
Aabraham: Juumalan lupaus (1.Moos.12:1-9) 

 

PT: Jumala on luotettava 

 

Johdanto: Meille luvattiin: pääsette helikopterilennolle, toiset eivät uskoneet. 

 

1. Abram sai kutsun Jumalalta (kertaus edellisestä) 

? Totteliko Abram? Mihin maahan hän meni? Mitä Jumala oli luvannut? 

- Abraham sai vielä 5 kertaa saman lupauksen: sinusta tulee suuri kansa  

TÄHDET + HIEKKA 

 

2. Abraham asui nykyisessä Israelin maassa, vierailulle tuli 3 miestä 

- Enkelit ovat Jumalan viestin tuojia 

- Abraham otti heidät vastaan.  

? Otatko sinä vastaan Jumalan viestin? 

 

3. Abraham rupesi heti palvelemaan vieraita 

- Palvelija teki ruokaa ja Saara leipoi 

- Mitä voimme antaa Jumalalle?  Rukoukset… Matt.25:40 minkä te olette 

tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.' 

* Mitä tekisit, jos tietäisit että Jeesus tulee huomenna kylään? 

 

4. Miehet antoivat mahdottoman lupauksen 

- Abraham oli 100 vuotta ja Saara 90: te saatte lapsen. 

- Oliko Jumala valehtelija? Hepr.6:18 -- Jumala, ei voi valehdella -- 

? Pidätkö sinä lupaukset, jotka annat? 

- Saara nauroi. 

 

5. Abram uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. 

1.Ms.15:6 Vanhurskas = Jumalalle kelpaava 

- Miksi? Hepr.11:11 Abraham piti lupauksen antajaa luotettavana, 

* 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 

* Pääsenkö minä varmasti taivaaseen? 

 

6. Lupauksen täyttyminen 

- Tarkalleen silloin, kun Jumala oli sanonut Abrahamille, lapsi syntyi. 

- Jeesuksen syntymä oli luvattu aiemmin: Hän ottaisi pois ihmisten synnit 

> Raamattu lupaa, että Jeesus tulee vielä takaisin 

 

KERTAUS ja sovellus:  

HAASTE: Mikä on suurin lupaus, minkä Jumala on luvannut? 

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. 



Jumalan lupaus arahamille (1.Moos.12:1-9) 

Mitä Herra teki?  Mitä tämä osoittaa hänestä?  Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Mitä voimme 

oppia synnistä ja sen seurauksista? Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää?  

Totuuksia:  
 

12: 1. Jumala kutsuu Abramin  Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen 

maahan, jonka minä sinulle osoitan. 2. Minä teen sinusta suuren kansan 

13:16. Minä teen sinun jälkeläisesi lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset: jos osaat ne laskea, osaat laskea jälkeläistesi 

määrän. 17. Lähde vaeltamaan maata pitkin ja poikin, sillä minä annan sen sinulle." 

15: 1. Jumala tekee liiton Abramin kanssa 

Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: "Älä pelkää, Abram. Minä olen sinun kilpesi, ja 

sinun palkkasi on oleva hyvin suuri." 2. Abram sanoi: "Herra, minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan 

jäänyt lapsettomaksi, ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Elieser." 3. Abram sanoi vielä: "Ethän ole antanut 

minulle jälkeläistä, ja siksi palvelijani saa periä minut." 4. Mutta hänelle tuli tämä Herran sana: "Ei hän sinua peri, 

vaan sinut perii sinun oma poikasi." 5. Ja Herra vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja laske tähdet, jos kykenet 

ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä." 6. Abram uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi 

hänet vanhurskaaksi. 

17: 1. Liitto ja liiton merkki  

Kun Abram oli yhdeksänkymmenenyhdeksän vuoden ikäinen, Herra ilmestyi hänelle ja sanoi: "Minä olen Jumala, 

Kaikkivaltias. Vaella koko sydämestäsi minun tahtoni mukaisesti, 2. niin minä otan sinut liittoon kanssani ja teen 

suureksi sinun jälkeläistesi määrän." 3. Abram heittäytyi kasvoilleen, ja Jumala sanoi hänelle: 4. "Tällainen on liitto, 

johon minä sinut otan. Sinusta on tuleva monien kansojen kantaisä. 5. Älköön siis nimesi enää olko Abram, vaan 

olkoon se Abraham*, koska minä teen sinusta kansojen paljouden isän. 6. Minä annan sinulle paljon jälkeläisiä, ja 

sinusta on polveutuva kansakuntia ja kuninkaita. 7. Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi 

kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. 8. Minä 

annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä 

olen myös sinun jälkeläistesi Jumala." -- 15. Jumala sanoi vielä Abrahamille: "Vaimoasi Saraita älä enää kutsu 

