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ERIKOISET  VIERAAT

             Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Ensin Mamren tammistossa, Aabrahamin ja Saaran ”kotona” ja sitten tiellä,
matkalla Sodoman kaupunkiin, jossa Loot perheineen asui.

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Vuosi ennen Iisakin syntymää. Nyt Aabraham oli 99-vuotias ja Saara 89-
vuotias.
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c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Aabraham ja Saara sekä kolme vierasta miestä (enkeliä).

d) Vieraat termit
Kaltiainen on pyöreä tuhkassa tai kuumennetuilla kivillä nopeasti paistettu
happamaton, ohut leipä.

2. Itse kertomus Raamatusta
1 Moos. 18:1–15

Herra ilmestyi Aabrahamille Mamren tammistossa, jossa hän istui
telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan. Kun Aabraham nosti
silmänsä ja katseli, niin katso, kolme miestä seisoi hänen edessänsä;
nähdessään heidät Aabraham riensi heitä vastaan majan ovelta, kumartui
maahan ja sanoi: "Herrani, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, älä
mene palvelijasi ohitse. Sallikaa tuoda vähän vettä pestäksenne jalkanne ja
levätkää puun siimeksessä. Minä tuon palasen leipää virkistääksenne
itseänne, ennen kuin jatkatte matkaanne, sillä kaiketi sitä varten olette
poikenneet palvelijanne luo." He sanoivat: "Tee, niin kuin olet puhunut."

Aabraham kiiruhti majaan Saaran luo ja sanoi: "Hae joutuin kolme vakallista
lestyjä jauhoja (parhaita, viljan ytimestä, ilman kuoria tehtyjä jauhoja), sotke ja
leivo kaltiaisia." Sitten Aabraham riensi karjaan, otti nuoren ja kauniin vasikan
ja antoi palvelijalle, joka ryhtyi nopeasti sitä valmistamaan. Aabraham otti
voita ja maitoa sekä vasikan, jonka palvelija oli valmistuttanut, ja pani ne
heidän eteensä; itse hän seisoi heidän luonansa puun alla sillä aikaa, kuin he
(vieraat) söivät.

Miehet kysyivät Aabrahamilta: "Missä vaimosi Saara on?" Hän vastasi: "Tuolla
majassa." Hän (yksi miehistä) sanoi: "Minä palaan luoksesi tulevana vuonna
tähän aikaan, ja katso, vaimollasi Saaralla on silloin oleva poika." Saara
kuunteli majan ovella hänen takanansa. Mutta Aabraham ja Saara olivat
iäkkäät, eikä Saaran enää ollut, niin kuin naisten tavallisesti on. Sen tähden
Saara naurahti itseksensä ja ajatteli: "Heräisikö minussa, näin kuihduttuani,
vielä halu? Myös minun herrani (Aabraham) on vanha." Mutta Herra sanoi
Aabrahamille: "Miksi Saara nauroi ajatellen: 'Synnyttäisinkö minä todella,
minä, joka olen näin vanha?' Onko mikään Herralle mahdotonta? Tähän
aikaan minä palaan luoksesi tulevana vuonna, ja Saaralla on silloin poika."
Saara kielsi sanoen: "En minä nauranut"; sillä hän pelkäsi. Mutta hän (vieras)
sanoi: "Ei ole niin; sinä nauroit."
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Keskustelu Sodoman tiellä
1 Moos. 18:16–33

Silloin miehet nousivat siitä ja kääntyivät Sodomaan päin, ja Aabraham kulki
heidän kanssaan saattaaksensa heitä. Herra sanoi: "Salaisinko minä
Aabrahamilta, mitä olen tekevä? Onhan Aabrahamista tuleva suuri ja väkevä
kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi. Sillä
minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää
hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä
vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Aabrahamille tapahtua, mitä hän
on hänelle luvannut." Niin Herra sanoi: "Valitushuuto Sodoman ja Gomorran
tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Sen tähden minä menen
alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun
eteeni tullut, vai eivätkö; minä tahdon sen tietää."

