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1. Mooseksen kirjan opas ilmestyy kahdessa osassa: 1) Adam, Nooa ja Abraham ja 2) Iisak, Jaakob ja Joosef. 
Koska koko 1. Mooseksen kirjan opiskeluun kuluu kaksi vuotta, on raamattupiirin hyvä olla motivoitunut ja 
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kommentaaria tai allekirjoittaneen kirjaa Sankareita ja pelkureita. Tämä opas omistetaan rakkaalle 
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1. MAAILMAN LUOMINEN 1. Ms. 1:1-23   

1-5. Sana ”alussa” voi tarkoittaa myös ”esikoisessaan, Pojassaan”. Huomatkaa, että uusi päivä lasketaan Raamatussa 
alkavaksi auringon laskiessa, ei sen noustessa. Uudessa käännöksessä on ilmaistu selvästi, mitkä luomisteot kuuluvat 
mihinkin päivään. Valon lähde ei tässä vaiheessa ole vielä aurinko; sehän luotiin vasta 4. päivänä.  

� Muistuttakaa mieleenne, mitä oli olemassa ja mitä oli tapahtunut ennen Raamatun 1. jaetta?  
� Miten kolmiyhteinen Jumala oli mukana maailman luomisessa (1-2)?  
� Mistä hetkestä alkaa aika ja mihin hetkeen se päättyy? [1]  
� Mistä valo tuli ennen kuin aurinko oli olemassa (3)? Pohtikaa eri vaihtoehtoja.  
� Mitä näillä jakeilla on yhteistä Johanneksen evankeliumin alun kanssa: Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, 

ja Sana oli Jumala... Kaikki syntyi Sanan voimalla… Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo (Joh. 1:1-4).  
� Voidaanko nämä jakeet yhdistää mielestänne alkuräjähdys-teorian kanssa?  

6-13. Taivaankansi*/kaartuva kansi tarkoittaa ilmeisesti ilmakehää.  

� Mitä tapahtui toisena ja kolmantena päivänä?  
� Miettikää, miten päivät 1-3 mitattiin, kun aurinkoa ei vielä ollut?  
� Tarkoittaako luomiskertomuksen yksi päivä mielestänne 24 tuntia vai jotain pidempää ajanjaksoa? Perustelkaa 

mielipiteenne.  
� Mitä tarkoittaa ilmaus ”lajiensa mukaan” (11,12)?  
� Onko luomiskertomus tässä kohtaa mielestäsi ristiriidassa darvinismin kanssa?  
� Miltä maailma näytti kolmannen päivän loppuessa?  
� Mitä muuta Jumala teki toisena ja kolmantena päivänä paitsi loi?  

14-23. Neljäs ja viides päivä  

� Mitkä olivat taivaankappaleiden tehtävät?  
� Miten on mahdollista, että taivaankappaleet luotiin tai tulivat näkyviin vasta neljäntenä päivänä. Miettikää eri 

selitysmahdollisuuksia?  
� Miksi Jumala tahtoi tehdä luonnon niin kovin rikkaaksi ja monimuotoiseksi – miksei vähempi riittänyt (20-21)?  
� Mihin Jumalan siunausta tarvittiin (22)?  

Sovellutuskysymyksiä:  

� Miksi monen aikamme älykön on mielestään mahdotonta uskoa siihen, että Jumala on luonut maailman?  
� Voiko mielestänne kristityksi kutsua ihmistä, joka kyllä uskoo Jumalan olemassaoloon, mutta ei usko häneen 

Luojana?  

Lopuksi:  Sana ”alussa” voidaan siis kääntää sanalla ”esikoisessaan, Pojassaan”, mikä todistaa, että Jeesus oli mukana 
luomistyössä ja pitää tänä päivänäkin kaikkea luotua koossa: Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa 
ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja 
häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa (Kol. 1:16-17). [2]  

 

[1] Ilm. 10:5-6  

[2] Ks. myös Snl. 8:22-31  
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2. KUUDES PÄIVÄ 1. Ms. 1:24-2:3  

24-27  

� Mitä johtopäätöksiä voimme tehdä siitä, että nisäkkäät ja ihminen luotiin samana päivänä?  
� Miksi Jumala sanoo: ”Tuottakoon maa elävät olennot” – kun hän kuitenkin teki ne itse (24-25)?  
� Kenen kanssa Jumala suunnitteli ihmisen luomisen (26)?  
� Minkä tehtävän Jumala suunnitteli ihmiselle jo ennen hänen luomistaan (26)?  
� Miten ihmisen luominen eroaa muun luomakunnan luomisesta (27)?  
� Mitä tarkoittaa, että ihminen on a) Jumalan kaltainen ja b) hänen kuvansa (27)?  
� Entä jos jakeesta 27 puuttuisi sana ”nainen” - millainen olisi siinä tapauksessa Raamatun ihmiskuva?  
� Miettikää, miksi ”Jumalan kuvaan” tarvittiin kaksi sukupuolta: mies ja nainen?  
� Luomakunta annettiin ihmisen hallittavaksi. Miten luontoa voi hallita sen eduksi, ei tappioksi (26b, 28b)?  

28-31. Jumalan siunaus ja huolenpito  

� Määritelkää Jumalan siunaus jakeiden 22, 28-30 perusteella. Mitä se pitää sisällään?  
� Miksi lihan syöminen ei tullut kysymykseen ihmisten sen enempää kuin eläintenkään kohdalla ennen 

syntiinlankeemusta (29-30)?  

2:1-3  

� Miettikää eri syitä, miksi jopa kaikkivaltias Jumala halusi levätä 7. päivän?  
� 1. luvussa mainittiin siunaus jo kahteen kertaan (22,28). Mitä jae 2 lisää siunauksen määritelmään?  
� Miten lepääminen ja pyhittäminen kuuluvat yhteen?  
� Mieti, millaisia siunauksia sinun elämääsi tulisi, jos lepäisit ja pyhittäisit yhden päivän viikossa aamusta iltaan?  

4-6. Ensimmäisessä luvussa käytetään Luojasta nimeä ”Jumala”, toisessa ”Herra Jumala”. Ks. jae 6 molemmista 
käännöksistä.  

� Mistä ajasta nämä jakeet puhuvat? Mihin edellisen luvun jakeeseen ne viittaavat?  

Sovellutuskysymyksiä (jos on aikaa):  

� Mitkä ovat darvinismin heikkoudet?  
� Voidaanko mielestänne luomiskertomus ja darvinismi sovittaa yhteen?  
� Miettikää, miksi darvinismi on historiansa aikana aiheuttanut heikkojen sortamista ja jopa tuhoamista (kuten 

Saksassa natsiaikana)?  

Lopuksi:  Psalminkirjoittaja puhkeaa ylistykseen katsellessaan luomisen ihmeitä, ja niinhän meidänkin pitäisi tehdä: Kun 
minä katselen taivasta, sinun kättesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka olet asettanut paikoilleen - mikä on ihminen! Kuitenkin 
sinä häntä muistat. Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen. Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, 
seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan luotujasi… Herra, meidän Jumalamme, suuri on 
sinun nimesi kautta koko maailman! (Ps. 8:4-10).  
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3. MIES, NAINEN, PARATIISI JA AVIOLIITTO 1. Ms. 2:7-25   

7-9. Toisen luvun luomiskertomus kertoo uudelleen ihmisen luomisen, tällä kertaa yksityiskohtaisemmin. Huomatkaa, 
että ”maa” on hepreaksi ”adama”, ihminen ”adam”. Ks. jae 7 molemmista käännöksistä. Sana Eden tarkoittaa onnen 
maata ja viittaa johonkin todelliseen maantieteelliseen paikkaan.  

� Verratkaa toisiinsa jakeita 2:7 ja 1:27. Miettikää, miksi Jumala halusi kuvata miehen ja naisen luomisen ensin 
yhdessä ja sitten erikseen?  

� Miksi Jumala loi ihmisen maan tomusta, ei esimerkiksi jostain eläimestä?  
� Kuvitelkaa, millainen oli ensimmäisten ihmisten koti ja millaista heidän arkipäivänsä verrattuna meidän kotiimme 

ja arkeemme (8-9)?  
� Mihin elämän puuta tarvittiin?  
� Mikä oli hyvän- ja pahantiedon puun tehtävä (funktio) ihmisten elämässä?  
� Miksi Jumala tahtoi istuttaa nuo kaksi puuta keskelle paratiisia, ei jonnekin sen nurkkaan?  
� Miksi sinunkin elämässäsi pitää olla jokin kiusauksen paikka?  

10-17. Gihonin täytyy tarkoittaa Niiliä, koska Nubia (Kuus) on Afrikassa. Pisonin sijaintia ei tiedetä, jollei kysymyksessä 
sitten ole Sininen ja Valkoinen Niili. Kaksi muuta jokea ovat Eufrat ja Tigris.  

� Jos koetamme sijoittaa Edeniä nykyiselle maailmankartalle, mihin vaikeuksiin törmäämme?  
� Mikä oli ehkä Jumalan tarkoitus, kun hän päätti jättää Edenin paikan salaisuudeksi jälkipolville?  
� Mikä oli ihmisen ensimmäinen tehtävä?  
� Mitä se osoittaa, että paratiisinkin luontoa piti ”varjella”, vaikkeivät sen asukkaat olleet edes syntisiä vielä (15)?  
� Jakeet 16-17 sisältävät ihmiskunnan ensimmäisen Raamatun. Missä on sen laki, entä evankeliumi?  

18-20. Nimittäminen on Raamatussa tärkeä asia. Se osoittaa auktoriteettiasemaa.  

� Miksi Adamin piti elää ensin jonkin aikaa ilman vaimoa?  
� Miksi Jumala nimitti itse valon, pimeän, taivaan, maan ja meren, mutta jätti kaiken muun ihmisen nimitettäväksi 

(19, vrt. 1:5,8,10)?  
� Mikä oli tuo ihmiskunnan ensimmäinen työtehtävä meidän aikamme termein ilmaistuna?  
� Mitä miehestä osoittaa se, etteivät Jumalan ystävyys, eläinten seura ja työ riittäneet hänelle elämän sisällöksi?  

18, 21-25. Heprean sana ”apu” (ezer) jakeessa 18 ei tarkoita apulaista, vaan sitä käytetään Raamatussa hyvin usein 
Jumalan avusta puhuttaessa. Sana ”kumppani” tarkoittaa kirjaimellisesti ”vastakappaletta”. Huomatkaa, että Adam sai 
antaa nimen naiselle kuten sitä ennen eläimillekin. Se osoittaa, että Jumala oli jo paratiisissa asettanut sukupuolten 
väliseen suhteeseen järjestyksen: mies on vaimon pää, kuten Jumala on Kristuksen pää (1. Kor. 11:3). Tässäkin suhteessa 
avioliiton oli määrä heijastaa Luojan olemusta ja kolminaisuuden välistä suhdetta. ”Issa” = ”miehetär”.  

� Kuvitelkaa, miltä Adamista ja naisesta tuntui, kun he näkivät toisensa ensi kerran?  
� Mitä ajattelette siitä, että nainen luotiin miehelle sopivaksi avuksi ja kumppaniksi?  
� Jakeet 22-25 kuvaavat maailman ensimmäisiä häitä. Mitä osaa Jumala näissä häissä esitti?  
� Jakeessa 24 Herra sanoo kaikille tuleville polville, missä järjestyksessä naimisiin on mentävä. Mitä tarkoittaa 

käytännössä, että isästä ja äidistä on luovuttava ennen kuin liitytään yhteen?  
� Miksi Herra käskee miehen luopua ja liittyä, ei naisen?  
� Mitä parisuhteelle tapahtuu, jolleivät aviopuolisot luovu vanhemmistaan ja perusta uutta yksikköä yhteiskunnan 

edessä?  
� Mistä on osoituksena se, etteivät mies ja nainen eivät hävenneet alastomuuttaan toistensa edessä (25)?  
� Jeesus kommentoi tätä luomiskertomuksen kohtaa sanomalla: Luoja teki alun perin ihmisen mieheksi ja 

naiseksi… Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi 
lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako 
(Matt. 19:4-6). Mikä on siis Jeesuksen opetus avioliitosta?  

