
Aabraham: Jumalan kutsuttu (1.Moos.12:1-9) 

 

PT: Ihminen on Jumalan kutsuttu. 

 

Johdanto: Olisiko hienoa, jos saisit kirjeen presidentiltä. Kutsun luokseen.  

 

1. Alussa Jumala loi taivaan ja maan PT 

- Luominen, lankeemus, veljes murha, Nooa, Baabelin torni ja aikaa ja aikaa.. 

- Monet palvoivat kuuta ynnä muita epäjumalia.. 

* Kukaan ihminen ei ole jumalaton!? Mitä tänä aikana palvotaan.. raha, itse.. 

- Ihmiset vaelsivat ilman päämäärää, kuka minnekin, se ei ole Jumalan tahto. 

* Jumala on Hyvä. Synti on sitä mikä on vastoin Jumalan hyviä suunnitelmia. 

 

2. Terahin pojalle Abramille tuli Jumalan Sana 1.Moos.12:1-3 

- Kirkkauden Jumala ilmestyi.. 

* Jumala puhuu ihmiselle, eikä odota että ihminen löytää Hänet.  

- Jumala puhui ihan tavalliselle ihmiselle tavallisena päivänä PT  

? Mistä tiedät mitä Jumala puhuu?     > RTU:sta selviää, mitä Jumala puhuu 

 

3. Jumala antoi 3 lupausta: 

- Maa: nykyinen Israelin maa 

- Kansa: juutalaiset Abramista (niinku kaikki ihmiset ovat Aadamista ja Eevasta) 

- Siunaus: Jeesus, on tie taivaaseen! 

* Mitä lupauksia Jumala on antanut meille? Joh.11:26> ei ikinä kuole 

1.Joh.1:9> Synnit anteeksi. Ilm.22:4> Jumalan kasvot. Hepr.13:5> en hylkää, jätä 

 

4. Abram oli kuuliainen ja totteli Jumalaa 

? Mitä sinä tekisit, jos kirkkauden Jumala puhuisi sinulle? 

* Jumala on puhunut meille Sanassansa, Raamatussa. 

> Entä jos Jumala ei olisi antanut Raamattua…emme tietäisi Jumalasta! Joh.3:16 

Esim. kaverillesi tapahtuu jotain jännää, uskotko? Kaverin kaverille? Jeesukselle? 

 

5. Abram lähti vaeltamaan kohti luvattua maata. KARTTA 

* Usko lupauksiin tuli näkyville konkreettisena toimintana 

? Mitä uskominen Jumalaan tarkoittaa tänään? KUTSUN AVAAMINEN 

> oma ja toisten arvo, oikea ja väärä, elämällä on tarkoitus.. 

* Mihin meidät on KUTSUTTU? Taivaan luvattuun maahan.. 

 

6. Abram rakensi pysähdyspaikkoihinsa alttarit Herralle 

- Jumala kuulee rukoukset 

? Pitäisikö meidänkin tehdä alttareita, että muistettas Jumala.. 

 

KERTAUS ja sovellus: Kesken kaiken tavallisten hyörinöiden Jumala puhui 

Abramille ja hän kuunteli ja totteli. Tiesitkö, että Jumala puhuu sinulle? 

 

HAASTE: Mikä on kaikkein tärkeintä, mitä Jumala on puhunut? 

Loppupeli:  

 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

RAAMATTU 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

 

 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Jumala kutsuu Aabrahamin (1.Moos.12:1-9) 

Mitä Herra teki? Puhui ihmiselle, Aabrahamille ja antoi hänelle lupauksensa. Aloitti 

pelastussuunnitelmansa toteutuksen. 

Mitä tämä osoittaa hänestä? Hän on ensin lähestynyt ihmistä. Jumala katsoo ihmisen suuntaan. 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Hän kuuli Jumalan Sanat ja totteli. 

Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? Synti ja sen seuraus on kulkea erossa Jumalan 

suunnitelmista loppuun asti. 

Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää?  

Totuuksia: Aabraham totteli kutsua. Jumala antoi Sanansa. 
PT: Jumala lähestyi ihmistä 

 

1.Moos.12:1 Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka 

minä sinulle osoitan. 

2 Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva 

siunaus. 

3 Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus 

tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille." 

4 Niin Abram lähti Herran käskyn mukaan, ja Loot lähti hänen kanssaan. Harranista lähtiessään Abram oli 

seitsemänkymmenenviiden vuoden ikäinen. 

5 Abram otti mukaan vaimonsa Sarain ja veljenpoikansa Lootin sekä perheiden koko omaisuuden, myös 

Harranissa hankitut orjat. Sitten he lähtivät kulkemaan kohti Kanaaninmaata ja saapuivat sinne. 

6 Abram kulki Kanaaninmaan halki Sikemin seudulle, Moren tammelle asti. Siihen aikaan maassa asuivat 

kanaanilaiset. 

7 Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan." Ja Abram rakensi 

sinne alttarin Herralle, joka oli ilmestynyt hänelle. 

8 Sieltä hän siirtyi Betelin itäpuolen vuorille, ja hän pystytti telttansa niin, että Betel oli länsipuolella ja Ai 

itäpuolella. Hän rakensi sinne alttarin ja rukoili Herraa. 

9 Sieltä Abram siirtyi paikasta toiseen etelään Negeviin päin. 
  


