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HANNA  RUKOILEE  JA  SAA  POJAN

1. Kertomuksen taustatietoja
Ilmestysmaja oli pystytetty Siiloon. ”Kaikki israelilaisten seurakunta 
kokoontui Siiloon, ja he pystyttivät sinne ilmestysmajan, sitten kuin maa oli 
tullut heille alamaiseksi.” Joos.18:1. Siilo on kaupunki Efraimin alueella, n. 14 
km Beetelistä pohjoiskoilliseen. Siilosta tuli Israelin poliittinen ja 
uskonnollinen keskus vuosisatojen ajaksi. Tässä tekstissä puhutaan Herran 
temppelistä. Oliko Siiloon rakennettu temppeli? Kysymyksessä oli 
Ilmestysmaja, joka oli teltta. Kiinteää rakennusta siellä ei ollut. Sitä kuitenkin 
sanottiin temppeliksi, koska siellä Herra asui/ilmestyi ja siellä toimitettiin 
kaikki ne asiat, mitä myöhemmin temppelissä.

a) Kertomuksen tapahtumapaikka
Efraimin vuoristossa, joka sijaitsee Juudan vuoristosta pohjoiseen, keskellä 
Jordanin länsipuolista Palestiinaa. Korkeimmat huiput kohoavat 900 m 
merenpinnan yläpuolelle.
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b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Samuelista tuli Israelin viimeinen tuomari.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Elkana, Jerohamin poika, joka oli Elihun poika, joka Toohun poika, joka 
Suufin poika, efratilainen. Elkanalla oli kaksi vaimoa: Hanna ja Peninna.
Pappi Eelillä oli kaksi poikaa, Hofni ja Piinehas.

d) Vieraat termit

2. Itse kertomus Raamatusta
1. Sam. 1. luku

Raamataim-Soofimissa, Efraimin vuoristossa, oli mies, nimeltä Elkana. 
Hänellä oli kaksi vaimoa; toisen nimi oli Hanna, ja toisen nimi oli Peninna. 
Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton. Elkana meni joka vuosi 
kaupungistansa Siiloon rukoilemaan Herraa Sebaotia ja uhraamaan hänelle. 
Siellä oli kaksi Eelin poikaa, Hofni ja Piinehas, Herran pappeina. 

Niin Elkana eräänä päivänä uhrasi. Hänellä oli tapana antaa vaimollensa 
Peninnalle ja kaikille tämän pojille ja tyttärille määräosat. Mutta Hannalle hän 
antoi kahdenkertaisen osan, sillä hän rakasti Hannaa, vaikka Herra oli 
sulkenut hänen kohtunsa. Peninna, Hannan kilpailijatar, kiusasi Hannaa 
kiusaamistaan suututtaaksensa häntä, koska Herra oli sulkenut hänen 
kohtunsa. Näin tapahtui joka vuosi, niin usein kuin hän meni Herran 
huoneeseen. Niinpä Peninna nytkin kiusasi häntä, ja Hanna itki eikä syönyt 
mitään. 