Lopuksi:  Avioliitto on Jumalan silmissä niin ihana asia, että hän käyttää sitä ennakkokuvana kuvatessaan omaa 
suhdettaan kansaansa. Herra on sulhanen tai aviomies, Israel ja seurakunta ovat hänen morsiamensa/vaimonsa. Herran 



rakkaus morsiameensa on niin suuri, että hän suostuu kärsimään, ja jopa kuolemaankin, tämän puolesta. [3] Koko 
Raamattu päättyy kuvaukseen Karitsan häistä, missä nämä kaksi tulevat lopullisesti ”yhdeksi lihaksi”.  

 

[3] Ef. 5:25-27  
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4. SYNTIINLANKEEMUS 1. Ms. 3   

1-6. Raamattu ei paljasta meille pahan alkuperää. Se näyttäytyy meille ensimmäisen kerran Jumalaa vastustavana 
persoonana, joka tuli paratiisiin käärmeen hahmossa. Huomatkaa, ettei käärme tuolloin ollut inhottavan näköinen 
matelija, vaan uljas eläin – ja puhetaitoinen. Jumala oli antanut Sanansa ja käskynsä miehelle, joka oli välittänyt sen 
naiselleen – ja sitä vastaan käärme heti hyökkää (2:16-17).  

� Miettikää, miksi Raamattu ei paljasta meille tämän tarkemmin pahan alkuperää?  
� Mikä on 1. jakeen mukaan paras selitys pahan alkuperälle? a) Jumala ja Saatana ovat aina olleet olemassa. b) 

Paha on Jumalasta lähtöisin. c) Saatana on Jumalan luoma, mutta langennut enkeli.  
� Mitä tapahtuu, jos pahaa aletaan pitää Jumalasta lähteneenä?  
� Miksi käärme ei mennyt jututtamaan Adamia, vaan Eevaa?  
� Mistä Eeva oli saanut päähänsä, ettei kiellettyyn hedelmään saanut edes koskea (3)?  
� Miten käärme koetti saada Eevan epäilemään Jumalan sanaa ja hänen rakkauttaan?  
� Missä asioissa käärme valehteli, missä se puhui totta?  
� Millä tavalla nykyään tulee näkyviin ihminen tahto olla samanlainen kuin Jumala (5)?  
� Mitkä puolet kielletyssä hedelmässä alkoivat vastustamattomasti vetää Eevaa puoleensa (6)?  
� Vertaa omaa taisteluasi synnin, Saatanan ja pahan luontosi kanssa siihen taisteluun, jota Eeva kävi käärmeen 

kanssa. Kumman olosuhteet ovat mielestäsi vaikeammat, kumman taistelu kovempi?  
� Missä vaiheessa Adam saapui paikalle (6b)?  
� Mitä Adamista osoittaa se, ettei hän pysäyttänyt vaimonsa ja käärmeen keskustelua?  
� Miksi Eeva tahtoi vetää Adaminkin mukaan lankeemukseensa?  
� Mikä sai Adamin tarttumaan Eevan tarjoamaan hedelmään?  
� Mitä luulette: miltä kielletty hedelmä maistui Adamin ja Eevan suussa?  
� Millä tavalla tieto ja kokemus ovat nytkin houkutuksena ihmiskunnalle – myös vahingollinen tieto ja elämää 

tuhoava kokemus (5-6)?  
� Mikä on mielestäsi liian kallis hinta ”huippukokemuksesta”?  

7-20  

� Jumala oli uhannut, että synnin tekijä ”kuolisi kuolemalla” (2:17*). Mitä tapahtui?  
� Mitä tarkoittaa se, että Adamin ja hänen vaimonsa silmät aukenivat (7)?  
� Miksi alastomuus, joka oli ennen ollut ihana asia, muuttuikin nyt hävettäväksi (7 ja 10, vrt. 2:25)?  
� Mitä osoittaa se, että mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon?  
� Miksi Jumala nuhteli miestä ensin, vaikka vaimo oli langennut ensin (9-11)?  
� Mitä ajattelet Adamin ja Eevan vastauksista Luojalleen (12-13)?  
� Mitä tapahtui ensimmäisen avioparin suurelle rakkaudelle?  
� Mitä seurauksia syntiinlankeemuksesta tuli käärmeelle (14-15)?  
� Jaetta 15 on sanottu ensimmäiseksi evankeliumiksi. Mitä kaikkea se sanoo tulevasta Vapahtajasta?  
� Millainen olisi ollut naisen suhde mieheen ja lapseen, jos syntiinlankeemusta ei olisi tapahtunut (16)?  
� Mikä oli miehen varsinainen synti, ja millä tavalla se tulee näkyviin meidän päivinämme (17a)?  
� Mitä syntiinlankeemus vaikutti luomakuntaan?  
� Miksi mies tahtoi antaa vaimolleen nimeksi Eeva, ”kaiken elävän äiti”, vaikka kuolema tullut maailmaan tämän 

kautta?  
� Hiljaa vastattavaksi: Mitä syntiinlankeemuskertomus paljastaa sinusta itsestäsi ja perhe-elämästäsi?  

21-24. Luetaan nämä jakeet ja Lopuksi-osio.  

Lopuksi:  Jumala oli siis se, joka ensimmäisenä vuodatti verta maan päälle. Hänen tekoaan voidaan pitää kaikkien 
myöhempien uhrien – myös Jeesuksen kuoleman - ennakkokuvana. Sijainen ”kuoli kuolemalla”, jotta langenneet ihmiset 
saisivat päälleen ”vanhurskauden vaatteen”.  
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5. ENSIMMÄINEN MARTTYYRI 1. Ms. 4:1-16   

1-2  

� Miettikää, millaista oli Adamin ja Eevan lapsenodotus ja synnytys verrattuna seuraavien sukupolvien vastaaviin 
tilanteisiin.  

� Katsokaa alaviitettä ja miettikää, miksi juuri Eeva tahtoi antaa esikoiselleen tuollaisen nimen?  
� Abelin nimi merkitsee ”tyhjyyttä, turhuutta”? Miksi vanhemmat antoivat toiselle pojalleen tuollaisen nimen?  

3-5a. Ennen syntiinlankeemusta eläimiä ei tapettu eikä uhreja uhrattu. Tässä kerrotaan maailman ensimmäisistä uhreista, 
jollei Herran itsensä suorittamaa eläinten teurastusta paratiisissa oteta huomioon (1:21).  

� Miettikää, mistä ihmiset keksivät ruveta uhraamaan Herralle?  
� Mitä Adamin pojat tahtoivat ehkä saada uhreillaan aikaan?  
� Lampaita ei pidetty tuohon aikaan lihan, vaan villan tähden. Miettikää Abelin tunnelmia, kun hän ensimmäisenä 

ihmisenä maailmassa iski kiviveitsen lampaansa sydämeen.  
� Vanhastaan on arveltu Herran suopeuden näkyneen siinä, että tuli iski taivaasta Abelin uhriin. Miksi Herra katsoi 

suopeasti esikoiskaritsoihin, mutta ei viljaan (4-5a)?  
� Miksi Jumala ei katso suopeasti kaikkea, mitä ihmisten mieleen juolahtaa hänelle tarjota?  
� Heprealaiskirje selittää asiaa näin: Uskon vuoksi oli Abelin Jumalalle antama uhri Kainin uhria arvokkaampi. 

Koska Abel uskoi, hän sai vanhurskaudestaan todistuksen, kun Jumala otti vastaan hänen lahjansa, ja uskovana 
hän puhuu vielä kuoltuaankin (Hepr. 11:4). Mikä valoa tämä jae tuo Abelin ja Kainin uhriin?  

� Mitä eroa oli Abelin ja Kainin uskossa?  
� Mikä on pääasia Jumalalle annetussa uhrissa?  

5b-7. Jakeessa 7 on feminiinisukuisesta sanasta ”synti” tehty maskuliini – siinä siis viitataan käärmeeseen. Jeesuskin 
sanoi, että Saatana on ollut murhaaja alusta asti (Joh. 8:44).  

� Miksi uhrilahjan hylkääminen oli Kainille noin kova pala (5b-7)?  
� Mitä Kainin olisi pitänyt tehdä nähdessään, ettei hänen uhrinsa kelvannut Jumalalle?  
� Sovella omaan elämääsi se, mitä Herra sanoo jakeessa 7.  

8-12. Jeesus nimitti Abelia ensimmäiseksi marttyyriksi (Matt. 23:35).  

� Miettikää, mitä asetta Kain käytti tappaessaan veljensä?  
� Mikä tuossa murhassa oli erityisen kylmäveristä (8)?  
� Vertaa Kainin syntiä hänen isänsä ja äitinsä syntiin paratiisissa.  
� Miksi Herra esitti Kainille kysymyksen, jonka vastauksen hän jo tiesi (9a)?  
� Mitä Kainin vastaus hänestä osoittaa (9b)?  
� Mitä opimme ihmisen ja maan välisestä suhteesta (10-12)?  
� Miettikää, mitä tapot, murhat, abortit jne. ovat tehneet meidän omalle maallemme?  
� Muistamme, että Jumalan siunaus koostui näistä kolmesta asiasta: jälkeläisistä, omasta paikasta ja sapatinlevosta. 

Mitä Jumalan kirous on jakeiden 11-12 mukaan?  
� Vetäjä lukee vielä kerran yllä olevan Heprealaiskirjeen jakeen. Mitä tarkoittaa, että Abel puhuu kuoltuaankin?  

Lopuksi:  Ainoa uhri, joka Jumalalle kelpaa syntien sovitukseksi, on Karitsan veri. Abelin veriuhri oli Jeesuksen veriuhrin 
ennakkokuva, ja Abel itse oli sekä uhraajana ja että marttyyrina Jeesuksen ennakkokuva.  
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6. KAIN JA KANTAISÄT 1. Ms. 4:13-5:27   

4:13-16  

� Mitä ajattelette Kainin vastauksesta Herran kiroukseen – mitä se osoittaa hänestä ja hänen Jumala-suhteestaan 
(13-14)?  

� Mistä huomaamme, että Jumala kuitenkin rakasti Kainia?  
� Arvaus: mikä mahtoi olla Kainin merkki?  
� Mitä kaikkea tiedämme paikasta, jonne Kain asettui asumaan?  

4:17-24  

� Mitä yleisiä havaintoja voidaan tehdä Kainin suvusta?  
� Mitkä kulttuurin eri osat ovat saaneet alkunsa Kainin jälkeläisistä?  
� Verratkaa jakeita 15 ja 23-24 ja miettikää, mitä koston ajatus merkitsi Kainin suvulle?  

25-26. Muistamme, että ihmisestä oli tullut kuolevainen vasta syntiinlankeemuksen yhteydessä.  

� Miettikää, miten Adam ja Eeva jaksoivat kantaa syntiensä seuraukset silloin, kun yksi poika tappoi toisen ja läksi 
sitten maanpakoon? Mitä he siinä tilanteessa ajattelivat omasta lankeemuksestaan?  

� Adam ja Eeva joutuivat elämään kahdestaan ehkä pitkäänkin; hehän olivat 130-vuotiaita, kun Set syntyi (5:3). 
Mikä heitä lohdutti tuona yksinäisyyden aikana?  

� Mikä meidän aikamme vanhempia voisi lohduttaa, kun he joutuvat katumaan laiminlyöntejään ja syntejään 
kasvattajina?  

� Mitä kaikkea Setin syntyminen merkitsi hänen vanhemmilleen?  
� Jakeen 26 lopun ajatellaan tarkoittavan säännöllisen jumalanpalveluksen alkamista. Miksi Adam ja Eeva aloittivat 

sen juuri tässä vaiheessa?  

