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Herran nimet – EL Roi 
 
 
Muistatko vielä muistolauseet aiemmista opetuksista Jumalan 
nimistä? Tarvitset ymmärrystä Jumalasta erityisesti juuri tällaisena 
aikana, kun koronavirus jytisyttää kansakuntia maailmanlaajuisesti! 
 
Sanal. 18:10: ”Herran nimi on vahva torni, vanhurskas juoksee 
sinne ja saa turvan.” 
 
Jumala on ELOHIM, luojamme 
 
Ilm. 4:11:  "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet 
arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet 
luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat 
luodut.” 
 
Hän on myöskin EL ELJON, Korkein, maailmankaikkeuden 
suvereeni hallitsija. Hän vie asiat omaan hyvään päämääräänsä. 
 
Ps. 57: 3: ”Minä huudan Jumalaa, Korkeinta, avukseni, Jumalaa, 
joka vie minun asiani päätökseen [=päämäärään].” 
 
 
 
Mutta hänen nimensä on myöskin EL ROI, Jumala joka näkee. 
 
Oletko tullut elämäsi aikana hyväksikäytetyksi: heitettiinkö sinut pois 

kuin kulunut vaate kun et enää ollut tarpeellinen? Tuliko siinä 

hetkessä mieleesi, että sinussa oli jokin vika, että sinua kohdeltiin 

väärin: ehkä olisi vain pitänyt olla parempi, toisenlainen. Tunsit 



itsesi hylätyksi ja sisälläsi on riittämättömyyden tunne. Missähän on 

Jumala, joka sanoo kaiken vaikuttavan parhaakseni?! 

 

Room. 8:28: ” Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa  

niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen  

aivoituksensa mukaan ovat kutsutut.”  

 

Tällaisen hylkäämisen sai Hagar, Saaran orjatatar, kokea. Hän sai 
myös oppia, että Jumala näkee, mitä tapahtuu. Hän on El Roi, 

Jumala, joka näkee. Kaikkialla läsnäoleva Jumala on paikalla, hän 

ei nuku eikä hänen silmänsä ole suljettuna miltään tapahtuvalta 

asioilta.  

 

Luetaan 1 Moos. 16:  
 
”Saarai, Abramin vaimo, ei synnyttänyt hänelle lasta. Mutta 
Saarailla oli egyptiläinen orjatar, jonka nimi oli Haagar 2Ja Saarai 
sanoi Abramille: "Katso, Herra on sulkenut minut synnyttämästä; 
yhdy siis minun orjattareeni, ehkä minä saisin lapsia hänestä". Ja 
Abram kuuli Saaraita. 3Ja Saarai, Abramin vaimo, otti egyptiläisen 
orjattarensa Haagarin, sitten kuin Abram oli asunut kymmenen 
vuotta Kanaanin maassa, ja antoi hänet miehellensä Abramille 
vaimoksi. 4Ja hän yhtyi Haagariin, ja Haagar tuli raskaaksi. Kun 
hän huomasi olevansa raskaana, tuli hänen emäntänsä halvaksi 
hänen silmissään. 5Silloin 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." 6Abram sanoi Saaraille: "Katso, orjattaresi on sinun 
vallassasi, tee hänelle, mitä tahdot". Niin Saarai kuritti häntä, ja hän 
pakeni hänen luotaan.7Ja Herran enkeli tapasi hänet vesilähteeltä 
erämaassa, sen lähteen luota, joka on Suurin tien varressa. 8Ja 
hän sanoi: "Haagar, Saarain orjatar, mistä tulet ja mihin menet?" 
Hän vastasi: "Olen paossa emäntääni Saaraita". 9Ja Herran enkeli 
sanoi hänelle: "Palaa emäntäsi tykö ja nöyrry hänen kätensä 
alle". 10Ja Herran enkeli sanoi hänelle: "Minä teen sinun 
jälkeläistesi luvun niin suureksi, ettei heitä voida lukea heidän 
paljoutensa tähden". 11Vielä Herran enkeli puhui hänelle: "Katso, 
sinä olet raskaana ja synnytät pojan ja kutsut hänet 
Ismaeliksi Nimi merkitsee: Jumala kuulee , sillä Herra on kuullut 

sinun hätäsi. 
12 Hänestä tulee mies kuin villiaasi: 
hänen kätensä on kaikkia vastaan, 
ja kaikkien käsi on häntä vastaan, 
ja hän on kaikkien veljiensä niskassa." 
13[  KR92: Niin Hagar alkoi kutsua Herraa, joka oli puhunut hänelle, 
nimellä El-Roi, ’Jumala joka minut näkee’, sillä hän ajatteli: 
»Olenko todella saanut tässä paikassa nähdä hänet, joka valvoo 
askeleitani?»] 
14Sentähden kutsutaan kaivoa nimellä Lahai-Roin kaivo Nimi  

merkitsee: minut näkevän elävän (Jumalan) kaivo. ; se on 

Kaadeksen ja Beredin välillä.15 Ja Haagar synnytti Abramille pojan, 
ja Abram antoi pojallensa, jonka Haagar oli hänelle synnyttänyt, 
nimen Ismael. 16Ja Abram oli kahdeksankymmenen kuuden 
vuoden vanha, kun Haagar synnytti hänelle Ismaelin.” 

