeli oli ollut tuomarina Israelissa neljäkymmentä vuotta. Hänen miniänsä, 
Piinehaan vaimo, oli viimeisillänsä raskaana. Kun hän kuuli sanoman 
Jumalan arkin ryöstöstä ja appensa ja miehensä kuolemasta, vaipui hän 
maahan ja synnytti, sillä poltot yllättivät hänet. Kun hän silloin oli 
kuolemaisillansa, sanoivat vaimot, jotka seisoivat hänen luonaan: "Älä pelkää, 
sillä sinä olet synnyttänyt pojan." Mutta hän ei vastannut mitään eikä 
välittänyt siitä, vaan nimitti pojan Iikabodiksi ja sanoi: "Kunnia on mennyt 
Israelilta" - hän tarkoitti Jumalan arkin ryöstöä ja appeansa ja miestänsä. Hän 
sanoi: "Kunnia on mennyt Israelilta", koska Jumalan arkki oli ryöstetty. 

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jumala sanoi: ”Minä tuomitsen hänen sukunsa ikuisiksi ajoiksi sen rikoksen 
tähden, kun hän tiesi poikiensa pilkkaavan Jumalaa eikä pitänyt heitä 
kurissa.” ”Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen 
kylvää, sitä hän myös niittää.” Gal. 6: 7.

Liitonarkki ei ollut mikään taikakalu, joka olisi tuonut onnea sinne, minne se 
kannettiin. 

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa

5. Opeteltava Raamatun lause
'Puhu, Herra; palvelijasi kuulee'.

6. Lauluehdotus
Samuel, Samuel kuuletko sen? 
Sua kutsuu ääni Isän taivaisen.
Niin Samuel nousi kutsuun vastaten:
”Herra puhu, tässä olen, minä kuuntelen.”
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Lapsonen, lapsonen, kuuletko sen?
Puhuu Raamatussa Isä taivainen.
Siis kuule Sanaa Jumalan laulaen:
”Herra puhu, tässä olen, minä kuuntelen.”

Sanat Dani Puolimatka, sävel Anna-Pauliina Puolimatka

7. Tehtäviä / kysymyksiä
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8. Muuta huomioitavaa
Eelin luo tuli Jumalan mies ja sanoi hänelle: "Näin sanoo Herra: Enkö minä 
ilmestynyt sinun isäsi suvulle, kun he olivat Egyptissä faraon huoneen 
vallassa? Minä valitsin heidät kaikista Israelin sukukunnista olemaan 
pappeinani, nousemaan minun alttarilleni, polttamaan suitsuketta ja 
kantamaan kasukkaa minun edessäni; ja minä annoin sinun isäsi suvulle 
kaikki israelilaisten uhrit. Miksi te häpäisette minun teurasuhrini ja 
ruokauhrini, jotka minä olen säätänyt asuntooni? Miksi sinä kunnioitat 
poikiasi enemmän kuin minua, niin että te lihotatte itseänne parhaalla osalla 
jokaisesta minun kansani Israelin uhrilahjasta? Sen tähden Herra, Israelin 
Jumala, sanoo: Minä olen tosin sanonut: sinun sukusi ja sinun isäsi suku 
saavat vaeltaa minun edessäni iäti. Mutta nyt Herra sanoo: Pois se! Sillä minä 
kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat; mutta jotka minut ylenkatsovat, 
ne tulevat halveksituiksi. Katso, päivät tulevat, jolloin minä katkaisen sinun 
käsivartesi ja sinun isäsi suvun käsivarren, niin ettei kukaan sinun suvussasi 
elä vanhaksi. Sinä saat nähdä minun asuntoni olevan puutteessa huolimatta 
kaikesta siitä hyvästä, mikä tulee Israelille. Eikä kukaan sinun suvussasi ole 
koskaan elävä vanhaksi. Kuitenkaan minä en hävitä kaikkia sinun omaisiasi 
alttariltani, niin että sammuttaisin sinun silmäsi ja näännyttäisin sielusi; mutta 
kaikki sinun suvussasi kasvaneet kuolevat miehiksi tultuaan. Merkkinä tästä 
on sinulla oleva se, mitä kahdelle pojallesi, Hofnille ja Piinehaalle, tapahtuu: 
he kuolevat molemmat samana päivänä. Mutta minä herätän itselleni 
uskollisen papin, joka tekee minun sydämeni ja mieleni mukaan. Hänelle 
minä rakennan pysyväisen huoneen, ja hän on vaeltava minun voideltuni 
edessä kaiken elinaikansa. Jokainen, joka jää jäljelle sinun suvustasi, on tuleva 
kumartamaan häntä saadaksensa hopearahan ja leipäkakun ja sanova: 'Päästä 
minutkin johonkin papintehtävään, että saisin palan leipää syödäkseni.'"
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