5:1-5  

� Mitä tarkoittaa, että Adam oli Jumalan kaltainen, mutta Set isänsä kaltainen (1,3)?  
� Mistä Kain sai vaimon?  
� Oliko Adamin elämä mielestänne onnellinen vai onneton? Perustelkaa vastauksenne?  

7-20. (Jos aikaa on niukalti, jättäkää nämä jakeet lukematta ja koko osio käsittelemättä.) Ensimmäiset kymmenen 
sukupolvea elivät melkein kaikki yli 900 vuotta vanhoiksi.  

� Miettikää, mitkä kaikki seikat olivat vaikuttamassa siihen, että ihmiset elivät tuohon aikaan noin vanhoiksi.  
� Miksi Raamatussa pitää olla tällaisia sukuluetteloita?  

21-27. Henokista UT kertoo seuraavaa: Uskon kautta otettiin Eenok pois, näkemättä kuolemaa, "eikä häntä enää ollut, 
koska Jumala oli ottanut hänet pois. " Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen 
Jumalalle (Hepr. 11:5*).  

� Miten Henokin elämä ja kuolema poikkesivat edeltävien sukupolvien elämästä ja kuolemasta?  
� Mikä oli Henokin uskon sisältö?  
� Miksi Jumalalle otollisin mies eli lyhimmän elämän kaikista kantaisistä?  
� Juudan kirjeestä pääsemme selville, että Henok oli myös profeetta. Henok, Aadamista seitsemäs, (on ennustanut): 

"Katso, Herra tulee pyhiensä tuhatlukuisen joukon kanssa ja panee jokaisen tuomiolle. Hän rankaisee kaikkia 
jumalattomia jokaisesta teosta, jonka he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikista julkeista puheista, joita 
nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet" (Juuda 1:14). Mitä Henokin ennustus paljastaa 10 
ensimmäisestä sukupolvesta?  

Lopuksi:  Raamatun sukuluettelot alkavat tästä. Kainin suku päättyy vedenpaisumukseen, mutta Setin suku jatkuu 
Jeesukseen asti (Matt. 1:1-17). Tämäkin seikka osoittaa, että Jeesus on koko Raamatun tärkein sisältö ja punainen lanka.  
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7. NOOA RAKENTAA ARKIN 1. Ms. 5:28-6:22  

5:28-32. Nooa joutui odottamaan isäksi tulemista monta kertaa kauemmin kuin muut kantaisät. [4]  

� Mitä Nooan nimi paljastaa meille hänen isänsä Lemekin elämästä ja uskosta (29)?  

6:1-4. Näitä eriskummallisia jakeita on selitetty kahdella tavalla: 1) Langenneet enkelit sekaantuivat ihmisiin ja näiden 
jälkeläiset hävitettiin myöhemmin maan päältä. 2) ”Jumalan pojat” tarkoittavat ”Jumalan lapsia” eli Setin sukua ja 
”ihmisten tyttäret” Kainin sukua. [5] Huomatkaa, että kolmemetrisiä jättiläisiä oli olemassa vielä Mooseksen aikaan (4. 
Ms. 13:34).  

� Kumpi edellä olevista selityksistä tuntuu sinusta uskottavammalta? Miksi?  
� Mitä vaikeuksia tulee eteen avioliitossa, jossa toinen on uskova, toinen ei.  
� Mitä tapahtuu, jos uskovat perheet häviävät jonkin kansan keskuudesta?  
� Myös jae 3 voidaan tulkita kahdella tavalla: 1) Ihmisen ikä määrättiin 120 vuodeksi, 2) Aikaa 

vedenpaisumukseen oli jäljellä 120 vuotta. [6] Kumpi selitys tuntuu sinusta uskottavammalta? Miksi?  

6:5-7 ja 11-12. Aika Adamista Nooaan oli siitä erityinen, että ihmiskunta eli ilman Jumalan lakia. Ainoa laki oli ihmisten 
omassatunnossa vaikuttava ”kultainen sääntö”: Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin 
heille (Mt. 7:12).  

� Millaista oli elää maailmassa, jota kuvataan jakeissa 5,11,12?  
� Verratkaa jakeiden 6-7 Jumala-kuvaa meidän aikamme Jumala-kuvaan.  
� Miksi Jumala päätti hävittää eläimetkin yhdessä ihmisen kanssa (7,13)?  
� Minkä verran väkivallan hyökyaaltoon vaikutti ehkä se, ettei lakia ollut annettu?  
� Verratkaa Nooan aikaa ja meidän aikaamme suhteessa Jumalan lakiin ja väkivaltaan.  
� Miten meidän kristittyjen pitäisi yrittää padota väkivallan hyökyaaltoa ympärillämme?  

6:8-10. Jakeen 9 sana ”oikeamielinen”/”hurskas”*, voitaisiin kääntää myös ilmauksella ”vanhurskas”. Tämä tärkeä sana 
esiintyy nyt 1. kertaa Raamatussa ja tarkoittaa Jumalalle kelpaavaa ihmistä.  

� Mikä oli suurin ero Nooan ja hänen aikalaistensa välillä?  
� Mitä eroa on vanhan (sanatarkan) ja uuden (vapaamman) käännöksen välillä: ”Nooa sai armon Herran silmien 

edessä. ”*/ ”Nooa oli Herralle mieluinen” (8)?  
� Miettikää, miksi Nooan Jumala-suhde kuvataan jakeiden 8-9 osoittamassa järjestyksessä?  
� Oliko Nooa Jumalalle mieluinen uskonsa vai tekojensa perusteella. Perustele kantasi.  
� Miten Nooa oli voinut säilyttää oikean uskon eläessään kauhean turmeluksen keskellä?  

6:13-16. Kyynärä tarkoittaa puolta metriä. Arkin kolmen kerroksen yhteispinta-ala oli 10000 neliömetriä – se oli suuren 
öljytankkerin kokoinen. Huomatkaa, että rautaa saatiin tuohon aikaan enintään vain meteoriiteista.  

� Kuinka monta metriä pitkä, korkea ja leveä arkista piti tehdä?  
� Mitkä olivat arkin ja tavallisen laivan erot?  

6:17-22. Jakeiden 5:32, 6:3 ja 7:6 perusteella on päätelty, että Nooa rakensi arkkia yli sata vuotta. Jos tämä päätelmä pitää 
paikkansa, ei hänellä ollut yhtään poikaa, kun hän aloitti rakennusprojektinsa. Isä Lemek oli elossa; hän kuoli vasta viisi 
vuotta ennen vedenpaisumuksen alkamista.  

� Miettikää eri rakennusvaiheita. Mitä vaikeuksia arkin rakentamiseen sisältyi tuohon maailmanaikaan ja tuolla 
työvoimalla?  

� Miettikää Nooan poikien lapsuutta ja nuoruutta, millainen se oli.  
� Mitä kommentteja esittivät ehkä aikalaiset, jotka seurasivat arkin rakentamista kuivalle maalle?  
� Pietarin nimittää Nooaa ”vanhurskauden julistajaksi” (2. Piet. 2:5) ja Heprealaiskirje sanoo, että hän ”tuomitsi 

maailman” (Hepr. 11:6). Nooa siis saarnasi aikalaisilleen rakentaessaan arkkia. Mitä hän heille sanoi?  
� Miettikää, mitä Nooan vaimo miehensä rakennusprojektista ajatteli?  
� Millaisia olivat ne tytöt, jotka suostuivat jumalattoman maailman keskeltä vaimoksi Nooan pojille?  



Lopuksi:  Nooa sai armon ja vanhurskauden, koska hän uskoi Jumalan armollisuuteen itseään ja perhettään kohtaan. 
Mutta varmasti hän uskoi myös Jumalan lupauksen Vapahtajasta, joka on polkeva rikki käärmeen pään.  

 

[4] Luultavasti Nooan pojat eivät olleet kolmoset, vaan kyse oli tyylittelystä (Ks. myös 11:27).  

[5] Vrt. myös Joh. 10:35  

[6] Patriarkat elivät vanhemmiksi kuin 120 vuotta (11:10-26).  
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8. VEDENPAISUMUS 1. Ms. 7  

7:1-5  

� Mitä Nooa ehkä ajatteli kuullessaan sadan vuoden hiljaisuuden jälkeen Herran sanat (2-4)?  
� Miten sinä toimisit, jos yhtäkkiä kuulisit tuon suuruusluokan katastrofin olevan tulossa maan päälle (4)?  

Hepr. 11:6-7*. Jumala kutsuu jakeessa 1 uudemman kerran Nooaa vanhurskaaksi. Heprealaiskirje selittää, miksi hän sitä 
oli. Uskon kautta rakensi Nooa, saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa 
pelastukseksi; ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhurskauden perillinen, joka uskosta tulee.  

� Vielä kerran: kumpi siis tuli Nooan kohdalla ensin, usko vai teot?  
� Mihin Nooa uskoi yllä olevan jakeen mukaan?  
� Miten usko ja vanhurskaus kuuluvat yllä olevassa Heprealaiskirjeen kohdassa yhteen?  
� Miten Nooan usko vaikutti hänen perheeseensä?  

7:6-16. Eläimet olivat suhteellisen kesyjä tuohon aikaan, koska niitä ei syöty eikä juuri pyydystettykään.  

� Millä tavalla Nooa sai eläimet tulemaan arkkiin yhden viikon aikana (2-3, 8-9, 14-16)?  
� Miksi Nooan naapurit eivät tulleet pyrkimään arkkiin, vaikka näkivät eläinten oudon vaelluksen?  
� Nooan miniöiden kotiväkihän ei uskonut Jumalaan eikä arkin tarpeellisuuteen. Miettikää, menivätkö he arkkiin 

oman uskonsa, vai appensa uskon perusteella?  
� Miksi Jumala ei antanut Nooalle lapsenlapsia ennen vedenpaisumusta?  
� Miksi Herra ei jättänyt oven sulkemista Nooan tehtäväksi (16b)?  

11-12, 17-24. Maapalloa ympäröi ehkä paksu pilvikerros, joka tässä vaiheessa repesi. (Vrt. 1. Ms. 2:5-6, vanha käännös.)  

� Jeesus vertasi Nooan aikaa lopun aikaan: Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina 
siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät 
kaikki mennessään. Samoin käy, kun Ihmisen Poika tulee (Matt. 24:38-39). Mitkä kiinnostuksen kohteet ovat 
yhteisiä Nooan aikalaisten ja meidän sukupolvemme välillä?  

� Miksi katastrofi tuli yllättäen, vaikka Nooa oli varoittanut siitä sata vuotta?  
� Miettikää, millä eri tavoilla ihmiset koettivat pelastaa itsensä ja lapsensa ensimmäisten tulvaviikkojen aikana (21-

23)?  
� Mitä ihmiset ajattelivat ennen kuolemaansa Nooan saarnoista?  
� Missä vaiheessa meidän aikamme ihmiset joutuvat myöntämään, että kristityt olivat oikeassa?  
� Millaiset asiat pyörivät ehkä Nooan ja hänen perheensä päässä niiden 40 päivän aikana, kun maa peittyi vähitellen 

veden alle?  
� Miten Nooa ja hänen perheensä saivat ajan kulumaan arkin sisällä (24)?  

   

1. Piet. 3:21. Pietari kirjoittaa kirjeessään, että arkki on kristillisen kasteen ennakkokuva: Vain muutama ihminen, 
kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että 
te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on 
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus.  

� Mitä yhteistä on kristillisellä kasteella ja arkilla?  
� Mikä Pietarin sanoissa osoittaa, että kaste on Jumalan armoteko, ei ihmisen tunnustusteko?  
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9. UUSI ALKU 1. Ms. 8  

1-5. Jae 1b muistuttaa koko Raamatun alkujakeita. Heprean sana ”tuuli” voidaan kääntää myös sanalla ”henki/Henki”. 
Arkissa ei ollut ruoria, joten sitä ei voinut ohjata. Kukaan ei vielä tiennyt, että siellä jouduttaisiin olemaan yksi vuosi ja 
kymmenen päivää.  

