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OTRO SKAPAR OBEHAG
Det är tydligt att Sarai inte hade samma stora tro som Abram, ty när barnet inte
kom bestämde hon att Gud inte var mäktig att göra henne gravid så hon ämnade
fixa saken själv. Hon väntade på det i tio år men hennes tro tog slut och hon
manade Abram att gå in till hennes tjänstekvinna och göra henne gravid.
Abram och Sarai misslyckades med denna prövning från för Abram lyssnade på
sin fru istället för Gud! 1 Mos. 16:1-2; 16:3
Sarai och Abram brydde sig inte om Guds bud, att en man endast skall ha en fru,
inte flera. 1 Mos. 2:24
För att affären skulle verka laglig, gav Sarai tjänstekvinnan Hagar till sin make
Abram, som en andra fru. 1 Mos. 16:7-16
Hagar var en slavkvinna, men när hon förstod att hon bar på Abrams arvinge så
kände hon förakt för Sarai och obehagliga demoner ansatte henne. vers 4
Sarai hade skapat ett monster i Hagar som inte kunde styras och hon gick till
Abraham och lade skulden på honom. vers 5
Istället för att ta ansvar för sin familj lät han Hagar gå till Sarai och bad henne
låta piska Hagar för att hon skulle hålla sig på sin kant. vers 6
Abram lydde inte Gud när han lät sin hustru regera som hon ville.
Sarai hade ingen tro på Gud och allt blev en enda röra. Istället för att ta ansvar,
kom hennes rätta karaktär fram som en bitter och ilsken kvinna, som kände sig
lurad av både Gud och Hagar.
Lika som Adams och Evas överträdelser fördömde mänskligheten för all framtid,
så följer också Abrams och Sarais fördömelse med oss än idag , då Ismails
ättlingar gett oss den avskyvärda religionen islam som kommer att fortsätta vara
en förbannelse för oss till Jesus kommer tillbaka.

FÖRGÖRANDET AV ABRAMS PLANER
När han var 90 år hade Abraham bestämt sig och såg på Ismail som nu var tio år
som sin arvinge och trodde att Gud accepterade pojken. Oavsett hur sentimental
Abram var så avvek Gud aldrig från sina ursprungliga planer, han förkastade
Ismail och sade till Abram att allt skulle ske på Guds sätt. Jes. 55:7-11
Det är värt att nämna att Gud väntade tio år innan han konfronterade Abram om
Ismail.

8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681
Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org

Gud krävde att Abram skulle lyda och berättade för honom att det skulle komma
ett nytt förbund dem imellan. 1 Mos. 17:1-2
Abram upptäckte att han stod ansikte mot ansikte med levande Gud, Jesus
Kristus. vers 3
Gud ändrade hans namn från Abram (som betyder upphöjd fader) till Abraham
(som betyder de talrikas fader) vers 4-6
Detta nya förbund mellan Gud och Abraham krävde att denne och hans husfolk
skulle omskäras. vers 7-14
Gud ändrade också Sarais namn (som betyder Jaave är en furste) och hon fick
istället namnet Sara (som betyder furstinna). vers 15
Abrahams otro kom fram när Gud sade till honom att han skulle få en son med
Sara, för han trodde att Gud var begränsad som en människa. vers 17
Abraham tänkte bara på sin egen och Saras höga ålder. Han hade en tioårig
son, varför kunde inte han då bli arving? Om Gud bara accepterade Ismail, så
skulle han inte behöva utföra ett mirakel. vers 18
Jesus måste ha plågats av Abrahams otro, men var tålmodig och fortsatte säga
att Ismail inte kom på fråga och att Sara skulle få en son som skulle bli arvingen.
vers 19-22

ABRAHAMS REAKTION
Bibeln berättar inte om de tankar som virvlade runt i Abrahams hjärna, men vi vet
att Abraham förstod att han inte kunde argumentera med Gud eller förändra
Guds sinnelag.
För det första var det mycket smärtsamt för en pojke att få förhuden bortskuren
utan bedövning, som ju inte fanns då. För det andra måste var och en som blev
omskuren vara ödmjuk och låta Abraham beröra dennes intima delar. För det
tredje blev det infekterat och man blev sjuk i många dagar. 1 Mos. 34:24-27
Abraham var inte säker på att Gud kunde ge honom en son till genom Sara men
han fullgjorde sin del av förbundet och uthärdade prövningen.

SAMMANFATTNING
Gud är medveten om att en människa är en svag varelse, full av otro och böjd att
förstöra allting, men Gud hade bestämt sig för att frälsa människorna från deras
synder och pånyttföda dem till Guds avbild, som Adam var innan han syndade.
Psalm 103:1-18
På grund av Abrahams and Saras otro åstadkom de en atmosfär av obehag,
utan harmoni och med vrede och förakt som störde äktenskapet och skapade
spänningar mellan dem och Hagar och hennes barn Ismail. Sara älskade inte
Ismail och det måste ha skadat barnet.
Abraham och Sara fortsatte leva i ett ansträngt äktenskap i tio år och Bibeln
säger oss inte att Abrahams och Saras relation till Hagar och Ismail förändrades.

Abraham kan inte ha löst detta problem eftersom han kände sig tvingad att driva
bort Ismail när Isak föddes. 1 Mos. 21:8-14
Hagar var slavkvinna och råkade vara på fel plats vid fel tid och bestämde inte
över sitt eget liv. Hon fick betala för sina förfäders synder som alla före och efter
henne. Noa och hans tre söner med fruar lärde inte barnen Guds väg och det fick
konsekvensen att folken i nationerna har levt i synd och dött däri för att sedan
hamna i helvetet. (Men varje människa får en ny chans., övers. komm.). 2 Mos.
20:1-5
Bara en handfull trodde Gud och vandrade med honom. Matt. 7:13-14
Det måste till en omvändelse, förlåtelse och en vilja att börja på nytt innan vårt
förhållande med Gud kan återupprättas! Matt. 5:23-26
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu
viktigare att du avslutar den rätt!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

