
Puhtaana likaisessa maailmassa – Samuel 1 Samuel 2:12-26 1 Samuel 3:1-21  

Kuva Lastenmission ”Jumala välittää, kun lapset ovat surullisia” -materiaalista 

 

Johdanto:  

Eräänä päivänä eräs nainen käveli tietä pitkin suuren kaupungin ulkopuolella. Tie kulki roskaläjän ohi, oikein 

sellaisen kunnon kaatopaikan ohi. Siellä oli vanhoja auton renkaita, pilaantunutta ruokaa, vanhoja vaatteita 

ja kaikenlaista muuta likaista, haisevaa jätettä…  Mutta tuon kaiken keskellä näkyi jotakin valkoista, mikä 

kiinnitti naisen huomion.  

 

Kuva1 

Hän käveli lähemmäksi ja hän näki, että siellä kasvoi kaunis, valkoinen kukka. ”Mikä ihana yllätys löytää upea, 

puhdas kukka kaiken lian ja roskan keskeltä”, hän puheli itsekseen. ”Minäkin haluaisin olla kuin tuo kukka. 

Haluaisin olla kaunis ja puhdas tässä maailmassa, mikä on niin täynnä likaisia, pilaantuneita asioita, jul-

muutta, itsekkyyttä ja vihaa…” 

 

Koetko joskus samalla tavalla? Näet kaikenlaisia ”likaisia” asioita ympärilläsi, mutta haluaisit itse pysyä puh-

taana. Kaikenikäiset ihmiset tekevät vääriä ja likaisia asioita, jotka on Pyhän ja puhtaan Jumalan silmissä ru-

mia. Mitä sellaiset vois olla? Juorutaan, puhutaan pahaa toisesta selän takana, käytetään rumia sanoja, ollaan 

itsekkäitä ja ahneita, katsotaan telkkarista sellaisia ohjelmia, mitkä täynnä kaikkea likaista puuhaa, luetaan 

lehtiä tai surffaillaan netissä, missä kuvat ja tekstit vain tuhoaa meitä,  vietetään aikaa sellaisessa seurassa, 

mikä vie meitä kauemmas Jumalasta, tehdään asioita, jotka rikkoo toisia ja meitä itseämme, ollaan välinpitä-

mättömiä  ja rakkaudettomia toisia kohtaan… Ehkä tunnet sellaisia ihmisiä jotka toimii näin, tai ehkä olet 

osallinen jostain itsekin;  aina emme edes tajua että teemme väärin - sen sijaan naureskelemme sille, että 

mitä tuosta. Joskus kaikki se voi hetken aikaa tuntua hauskaltakin...  

Tiedämme, että Jumala vihaa kaikkea sellaista, joka on vastoin hänen tahtoaan ja käskyjään. Ja Jumalahan 

alun perin loi kaiken hyväksi ja puhtaaksi. Ja sinä haluaisit olla erilainen. Sä haluaisit olla sellainen kuin Jumala 

tahtoo sun olevan. Eikö niin? Tahtoisit loistaa niin kuin kukka romuläjässä… 

 

Miten sitten voit elää puhtaana ja erilaisena ja aidosti onnellista elämää?  

Etsintäänpä tähän vastausta yhdestä Raamatun kertomuksesta… 

 

Kuva2 

Raamatussa kerrotaan nuoresta miehestä nimeltä Samuel. Hän eli satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää… 

Samuel työskenteli pyhäkköteltassa, jossa Jumalan valittu kansa, israelilaiset, palvelivat Jumalaa ja jossa papit 

työskentelivät.  Luultavasti Samuel auttoi siivoamisessa, öljylamppujen täyttämisessä sekä huolehti siitä, että 

pappien viitat oli puhtaat ja oikeilla paikoillaan. 

 

Samuel teki töitä Eeli-papille, jonka kaksi poikaa oli hyvin pahoja nuoria miehiä. He eivät olleet vaan itsekkäitä 

ja ahneita, he olivat väkivaltaisia ja viettivät huonoa elämää, jolla pilasivat myös monen muun elämän. Jumala 

oli hyvin tyytymätön siihen, mitä nämä pojat tekivät.  

 

Eelin pojat näyttivät huonoa esimerkkiä nuorelle Samuelille. Vierestä saattoi näyttää siltä, että nuorilla mie-

hillä oli hurjan hauskaa, vaikka he elivätkin väärällä tavalla. En tiedä, houkutteliko Samuelia Eelin poikien 

elämäntyyli, mutta Raamattu kertoo, että Samuel ei seurannut heidän esimerkkiään.  Samuelin elämä oli kuin 

se valkea kukka kaatopaikan keskellä.  Nimittäin Raamattu sanoo näin: (teksti näkyviin) 1. Sam. 2:26 

Samuel eli iloksi sekä Herralle että ihmisille! > Voidaanko minusta ja sinusta sanoa noin mahtavasti?   



Miten Samuel pystyi pysymään puhtaana, vaikka toiset ympärillä tekivät pahojaan? Ja vaikka toisten puuha 

saattoi, joskus tuntua houkuttelevalta… 

 

Kuva3 

Eräänä yönä, kun Samuel oli jo mennyt nukkumaan, tapahtui jotain jännittävää ja ihmeellistä. Hän kuuli ää-

nen, joka kutsui häntä: Samuel! 

