Abe - Uskon esikuva 2. Voiko Jumalaan luottaa?
Messikysymykset 10.3.2018 Sataman illan opetus
1. Lupauksen maasta pois.
'Abram lähti sieltä ja kulki yhä edemmäs Negeviin päin. '
'Maahan tuli nälänhätä, ja Abram meni Egyptiin asuakseen siellä jonkin aikaa,
sillä nälänhätä maassa oli kova.
1. Mooseksen kirja 12:9-10
Jumalan siunaus tuli ”valepukuisena” - nälänhätänä. Nälänhätä olisi voinut
parhaimmillaan kasvattaa Abramin luottamusta Jumalan huolenpitoon.
”Siunaus Hebrean kielellä tarkoittaa oikeastaan - ”maahan painamista” - (Norvanto)
Oletko huomannut elämässäsi valepukuisia siunauksia? Ja, jos niin millaisia?
2. Puolitotuuksia
Tultuaan lähelle Egyptiä hän sanoi vaimolleen Saaraille: ”Kuulehan, minä
tiedän, että sinä olet kaunis nainen. Kun egyptiläiset näkevät sinut, he
sanovat: ’Tämä on hänen vaimonsa.’ He tappavat minut mutta antavat sinun
elää. Sano siis, että olet minun sisareni, jotta minun kävisi hyvin sinun takiasi
ja minä jäisin henkiin sinun ansiostasi.”
1. Mooseksen kirja 12:11-13
Minkä verran jätät tekemättä asioita sen vuoksi että pelkäät?
Millaisia asioita sinä pelkäät, vai pelkäätkö lainkaan?
Miten pelkoihin kannattaisi suhtautua/kohdata niitä?

3. Epärehellistä rikkautta?
Kun Abram tuli Egyptiin, egyptiläiset näkivät, että Abramin vaimo oli hyvin
kaunis. Faraon ruhtinaat näkivät Abramin vaimon ja ylistivät häntä faraolle, ja
niin hänet otettiin faraon hoviin. Myös Abramia kohdeltiin hyvin Saarain
vuoksi. Hän sai lampaita ja vuohia, nautoja ja aaseja, palvelijoita ja
palvelijattaria, aasintammoja ja kameleita.
1. Mooseksen kirja 12:14-16
Abram sai hyötyä em. tilanteessa kyseenalaisin keinoin.

Onko sinulla ollut elämässäsi tilanteita jolloin olisit voinut saada hyötyä
”pikkuvilpillä”?
Miten olet selvinnyt edellä mainituissa tilanteissa?
Paavali kehoittaa Timoteusta
1:18 Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavaksesi, poikani Timoteus,
aikaisempien, sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla
taistelisit jalon taistelun,
1:19 säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja
uskossaan haaksirikkoon joutuneet.
1:20 Niitä ovat Hymeneus ja Aleksander, jotka minä olen antanut saatanan
haltuun, kuritettaviksi, etteivät enää pilkkaisi.
1. Tim.
Mitä ymmärrät Paavalin tarkoittavan uskon ja hyvän omantunnon säilyttämisellä?
Mitä se tarkoittaa sinun elämässäsi ja valinnoissasi?
Mihin hyvän omantunnon hylkääminen voi johtaa?

4. Herra puuttuu peliin
Faarao suuttuu - ihan syystä.
Mutta Herra löi faraota ja hänen hoviaan kovilla vitsauksilla Abramin vaimon
Saarain tähden. Silloin farao kutsui Abramin luokseen ja sanoi: ”Mitä oletkaan
minulle tehnyt! Miksi et sanonut minulle, että hän on sinun vaimosi? Miksi
sanoit: ’Hän on sisareni’, niin että saatoin ottaa hänet vaimokseni? Tässä on
vaimosi, ota hänet ja mene.” Sitten farao antoi miehilleen Abramista käskyn,
ja nämä saattoivat pois maasta hänet ja hänen vaimonsa ja kaiken, mitä
hänellä oli. '
1. Mooseksen kirja 12:17-20
Millä tavoin Jumala on sinua herätellyt pois väärältä tieltä?
”Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.” Gal. 6:7
Miten olet huomannut raamatun kohdan toteutuneen omassa elämässäsi?
Millaisia ”hyvän kylvämisen” esimerkkejä?
Millaisia ”huonon kylvämisen” esimerkkejä