� Miltä Nooan perheestä ehkä tuntui, kun he tiesivät olevansa ainoat ihmiset maan päällä?  
� Mikä teki arkissa asumisesta uskon koulun?  
� Mikä antoi Nooalle ja hänen perheelleen tulevaisuuden toivoa?  
� Millaiseen uskonkouluun meidän elämässämme voitaisiin arkissa asumista ehkä verrata?  
� Miten kauan sateen alkamisesta oli kulunut silloin, kun arkki pysähtyi vuoren huipulle (4, vrt. 7:11)?  
� Araratin vuoristo sijaitsee kurdialueella Turkin ja Armenian rajalla, jonne on aina ollut vaikea päästä (ks. kartta). 

Mitä mieltä olet niistä huhuista, että tuolla alueella olisi lumen alta joskus pilkottanut suuren veneen runko?  

6-12  

� Miksi kaikki nämä yksityiskohdat on kirjoitettu Raamattuun?  
� Mikä oli Nooaan tarkoitus hänen lähetellessään lintuja ulos arkista?  
� Montako kuukautta korppi joutui lentelemään ilmassa (4,6,14)?  
� Mitä nuo kolme kyyhkystä kertoivat Nooalle maanpinnan kuivumisnopeudesta (8-12)?  
� Miettikää, miksi oven aukaisua piti odottaa vielä kaksi kuukautta senkin jälkeen, kun öljypuu oli jo lehdessä?  

13-19  

� Millaista oli elämä arkissa katon kanssa tai ilman sitä (13)?  
� Mikä ihmisistä ja eläimistä tuntui ehkä ihanimmalta sinä päivänä, kun ne pääsivät arkista ulos vuoden vankeuden 

jälkeen (16-17)?  
� Mikä arkista poistumisessa oli erikoista (18-19)?  
� Missä suhteessa arkista pääsy oli uuteen maailman lopussa tapahtuvan luomakuntaan pääsyn ennakkokuva?  

20-22. Tämä kohta osoittaa, että ihmiskunnalla oli jokin käsitys uhrikelpoisista/puhtaista eläimistä jo ennen Mooseksen 
lakia. Niitähän oli otettu arkkiin seitsemän paria kutakin (7:2).  

� Mitä osoittaa Nooasta se, että hän tahtoi rakentaa ensi töikseen Herralle alttarin uudelleen luodun maan pinnalle 
(20)?  

� Miksi Herra antoi lupauksensa nimenomaan uhrisavua haistellessaan (21)?  
� Tarkoittaako Jumalan lupaus jakeessa 21 sitä, ettei maailma koskaan enää tuhoudu? Miksi, miksi ei. Ks. myös 

jakeen 22 alkua. [7]  
� Vertaa jakeita 6:5 ja 8:21. Mitä ne osoittavat ihmiskunnasta ennen ja jälkeen vedenpaisumuksen?  
� Mitkä asiat pysyvät voimassa maailman loppuun asti, iskipä tänne millainen ilmastonmuutos tai sota hyvänsä (21-

22)?  

Kokoavat kysymykset (jos on aikaa):  

� Mitä sanottavaa vedenpaisumuskertomuksella on meidän ajallemme?  
� Mitä seikat tekevät vedenpaisumuskertomukseen uskomisen vaikeaksi?  
� Mitä seikat puoltavat sitä, että vedenpaisumus on historiallisesti totta? (Jos osanottajilla on tietoa, voidaan tästä 

aiheesta keskustella geologian ja genetiikan löytöjen kannalta.)  

Lopuksi:  Perisynti ei ollut muuttunut miksikään arkissa istuttaessa: ihmisen ajatukset ja suunnitelmat olivat yhä 
itsekkäitä ja pahoja. Mutta Nooan uhri oli Jeesuksen uhrin ennakkokuva: veren piti vuotaa, että jäljelle jäänyt ihmiskunta 
saisi syntinsä anteeksi ja voisi aloittaa uuden elämän.  

 

[7] Ks. myös 2. Piet. 3:7  
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10. NOOAN LIITTO JA NOOAN SYNTI 1. Ms. 9   

1-4. Ihmiskunnan ja eläinkunnan suhteet järjestetään uudella tavalla.  

� Miksi siunaus ja kehotus hedelmällisyyteen piti jälleen toistaa ja vieläpä kaksi kertaa (1,7)?  
� Miksi Jumala tahtoi järjestää ihmiskunnan ja eläinkunnan suhteet uudella tavalla (2)?  
� Mitä olisi tapahtunut, jos ihmiskunta ei tähän päivään asti olisi saanut syödä eläinkunnan tuotteita (3)?  
� Miksi sotatilan pitää toistaiseksi vallita ihmisten ja eläinten, ja eläinten ja eläinten välillä? [8]  
� Miten verensyöntikielto liittyy uhraamiseen ja Jeesuksen uhriin (4)?  

5-7. Muistamme, että ennen vedenpaisumusta väkivalta oli paisunut valtaviin mittoihin (6:5). Näitä jakeita pidetään 
oikeuslaitoksen lähtökohtana maan päällä.  

� Miksi yhteiskunnassa ei riitä se, että jokainen toimii, kuten hänestä itsestään tuntuu parhaalta?  
� Miksi on tärkeää se, että oikeuslaitoksen takana on Jumala, ei ihminen?  
� Millä tavalla Jumala perustelee murhaajan rankaisemisen?  
� Mitä valoa nämä jakeet tuovat kysymykseen ihmisarvosta?  
� Minkä verran maan laki ja Jumalan laki hillitsevät mielestänne pahuutta ja väkivaltaisuutta?  

8-17. Jumala oli jo ennen vedenpaisumusta luvannut tehdä Nooan kanssa liiton (6:18). Nyt hän ryhtyy toimeen.  

� Mihin tätä liittoa tarvittiin juuri tässä vaiheessa (8-11)?  
� Miksi eläimetkin piti ottaa mukaan Jumalan 1. liittoon (10)?  
� Miksi liitossa piti olla myös merkki (12-16)?  
� Mitä Jumala tahtoo sinun ajattelevan, kun näet taivaalla sateenkaaren?  

18-23  

� Tiesikö Nooa mitä teki juodessaan itsensä humalaan (20-21)?  
� Vertaa toisiinsa arkkia rakentavaa Nooaa ja sitä Nooaa, jota jae 21 kuvaa?  
� Miksi isän alastomuuden näkeminen oli niin kauhea asia hänen pojilleen (22-23)?  
� Mitä juopuneiden vanhempien näkeminen yleensä vaikuttaa lapsiin?  
� Miksi Raamattu ei vaikene sankariensa synneistä?  
� Miten kristityn pitää mielestäsi suhtautua alkoholiin Suomessa, jossa yli kymmenesosa kansalaisista on alkoholin 

suurkuluttajia?  

24-27. (Jos aikaa ei ole, voi vetäjä referoida tämän kohdan.) Nooan sanoja on käytetty rotusorron, orjuuden ja apartheidin 
puolustelemiseen - ja aivan väärin perustein. Seuraavasta luvusta käy ilmi, että Haamin jälkeläiset olivat sekä valkoisia 
että mustia. Seemin jälkeläisiin kuuluvat juutalaiset ja arabit. Valkoihoiset eurooppalaiset ovat Jafetin jälkeläisiä.  

� Miettikää, miksi tämä kirous on kirjoitettu Raamattuun.  
� Miksi Eurooppa ja Amerikka ovat menettäneet Jafetille luvatun Jumalan siunauksen (27a)?  

Lopuksi:  Seem oli siunattu vain siksi, että hänen suvustaan syntyisi kerran Jumalan Poika ja maailman Vapahtaja. 
Jeesuksessa valittiin sitten koko maailma evankeliumin vastaanottajaksi. Seemin jälkeläiset eivät tätä Vapahtajaa ole vielä 
hyväksyneet. Jafetin jälkeläiset ovat hänestä jo luopuneet. Kristillinen kirkko kukoistaa tällä hetkellä eniten Haamin 
jälkeläisten keskuudessa.  

 

[8] Uudesta luomakunnasta kerrotaan, että silloin karitsa ja susi käyvät jälleen yhdessä laitumella (Jes. 11:6-9).  
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11. KANSOJEN LUKU JA BAABELIN TORNI 1. Ms. 10-11   

10:1-5. Jafetin jälkeläiset.  

� Katsokaa tekstin alaviitteistä ja kartasta, mihin Jafetin jälkeläiset asettuivat asumaan?  
� Raamattu puhuu paljon kielistä ja kansanheimoista, mutta se ei mainitse ollenkaan rotuja (esim. jae 5 ja 31). 

Mistä luulette sen johtuvan?  

10:6-20. Haamin jälkeläiset. Tämä sukuhaara oli kaikkein laajin ja menestyvin aina Babylonian kukistumiseen (539 eKr.) 
asti. Nimrodin nimi mainitaan vanhoissa mesopotamialaisissa taruissa, ja se on säilynt paikannimissä meidän päiviimme 
asti (8-9).  

� Katsokaa tekstin alaviitteistä ja kartasta, mihin Haamin jälkeläiset asettuivat asumaan? Mistä huomaamme, että 
heidän joukossaan on sekä musta- että valkoihoisia ihmisiä?  

10:21-32. Seemin jälkeläiset = Jeesuksen sukupuu  

� Mikä ero on Jeesuksen ja Väinämöisen välillä?  

11:1-4. Sinear (10:10) tarkoittaa luultavasti Sumeria, mikä on Kaksoisvirtainmaan vanhimman tunnetun kulttuurin nimi. 
Baabelin tornin paikkaa ei tiedetä, mutta jo v. 2250 eKr. eräs kuningas kirjoitti ”temppelitornin” restauroimisesta. Sama 
rakennus korjattiin uudelleen 600-luvulla eKr. Torni oli ilmeisesti porraspyramidi, jonka seinämää pitkin johtivat portaat 
huipun temppeliin. Asfalttipikeä käytettiin yleisesti muurauslaastina tuohon aikaan (3).  

� Missä suhteessa tiilentekotaito muutti ihmiskunnan arkipäivää?  
� Katsokaa jaetta 4 molempien käännösten mukaan. Mikä oli ihmisten uskonnollinen, entä poliittinen päämäärä, 

kun he alkoivat rakentaa tornia?  
� Mitä ihmiskunnalle olisi tapahtunut, jos torninrakennusprojekti olisi onnistunut?  
� Miten jakeessa 4 kuvattu ylpeys näkyy meidän kulttuurissamme?  

5-7. ”Alussa oli Sana” (Joh. 1:1). Kieli on äärimmäisen tärkeä osa sekä Jumalan että ihmisen olemusta.  

� Miettikää, millaista olisi maailman meno, jos täällä puhuttaisiin vain yhtä ainoaa kieltä?  
� Mitä Herran sanat jakeen 6 lopussa tarkoittavat?  
� Kehen viittaa pronomini ”me” jakeessa 7?  
� Miksi Jumala ei siis antanut ihmiskunnan ensimmäisen suuren projektin onnistua?  

9-11. (Käydään läpi, jos on aikaa.) Babil tarkoittaa akkadin kielellä jumalten porttia. Hepreaksi Babel = sekoittaa.  

� Miten luulette kielten sekoittamisen tapahtuneen käytännössä?  
� Miettikää, mitä kaikkea kielten sekoittaminen on vaikuttanut ihmiskunnan historiaan ja kulttuuriin?  
� Mitä kieli merkitsee nykyään ihmiselle, kansalle, identiteetille?  
� Millä tavalla meidän postmoderni kulttuurimme suhtautuu kieleen?  

