Suomen Tunnustuksellinen
Luterilainen Kirkko

PYHÄKOULUMATERIAALI
2. vuosi nro VT 1 _ 11/29

1(5)

www.luterilainen.com
lapsille@luterilainen.com
10.2.2013
________________________________________________________________________________
ISMAEL SYNTYY

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka
Mamren tammistossa
b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Abram oli ollut jo 75-vuotias, kun Jumala kutsui hänet Harranissa ja lupasi
Abramille paljon jälkeläisiä. Nyt, 11 vuotta myöhemmin, Abram oli 86vuotias, kun Saarain orjatar synnytti hänelle pojan. Mutta vielä Abramin
uskoa koeteltiin tämän jälkeen 14 vuotta ennen kuin Saara synnytti Iisakin,
Jumalan lupaaman lapsen.
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c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Abram => Aabraham ja vaimonsa
Saarai = > Saara, Aabrahamin vaimo
Haagar, Saarain egyptiläinen orjatar
Ismael, Haagarin Aabrahamille synnyttämä poika
2. Itse kertomus Raamatusta
1 Moos. 16:1–16
Saarai ei synnyttänyt Abramille lasta, mutta Saarailla oli egyptiläinen orjatar,
jonka nimi oli Haagar. Saarai sanoi Abramille: "Katso, Herra on sulkenut
minut synnyttämästä. Ehkä minä saisin lapsia orjattarestani Haagarista."
Abram kuuli Saaraita. Saarai otti egyptiläisen orjattarensa Haagarin, sitten
kuin Abram oli asunut kymmenen vuotta Kanaanin maassa, ja antoi hänet
miehellensä Abramille vaimoksi saadakseen lapsia orjattarestaan.
Haagar tuli raskaaksi. Kun hän huomasi olevansa raskaana, tuli hänen
emäntänsä, Saarai, halvaksi Haagarin silmissä. Silloin Saarai sanoi Abramille:
"Minun kärsimäni vääryys kohdatkoon sinua; minä annoin orjattareni sinun
syliisi, mutta kun hän huomasi olevansa raskaana, tulin minä halvaksi hänen
silmissään. Herra tuomitkoon meidän välillämme, minun ja sinun." Abram
sanoi Saaraille: "Katso, orjattaresi on sinun vallassasi, tee hänelle, mitä
tahdot." Niin Saarai kuritti Haagaria, ja Haagar pakeni Saarain luota.
Herran enkeli tapasi Haagarin vesilähteeltä erämaassa, sen lähteen luota, joka
on Suurin tien varressa. Enkeli sanoi: "Haagar, Saarain orjatar, mistä tulet ja
mihin menet?" Haagar vastasi: "Olen paossa emäntääni Saaraita." Herran
enkeli sanoi hänelle: "Palaa emäntäsi luo ja nöyrry hänen kätensä alle." Herran
enkeli sanoi Haagarille: "Minä teen sinun jälkeläistesi luvun niin suureksi,
ettei heitä voida lukea (laskea) heidän paljoutensa tähden." Vielä Herran
enkeli puhui Haagarille: "Katso, sinä olet raskaana ja synnytät pojan ja kutsut
hänet Ismaeliksi, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi. Hänestä tulee mies kuin
villiaasi: hänen kätensä on kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan ja
hän on kaikkien veljiensä niskassa." Haagar nimitti Herraa, joka oli häntä
puhutellut, nimellä: "Sinä olet ilmestyksen Jumala." Haagar synnytti
Abramille pojan, ja Abram antoi pojallensa nimen Ismael. Abram oli
kahdeksankymmenen kuuden vuoden vanha, kun Haagar synnytti hänelle
Ismaelin.
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Ympärileikkaus liiton merkiksi
Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra
hänelle ja sanoi: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole
nuhteeton. Minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään
sinut ylen runsaasti." Abram lankesi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle
sanoen: "Katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi: sinusta tulee kansojen
paljouden isä. Niin älköön sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi
olkoon Aabraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä teen
