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LUPAUKSEN POIKA
Miten helppoa Sinun on luottaa ihmisten lupauksiin?
Mikä siihen vaikuttaa, luotatko vai et?
MIten helppoa Sinun on luottaa Jumalaan?
Kumpi on Sinulle helpompaa, luottaa Jumalaan pienissä vai suurissa asioissa?
1.

MAHDOTON LUPAUS

Mies sanoi: ”Totisesti, minä palaan luoksesi ensi vuonna tähän aikaan, ja silloin
vaimollasi Saaralla on poika.” 1Ms 18:10
Millaista roolia Jumalan lupaukset näyttelivät Aabrahamin elämässä?
Mikä oli hänelle kaikkein vaikein lupaus uskottavaksii?
Mitä kaksi enkeliä ja Jumala lupasivat?
Miksi se oli vaikea uskottavaksi?
Onko Jumala luvannut Sinulle jotakin, jota on vaikea uskoa?
Miksi se on vaikeata?
”Herra piti Saarasta huolen, niin kuin oli luvannut; ja Herra teki Saaralle, niin kuin oli
puhunut. Ja Saara tuli raskaaksi ja synnytti Aabrahamille pojan hänen vanhoilla
päivillään, juuri sinä aikana, jonka Jumala oli hänelle sanonut.”
“Ja Aabraham nimitti poikansa, joka hänelle oli syntynyt, sen, jonka Saara oli
hänelle synnyttänyt, Iisakiksi. Ja Aabraham ympärileikkasi poikansa Iisakin, tämän
ollessa kahdeksan päivän vanha, niin kuin Jumala oli hänen käskenyt tehdä.
Aabraham oli sadan vuoden vanha, kun hänen poikansa Iisak syntyi hänelle. Ja
Saara sanoi: "Jumala on saattanut minut naurunalaiseksi; kuka ikinä saa tämän
kuulla, se nauraa minulle". Ja hän sanoi vielä: "Kuka olisi tiennyt sanoa
Aabrahamille: Saara on imettävä lapsia? Ja nyt minä kuitenkin olen synnyttänyt
hänelle pojan hänen vanhoilla päivillään.” 1Ms 21:1-7
Yrittivätkö Aabraham ja Saara saada lasta enkelien ja Herran vierailun jälkeen?
Mikä oli tulos?
Miten Saara suhtautui lapsen saamiseen 90 -vuotiaansa?
Miten Saara oli suhtautunut lupaukseen lapsen saamisesta?
Miksi lapsen saaminen oli hänestä noloa?
Miten aiheellista pelko naurunalaiseksi joutumisesta oli?
Jumalan lupaus oli Aabrahamin uskonelämässä olennaisessa asemassa. Ihan sama juttu
medän uskonelämässämme. Jarmo vertasi uskonelämää junaan. Mitkä olivat Jarmon
vertauksen junan vaunut?
Minkä tulisi vetää meidän uskomme junaa?
Mikä on tunteiden merkitys uskonelämässä?
Missä määrin Jumalan lupaukset vetävät Sinun uskonjunaasi?
Entä jos ei usko tunnu miltään, voitko Silloinkin luottaa Jeesuksen sovintotyöhön?

2.

USKO JA LUPAUS

Sitä lupausta, että Abraham oli perivä maailman, ei annettu hänelle eikä hänen
siemenelleen lain noudattamisen perusteella vaan uskonvanhurskauden kautta.
Sillä jos ne, jotka perustautuvat lakiin, ovat perillisiä, niin usko on tehty turhaksi ja
lupaus mitättömäksi. Laki saa aikaan vihaa, mutta missä lakia ei ole, siellä ei ole
rikkomustakaan. Sen tähden vanhurskaus on uskosta, että se olisi armosta. Näin
lupaus pysyy lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka perustautuu lakiin,
vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko. Rm 4:13-16
Kuinka monta kertaa sana lupaus toistuu näissä jakeissa?
Minkä otsikon valitisisit näille jakeille?
Mihin juutalaisessa uskonnollisuudessa luotettiin?
Mihin Aabrahamin tuli luottaa?
Jarmo otti esimerkin kahdenlaisista lupauksista: A. Ehtoihin vetoavasta ja B.
luottamukseen vetoavasta lupauksesta. (A. ”Isi vie teidät lapset huomenna
Särkänniemeen, jos olette kilttejä.” B. ”Isi vie teidät huomenna särkänniemeen.”)
Mikä näissä lupauksissa on erona?
Miltä nämä lupaukset kuulostaisivat sovellettuina hengelliseen elämään?
Jarmo väitti, ettei laki synnytä uskoa. Sen sijaan lupaus armosta synnyttää. Mitä mieltä
olet tästä?
3.

AABRAHAM ON ESIKUVA MEILLE

”…Niin kuin kirjoitettu on: "Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut" - sen
Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu
olemattomat, ikään kuin ne olisivat.
Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi,
tämän sanan mukaan: "Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva”, eikä hän heikontunut
uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut - sillä hän oli jo noin
satavuotias - ja että Saaran kohtu oli kuolettunut; mutta Jumalan lupausta hän ei
epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin
varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sentähden se
luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Rm 4:17-22
Millaiseen Jumalaan Abraham uskoi?
Miten näissä jakeissa näkyy se, että Jumala pystyy nyhjäisemään tyhjästä?
Miten näissä jakeissa näkyy se, että Hän on ihmeitä tekevä Jumala?
Miten näissä jakeissa näkyy se, että Hän on ylösnousemuksen Jumala?
Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luet-tiin, vaan
myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista
herätti Jeesuksen, meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme
tähden ja kuolleista herätetty mei-dän vanhurskauttamisemme tähden. Rm 4:23-25
Mikä on meidän suhteemme Aabrahamiin?
Missä määrin meidän uskomme on samanlaista kuin A:n usko?
Miten Sinun elämässäsi näkyy se, että Jumala pystyy nyhjäisemään tyhjästä?
Miten Sinun elämässäsi näkyy se, että Jumala tekee ihmeitä?
Miten Sinun elämässäsi näkyy se, että Jumala on ylösnousemuksen Jumala?
Jarmo kiteytti opetuksensa seuraavalla tavalla:
Pelastava usko on luottamista Jumalan

lupaukseen, että Jeesuksen kuolema ja
ylösnousemus sovitti meidän syntimme!
MItä mieltä olet tästä?

