Aabraham - Uskon esikuva - Kun Jumala kutsuu… 3.3.2018
Messikysymykset
Abrahamkin - uskon esikuva, oli tavallinen ihminen jota Jumala käytti, hän voi käyttää
myös meitä. Jumalan tahdossa kulkeminen voi merkitä itselle tärkeistä asioita luopumista.
Jumala uskollinen ja luotettava, vaikka välillä oma usko on heikko.
Jäsennys:
1. Abram suku Uurissa ja Harranissa
2. Uskossa eteenpäin
3.Liiton vahvistaminen
1. Abram suku Uurissa ja Harranissa
Nämä ovat Terahin suvun vaiheet. Terahille syntyivät Abram, Naahor ja Haaran, ja
Haaranille syntyi Loot. Haaran kuoli ennen isäänsä Terahia synnyinmaassaan
Kaldean Uurissa. Abram ja Naahor ottivat itselleen vaimot. Abramin vaimon nimi oli
Saarai, ja Naahorin vaimo oli Milka, Haaranin tytär. Haaran oli Milkan ja Jiskan isä.
Saarai oli hedelmätön, eikä hänellä ollut lasta. Terah otti mukaan poikansa Abramin,
poikansa Haaranin pojan Lootin ja miniänsä Saarain, poikansa Abramin vaimon. He
lähtivät Uurista mennäkseen Kanaaninmaahan, kulkivat Haaraniin asti ja asettuivat
sinne asumaan. Terahin elinpäivät olivat kaksisataaviisi vuotta. Sitten Terah kuoli
Haaranissa.
1.Mooseksen kirja 11:27-32 RK=Raamattu Kansalle käännös
Olosuhteet Uurissa vs. Kanaan.
Matka kilometreissä Uurista Haraniin = matka Jyväskylästä Kilpisjärvelle.
Millaisena ukonaskeleena/-tekona sinä näet Abrahamin lähtemisen kohti Kanaania?
2. Uskossa eteenpäin
1.Lähtökäsky
' Herra sanoi Abramille: ”Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan,
jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen
nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka
siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi
kaikki maailman sukukunnat.”
1. Moos. 12:1-3 RK
Raamattu ei kerro tarkalleen (ainakaan joka kohdassa) miten Abram kuuli Jumalan äänen,
miten sinä ”kuulet” ja ymmärrät Jumalan puheen?
Kuuliaisuus kysyi Abramilta hintaa, oli asioita joista piti luopua ja joita piti kohdata.
Millaista hintaa sinä ole saanut/joutunut maksamaan kuuliaisuudesta Jumalan tahdolle?
10:37 Joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle
sovelias; ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei
ole minulle sovelias;
10:38 ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.
10:39 Joka löytää elämänsä, kadottaa sen; ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni,
hän löytää sen.