Lopuksi:  Tilanne muuttui täysin ensimmäisenä helluntaina. Silloin perustettiin kristillinen kirkko – uusi Jumalan 
valtakunta - jossa kielten ja kansallisuuksien väliset rajat muuttuvat yhdentekeviksi (Apt. 2:1-11). [9]  

 

[9] Ks. myös Jumalan kansan lopullinen tilanne: Ilm. 7:9-10.  
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12. ABRAHAM LÄHTEE SUUREEN TUNTEMATTOMAAN 1. Ms. 11:26-12:10   

Taustaa: Ur sijaitsi Kaksoisvirtain maassa, joka on yksi maailman sivistyksen kehdoista. Nuolenpääkirjoitus oli keksitty 
siellä jo tuhat vuotta ennen Abrahamin aikaa (hänhän eli noin 2000 eKr.). Maata hallitsivat tuolloin sumerilaiset 
kuninkaat, joista kuuluisin lienee Hammurabi. Kaksoisvirtain maassa ei palvottu Adamin ja Nooan Jumalaa, vaan mm. 
kuunjumala Sin’iä, joka vaati ihmisuhreja. Myös Abrahamin esi-isistä kerrotaan, että he olivat polyteistejä. [10]  

11:26-30. Abraham (alkuperäiseltä nimeltään Abram) meni jakeen 29 mukaan naimisiin puolisisarensa kanssa, ja hänen 
veljensä Nahor nai veljentyttärensä. [11] Sisarusavioliittoja ei siis tuohon aikaan ollut vielä lailla kielletty. Saaran 
alkuperäinen nimi oli Sarai.  

� Mikä voi olla syynä siihen, että mennään sukulaisten kanssa naimisiin?  
� Miettikää, mihin kaikkiin asioihin lapsettomuus vaikutti tuon ajan avioparin elämässä?  
� Miksi Abraham ei tehnyt, kuten tapa olisi vaatinut: ottanut sivuvaimoa?  
� Saarasta saa Raamatusta sen käsityksen, että hän oli suorastaan tyrmäävän kaunis nainen. Miten uhkea ulkonäkö 

vaikuttaa yleensä naisen elämään?  

11:31-32. Katsokaa kartalta Ur ja Harran. Niiden välimatka on 1000 km laakeaa joenrantaa. (Huom! Abrahamin veljen 
nimi on Haran, kaupungin nimi Harran.) Kameli kulkee keskimäärin 30 km vuorokaudessa, mutta imettävät eläimet 
enintään 10 km.  

� Mitä ihminen kokee joutuessaan jättämään iäksi synnyinseutunsa ja suuren osan sukulaisistaan?  
� Laskekaa, miten kauan suunnilleen Terah viipyi matkalla Harraniin.  
� Vertaa jakeita 31-32 Stefanoksen sanoihin UT:ssa: ”Jumala sanoi Abrahamille: 'Lähde maastasi ja sukusi parista 

ja mene maahan, jonka minä sinulle osoitan. ' Silloin hän lähti kaldealaisten maasta [12] ja asettui Harraniin, ja 
hänen isänsä kuoltua Jumala siirsi hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte” (Apt. 7:2-4). Mitä eroja huomaatte ja 
mistä nuo erot voisivat johtua?  

� Mitä se osoittaa Lootista, että hän läksi Abraham-setänsä mukana Harraniin eikä jäänyt toisen setänsä ja 
sisartensa luo Uriin (27-28,31)?  

12:1-4. Heprealaiskirjeen mukaan Abraham läksi ”tietämättä, minne oli saapuva” (Hepr. 11:8*). Tuohon aikaan suku oli 
ihmisen ainoa suojelija ja identiteetin lähde. Ilman sitä ihminen oli vapaata riistaa rosvoille ja ryöväreille.  

� Kymmeneen sukupolveen ei Jumalan ääntä ollut kuultu. Luuletteko, että Abraham oli näihin asti uskonut 
näkymättömään Jumalaan vai näkyviin epäjumaliin? Perustelkaa vastauksenne.  

� Mitä sinä vastaat, kun Herra kutsuu sinua tavalla tai toisella suureen tuntemattomaan (1)?  
� Mitä Herra itse asiassa Abrahamille lupasi (2-3)?  
� Mitä Jumalan siunaus pitää sisällään jakeiden 2-3 mukaan?  
� Millainen oli Abrahamin usko (4)?  
� Terah eli 205 vuotta vanhaksi, joten hän oli yhä hengissä Abrahamin lähtiessä Harranista (11:26,32; 12:4). Yksi 

poika häneltä oli kuollut, toinen oli jäänyt Uriin, nyt kolmaskin aikoi lähteä suureen tuntemattomaan. Miettikää, 
miksi Terah ei lähtenyt poikansa mukaan?  

� Mikä oli ehkä vaikeinta Abrahamille hänen jättäessään isänsä tuollaiseen tilanteeseen?  
� Terah oli myös Saaran isä. Mitä Saarasta osoittaa se, että hän suostui Herran käskyyn?  

5-9. Katsokaa kartalta Abrahamin kulkema reitti ja laskekaa sen pituus. Heprealaiskirje kuvaa Abrahamin elämää 
Kanaanin maassa näin: Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa 
(11:9*).  

� Mitä Abraham ehkä ajatteli nähdessään, että maa oli jo asuttu (6)?  
� Verratkaa luvatussa maassa asumista Urin tai Harranin kaupungeissa asumiseen.  
� Miksi Abraham halusi rakentaa ensi töikseen alttarin luvattuun maahan (7-9)?  
� Mikä olisi alttarin rakentamista vastaava asia sinun elämässäsi?  

Lopuksi:  ”Sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä” (12:3b). Siunaus ei siis koskenut vain Abrahamia 
ja hänen jälkeläisiään juutalaisia, vaan koko maailmaa – kuten Jeesuksen antama lähetyskäskykin. Jos sinut on kastettu, 
on tuo sama Abrahamin siunaus tullut sinunkin osaksesi. [13]  



 

[10] Joos. 24:2  

[11] Vrt. myös 20:12 ja 22:20  

[12] Kaldealainen on babylonialaisten toinen nimi.  

[13] Gal. 3:27-29  
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13. KOETTELEMUKSIA ABRAHAMIN JA SAARAN ELÄMÄSSÄ 1. Ms. 12:10-13:18   

12:10-20. Negevin ja Egyptin välimatka on vajaat 400 km. Katsokaa kartalta.  

� Mitä vaihtoehtoja Abrahamilla ja Saaralla oli, kun ruoka loppui luvatusta maasta?  
� Mitä ajattelette miehestä, joka esittää vaimolleen jakeissa 11-13 kuvatun pyynnön?  
� Pietari kirjoittaa Saarasta: Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan. 

He olivat miehilleen kuuliaiset - Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi (1. Piet. 3:5-6*). 
Mitä mieltä olette: pitääkö kristityn vaimon olla kuuliainen miehelleen?  

� Mitä tapahtuu parisuhteelle, jossa nainen määrää kaapin paikan?  
� Luetaan myös 1. Ms. 20:11-13. Tekevätkö nämä jakeet mielestänne Abrahamin käytöksen ymmärrettävämmäksi 

vai päinvastoin tuomittavammaksi? Perustelkaa mielipiteenne.  
� Voiko Abrahamille todellakin olla yhdentekevää, joutuko hänen vaimonsa faraon sänkyyn? Perustelkaa 

vastauksenne.  
� Mitä Saaralle tapahtui faraon hovissa vai tapahtuiko mitään (14-20)?  
� Miksi tämä episodi on kirjoitettu Raamattuun?  
� Mitä ajattelette tämän episodin valossa siitä, että Abrahamia pidetään Raamatussa uskon isänä (Rm. 4:16)?  
� Miettikää, miten Saara pääsi tämän tapauksen yli?  

13:1-4. Katsokaa kartasta Egypti, Negev, Betel, Ai.  

� Miltä Abrahamista ehkä tuntui palata luvattuun maahan Saaran ja faraolta saatujen lahjojen kanssa (1-2)?  
� Katsokaa jae 4 molemmista käännöksistä ja miettikää, mitä Abraham rukoili palattuaan Egyptistä (4).  

5-9. Lootista tiedämme, että hän oli Abrahamin velivainaan poika, syntynyt Urissa, perinyt isänsä omaisuuden, asunut 
Harranissa, jättänyt sinne isoisänsä lähtiessään Abrahamin mukana ensin Kanaaniin, sitten Egyptiin. Jossain vaiheessa 
Loot oli mennyt naimisiin maailmallismielisen vaimon kanssa.  

� Luuletteko että Loot rakasti Abrahamia ja Saaraa kuin omia vanhempiaan. Perustelkaa vastauksenne.  
� Mitä vaihtoehtoja Lootilla ja Abrahamilla oli, kun laitumet osoittautuivat liian pieniksi?  
� Miksi Abraham ei tahtonut käyttää vanhemman oikeutta valita itselleen parhaat laitumet?  

10-18. Myöhemmin käy ilmi, että Sodoman ”turmeltuneisuus” tarkoitti homoseksuaalisuutta, ja että Loot kohosi nopeasti 
tuon kaupungin neuvoston jäseneksi.  

� Mitä valinta Lootista osoittaa?  
� Lootista ei kerrota, että hän olisi pystyttänyt alttareita uusille asuinsijoilleen. Miksi hän ei sitä tehnyt?  
� Pietari sanoo kirjeessään Lootista: Päivästä päivään tuo hurskas mies sydämessään kärsi, kun hän joutui elämään 

heidän keskellään ja katselemaan ja kuuntelemaan heidän jumalattomuuttaan (2. Piet. 2:8). Miettikää eri syitä, 
miksi Loot pysyi Sodomassa, vaikka kärsikin sen jumalattomuudesta?  

� Mikä ero on Aabrahamin hurskauden ja Lootin hurskauden välillä?  
� Minkä lohdutuksen Herran sanat toivat Abrahamille juuri tuohon tilanteeseen (14-16)?  
� Mitä me voisimme oppia Abrahamin käytöksestä?  

Lopuksi:  Heprealaiskirje paljastaa meille jotain tärkeää Abrahamin ajatusmaailmasta juuri tekstimme kuvaamassa 
tilanteessa: Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa… Abraham odotti sitä 
kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt (Hepr. 11:9-10). 
Abraham siis näki Kanaanin maan takana vielä toisen maan ja Jumalan rakentaman kaupungin, jonne hän tiesi olevansa 
matkalla.  
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14. ABRAHAM KOHTAA RAUHAN KUNINKAAN 1. Ms. 14   

Taustaa: Katsokaa kartalta Sinear (=Sumer) ja Elam Kaksoisvirtain maassa, sekä Sodoma & Gomorra Jordanin 
laaksossa. Muistamme, että Abraham oli itse lähtöisin Kaksoisvirtain maasta.  

1. Ms. 14:n kuvaama tilanne oli siis seuraavanlainen: Kaksoisvirtain maan neljä kuningasta verottivat Jordanin alangon 
neljää kaupunkivaltiota. 12 vuoden kuluttua jälkimmäiset saivat kyllikseen ja kieltäytyivät maksamasta verojaan. Silloin 
syttyi sota.  

1-7. Monet näissä jakeissa esiintyvistä nimistä on löydetty tuon ajan piirtokirjoituksista.  

� Mitä sodomalaisista osoittaa se, että he ryhtyivät vastustamaan Kaksoisvirtain maan ”liittoutumaa”?  
� Katsokaa kartalta sotaretken kulkua. Mitä se osoittaa Kaksoisvirtain maan kuninkaista?  

8-12. Lootia alettiin nyt viedä sotavankina/orjana takaisin sinne, mistä hän oli tullutkin.  

� Mikä tässä taistelussa on yllättävää?  
� Mitä luulette Lootin miettineen näiden tapahtumien aikana? Entä hänen vaimonsa ja tyttäriensä?  

13-16  

� Millaiset olivat taistelun voimasuhteet?  
� Mikä oli Abrahamin strategia?  
� Egyptin matkalla Abraham oli osoittautunut pelkuriksi, mutta nyt hän oli rohkea sotapäällikkö. Koettakaa miettiä, 

mistä tämä ero johtuu.  
� Miten Abraham pystyi lyömään sotajoukon, joka oli voittanut koko Lähi-idän?  
� Palauttakaa mieleenne edellisen luvun tapahtumat. Mitä tämä tapaus osoittaa Abrahamin ja Lootin suhteesta?  