Hanna rukoili hartaasti lasta, poikaa
Silloin hänen miehensä Elkana sanoi Hannalle: "Hanna, mitä itket, miksi et 
syö ja miksi olet noin apealla mielellä? Enkö minä ole sinulle enempi kuin 
kymmenen poikaa?" Kun he sitten olivat syöneet ja juoneet Siilossa ja pappi 
Eeli istui istuimellaan Herran temppelin ovenpielessä, nousi Hanna ja rukoili 
Herraa mieli murheellisena, itki katkerasti ja teki lupauksen sanoen: "Herra 
Sebaot, jos sinä katsot palvelijattaresi kurjuutta, muistat minua, etkä unhota 
palvelijatartasi, vaan annat palvelijattarellesi miehisen perillisen, niin minä 
annan hänet Herralle koko hänen elinajaksensa, eikä partaveitsi ole 
koskettava hänen päätänsä." (Katso: nasiiri VT2_23) Kun Hanna kauan rukoili 
Herran edessä, tarkkasi Eeli hänen suutansa, sillä Hanna puhui sydämessänsä 
ja ainoastaan hänen huulensa liikkuivat, mutta ääntä häneltä ei kuulunut; niin 
Eeli luuli, että hän oli juovuksissa. Eeli sanoi hänelle: "Kuinka kauan sinä siinä 
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olet juovuksissa? Haihduta humalasi." Mutta Hanna vastasi ja sanoi: "Ei, 
herrani, minä olen murheen raskauttama vaimo; viiniä ja väkijuomaa en ole 
juonut, vaan minä vuodatin sydämeni Herran eteen. Älä pidä palvelijatartasi 
kelvottomana naisena, sillä tuskani ja suruni suuruuden tähden minä olen 
näin kauan puhunut." Eeli vastasi ja sanoi: "Mene rauhaan, Israelin Jumala 
antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt." Hanna sanoi: "Salli 
palvelijattaresi saada armo sinun silmiesi edessä." Niin vaimo (Hanna) meni 
pois ja söi eikä enää näyttänyt murheelliselta. 

Varhain seuraavana aamuna he nousivat ja kumartaen rukoilivat Herran 
edessä; sitten he palasivat ja tulivat kotiinsa Raamaan. Elkana yhtyi 
vaimoonsa Hannaan, ja Herra muisti tätä. Hanna tuli raskaaksi ja synnytti 
vuoden vaihteessa pojan ja antoi hänelle nimen Samuel, sanoen: "Herralta 
olen minä hänet pyytänyt." 

Sitten se mies, Elkana, ja koko hänen perheensä lähti uhraamaan Herralle 
jokavuotista teurasuhria ja lupausuhriaan, mutta Hanna ei lähtenyt, vaan 
sanoi miehellensä: "Kun poika on vieroitettu, vien minä hänet sinne, niin että 
hän tulee Herran kasvojen eteen ja saa jäädä sinne ainiaaksi." Hänen 
miehensä, Elkana ,sanoi hänelle: "Tee, niin kuin hyväksi näet, jää kotiin, 
kunnes olet hänet vieroittanut; kunhan Herra vain täyttää sanansa." Niin 
vaimo jäi kotiin ja imetti poikaansa, kunnes hän vieroitti tämän. Mutta kun 
hän oli Samulein vieroittanut, vei Hanna hänet kanssansa ottaen mukaansa 
kolme härkää, yhden eefa-mitan jauhoja ja leilin viiniä; niin hän toi hänet 
Herran huoneeseen Siiloon. Mutta poika oli vielä pieni. Teurastettuaan härän 
he toivat pojan Eelin tykö. Hanna sanoi: "Oi, herrani, niin totta kuin sinä elät, 
herrani, minä olen se vaimo, joka seisoin tässä sinun luonasi rukoillen Herraa. 
Tätä poikaa minä rukoilin; Herra antoi minulle, mitä häneltä pyysin. Sen
tähden myös minä suostun antamaan hänet Herralle: kaikiksi elinpäiviksensä 
hän olkoon Herralle annettu." Samuel rukoili siellä Herraa.

Sitten Hanna rukoili Jumalaa. Lue rukous kohdasta 8. 

Mutta Samuel palveli Herran edessä, puettuna, vaikka oli poikanen, 
pellavakasukkaan. Hänen äitinsä, Hanna, teki hänelle joka vuosi pienen viitan 
ja toi sen hänelle, kun miehensä kanssa tuli uhraamaan vuotuista teurasuhria. 
Silloin Eeli aina siunasi Elkanan ja hänen vaimonsa ja sanoi: "Herra antakoon 
sinulle lapsen tästä vaimosta sen sijaan, jonka hän on suostunut antamaan 
Herralle"; sitten he menivät kotiinsa. Herra piti Hannasta huolen, niin että hän 
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tuli raskaaksi ja synnytti vielä kolme poikaa ja kaksi tytärtä. Mutta poikanen 
Samuel kasvoi Herran edessä. 1 Sam. 2: 18 – 21.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Hanna on meille esimerkkinä, kuinka meidänkin pitää puhua Jumalalle 
elämämme vaikeuksista ja luottaa siihen, että Jumala on kaikkivaltias. Hän voi 
ja haluaa meitä auttaa ja auttaa varmasti. Mutta muistammehan sanoa 
rukouksemme loppuun: Tapahtukoon Sinun tahtosi, sillä Jumalan 
mahdollisuudet ovat monin kerroin ihmeellisemmät kuin me ymmärrämme 
pyytää. ”Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää 
hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala 
on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja 
totuudessa." Joh. 4: 23 – 24. 