Matteuksen evankeliumi
Mitä ristin ottaminen ja Jeesuksen seuraaminen tai mitä elämän kadottaminen ja
löytäminen omaan elämääsi sovellettuna mielestäsi tarkoittaa?
12:24 Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole,
niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää.
12:25 Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä
maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.
Johanneksen evankeliumi
Lukekaa raamatunpaikka asia yhteydessään, mitä ymmärrätte sen tarkoittavan ja miten se
on sovellettavissa tähän päivään?
2. Lähtö Harranista
Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssaan.
Abram oli Haaranista lähtiessään seitsemänkymmenenviiden vuoden ikäinen.
Abram otti mukaan vaimonsa Saarain, veljenpoikansa Lootin ja kaiken omaisuuden,
jonka he olivat koonneet, sekä palvelijat, jotka he olivat hankkineet Haaranissa. He
lähtivät kulkemaan kohti Kanaaninmaata ja saapuivat sinne. Abram kulki maan halki
Sikemin seuduille, Mooren tammelle asti. Siihen aikaan maassa asuivat
kanaanilaiset.
Siellä Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: ”Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän
maan.” Niin Abram rakensi sinne alttarin Herralle , joka oli ilmestynyt hänelle. Sieltä
hän siirtyi vuoristoon, joka on Beetelistä itään, ja pystytti telttansa niin, että Beetel
oli länsipuolella ja Ai itäpuolella. Hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi
Herran nimeä. Abram lähti sieltä ja kulki yhä edemmäs Negeviin päin. ’
Mooseksen kirja 12:4-9 RK
He matkustivat sen aikaista ”valtatietä” etelään päin noin 1000km.
Siikem on puolivälissä Israelia, niin itä-länsi, kuin pohjois-etelä suunnassa. Selkeällä
ilmalla sieltä voi nähdä niin Välimeren, kuin myös Jordanin laakson.
Abramin elämässä oli paljon uskossa liikkeelle lähtemistä ja uskossa elämistä.
Mitkä on sinun elämässäsi asioita/tilanteita, jotka ovat vaatineet uskon askeleista?
Millaiset asiat vaikeuttavat sinua ottamaan uskon askeleita?
Millaiset asiat ovat helpottaneet ottamaan uskon askeleita?
3. Liiton vahvistaminen
1. Abramin kipuiluja
'Näiden tapausten jälkeen Abramille tuli näyssä Herran sana: ”Älä pelkää, Abram!
Minä olen sinun kilpesi, sinun palkkasi on hyvin suuri.” Abram sanoi vielä: ”Ethän
sinä ole antanut minulle jälkeläistä, ja nyt talossani syntynyt palvelija perii minut.”
Mutta Abram sanoi: ”Oi Herra, Herra , mitä sinä minulle annat? Minä olen yhä
lapseton, ja omaisuuteni perijä on damaskolainen Elieser.” Silloin hänelle tuli tämä
Herran sana: ”Ei hän sinua peri, vaan sinun oma jälkeläisesi perii sinut.” Sitten
Herra vei Abramin ulos ja sanoi: ”Katso taivaalle ja laske tähdet, jos voit ne laskea.”
Herra sanoi vielä hänelle: ”Yhtä paljon on sinulla oleva jälkeläisiä.” Abram uskoi
Herraa , ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.

1Ms 15:1-6 RK
Jumala tiesi miten rohkaista Abramia, rohkaisuun liittyi osana tähtien laskeminen.
Mitkä asiat ovat rohkaisseet sinua?
Miten sinä jaat rohkaisua muille?
Arto heitti haasteen rohkaista vähintään yhtä ihmistä tulevan viikon aikana, otatko
haasteen vastaan?
2.

Jumala tekee liiton Abramin kanssa

Hän sanoi Abramille: ”Minä olen Herra , joka toin sinut Kaldean Uurista antaakseni
tämän maan sinulle perinnöksi.” Abram sanoi kuitenkin: ”Oi Herra, Herra , mistä
minä tiedän, että saan periä sen?” Herra sanoi hänelle: ”Tuo minulle kolmivuotias
hieho, kolmivuotias vuohi, kolmivuotias pässi sekä metsäkyyhkynen ja
kyyhkysenpoikanen.” Abram toi hänelle nämä kaikki, halkaisi ne kahtia ja asetti
puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Ruhojen päälle
laskeutui petolintuja, mutta Abram karkotti ne pois. Kun aurinko oli laskemassa,
Abram vaipui raskaaseen uneen. Kauhu ja synkkä pimeys valtasivat hänet…
… Kun aurinko oli laskenut ja oli tullut pilkkopimeä, näkyi savuava pätsi ja
tulisoihtu, joka liikkui ruhonpuolikkaiden välissä. ’
…’Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton…
1Ms 15:7-12,17, 18a
Jumala vahvisti liittonsa Abramille tuohon aikaan kuuluvien tapojen mukaisestti. Vain
Jumala ”käveli” (kun tuo savuava pätsi ja tulisoihtu), ruhojen välistä, ei Abram. Mikä oli
Abramin osuus liiton täyttämisessä?
Mikä on meidän osuutemme Jumalan lupausten täyttymisessä?
Jeeesuksen ristinkuolemassa on toteutunut Jumalan antama lupaus Abramille siunata
kaikkia kansoja. Oletko sinä jo osallisena tuosta siunauksesta?