Saraiksi, vaan hänen nimensä olkoon Saara. 16. Minä siunaan häntä ja annan hänen synnyttää sinulle pojan. Minä 

siunaan häntä: monet kansakunnat saavat hänestä alkunsa, ja hänestä polveutuu kansojen kuninkaita."* 17. Abraham 

heittäytyi kasvoilleen, mutta naurahti, sillä hän ajatteli: "Voiko satavuotiaalle miehelle muka syntyä lapsia, ja voisiko 

Saara, joka on yhdeksänkymmenen, vielä synnyttää?" --19. Jumala sanoi: "Vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja 

sinun tulee antaa hänelle nimeksi Iisak*. Minä pidän voimassa liiton myös hänen kanssaan, ja se pysyy ikuisesti 

voimassa hänen jälkeläistensäkin kanssa. -- 21. Mutta minun liittoni jatkuu Iisakin kanssa, jonka Saara synnyttää ensi 

vuonna tähän aikaan."  22. Sanottuaan tämän kaiken Abrahamille Jumala kohosi hänen luotaan pois. 

18:1. Jumala vierailee Abrahamin luona  

Herra ilmestyi Abrahamille Mamren tammistossa. Abraham istui telttansa ovella päivän ollessa kuumimmillaan, 2. ja 

kun hän kohotti katseensa, hän näki kolmen miehen lähestyvän. Heti heidät nähtyään hän juoksi teltan ovelta heitä 

vastaan ja tervehti heitä kumartaen maahan asti. 3. Hän sanoi: "Herrani, suothan minulle sen kunnian, ettet kulje 

palvelijasi ohi. 4. Saanko tuoda teille vähän vettä, jotta voitte pestä jalkanne ja levähtää puun varjossa? 5. Minä haen 

hiukan syötävää, niin että voitte virkistäytyä ennen kuin jatkatte matkaanne. Levähtääksenne te varmaan poikkesitte 

minun, palvelijanne luo." He sanoivat: "Hyvä on, tee niin."  

6. Abraham riensi telttaan Saaran luo ja sanoi: "Hae joutuin kolme vakallista parhaita vehnäjauhoja, tee taikina ja 

leivo leipiä!" 7. Sitten hän kiiruhti karjansa luo, otti nuoren ja kauniin vasikan ja antoi sen palvelijalle, joka heti 

ryhtyi valmistamaan ateriaa. 8. Hän toi tuoretta voita, maitoa ja palvelijan valmistaman vasikan, asetti ruoan 

vieraittensa eteen ja jäi puun alle seisomaan ja palvelemaan heitä heidän syödessään.  

9. Miehet kysyivät Abrahamilta: "Missä on vaimosi Saara?" Hän vastasi: "Tuolla teltassa." 10. Silloin yksi heistä 

sanoi: "Ensi vuonna minä palaan sinun luoksesi tähän samaan aikaan, ja silloin on vaimollasi Saaralla poika." Mutta 

Saara oli hänen takanaan teltan ovella kuuntelemassa. 11. Abraham ja Saara olivat jo vanhoja ja ikääntyneitä, eikä 

Saara voinut enää saada lasta. 12. Siksi Saara naurahti itsekseen ja ajatteli: "Voisiko näin kuihtuneessa naisessa vielä 

herätä halu? Miehenikin on jo käynyt vanhaksi." 13. Silloin Herra kysyi Abrahamilta: "Miksi Saara nauroi? Miksi 

hän ajatteli: 'Voisinko minä todella vielä synnyttää, vaikka olen näin vanha?' 14. Onko Herralle mikään mahdotonta? 

Ensi vuonna minä palaan luoksesi tähän samaan aikaan, ja silloin Saaralla on poika." 15. Saara väitti: "En minä 

nauranut", sillä hän oli peloissaan. Mutta Herra sanoi: "Saara, kyllä sinä nauroit." 

21:1. Iisakin syntymä  

Herra piti huolen Saarasta, kuten oli sanonut, ja täytti antamansa lupauksen. 2. Saara tuli raskaaksi ja synnytti 

Abrahamille hänen vanhoilla päivillään pojan. Se tapahtui juuri siihen aikaan, jonka Jumala oli ilmoittanut. 3. 

Pojalleen, jonka Saara oli synnyttänyt, Abraham antoi nimeksi Iisak. -- 5. Abraham oli satavuotias, kun hänen 

poikansa Iisak syntyi. 6. Saara sanoi: "Jumala on antanut minulle aiheen iloon ja nauruun, ja jokainen, joka tästä 

kuulee, iloitsee ja nauraa minun kanssani."* 7. Ja Saara sanoi vielä: "Kuka olisi tiennyt sanoa Abrahamille: 'Saara 

imettää poikia'? Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt pojan hänen vanhoilla päivillään."   