17-20. Salem tarkoittanee Jerusalemia, joka mainitaan nyt ensimmäistä kertaa Raamatussa. Salem = rauha. Melkisedek = 
vanhurskauden kuningas. Jeesuksesta sanotaan sekä VT:ssä että UT:ssa, että hän on Melkisedekin järjestyksen mukainen 
ylipappi. [14]  

� Millaisen käsityksen saatte Melkisedekistä?  
� Mitä osoittaa se, että Abraham maksoi kymmenykset saaliistaan tuntemattomalle kuninkaalle?  
� ”Kymmenykset” mainitaan tässä ensimmäistä kertaa Raamatussa. Mitä tapahtuisi, jos kaikki uskovat maksaisivat 

meidän aikanamme kymmenykset tuloistaan sisä- ja ulkolähetysjärjestöille?  
� Mitkä kaikki seikat ovat yhteisiä Melkisedekin ja Jeesuksen välillä?  

21-24. Sodoman kuninkaan kaikki alamaiset olivat nyt Abrahamin leirissä. Ilmeisesti tuohon aikaan oli tapana, että 
sotasaaliin ryöstäjä ja vankien vapauttaja sai pitää kaiken itsellään. Miksei kuningas itse ollut osallistunut sotavankien 
vapauttamiseen, sitä meille ei kerrota.  

� Vertaa toisiinsa noita kahta kuningasta, jotka tulivat Abrahamin luo tämän palatessa sotaretkeltä.  
� Mitä ajattelette Sodoman kuninkaan pyynnöstä?  
� Abraham oli ottanut karjaa ja orjia Egyptin faraolta. Miksi hän ei huolinut niitä Sodoman kuninkaan kädestä?  
� Mitä meidän aikanamme ajateltaisiin, jos joku kieltäytyisi rahasta ja tavarasta, joka lain mukaan kuuluisi hänelle.  
� Mitä puolia tämä tapaus paljastaa meille Abrahamin luonteesta?  
� Miksi tämä luku on kirjoitettu Raamattuun?  

Lopuksi:  Melkisedek oli joko Jeesuksen ennakkokuva tai Jeesus itse. Jeesushan on meidän ylimmäinen 
pappimme, ei Leevin jälkeläisenä, vaan ”Melkisedekin järjestyksen mukaan*”. Jeesus vei oman uhriverensä 
suoraan taivaan temppeliin, ja toimii siellä koko ajan meidän hyväksemme: Siksi hän pystyy nyt ja aina 
pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. 
(Hepr. 7:25-26). 
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15. USKONVANHURSKAUS 1. Ms. 15  

1-4. Elieser oli Damaskosta hankittu Abrahamin orja. Hänen nimensä tarkoittaa ”miestä, jota Jumala auttaa”. 
Myöhemmin tapaamme hänet hakemasta vaimoa Abrahamin pojalle.  

� Mitä yllättävää on Jumalan sanoissa jakeessa 1?  
� Mitä Abrahamin sanat jakeissa 2-3 hänestä osoittavat?  
� Miten Abraham oli tulkinnut Jumalan lupauksen, jonka hän oli saanut Harranissa (12:2)?  
� Miksi Herra ei nuhtele Abrahamia uskon puutteesta, vaan toistaa kärsivällisesti lupauksensa (4)?  
� Kuuntele seuraavat Roomalaiskirjeen jakeet ja mieti vastausta kysymykseen: Oliko Abraham hurskas vai 

jumalaton ihminen? Jos Aabraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan 
edessä. Sillä mitä Raamattu sanoo? "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. " Mutta 
töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta, mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka 
vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi (Room. 4:1b-5).  

5-6. ”Vanhurskauttaa” on oikeustermi, joka tarkoittaa, että tuomari julistaa syyttömän syyttömäksi. Se että jonkun usko 
voidaan lukea hänelle vanhurskaudeksi, mainitaan nyt ensimmäistä kertaa Raamatussa. (Vanha käännös ”lukea 
vanhurskaaksi” on ehkä selvempi kuin uusi ”katsoa vanhurskaaksi”.)  

� Mitkä kaikki seikat tekivät Herran lupaukseen uskomisen todella vaikeaksi Abrahamin kohdalla (5)?  
� Mistä huomaamme, että Abraham luettiin vanhurskaaksi uskon, ei tekojen, perusteella?  
� Mistä tiedät, onko sinulla vanhurskauttava usko, jonka varassa pääset taivaaseen?  

7-21. Tässä kuvataan ikivanha tapa solmia liitto. Se oli käytössä vielä Jeremiaan aikaan, yli 1000 vuotta myöhemmin. 
[15] Liitto-teemaan palaamme vielä 17. luvussa.  

� Missä se näkyy, ettei vanhurskaaksi lukeminen muuttanut Abrahamia täysin toisenlaiseksi ihmiseksi (8)?  
� Millainen tunnelma vallitsee jakeissa 11-12 ja miksi?  
� Miksi Herra tahtoi kertoa nämä asiat edeltä käsin Abrahamille (13-16)?  
� Kuvittele, että Jumala sanoisi sinulle: 400 vuotta te suomalaiset tulette asumaan Siperiassa, sitten minä vapautan 

teidät sieltä. Miten ottaisit vastaan tuollaisen profetian?  
� Saiko Abraham vastauksen jakeessa 8 esittämäänsä kysymyksen, ja jos sai, niin millaisen?  
� Mitä Abraham ehkä ajatteli saadessaan Herralta jakeeseen 15 sisältyvän lupauksen?  
� Israelilla on ollut jakeissa 18-21 mainittu maa-alue omistuksessaan vain Daavidin ja Salomon aikana. Koskeeko 

tämä lupaus mielestänne tätä päivää? Miksi, miksi ei?  

Soveltavat kysymykset:  

� Abrahamin historia opettaa meille, mitä uskonvanhurskaus on. Määrittele sana ”uskonvanhurskaus” tämän luvun 
mukaan.  

� Mitä väärinkäsityksiä nykykristittyjen keskuudessa vallitsee vanhurskauttamisen suhteen?  

 

[15] Jer. 34:18-19  
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16. SAARA RYHTYY AUTTAMAAN JUMALAA 1. Ms. 16   

TAUSTAA : Abraham oli nyt 85, Saara 75 vuotta vanha. Pariskunta oli odottanut lasta puoli vuosisataa. Emme tiedä, 
mihin aikaan lapsentekoikä meni ohi aikana, jolloin ihmiset elivät paljon vanhemmiksi kuin nyt. Saattaa olla, että Saaran 
kohdalla vaihdevuodet olivat juuri alkaneet. Hagar oli ilmeisesti saatu lahjana faraolta. Orjatyttö oli alun perin uskonut 
egyptiläisiin jumaliin, mutta yhteisissä jumalanpalveluksissa uhrialttarin ääressä hän oli tutustunut myös Abrahamin 
Jumalaan. Hänen ikänsä saattoi olla noin 20-25 vuotta. Ikäero Abrahamin kanssa oli siis suuri.  

1-3  

� Mitä ajattelette Saaran ratkaisusta - miten sitä voi puolustella, ja missä suhteessa sitä on vaikea ymmärtää?  
� Mitä Herra olisi ehkä odottanut Saaran tekevän tuossa tilanteessa?  
� Miten Abraham mielestänne hoiti vastuunsa perheen päänä tässä tilanteessa?  
� Millaisessa tilanteessa sinun on tehnyt mieli ryhtyä auttamaan Jumalaa, joka ei näytä osaavan hoitaa hommaansa? 

(Tähän kysymykseen voit vastata myös hiljaa.)  

4-6  

� Miettikää noiden kolmen ihmisen sydämen tunteita ja keskinäisiä välejä sen jälkeen, kun Abraham oli aloittanut 
seksisuhteen orjattarensa kanssa. Mikä kullekin oli vaikeinta?  

� Olivatko Abrahamilla tunteet mukana - katsokaa tekstiä!  
� Onko mielestänne miehen ja naisen suhteella mitään onnistumisen mahdollisuuksia, jos miehellä on useampi kuin 

yksi nainen? Ajatelkaa muslimien avioliittoja ja länsimaiden ”salarakkaita”?  
� Mitä ajattelette Saaran purkauksesta jakeessa 5?  
� Katsokaa Abrahamin vastausta vaimolleen jakeessa 6. Mitä voimme päätellä hänen suhteestaan noihin kahteen 

naiseen ja syntymättömään lapseensa?  
� Miettikää, millä tavalla Saara mahtoi kurittaa raskaana olevaa Hagaria?  
� Mitä Hagar ehkä ajatteli tulevaisuudestaan paetessaan Abrahamin leiristä?  

7-16  

� Miksi enkeli ei vapauttanut Saaran orjaa, vaan käski tämän päinvastoin tyytyä osaansa (7-9)?  
� Mitä sinä olet oppinut niissä tilanteissa, kun et päässyt ristiriitaa pakoon, vaan jouduit nöyrtymään toisen ihmisen 

käskyvallan alle?  
� Mitä luulette Hagarin ajatelleen kuullessaan poikaansa koskevan ennustuksen (10 ja12)?  
� Ismaelista tuli arabien esi-isä. Sovella jakeet 10-12 heihin.  
� Mistä huomaamme, että Jumala rakasti myös Hagaria?  
� Millaisen Jumalan Hagar oppi tuntemaan tämän tapauksen kautta (11-14)?  
� Mitä Abraham ehkä Jumalan lupauksesta ajatteli kuultuaan Hagarin kertomuksen (15-16)?  
� Miettikää, mitkä olivat Abrahamin, Hagarin ja Saaran tuntemukset lapsen synnyttyä?  

Soveltavia kysymyksiä:  

� Saara katui loppujen lopuksi koko Hagarin episodia. Miettikää tämän luvun valossa, mitä ihmisen pitäisi tehdä 
silloin, kun omien väärien valintojen seuraukset hänet tavoittavat?  

� Miten Jumala voi kääntää mielle hyväksi syntiemme seurauksetkin?  

Lopuksi:  Jumala kuulee. Jumala näkee - myös kaiken sen, mitä sinulle on viime aikoina tapahtunut. Hän lähettää 
enkelinsä osoittamaan sinulle tien, jota sinun tulee kulkea. Joudut kyllä nöyrtymään, mutta se on kuitenkin Jumalan 
sinulle valitsema tie.  
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17. LIITTO JA LIITON MERKKI 1. Ms. 17   

Taustaa: Liitosta puhuimme ensimmäisen kerran jo Nooan yhteydessä. Se liitto solmittiin Jumalan ja koko luomakunnan 
välille, ja sen merkkinä oli sateenkaari. Liitosta Abrahamin kanssa puhuttiin ennakoivasti jo 15:18-21.  

1-8. Ismaelin syntymästä on tässä vaiheessa kulunut 13 vuotta (25).  

� Miksi Jumala haluaa olla ihmisen kanssa liitossa, miksei ”vapaa suhde” riitä?  
� Katsokaa alaviitteistä nimien merkitykset ja miettikää, miksi Abrahamiksi nimi piti muuttaa juuri tässä vaiheessa?  
� Verratkaa liittoon kuuluvaa lupausta (4-8) siihen lupaukseen, jonka Jumala antoi edellisen kerran liitosta 

puhuessaan 15:18-21. Mitä uusia asioita Jumala tässä Abrahamille lupaa?  

9-14  

� Mikä on suurin ero Nooan liiton merkin (sateenkaaren) ja Abrahamin liiton merkin (ympärileikkauksen) välillä?  
� Mitä Israelille olisi ehkä tapahtunut vuosisatojen kuluessa, jos liitolla ei olisi ollut tällaista merkkiä?  
� Mitä osoittaa se, että pojat piti ympärileikata jo noin nuorella iällä?  
� Mitä ajattelette siitä, ettei naisia merkitty mitenkään erityisesti liiton jäseniksi?  