50 Miehet kääntyivät sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Aabraham jäi vielä
seisomaan Herran eteen. Aabraham lähestyi Häntä ja sanoi: "Aiotko siis
hukuttaa vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Entä jos kaupungissa
on viisikymmentä vanhurskasta; aiotko hukuttaa heidät, etkä säästä paikkaa
siellä olevain viidenkymmenen vanhurskaan tähden? Pois se, että sinä näin
tekisit: surmaisit vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että
vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman! Pois se sinusta! Eikö kaiken
maan tuomari tekisi oikeutta?" Herra sanoi: "Jos löydän Sodoman
kaupungista viisikymmentä vanhurskasta, niin minä heidän tähtensä säästän
koko paikan."

45 – 40 Aabraham vastasi ja sanoi: "Katso, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka
olen tomu ja tuhka. Entä jos viidestäkymmenestä vanhurskaasta puuttuu viisi;
hävitätkö viiden tähden koko kaupungin?" Hän sanoi: "En hävitä, jos löydän
sieltä neljäkymmentä viisi." Aabraham puhui vielä Hänelle sanoen: "Entä jos
siellä on neljäkymmentä?" Hän vastasi: "Niiden neljänkymmenen tähden jätän
sen tekemättä."

30 – 20 Aabraham sanoi: "Älköön Herrani vihastuko, että vielä puhun. Entä jos siellä
on kolmekymmentä?" Hän vastasi: "En tee sitä, jos löydän sieltä
kolmekymmentä." Mutta Aabraham sanoi: "Katso, minä olen rohjennut puhua
Herralleni. Entä jos siellä on kaksikymmentä?" Hän vastasi: "Niiden
kahdenkymmenen tähden jätän hävittämättä."

10 Aabraham sanoi: "Älköön Herrani vihastuko, että puhun vielä tämän ainoan
kerran. Entä jos siellä on kymmenen?" Hän vastasi: "Niiden kymmenen
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tähden jätän hävittämättä." Herra lähti pois, sen jälkeen kuin hän oli lakannut
puhumasta Aabrahamin kanssa, ja Aabraham palasi kotiinsa.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jumala on pitkämielinen. ”Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei
ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy
tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne.” Hes. 33:11

Jumala on pitkämielinen ja armollinen, mutta Jumala vihaa syntiä. ”Sillä
Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja
vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sen
tähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän
keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön
olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun
niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin
etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet
Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet.”
Room. 1:18–21

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Saara sai lapsen vanhoilla päivillään Jumalan lupauksen mukaan. Samoin
Elisabet synnytti Johannes Kastajan iäkkäänä toivottuaan ja rukoiltuaan
pitkään lasta. Profeetta Samuelin äiti, Hanna, rukoili myös hartaasti lasta.

5. Opeteltava Raamatun lause
”Onko mikään Herralle mahdotonta?” 1 Moos. 18:14

6. Lauluehdotus - Tänään voisimme laulaa enkelilauluja:

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie
Hänt' ihana enkeli kotihin vie.
niin pitkä on matka, ei kotia näy,
vaan ihana enkeli vierellä käy.
Vaan ihana enkeli vierellä käy.

On pimeä korpi ja kivinen tie.
Ja usein se käytävä liukaskin lie.
Oi pianhan lapsonen langeta vois,
jos käsi ei enkelin kädessä ois.
Jos käsi ei enkelin kädessä ois.

Ja syntikin mustia verkkoja vaan
on laajalle laskenut korpehen maan.
Niin pianhan niihinkin tarttua vois,
jos käsi ei enkelin kädessä ois.
Jos käsi ei enkelin kädessä ois.

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie.
Hänt' ihana enkeli kotihin vie.
Oi, laps' ethän milloinkaan ottaakaan vois
sä kättäsi enkelin kädestä pois.
Sä kättäsi enkelin kädestä pois.
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Yksi tähän kertomukseen sopiva laulu on: Ympärillä ihmisien on kirkkauden
maa enkeleiden. (UVK 747) Sen sävel on sama kuin virressä Jumala loi.

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
"Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet
sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä
sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä
varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä,
että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta
hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat
jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta
tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut. Jos
vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä ja minä
panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee - kun et sinä häntä
varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli
harjoittanut, ei muisteta - mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi.
Mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei
tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä
olet sielusi pelastanut." Hes. 3:17–21
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