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SAARA  SYNNYTTÄÄ  POJAN

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak että Jaakob viettivät jonkin aikaa.
Sanonta "Daanista aina Beersebaan asti" tarkoittaa koko maata aina
pohjoisimmasta kohdasta eteläisimpään saakka. Beerseba, on nykyään
Negevin, Etelä-Israelissa sijaitsevan aavikkoalueen, pääpaikka jossa
harjoitetaan laajamittaisen keinokastelun avulla maanviljelyä. Uusi vesilähde
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on löydetty Beerseban läheltä. Siitä saadaan vettä 336 000 litraa päivässä (vrt.
Jes. 43:20). Lähde DigiIRT  ”Samana päivänä Iisakin palvelijat tulivat ja
kertoivat hänelle kaivosta, jonka olivat kaivaneet, sanoen hänelle: "Me
löysimme vettä." Iisak antoi sille nimen Siba. Sen tähden on kaupungin nimi
vielä tänäkin päivänä Beerseba.” 1 Moos. 26:32–22

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
14 vuotta Ismaelin syntymän jälkeen.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Aabraham, Saara, Iisak, Haagar ja Ismael.

2. Itse kertomus Raamatusta
1 Moos. 21:1–21

Herra piti Saarasta huolen, niin kuin oli luvannut; ja Herra teki Saaralle, niin
kuin oli puhunut. Saara tuli raskaaksi ja synnytti Aabrahamille pojan hänen
vanhoilla päivillään, juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut.
Aabraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, sen, jonka Saara oli
hänelle synnyttänyt, Iisakiksi. Aabraham ympärileikkasi poikansa Iisakin,
tämän ollessa kahdeksan päivän vanha, niin kuin Jumala oli hänen käskenyt
tehdä. Aabraham oli sadan vuoden vanha, kun hänen poikansa Iisak syntyi
hänelle. Saara sanoi: "Jumala on saattanut minut naurunalaiseksi; kuka ikinä
saa tämän kuulla, se nauraa minulle. Kuka olisi tiennyt sanoa Aabrahamille:
Saara on imettävä lapsia? Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt hänelle
pojan hänen vanhoilla päivillään."

Poika kasvoi, ja hänet vieroitettiin. Aabraham laittoi suuret pidot siksi
päiväksi, jona Iisak vieroitettiin.

Saara näki egyptiläisen Haagarin pojan, jonka tämä oli Aabrahamille
synnyttänyt, ilvehtivän ja sanoi Aabrahamille: "Aja pois tuo orjatar
poikinensa, sillä ei tuon orjattaren poika saa periä minun poikani, Iisakin,
kanssa." Aabraham pahastui suuresti tästä puheesta poikansa tähden, mutta
Jumala sanoi Aabrahamille: "Älä pahastu siitä poikasi ja orjattaresi tähden.
Kuule Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo, sillä ainoastaan Iisakista sinä
saat nimellesi jälkeläiset. Mutta myös orjattaren pojasta minä teen suuren
kansan, koska hän on sinun jälkeläisesi."
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Varhain seuraavana aamuna Aabraham otti leipää ja vesileilin ja antoi ne
Haagarille, pannen ne hänen olalleen, sekä pojan, ja lähetti hänet menemään.
Haagar lähti ja harhaili Beerseban erämaassa. Mutta kun vesi loppui leilistä,
heitti hän pojan pensaan alle, meni ja istui syrjään jousenkantaman päähän,
sillä hän ajatteli: "En voi nähdä pojan kuolevan." Istuessaan siinä syrjässä hän
korotti äänensä ja itki. Silloin Jumala kuuli pojan valituksen, ja Jumalan enkeli
huusi taivaasta Haagarille sanoen: "Mikä sinun on, Haagar? Älä pelkää, sillä
Jumala on kuullut pojan valituksen, siinä missä hän makaa. Nouse, nosta
poika maasta ja tartu hänen käteensä, sillä minä teen hänestä suuren kansan."
Jumala avasi Haagarin silmät, niin että hän huomasi vesikaivon. Haagar meni
ja täytti leilin vedellä ja antoi pojan juoda. Jumala oli pojan kanssa, ja Ismael
kasvoi ja asui erämaassa, ja hänestä tuli jousimies. Ismael asui Paaranin
erämaassa; ja hänen äitinsä otti hänelle vaimon Egyptin maasta.

Myöhemmin:
Ismael sai kaksitoista poikaa, 1 Moos. 25:13–15 (ismaelilaiset) Edelleen
kerrotaan Ismaelin Mahalat-nimisestä tyttärestä, josta tuli Eesaun vaimo,
1 Moos. 28:9 Yhdessä Iisakin kanssa Ismael hautasi isänsä Aabrahamin,
1 Moos. 25:9 Ismael kuoli 137 vuoden ikäisenä. 1 Moos. 25:17

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anti. Ps. 127:3

Iisak oli se lapsi, jonka Jumala oli luvannut Aabrahamille ja Saaralle. Paavali
kirjoittaa:  ”Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen
orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan
mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvannollista puhetta;
nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää
orjuuteen, ja se on Haagar; sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa
nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Mutta se Jerusalem, joka
ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Te, veljet, olette lupauksen
lapsia, niin kuin Iisak oli. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin
vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu?
"Aja pois orjatar poikinensa; sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon
pojan kanssa." Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan.”
Gal. 4:22–31

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Elisabet ja Sakarias saivat myös ainoan poikansa, Johannes Kastajan, vanhoilla
päivillään.
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5. Opeteltava Raamatun lause
”Kuule minun rukoukseni, Herra, ota korviisi minun huutoni.” Ps. 39:13

6. Lauluehdotus
Isä taivahainen antoi armosta
lapsen pienokaisen teille lahjana.

Lapsi mukanasi lämpö, siunaus.
Sulle kodissasi hoiva, rakkaus.

Suojas meille anna, anna rauhasi.
Lasta pientä kanna taivaan enkeli.

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
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