15-21. Saara oli nyt 89-vuotias. Viimeiset 13 vuotta hän oli sivusta seurannut Ismaelin kasvua ja miehensä suhdetta 
poikaan ynnä tämän äitiin.  

� Mitä nimi ”ruhtinatar” Saarasta viestittää?  
� Mitä Abraham ajatteli vaimoaan koskevasta Herran lupauksesta (15-18)?  
� Jos Jumala tekisi mittaisi lapsilleen vain heidän uskonsa mukaisia siunauksia, miten Abrahamille olisi tässä 

vaiheessa käynyt (17-18)?  
� Millä perusteella Paavali voi väittää, ettei Abraham heikontunut uskossaan: 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. Sen 
tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi (Room. 4:18-22*).  

� Mikä on epäuskon ja epäilyn ero?  
� Miksi Jumalalle oli tärkeää sekin, kuka olisi lupauksen lapsen äiti (19)?  
� Miksi Jumala tahtoi ilmoittaa lapsen syntymän vuotta ennen kuin se tapahtui (21)?  
� Mikä ero oli niiden lupausten välillä, jotka Jumala Isakille ja Ismaelille antoi (20-21)?  

22-27. Muistamme, että Abrahamilla oli ollut 318 sotakuntoista miestä leirissään muutamaa vuotta aikaisemmin. Nyt 
heitä saattoi olla jo enemmänkin.  

� Millä tavalla Jumala oli tällä kertaa Abrahamin kohdannut (22)?  
� Mitä osoittaa se, että Abraham ympärileikkasi kaikki leirin miehet jo samana päivänä (23-27)?  
� Kastetta kutsutaan UT:ssa liitoksi. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus ja sen on merkkinä 

vesi (1. Piet. 3:21, uusi käännös). Mihin me kristitytkin tarvitsemme liittoa ja liiton merkkiä?  

Gal. 3:18  

� Sanokaa seuraava Paavalin väite selkokielellä: Jos perinnön saaminen perustuisi lakiin, se ei enää perustuisikaan 
lupaukseen. Jumala on kuitenkin juuri lupauksellaan lahjoittanut perinnön Abrahamille.  

� Millä tavalla juutalaiset myöhemmin erehtyivät ympärileikkauksen suhteen?  

Lopuksi:  Jeesuksen syntyessä sanottiin näin: (Jumala) on pitänyt mielessään pyhän liittonsa, valan, jonka hän isällemme 
Abrahamille vannoi (Luuk. 1:72). Viimeisenä iltanaan Jeesus solmi opetuslastensa kanssa uuden liiton: Aterian jälkeen 
hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän 
puolestanne (Luuk. 22:20). Jumalan liitto Abrahamin kanssa on siis yhä voimassa, mutta toisena osapuolena ovat nyt ne, 
jotka uskovat hänen Poikaansa ja ovat hänen nimeensä kastetut. Kuulutko sinä tähän Jumalan liittoon?  
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18. ABRAHAM ESIRUKOILIJANA 1. Ms. 18   

1-8. Tämä tapahtui samana vuonna kuin edellinenkin Herran kohtaaminen. Vasta nyt sai Saara kuulla, että hänestä tulisi 
lopultakin äiti. Huomatkaa, etteivät Lähi-idän miehet juokse koskaan, mutta varsinkaan eivät päivän kuumimpaan aikaan.  

� Mitä erikoista Herran ilmestymisessä tällä kertaa oli?  
� Heprealaiskirje viittaa tähän vierailuun sanomalla näin: Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä 

osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vierainaan (13:2*). Tiesikö Abraham tässä 
vaiheessa, keitä vieraat olivat, vai kohteliko hän ehkä kaikkia ohikulkijoita tällä tavalla? Perustele mielipiteesi.  

� Onko mielestäsi helppoa vai vaikeaa olla vieraanvarainen: avata ovensa yösijan tarvitsijoille, pienpiireille yms. ? 
Miksi?  

9-15  

� Oliko Abraham kertonut Saaralle, mitä hänelle oli edellisessä luvussa luvattu (27:15-16)? Miksi – miksi ei?  
� Mitä ajattelette Saaran käytöksestä ja hänen uskostaan tässä tilanteessa?  
� Sovella tämä sana tämänhetkiseen tilanteeseesia: Herralle ei mikään ole mahdotonta (14a)?  
� Heprealaiskirje antaa kuitenkin Saarasta tällaisen kunniamaininnan: Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun 

perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen (11:11*). [16] 
Mikä Saaran uskossa oli siis kaikesta huolimatta esimerkillistä?  

16-22. Myöhemmin käy ilmi, että kaikki Sodoman miehet olivat aggressiivisia homoja.  

� Mitä nämä jakeet paljastavat meille Jumalan ja Abrahamin väleistä?  
� Mitä jakeet 18-19 kertovat meille Abrahamin valinnasta?  
� Miksi Suomi on valittu kuulemaan evankeliumi – ja miksi sinut itsesi on valittu (19)?  
� Kenen huudosta puhutaan jakeissa 20-21, ja mikä oli huudon sisältö?  
� Soveltakaa jakeet 20-21 Suomen tilanteeseen.  
� Keitä Abrahamin vieraat olivat ja montako heitä oli (1,2,22,33)?  

23-33  

� Miettikää näiden jakeiden perusteella, mitä Abraham ajatteli Sodomasta ja sen turmeltuneista asukkaista.  
� Mitä Abraham uskoi Jumalasta ryhtyessään tinkimään hänen kanssaan (25, 30, 32)?  
� Mitä Abraham ajatteli itsestään kerjätessään armoa Sodomalle (27)?  
� Miettikää, miksi Abraham lopetti ”tinkimisensä” kymmeneen henkeen?  
� Mitä nämä jakeet opettavat meille rukouksesta?  
� Mieti, mikä saisi sinut rukoilemaan kaupunkisi, työtovereittesi ja sukusi puolesta, kuten Abraham rukoili 

Sodoman puolesta.  

LOPUKSI: Abraham oli Jeesuksen ennakkokuva esirukoilijana. Jeesus rukoili viimeisenä iltanaan: ”En kuitenkaan 
pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en 
minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen 
minäkin lähettänyt heidät… Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän 
todistuksensa tähden uskovat minuun” (Joh. 17:15-20).  

 

[16] Vanha käännös on tässä kohtaa selvempi kuin uusi.  
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19. SODOMAN TUHO 1. Ms. 19  

Taustaa: Tästä luvusta löytyy Raamatun ensimmäinen maininta homoseksualismista. Sekä VT: että UT:n mukaan se on 
vakava ja kadottava synti, jota pakanat harjoittavat, mutta joka ei sovi Jumalan kansan jäsenille. [17]  

1-3. Se että Loot istui kaupungin portilla, osoittaa että hän oli kaupunginneuvoston jäsen.  

� Vertaa sitä kohtelua minkä vieraat saivat Abrahamin luona (luvussa 18) siihen kohteluun, mitä he saivat Lootin 
luona?  

� Miksi vieraat aikoivat yöpyä taivasalla, kaupungin muurien ulkopuolella (2b)?  

2. Piet. 2:7  

� Pietari sanoo Lootista: Päivästä päivään tuo hurskas mies sydämessään kärsi, kun hän joutui elämään heidän 
keskellään ja katselemaan ja kuuntelemaan heidän jumalattomuuttaan. Mitä muuta Lootin olisi pitänyt tehdä 
kuin kärsiä?  

� Mitä meidän pitää tehdä, kun joudumme näkemään ja kuulemaan kaikenlaista jumalattomuutta?  

4-11. Se, että vieraat olivat saaneet suojan Lootin katon alla, velvoitti tuon ajan tavan mukaan isäntää suojelemaan heitä 
vaikka omalla hengellään.  

� Mikä näissä jakeissa on yllättävää ja suorastaan kauhistuttavaa?  
� Miettikää, millä tavalla ja kuinka nopeasti kokonaisen kaupungin miespuolinen populaatio voi muuttua heteroista 

homoiksi?  
� Kuvitelkaa lasten tilannetta ja kasvatusta tuollaisessa kaupungissa.  
� Millainen Sodoman tulevaisuus olisi ollut, jollei sitä olisi hävitetty?  
� Miettikää, mitä pitää tapahtua, että isä voi päätyä esittämään jakeiden 7-8 sisältämän ehdotuksen?  
� Mitä Sodoman asukkailla oli oikeasti Lootia vastaan (9)?  

12-22, 29  

� Onko Lootin vävyjen reaktio mielestänne ymmärrettävä (12-14)? Miksi, miksi ei?  
� Miksi Lootin perhe ei paennut heti henkensä edestä, vaan vitkasteli vitkastelemasta päästyäänkin (15-16)?  
� Miettikää, mikä oli Lootin perheen naisväelle vaikeinta tässä tilanteessa.  
� Miksi Herra ei luovuttanut ja jättänyt Lootin perhettä tuhoon tuomittuun kaupunkiin (17)?  
� Mitä nämä jakeet opettavat meille uskovien sukulaisten vaikutuksesta perhekuntansa kohtaloihin (Ks. myös 29)?  
� Mitä jakeet 18-23 Lootista ja Herrasta osoittavat?  

23-29. Lootin vaimo jättäytyi ilmeisesti jälkeen miehestään ja tyttäristään (23,26). On ajateltu, että maan repeämästä 
purkautui myrkyllisiä kaasuja, joita hän veti henkeensä, ja myöhemmin suolakiteet peittivät hänet.  

� Miten jakeet 24-25 sopivat mielestänne yhteen rakkauden Jumalan kanssa?  
� Mikä on näiden jakeiden 24-25 sanoma meidän ajallemme?  
� Miksi Lootin vaimolle kävi, kuten kävi; miettikää hänen elämäänsä pitemmällä aikavälillä (26)?  
� Hiljaa mietittäväksi: Jeesus sanoo: Muistakaa Lootin vaimoa! (Luuk. 17:32). Mistä hän tahtoo juuri sinua 

varoittaa tänä päivänä?  

30-38. Lootin tyttärien äiti ja sulhaset olivat juuri kuolleet, samoin heidän kaikki ystävänsä. Loot taas oli menettänyt 
vaimonsa ja kaiken omaisuutensa.  

� Luuletteko, että Lootin tyttäret olisivat toimineet näin, jos heidät olisi kasvatettu Abrahamin leirissä, sen sijaan 
että he kasvoivat Sodomassa?  

� Miksi tämä insestitapaus on kirjoitettu Raamattuun?  
� Montako hurskasta Sodomasta loppujen lopuksi löytyi?  

Mt. 11:23-24  



� Jeesus sanoi omasta kotikaupungistaan näin: "Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas 
sinut syöstään, alas tuonelaan saakka! Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi 
pystyssä vielä tänäkin päivänä. Minä sanon: Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä". Miksi 
Kapernaumin synti oli vielä suurempi kuin Sodoman synti?  

Läksy: Koska lukuun 20 sisältyvät teemat on käsitelty jo 12. luvun yhteydessä, niitä ei käydä enää läpi raamattupiirissä. 
Luku luetaan kotona.  

 

[17] 3. Ms. 18:22-30; Rm. 1:26-28; 1. Kor. 6:9; 1. Tim. 1:10  
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20. LUPAUKSEN LAPSI SYNTYY 1. Ms. 21  

1-7. Lupauksen antamisesta oli kulunut 25 vuotta, kun se lopulta toteutui.  

� Mitä hankaluuksia sisältyi ehkä ikääntyneen Saaran raskauteen ja synnytykseen (1-2)?  
� Mitä jakeet 3, 6-7 Abrahamista ja Saarasta osoittavat? Lukekaa jae 6 molemmista käännöksistä.  
� Miltä luulette Abrahamista ja Saarasta tuntuneen katsella pikku Iisakin kasvua ja kehitystä?  
� Entä jos Abraham ja Saara olisivat saaneet lapsen heti naimisiin mentyään. Mitä heiltä silloin olisi jäänyt 

oppimatta?  
� Onko 25 vuotta mielestäsi sinulle liian pitkä aika odottaa Jumalan lupauksen toteutumista? Miksi, miksi ei?  

