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OMA APU - PARAS APU
Miten kuulet/ymmärrät Jumalan tahdon?
Millaisissa tilanteissa se on ollut Sinulle vaikeaa?
Miten helppoa tai vaikeaa Sinun on odottaa Jumalan vastausta?
Mitä olet tehnyt, kun Jumala ei ole näyttänyt vastaavan?
Oletko yrittänyt ’auttaa’ Jumalaa?
Mitä mieltä olet sanonnasta: ’Tarkoitus pyhittää keinot’?
Onko olemassa sellaisia tilanteita, joissa tarkoitus voisi pyhittää keinot?
1. ABRAM JA SAARAI AUTTAVAT JUMALAA
Saarai, Abramin vaimo, ei synnyttänyt hänelle lasta. Mutta Saarailla oli egyptiläinen
orjatar, jonka nimi oli Haagar. Ja Saarai sanoi Abramille: "Katso, Herra on sulkenut
minut synnyttämästä; yhdy siis minun orjattareeni, ehkä minä saisin lapsia
hänestä". Ja Abram kuuli Saaraita. Ja Saarai, Abramin vaimo, otti egyptiläisen
orjattarensa Haagarin, sitten kuin Abram oli asunut kymmenen vuotta Kanaanin
maassa, ja antoi hänet miehellensä Abramille vaimoksi. Ja hän yhtyi Haagariin, ja
Haagar tuli raskaaksi. Kun hän huomasi olevansa raskaana, tuli hänen emäntänsä
halvaksi hänen silmissään. 1Ms 16:1-4
Miten kauan aikaa Abram oli perheineen tässä vaiheessa asunut luvatussa maassa?
Milloin hän ole saanut ensimmäisen lupauksensa maasta, kansasta ja siuauksesta?
Mitkä asiat puhuivat sen puolesta, että kenties Jumala ai vastaisikaan niinkuin Abram oli
kuvitellut?
Minkä maalainen Hagar oli?
Mistä hän oli ’tarttunut’ perheen matkaan?
Mitä tämä puhuu tuon Egyptin reissun merkityksestä A:n elämässä?
Mitä saarai ehdotti Abramille?
Miten Saarai saattoi sellaista ehdottaa?
Kumpaako Abram kuunteli enemmän, Jumalaa vai vaimoaan?
Jarmo ehdotti, että vaimon enemmän kuin Jumalan kuunteleminen on suomalaisille
miehille erityisen tuttua. Mitä mieltä olet tästä väittämästä?
Onko suomalainen mies vaimoaan herkempi ’järjen käytölle’?
Kumalle teistä, Sinulle vai puolisollesi, o vaikeampaa odottaa Jumalan vastausta?
Jarmo sovelsi A:n ja S:n ratkaisua myös elämää ohjaaviin periaatteisiin. Niikuin heidän
ratkaisunsa juuret olivat jo ennen luvattuun maahan tuloa tehdyssä sopimuksessa (”Sano
olevasi sisareni”), meidänkin valintojamme ohjaavat periaatteet, jotka on tehty jo paljon
ennen tilanteita.
Oletko Sinä tehnyt elämässäsi etukäteisratkaisuja, miten vaikeissa tilanteissa toimisit?
Oletko ojentautunut noiden ratkaisujen mukaan?
2. EN MINÄ TÄTÄ TARKOITTANUT
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 häntä, ja hän pakeni hänen luotaan. 1Ms 16:5-6
Miten Abramin ja Saarain ratkaisu vaikutti perheen ihmissuhteisiin?
Mitä se vaikutti Hagarin suhteeseen Saaraihin?
Mitä se vaikutti Saarain suhteeseen mieheensä?
Entä Abramin suhteeseen vaimoonsa?
Mitä se vaikutti Saarain suhteeseen Hagariin?
Miten väärät - Jumalan tahdon vastaiset - ratkaisut isoissa kysymyksissä ovat vaikuttaneet
meidän ihmissuhteisiime?
3. ARMOLLINEN JUMALA
Ja Herran enkeli tapasi hänet vesilähteeltä erämaassa, sen lähteen luota, joka on
Suurin tien varressa. Ja hän sanoi: "Haagar, Saarain orjatar, mistä tulet ja mihin
menet?" Hän vastasi: "Olen paossa emäntääni Saaraita”. Ja Herran enkeli sanoi
hänelle: "Palaa emäntäsi tykö ja nöyrry hänen kätensä alle”. Ja Herran enkeli sanoi
hänelle: "Minä teen sinun jälkeläistesi luvun niin suureksi, ettei heitä voida lukea
heidän paljoutensa tähden”. Vielä Herran enkeli puhui hänelle: "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."
Ja Haagar nimitti Herraa, joka oli häntä puhutellut, nimellä: "Sinä olet ilmestyksen
Jumala". Sillä hän sanoi: "Olenko minä tässä vilaukselta saanut nähdä hänet, joka
minut näkee?” Sen tähden kutsutaan kaivoa nimellä Lahai-Roin kaivo; se on
Kaadeksen ja Beredin välillä. Ja Haagar synnytti Abramille pojan, ja Abram antoi
pojallensa, jonka Haagar oli hänelle synnyttänyt, nimen Ismael. Ja Abram oli
kahdeksankymmenen kuuden vuoden vanha, kun Haagar synnytti hänelle Ismaelin.
1Ms 16:7-16
Kuka kohtasi Hagarin erämaassa?
Jarmo ehdotti, että yksi mahdollisuus olisi ns. pre-eksistenttinen Kristus, Jeesus ennen
ihmiseksi tulemistaan. Mitä mieltä olet tästä?
Kohtasiko Hagar siis Kristuksen , enkeli vai Jumalan?
Miten totuudellisesti Hagar vastasi enkelin kysymykseen?
Hylkäsikö Jumala Hagarin tämän tekojen tähden?
Miten Jumalan siunaus näkyisi Hagarin elämässä?
Miten Hgar suhtautui tähän kohtaamiseensa Herran enkelin kanssa?
Millainen kansa tästä lapsesta syntyisi?
MIllalinen oli Sinun ensikohtaamisesi Kristuksen kanssa?
4. PARHAAN VIHOLLINEN
Miten A:n ja S:n valinta vaikutti heidän jälkeläistensä suhteisiin?
Missä määrin tuo valinta vaikuttaa tämän päivän Lähi-Idän politikkaan?
Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta ja toinen
vapaasta naisesta. Orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan sen sijaan
lupauksen voimasta… Ja niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen
mukaan syntynyttä, niin on nytkin. Gl 4:22-23,29

Mihin apostoli Paavali vertasi tätä Abramin ja Saarain poikien suhdetta?
Millaista uskoa Iisak ja Ismael tässä vertauksessa edustavat?
Miten tämä jännite näkyy meidän omassa elämässämme?
Miten tämä jännite näkyy suhtautumisessamme Jumalan johdatukseen?
Miten tämä jännite näkyy tämän ajan suhtautumisessa kristittyihin?

