
  

Jumala pitää 
lupauksensa!



  

Raamatun historiallisen 
maantieteen kurssilla opittua:

• Raamattu
• Muut tekstilähteet
• Arkeologiset 

kaivaukset

Puhuvat 
samaa 
kieltä



  

Abraham

• Eli 2000 eKr. Babyloniassa 
kaupungissa nimeltä Ur => Harran

• Jumala kutsuu:
”Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi 

kodista siihen maahan, jonka minä 
sinulle osoitan” (1 Moos 12:1)



  

Jumalan lupaus (1 Moos 12:2-3)

”Minä teen sinusta suuren kansan ja 
siunaan sinua”, 

– Jumala pyysi paljon mutta myös lupasi 
paljon

”…sinun saamasi siunaus tulee 
siunaukseksi kaikille maailman 
kansoille”

– Jouluvalmistelut alkaa



  

Abraham luotti Jumalaan

• Abraham 75 vuotta
• Saara hedelmätön

►Abraham lähti liikkeelle

• Uskon isä
• Usko = luottamus siihen mitä ei näe



  

Jumalan lupaus täsmentyy

• Sikemin vuorella (luvatussa maassa):
”Sinun jälkeläisillesi minä annan 
tämän maan” (1 Moos 12:7)

”Katso taivaalle ja laske tähdet, jos 
kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on 
oleva sinun jälkeläistesi määrä”



  

100-v lahja:

• Iisak syntyy (”hän nauraa”)

• Jumalan pelastussuunnitelma koko 
maailmalle etenee



  

Jumala koettelee Abrahamia

• ”Uhraa Iisak” 
• Moorian vuorella = Golgata

• 2000 v myöhemmin Jeesus kuoli 
meidän kaikkien syntien puolesta 
samalla paikalla



  

Aikaa kuluu…

• Jaakob ja Eesau 
• Jaakobille 12 poikaa
• Joosef Egyptiin (Jeesuksen suku jatkui 

Juudan kautta)
• Abrahamin suvusta kasvaa Egyptissä 

suuri kansa
• Orjina



  

Aikaa kuluu…

• Mooses vie kansan pois Egyptistä
– Noin 5 milj.

• Jumala vihastuu kansaan:
– Egyptistä lähteneistä vain Joosua ja 

Kaleb pääsevät luvattuun maahan

• Joosuan johdolla maa valloitetaan



  

Joosuan jäähyväispuhe

• Sikemin vuorella samalla paikalla, 
jossa Abraham sai Jumalan 
lupauksen: ”Sinun jälkeläisillesi minä 
annan tämän maan”

• 800 vuotta on kulunut
– Abrahamin jälkeläisistä on kasvanut 

suuri kansa
– Jumala on antanut Kanaanin maan heille



  

Jumala pitää lupauksensa

• ”Herra teidän Jumalanne ei ole 
jättänyt täyttämättä ainoatakaan 
teille antamaansa lupausta. Ne ovat 
kaikki täyttyneet.”
– Usko vaihtunut näkemiseksi
– Jumalan yksipuolinen liitto pysyy yhä

• Samalla tavalla Jumala on täyttänyt 
ja täyttää muutkin Raamatun 
lupaukset



  

Mitä Jumala lupaa sinulle ja 
minulle?

• Anteeksianto ja pelastus:
”...jottei yksikään, joka häneen uskoo 

joutuisi kadotukseen... ” (Joh. 3:16)

• Johdatus:
”Olen kanssanne kaikki päivät” (Matt 

28:20)

• Tulevaisuus:
”Minä annan teille tulevaisuuden ja 

toivon” (Jer. 29:11)