8-13. Ismael oli 13 vuotias, kun Iisak syntyi. Rinnasta vierottaminen tapahtui 3-5-vuotiaana, joten siinä vaiheessa Ismael 
oli 16-18 vuotta vanha.  

� Millaisiksi Abrahamin, Saaran ja Hagarin välit ehkä muuttuivat Iisakin syntymisen jälkeen?  
� Miettikää, mikä sai Ismaelin ilvehtimään juuri näissä juhlissa?  
� Onko teidän helppo vai vaikea ymmärtää Saaran käskyä jakeessa 10? Miksi?  
� Miksi Jumala teki tässä tilanteessa naisesta oman tahtonsa välittäjän (11-13)?  

14-21. Lukekaa jae 15 molemmista käännöksistä.  

� Mikä tekee Hagarin ja Ismaelin lähdöstä aivan erityisen traagisen?  
� Miten Abraham pystyi lähettämään poikansa pois ilman pennin pyörylää, ja ilman muita varustuksia matkaa 

varten kuin leipä ja vesileili (14)?  
� Mitä olisi tapahtunut, jos Abraham olisi kieltäytynyt tottelemasta Herraa tässä asiassa?  
� Mitä nämä jakeet opettavat meille Jumalan toimintatavoista?  
� Miten Jumalan armo tulee ilmi jakeissa 15-20?  
� Millainen oli Hagarin Jumala-suhde tässä vaiheessa? Entä Ismaelin?  
� Hagar ei ilmeisesti mennyt koskaan naimisiin. Mitä ajattelette tämän naisen elämänkaaresta?  
� Ismaelia pidetään arabien esi-isänä. Mitä tämä jakso heistä sanoo?  

22-34. Abimelekistä on puhuttu luvussa 20, jota emme käsitelleet tarkemmin.  

� Miksi kuningas Abimelek tahtoi ehdottomasti solmia Abrahamin kanssa liiton (22-24)?  
� Mitkä asiat Abrahamin elämässä tekivät vaikutuksen Kanaanin alkuperäisiin asukkaisiin – huolimatta hänen 

töppäyksistään (ks. myös 20:9)?  

Lopuksi:  Antaessaan lähetyskäskyn Jeesus valitsi myös Ismaelin jälkeläiset pelastuksensa kohteeksi. [18] Paavalin 
mukaan pakanakristityt ovat nyt Iisakin kaltaisia lupauksen lapsia, kun taas nykyajan ismaeleja ovat Jeesuksen 
hylänneet juutalaiset: Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli. Mutta niinkuin lihan mukaan syntynyt silloin 
vainosi Hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä 
orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa. " Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan 
(Gal. 4:28-31*).  

 

[18] Mk. 16:15  

© www.ilosanomapiiri.fi 



  

21. VANHAN PATRIARKAN VIIMEINEN KIUSAUS 1. Ms. 22   

Taustaa: Tämän tapahtuessa Abraham oli 117-vuotias, Saara 107 ja Iisak 17. Varmasti Abrahamista tuntui tässä 
tilanteessa, että Jumala oli käsittämätön ja puhui itseään vastaan. Urissa oli ollut kuunjumala Sin, joka oli vaatinut 
ihmisuhreja, mutta mitään sellaista ei Adamin, Nooan ja Abrahamin Jumala ollut koskaan tehnyt. Nooan aikaan hän oli 
päinvastoin kieltänyt tappamisen. Sen lisäksi Abrahamille luvattujen jälkeläisten oli määrä syntyä nimenomaan Iisakin 
kautta.  

1-3  

� Miksi Jumala ei jättänyt jo vanhaa miestä rauhaan, vaan säästi pahimman koettelemuksensa viimeiseksi?  
� Mikä oli ehkä se asia, jonka suhteen Jumala tahtoi vielä testata vanhaa patriarkkaa (1)?  
� Mitä se osoittaa Abrahamista, ettei hän väittänyt sanallakaan Jumalan käskyä vastaan (2)?  
� Mitä jakeessa 3 on mielestänne järkyttävintä?  
� Miksi Jumala ei antanut tätä käskyä molemmille vanhemmille, vaan vain isälle?  
� Luuletteko että Abraham kertoi Jumalan käskystä Saaralle? Miksi, miksi ei?  
� Muistele jotain tilannetta, kun Jumala tuntui vaativan sinulta liian raskasta uhria. Miten silloin reagoit?  

4-9. Katsokaa karttaa. Bersebasta Moriaan on matkaa noin 70 km. Sinne Abraham rakensi viimeisen alttarinsa. Tuolle 
samaiselle vuorelle rakennettiin myöhemmin Jerusalemin temppeli alttareineen. [19] Myös Golgata oli osa Morian vuorta.  

� Miksi piti olla ensin tuo kolmen päivän kidutus (4)?  
� Mitä Abrahamin sanat jakeessa 5 hänestä ja hänen uskostaan osoittavat?  
� Luuletteko, että Iisak aavisti asian oikean laidan (7-8)? Perustelkaa vastauksenne.  
� Mitä Abraham ehkä sanoi pojalleen tätä sitoessaan?  
� Iisak oli jo 17-vuotias nuorukainen. Miksi hän ei lähtenyt karkuun?  
� Jeesus nousi kerran saman vuoren rinnettä risti selässään. Missä kaikissa suhteissa Iisak oli hänen 

ennakkokuvansa?  

10-14  

� Mikä sai Abrahamin suostumaan tuollaiseen uhriin?  
� Missä suhteessa Abraham on Isä Jumalan ennakkokuva?  
� Mikä on oinaan rooli tässä draamassa; miettikää asiaa UT:n valossa (8, 13)?  
� Miksi Abraham valitsi vuorelle juuri tuollaisen nimen (14)?  
� Iisakista saamme myöhemmin hieman vaisun vaikutelman. Mitä tämä trauma ehkä vaikutti hänen 

tulevaisuuteensa?  
� Onko Jumalalla oikeus antaa lapsilleen traumoja? Miksi, miksi ei?  

15-19. Abraham oli jo saanut Herralta ja Melkisedekiltä siunauksen. Nyt hänet siunattiin kolmanteen kertaan, ja juuri 
tämän siunauksen yhteydessä Herra mainitsi sanan ”siemen” (jae 18, vanha käännös).  

� Mihin tuo siemen-sana viittaa?  
� Mitä Abrahamille olisi ehkä tapahtunut, jos hän olisi kieltäytynyt tottelemasta Herran käskyä?  
� Kaikki uskovat joutuvat kokemaan, että Herra ottaa heiltä pois jotakin sellaista, mitä ilman he eivät uskoneet 

voivansa elää. Vastatkaa tämän tekstin valossa, miksi Herra sen tekee.  

Hepr. 11:17-19  

� Mitä valoa seuraavat jakeet tuovat äskeiseen tekstiin: Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet 
pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli 
sanottu: "Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. " Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään 
kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, ylösnousemuksen ennusmerkkinä.  

Jaak. 2:21-23  

� Mitä tämä tapaus opettaa meille vanhurskauden ja tekojen suhteesta: Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut 
vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat, että usko vaikutti 



yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli todeksi. Ja niin täyttyi Raamatun sana: "Abraham uskoi 
Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi", ja hän sai nimen Jumalan ystävä.  

Lopuksi:  Tämä tapaus on ainoa laatuaan Raamatussa. Herra ei ole pyytänyt eikä vaatinut tällaista uhria keltään muulta 
kuin Abrahamilta – ja sitten itseltään. Abrahamin ei loppujen lopuksi tarvinnut iskeä veistä poikansa rintaan – mutta 
Taivaallisen Isän piti. Jollei hän olisi sitä tehnyt, ei kukaan ihminen olisi pelastunut helvetistä. Ehkä tämä tapaus on 
kirjoitettu Raamattuun juuri siksi, että osaisimme kuvitella edes vähän Jumalan isänsydämen tuskaa...  

Läksy: Jakeet 22:20-24 luetaan kotona.  

 

[19] 2. Aik. 3:1  
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22. SAARAN JA ABRAHAMIN KUOLEMA JA HAUTAUS 1. Ms. 23 ja 25:1-10   

23:1-4. Abraham ja Saara olivat olleet naimisissa noin sata vuotta. Iisak oli äitinsä kuollessa 37-vuotias, mutta yhä 
naimaton.  

� Millainen oli Saaran osa naisena; mitä plussia ja miinuksia siihen sisältyi?  
� Voidaanko mielestänne sanoa, että Saara eli onnellisen ja rikkaan elämän? Miksi?  
� Tämä on ainoa kerta Raamatussa, kun Abrahamin kerrotaan itkeneen. Mitä tuo vanha mies itki vaimonsa paarien 

ääressä (2)?  
� Kuvittele/muistele oman puolisosi hautajaispäivää. Mitä sinä tuona päivänä tulet itkemään/tai jo itkit? (Ei tarvitse 

sanoa ääneen.)  
� Lukekaa jakeet 13:14-15 ja verratkaa niitä jakeeseen 4. Miltä Abrahamista ehkä tuntui se, ettei hän ollut saanut 

luvattua maata omistukseensa?  

5-20. Hopeaa käytettiin tuohon aikaan rahan sijasta, ja 400 sekeliä vastasi 4-6 hopeakiloa.  

� Miksi Abraham ei halunnut haudata Saaraa heettiläiseen hautaan (6b)?  
� Miksi Abraham halusi ehdottomasti maksaa siitä maasta, jonka Jumala oli hänelle ja hänen jälkeläisilleen 

luvannut (9, 13)?  
� Oliko Efron vakavissaan luvatessaan maansa ilmaiseksi (11)? Perustelkaa mielipiteenne?  
� Mitä ajattelette maan hinnasta – oliko se halpa vai kallis (15)?  
� Miksi Makpelan luola sopi hyvin sukuhaudaksi (17)?  
� Miettikää eri syitä, miksi tälle kaupalle on annettu näin paljon palstatilaa Raamatussa?  

25:1-10. Ristiretkeläiset avasivat Abrahamin oletetun haudan Hebronissa ja löysivät sieltä luita; sen jälkeen hautaan ei ole 
koskettu. Nyt sen päällä on Herodeksien aikuinen Haram-al-Halilin linnoitus. Abraham eli Saaran kuoleman jälkeen vielä 
30 vuotta. Roomalaiskirjeen mukaan hänen suvunjatkamiskykynsä oli kuitenkin ”kuolettunut” jo ennen Iisakin syntymää. 
[20]  

� Mikä Abrahamin uudessa avioliitossa on mielestäsi yllättävintä?  
� Jos kuolisit tänä päivänä, voitaisiinko sinusta sanoa sama kuin Abrahamista hänen kuollessaan (8)?  
� Oliko Abraham mielestäsi sankari vai pelkuri? Perustele mielipiteesi.  

Mt. 1:1.  

� Uusi testamentti alkaa näin: Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo. 
Raamatussa toistuu lause: ”Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala” (Esim. Matt. 
22:32). Mitä nämä kaksi ilmausta osoittavat Abrahamin tehtävästä pelastushistoriassa?  

Joh. 8:56  

� Jeesus sanoi juutalaisille: Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja 
riemuitsi. Mitä hän tällä väitteellä tarkoitti?  

11:13-16*  

� Heprealaiskirje patriarkoista: Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat 
sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä jotka näin 
puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Ja jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin 
olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin; mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Mikä siis oli 
se isänmaa, jota Abraham koko ikänsä etsi ja odotti?  

� Mitä vastaisitte ihmiselle, joka väittää, että kaikki Jumalan lupaukset toteutuvat kristityn elinaikana?  

 

[20] Rm. 4:19*  
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