Lapsettomuus on yhä joidenkin avioparien suuri murhe. Lapset ovat Jumalan 
lahjoja. Jumala on kaikkivaltias. Mitään elävää ei synny muutoin kuin 
Jumalan luomana. 

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Monet naiset joutuivat odottamaan kauankin saadakseen lapsen mm Saara, 
Raakel, Elisabet

5. Opeteltava Raamatun lause
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja 
anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,  ja Jumalan rauha, joka on 
kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne 
Kristuksessa Jeesuksessa. Fil. 4: 6 – 7.

6. Lauluehdotus
Virsikirjassa on paljon lasten virsiä, jotka ovat samalla rukouksia:

477: Mä silmät luon ylös taivaaseen. (UVK 490)
478: Oi Jumala, et hylkää pientä lasta. (UVK 491)
479: Ystävä sä lapsien, katso minuun pienehen. (UVK 492)
480: Käyn, Jeesus  kasvois etehen. Sä kuule pyyntö pienoisen. (UVK 500)
481: Rakas Jeesus taivaastas katso puoleheni. 
482: Oi Jeesus, ota sylihis nyt meidät pienet turvihis. (UVK 496)
483: Jeesus lasten auttaja varjele mua vaaroista. (UVK 493)
640: Ilta on tullut, Luojani. Armias, ole suojani. (Hyvä iltarukous) (UVK 563)
641: Oi Jeesus, siunaa äitiä (Kaunis esirukous äidin puolesta) (UVK 467)
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7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
Hanna rukoili ja sanoi: "Minun sydämeni riemuitsee Herrassa; minun sarveni 
kohoaa korkealle Herrassa. Minun suuni on avartunut vihollisiani vastaan, 
sillä minä iloitsen sinun avustasi. Ei kukaan ole pyhä niin kuin Herra; paitsi 
sinua ei ole yhtäkään, eikä ole kalliota meidän Jumalamme vertaista. Älkää 
yhä ylpeitä puhuko, älköön suustanne lähtekö julkeita sanoja; sillä Herra on 
kaikkitietävä Jumala, hänen edessänsä punnitaan teot. Urhojen jouset ovat 
särjetyt, voipuneet vyöttäytyvät voimalla. Kylläisinä olleet käyvät 
palvelukseen leipäpalkoilla, nälkää nähneet eivät enää nälkää näe. 
Hedelmätön synnyttää seitsemän lasta, lapsirikas kuihtuu. Herra antaa 
kuoleman ja antaa elämän, hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen. Herra 
köyhdyttää ja rikastuttaa, hän alentaa ja ylentää. Hän tomusta nostaa halvan, 
hän loasta korottaa köyhän, pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle ja 
antaaksensa heidän periä kunniasijat. Sillä maan tukipylväät ovat Herran, hän 
on asettanut niiden päälle maanpiirin. Hän varjelee hurskastensa jalat, mutta 
jumalattomat hukkuvat pimeyteen; sillä mies ei omalla voimallaan mitään voi. 
Jotka taistelevat Herraa vastaan, ne joutuvat kauhun valtaan; hän jylisee 
taivaasta heidän ylitsensä. Herra tuomitsee maan ääret; hän antaa vallan 
kuninkaallensa ja korottaa korkealle voideltunsa sarven." 1 Sam. 2: 1 – 10.
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