sinut sangen hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja, ja sinusta on
polveutuva kuninkaita. Minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi
kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja
sinun jälkeläistesi Jumala. Minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan,
jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi;
ja minä olen heidän Jumalansa." Jumala sanoi Aabrahamille: "Mutta sinä pidä
minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläisesi, sukupolvesta sukupolveen. Tämä on
minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa; pitäkää se: ympärileikatkaa
jokainen miehenpuoli keskuudessanne. Se olkoon liiton merkki meidän
välillämme, minun ja teidän. Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon
jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne kahdeksan päivän vanhana. Niin
minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne iankaikkiseksi liitoksi.
Jumala sanoi Aabrahamille: "Älä kutsu vaimoasi Saaraita enää Saaraiksi, vaan
Saara olkoon hänen nimensä. Minä siunaan häntä ja annan hänestäkin sinulle
pojan; ja hänestä tulee kansakuntia, polveutuu kansojen kuninkaita."
Aabraham lankesi kasvoillensa ja naurahti, sillä hän ajatteli sydämessään:
"Voiko satavuotiaalle syntyä poika, ja voiko Saara, joka on
yhdeksänkymmenen vuoden vanha, vielä synnyttää?" Aabraham sanoi
Jumalalle: "Kunpa edes Ismael saisi elää sinun edessäsi!" Niin Jumala sanoi:
"Totisesti, sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on pantava
hänen nimekseen Iisak, ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi
liitoksi hänen jälkeläisillensä. Mutta myös Ismaelista minä olen kuullut sinun
rukouksesi; katso, minä siunaan häntä ja teen Ismaelin hedelmälliseksi ja
annan hänen lisääntyä ylen runsaasti. Ismaelista on polveutuva kaksitoista
ruhtinasta, ja minä teen hänestä suuren kansan. Mutta liittoni minä teen
Iisakin kanssa, jonka Saara sinulle synnyttää tähän aikaan tulevana vuonna."
Kun Jumala oli lakannut puhumasta Aabrahamin kanssa, kohosi hän ylös
hänen luotansa. Aabraham otti poikansa Ismaelin sekä kaikki kotona
syntyneet ja kaikki rahalla ostamansa palvelijat, kaikki Aabrahamin perheen
miehenpuolet, ja ympärileikkasi sinä samana päivänä heidän esinahkansa
lihan, niin kuin Jumala oli hänelle sanonut.
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3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jumala pitää aina lupauksensa, mutta joskus joudumme odottamaan
kärsivällisesti sen toteutumista. Samoin Jumala kuulee rukoukset, mutta
vastaa niihin ajallaan ja tavallaan.
Ympärileikkaus oli vanhan liiton merkki. Jeesuskin ympärileikattiin
kahdeksan päivän ikäisenä. Se ei koske enää meitä uuden liiton aikana.
4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Myös Iisakin poika, Jaakob ja vaimonsa Raakel joutuivat odottamaan yhteistä
lastaan ja Raakelin orjatar synnytti sitä ennen Jaakobille kaksikin poikaa.
Muistelkaa, keille kaikille naisille enkeli ilmoitti, että hän saisi lapsen ja mikä
nimi lapselle pitäisi antaa.
5. Opeteltava Raamatun lause
”Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton.”
6. Lauluehdotus PK 152
Mä olen niin pienoinen, pienoinen aivan.
Sä suuri ja voimakas Isäni taivaan, Isäni taivaan.
Siks syytä ei pelätä, murhetta kantaa,
kun sen, minkä tarvitsen, Isäni antaa, Isäni antaa.
Kun voimani uupuvat käsilläs kannat.
Ja syntini armosta anteeksi annat, anteeksi annat.
Oi, johdata kulkuni totuuden teitä.
Et, Isäni armahin lastasi heitä, lastasi heitä.
Sanat Immi Hellén, sävel Mikael Nyberg (1871 – 1940)
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