Samuel ei ymmärtänyt kuka häntä kutsui. Hän luuli, että Eeli-pappi kutsui häntä. Hän juoksi Eelin luo, kysy-

mään, että miksi Eeli oli kutsunut häntä. Mutta Eeli vastasi, ettei hän ollut kutsunut.  Samuel palasi takaisin 

nukkumaan. Mutta kohta uudestaan joku kutsui häntä. Samuel juoksi taas Eelin luo, mutta edelleenkään se 

ei ollut Eeli. Ja vielä kolmannen kerran tapahtui sama juttu. Sitten Eeli ymmärsi, että kuka se oli, joka Samuelia 

kutsui. Tiedätkö sinä? Se oli itse Jumala. Eeli kehotti Samuelia kuuntelemaan Jumalan ääntä. Kun Jumala sit-

ten kutsui vielä kerran, että Samuel! Mitä Samuel vastasi? ”Puhu, palvelijasi kuulee.” 

 

Samuel kuunteli, mitä Jumala hänelle puhui ja uskoi sen, mitä Jumala Hänelle sanoi. Vaikka nytkin Jumala 

hänelle kertoi pahaltakin tutuvan viestin siitä, kuinka hän tulee rankaisemaan Eelin sukua, kun he eivät totel-

leet Jumalaa. Jumala itse puhdisti Samuelin, antoi hänelle kaikki synnit, kaiken pahuuden anteeksi, koska 

Samuel uskoi Häneen. Jumala myös auttoi Samuelia pysymään puhtaana, toimimaan oikein, niin että hän oli 

iloksi sekä Herralle, että ihmisille. Tämä on se salaisuus, jonka takia Samuelin elämä oli kuin valkea kukka 

verrattuna Eelin kahden pojan likaiseen elämään: Hän kuunteli ja totteli Jumalaa.  

 

Ei Samuelista tullut täydellistä. Hän teki edelleen virheitä ja vääriä asioita, mutta Jumala oli hänen kanssaan 

ja auttoi häntä pysymään erilaisena, Jumalaa kuuntelevana ja seuraavana ihmisenä. Ja kaikki ympärillä ole-

vatkin varmasti näkivät, että Samuel oli erilainen, Hän uskoi Jumalaan ja Jumala oli Hänen kanssaan. 

 

Kuva5 

Samuel oppi jo pienenä luottamaan Jumalaan. Ja aikuisenakin hän vielä uskollisesti palveli Jumalaa. Hän 

opetti ihmisille Jumalasta ja auttoi toisia ihmisiä tekemään oikeita, Jumalan tahdon mukaisia päätöksiä. Sa-

muel tahtoi totella Jumalaa ja Jumala auttoi häntä, oli hänen kanssaan kaikissa tilanteissa.  

Ja sitä Hän tahtoo sinullekin. Jumala kutsuu myös sinua ja puhuu sinulle. Mutta miten? 

 

Kuva4 

Miten sinä voit kuulla Jumalan äänen? > Raamatusta. Lue sitä ja pyydä, että Jumala auttaa sua ymmärtämään, 

mitä hän haluaa sulle sanoa. Tottele, sitä mitä Jumala siellä sanoo. Se ei oo aina helppoa, mutta muista, että 

sä saat pyytää Jumalalta apua ja voimaa siihen. Hän on luvannut auttaa sua. Ja sit kun mokaat, niin Jumala ei 

sua hylkää, vaan sä saat tulla Jumala luo ja tunnustaa, että mokasit. Hän antaa anteeksi. Ja Jumalan rakkaus 

ja puhtaus loistaa sun kautta, niin kuin se valkoinen kukka siellä kaatopaikalla.  

 

Kun sä elät elämääsi Jumalan kanssa, Hänen lähellään, Hän vaikuttaa sinussa niin, että sinustakin voidaan 

sanoa niin kuin Samuelista (LISÄÄ TEKSTI) ”(oma nimesi) kasvoi ja oli iloksi sekä Herralle että ihmisille.” 

Luetaan yhteen ääneen omalla nimellä varustettuna… 

 

Kerro vielä evankeliumi siitä, kuinka Jeesus tahtoo puhdistaa sinut kaikesta synnistä ja ottaa sinut omakseen, 

jos et häntä vielä tunne jne. niin että ei-uskova lapsikin ymmärtää, kuinka hän voi saada kaiken anteeksi ja 

elää Jeesuksen kanssa. 

--- 

Likaiset ja puhtaat liinat – ”gospeltemppu” on hyvä väline tähän, jos sellainen sulta löytyy ja jos on kiinnos-

tusta, niin  Kings kidsien kautta voi kysellä koulutusta ja tuotteita “evankelioiviin sorminäppäryys temppuihin:  

http://www.kingskids.fi/fi/tuotteet/temput-ja-apuvalineet/ 

http://www.kingskids.fi/fi/tuotteet/temput-ja-apuvalineet/