 
 



• Kenen ajatus olikaan, että hänen miehelleen ja orjallaan olisi 
suhde? – Saaran 

• Oliko Haagarilla tähän paljon sananvaltaa? -ei 
• Mikä sai Saaran provosoitumaan ja mitä hän teki? -

halveksunta, lähetti Haagarin matkoihinsa 
• Oliko Haagar syytön asiankulkuun? -ei, halveksunta oli väärin 
• Mikä oli Jumalan neuvo Haagarille? – palaa takaisin ja nöyrry 
• Mitä Haagar oppi Jumalasta? – Jumala näkee kaikki asiat ja 

puuttuu tilanteisiin 
 
Usein, kun joku luottamamme ja kunnioittamme ihminen kohtelee 
meitä väärin, pyrimme hautaamaan asian sisimpäämme, kun asian 
muisto ja siihen liittyvä hylkäämisen tunne on liikaa. Mutta siitä jää 
muistijälki. Seuraavan kerran kun elämässä tapahtuu jotain 
vastaavaa, tiedosto ”sisimpämme tietokoneesta” kaivetaan esiin: 
kipu, katkeruus ja syyttelevä mieli nousevat pintaan – ja usein ne 
haudataan vain syvemmälle.   
 
Ihmiselle voi tapahtua elämässä hirveitä asioita, kuten insestiä, 
mutta voiko näiden jälkeen koskaan eheytyä?  

- Parantuminen alkaa siitä, että tuntee El Roin, Jumalan, joka oli 
paikalla ja joka näki kaiken. 

 
Kun Jumala ensimmäisen kerran Raamatussa ilmaisee itsensä El 
Roina, hän käskee Hagarin mennä takaisin ja käsittelemään 
tilanne. Jos sinulle on tapahtunut paha asia ja olet uhri, mene 
takaisin ja käsittele tuo asia, kohtaa se sellaisena kuin se oli.  
Jumalalta et voi salata tosiasioita, hän näki kaiken. Ja hän oli siinä 
hetkessä vierelläsi. 



 
Ps. 139: 1-12: ”Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut. 2Istunpa 
minä tahi nousen, sinä sen tiedät; sinä ymmärrät minun ajatukseni 
kaukaa. 3Käynpä tahi makaan, sinä sen havaitset, ja kaikki minun 
tieni ovat sinulle tutut. 4Sillä, katso, ei ole sanaa minun kielelläni, 
jota sinä, Herra, et täysin tunne. 5Sinä olet saartanut minut edestä 
ja takaa ja laskenut kätesi minun päälleni. 6Senkaltainen tieto on 
minulle ylen ihmeellinen, ylen korkea käsittääkseni sen. 7Minne 
minä voisin mennä, kussa ei sinun Henkesi olisi, minne paeta 
sinun kasvojesi edestä? 8Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä 
olet siellä; jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet 
siellä. 9Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin 
asumaan meren ääriin, 10sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, 
sinun oikea kätesi tarttuisi minuun. 11Ja jos minä sanoisin: 
"Peittäköön minut pimeys, ja valkeus minun ympärilläni tulkoon 
yöksi", 12niin ei pimeyskään olisi sinulle pimeä: yö valaisisi niinkuin 
päivä, pimeys olisi niinkuin valkeus.” 
 
 
Jumala näki sen. Hän tietää synnin, joka tehtiin vastaasi. Jonain 

päivänä hän vahvistaa sinua ja hän saattaa oikeuden voimaan. 

Sinun ei tarvitse itse hakea oikeutta asiallesi ja kostaa. On 
olemassa anteeksianto. Mutta on olemassa myös tuomio, niille 

jotka kieltäytyvät ottamasta vastaan Jumalan Karitsaa, joka ottaa 

pois maailman synnin. Se tulee olemaan oikeudenmukainen 

tuomio, sillä Jumala näkee kaiken. 
 
2 Tess. 1:5-10: ” Ja jotka ovat osoituksena Jumalan 
vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi 



Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin, 6koskapa Jumala 
katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä 
ahdistavat, 7ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä 
meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa 
enkelien kanssa 8tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne 
Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen 
evankeliumille. 9Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen 
kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, 10 
kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi 
ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän 
todistuksemme.” 
	

 
Kun tajuat, että hän on Jumala, joka näkee, El Roi, sinun täytyy 

tietää myös, että hän on Kaikkivaltias, El Eljon. Olipa tapahtunut 

asia vaikka kuinka kamala ja hirvittävä, Jumala käyttää sitä hyvään 

tarkoitukseensa ja haluaa antaa sinulle levon. Saat uskoa tämän, 

kun tunnet hänet – hän ei hylkää niitä, jotka häntä etsivät. 
 
Ps. 9:11:”Ja sinuun turvaavat ne, 
jotka sinun nimesi tuntevat; 
sillä sinä et hylkää niitä, 
jotka sinua etsivät, Herra.” 
 
 
Ehkä sinulla on rakas ihminen, joka on pakomatkalla eikä pidä 

yhteyttä sinuun etkä tiedä missä hän on ja mitä hänelle kuuluu – 

mutta El Roi näkee ja tietää. 

 



Jumala näkee, vaikka sinä et voi nähdä ja hän huolehtii. 
Juokse hänen nimensä vahvaan torniin ja lepää! 
 
 
Pysähdy nyt miettimään, miten se, että tunnet Jumalan El Roi:na, 
vaikuttaa elämääsi. Miten se auttaa sinua juuri nyt? 

 

Kiitä häntä siitä, että hän näkee! 

 

 
 
MUISTOLAUSE 
 
Sanal. 15:3: ”Herran silmät ovat joka paikassa; 
ne vartioitsevat hyviä ja pahoja.” 
 
 

 
 