2. Historia toistaa itseään.

1. Gerarissa - vanha vaiva, uskollinen Herra.

Abraham sanoi vaimostaan Saarasta: ”Hän on sisareni.” Silloin Abimelek,
Gerarin kuningas, lähetti noutamaan Saaran luokseen. Mutta Jumala tuli
Abimelekin luo yöllä unessa ja sanoi hänelle: ”Tiedä, että sinä olet kuoleman
oma naisen tähden, jonka olet ottanut, sillä hän on toisen miehen vaimo.”
Abimelek ei kuitenkaan ollut koskenut häneen ja sanoi: ”Herra, surmaatko
sinä kansan, vaikka se on syytön? Eikö hän itse sanonut minulle: ’Hän on
minun sisareni’? Ja nainen sanoi: ’Hän on veljeni.’ Olen tehnyt tämän
vilpittömin sydämin ja viattomin käsin.” Jumala sanoi hänelle unessa: ”Myös
minä tiedän, että olet tehnyt sen vilpittömin sydämin. Siksi minä estinkin
sinua tekemästä syntiä minua vastaan enkä sallinut sinun kajota häneen.
Anna nyt miehelle takaisin hänen vaimonsa, sillä mies on profeetta. Hän on
rukoileva sinun puolestasi, ja sinä saat elää. Mutta jollet anna häntä takaisin,
niin tiedä, että sinä itse ja kaikki, jotka kuuluvat sinulle, olette varmasti
kuoleman omia.”
1. Moos 20:2-7
Sama pelko vaivasi Abramia edelleen ja sama synti toistuu.
Oliko Jumalan suunnitelma vaarassa kariutua Abrahamin pelon vuoksi?.
Millaisen kuvan tämä tapahtuma piirtää sinulle Jumalasta?
Miten se voisi vaikuttaa sinun Jumalasuhteeseesi?

2. Abram tulee valoon.
Seuraavana aamuna Abimelek tenttaa Abrahamia hänen tekemisistään.
Abraham vastasi: ”Minä ajattelin: ’Tällä paikkakunnalla ei varmaankaan ole
jumalanpelkoa, ja siksi minut surmataan vaimoni tähden.’ Sitä paitsi hän todella on
minun sisareni, isäni tytär, vaikka ei olekaan äitini tytär. Niin hänestä on voinut tulla
minun vaimoni. Kun Jumala lähetti minut vaeltamaan pois isäni kodista, minä
sanoin Saaralle: ’Tee minulle se hyvä työ, että jokaisessa paikassa, johon tulemme,
sanot minusta: hän on minun veljeni.”
1. Mooseksen kirja 20:9-13
Abram joutui uudestaan kohtaamaan itsessään tämän pimeän puolen.
Mikä asia sinun elämässäsi, kenties pitkäänkin mukana kulkenut, vaikeuttaa
luottamustasi Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa?
Mitä asioita sinä voisit jättää Jumalalle oman yrittämisen sijaan?

Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te
parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.
Jaak. 5:16
Tule valoon, tunnista ja tunnusta ongelma. Tuo se peittelemättä Jumalalle ja jollekin
toiselle luotettavalle ihmiselle/ihmisille. Vapautuminen voi tapahtua hetkessä tai
sitten ei, se voi viedä vuosi tai jopa vuosikymmeniä. Mutta valossa eläen, avoimena
Jumalan ja ihmisten edessä ongelmansa kanssa, ongelman aiheuttama varjo ei
saa niin paljon pahaa aikaan. Ja sen on mahdollista poistua meidän elämästämme.

