
AABRAHAMIN KUTSUMINEN  
1. Moos. 11:27-12:20, 15:4-6; 16:1-4; 17:1-8,15,17 

Kuvat: Lastenmission ”Patriarkkojen elämä”-kierrekirjasta 

 

Johdanto: Mitä tarkoittaa luottaminen? Testi: kaadu seisaaltaan taaksepäin – minä otan kiinni.  

>uskoit, että tein sen mitä lupasin.  

 

Jumalaan luottaminen on uskomista, että Hän tekee, mitä on sanonut. Muistatko, mitä Nooa teki? 

> luotti Jumalaan, rakensi arkin, vaikkei vedestä ollut vielä tietoakaan, mutta Jumala käski. 

 

Vaikka Jumala vedenpaisumuksella hävitti kaiken, paitsi Nooan perheen, ei synti poistunut.  Jokai-

sella ihmisellä vedenpaisumuksen jälkeenkin oli halu tehdä syntiä. Ja jälleen maailma alkoi täyttyä 

pahuudesta – ihmiset lisääntyivät ja pahuus lisääntyi. Lähettääkö Jumala uuden vedenpaisumuk-

sen? Ei. Hän lupasi, ettei tekisi niin. 

 

Jumalalla oli pelastussuunnitelma ihmisiä kohtaan. Hänhän lupasi lähettää pelastajan. Niinpä Jumala 

kutsui ensin yhden tavallisen ihmisen ja alkoi toimia hänen ja hänen perheensä kautta. Tämän per-

heen oli asuttava niiden ihmisen keskellä, jotka eivät uskoneet Jumalaan. Heidän oli muistutettava 

ympärillään eläviä, ett oli olemassa vain yksi ainoa todellinen Jumala, joka rakastaa maailmaa. 

 

Kuva 1 

Tämä mies asui kaupungissa nimeltä Uur. Hänen nimensä oli Aabraham tai tässä vaiheessa vielä 

Abram, mutta Jumala muutti hänen nimensä myöhemmin Aabrahamiksi, joten kutsumme häntä nyt 

Aabrahamiksi. Uur oli tuohon aikaan suuri kaupunki ja siellä oli paljon mukavuuksia. Mutta Uurin 

asukkaat eivät kunnioittaneet Jumalaa. He palvoivat epäjumalia.  (vrt. Joos. 24:2,3,15) Raamattu 

kertoo kuinka Herra, Jumala puhui Aabrahamille: 1. Moos. 12:1 (Näkyviin, yhteen ääneen) 

 

Sana lähde, on kehotus mennä. Jumala ei sanonut missä se maa oli, vaan lähde siihen maahan, jonka 

sinulle osoitan. Kysyiköhän Aabraham: ”Jumala, missä se maa on? En voi lähteä, jos en tiedä, minne 

olen menossa.” Ei, Aabraham ei väitellyt Jumalan kanssa, ei kyseenalaistanut Jumalan kutsua.  Hän 

uskoi Jumalaan, hän luotti, että Jumala vie hänet perille, vaikkei hän itse tiedäkään, minne on mat-

kalla. Siksi hän oli kuuliainen ja lähti jättäen kotinsa ja sukulaisensa, kaiken tutun ja turvallisen.  

 

Kuva2 

Ehkä hänen vaimonsa Saara (jonka nimi oli tässä vaiheessa vielä Sarai, Jumala muutti hänen nimen-

säkin myöhemmin) ihmetteli myös, että minne oikein ollaan lähdössä. Ehkä hänen muutkin sukulai-

set ihmettelivät, että minne oikein menette.  Ehkä Aabraham vaan vastasi, että Jumala lupasi näyt-

tää minulle maan, jonka Hän aikoo antaa minulle. En tiiä missä se on, mutta luotan Jumalaan ja 

menen. Kuvittele, kuinka sukulaiset pyörittelivät päätään ja ihmettelivät, kuinka outoa on luottaa 

Jumalaan tuolla tavoin.  

 

Olisitko sinä valmis lähtemään, jos Jumala sanoisi lähde, mutta ei kertoisi vielä että minne? Aabra-

ham tiesi, että Jumala rakasti häntä. Hän tiesi myös, että voi luottaa Jumalaan. Jumala tahtoo vain 

parasta niille, jotka luottavat Häneen. Samoin sinä saat uskoa, että Jumala tahtoo sinullekin vain 



parasta, kun sinä luotat Häneen. Saat uskoa, että kun Jumala kutsuu sua tekemään jotain tai lähte-

mään jonnekin, hän on sun kanssas ja johtaa sua. Vaikka joudut jättämään ehkä tutut ja turvalliset 

asiat, vaikka et tiedä mitä tuleman pitää. Mut kun Jumala on kanssasi, se on parasta sulle – jännit-

tävää seikkailuakin. 

 

Kuva3 

Aabraham lähti matkaan. Ketä muita lähti Aabrahamin mukaan?  Ainaskin vaimonsa Saara. Aabra-

hamin isä, sekä Loot, Aabrahamin veljenpoika sekä palvelijoita, joita tuohon aikaan oli tuolla käy-

tössä. Lisäksi tietenkin omaisuuttaan, telttoja, karjaa, muita käyttötavaroita, mitä he tarvitsivat. 

He matkasivat päivästä toiseen ja viikosta viikkoon, kunnes pääsivät Harraniin, jonne oli yli 1000km 

(Ehkä 1200km) matkaa. 

 

Kartta, jos sulla on (esim. Perussanoman kustantama ”Suuri Raamattutieto” -kirjassa on karttoja) 

 

Siellä he sitten pysähtyivät, mutta eivät olleet vielä perillä, minne Jumala oli heitä viemässä. He kui-

tenkin asuivat Harranissa ehkä jopa 15vuotta. Kenties Aabrahamin isä oli liian vanha ja väsynyt kul-

kemaan eteenpäin, joten oli parempi olla paikallaan. Aabraham piti huolta isästään, hänen kuole-

maansa asti. Ei hän voinut lähteä jatkamaan matkaa ja jättää läheisiään oman onnensa nojaan.  

 

Omasta perheestä huolehtiminen ei saa jäädä koskaan Jumalan kutsun ja tehtävän alle. Omasta 

perheestä, läheisistä huolehtiminen on aina sopusoinnussa Jumalan suunnitelmien kanssa. ”Se, joka 

ei huolehdi omaisistaan ja kaikkein lähimmistään, on kieltänyt uskonsa ja on epäuskoista pahempi.” 

1. tim. 5:8. Jumala tahtoo, että sinäkin pidät huolen sinun läheisistäsi, etkä hylkää heitä. Aabraham 

huolehti omaisistaan niin kauan kuin he tarvitsivat hänen huolenpitoaan. Hänen isänsä kuoli 205-

vuotiaana ja sitten vasta lähti jatkamaan matkaa, mutta otti vielä huolehdittavakseen veljensä pojan 

Lootin, jonka isä oli kuollut jo aiemmin. Loot oli orpopoika. 

 

1.Moos 12:1-3 näkyviin 

Kun Jumala käski Aabrahamin lähteä uuteen maahan, Jumala antoi Aabrahamille lupauksia, joita 

kutsutaan myös liitoksi. Tämä liitto oli Jumalan ja Aabrahamin välinen sopimus. 1. Moos. 12:1-3 > 

LUETAAN YHTEEN ÄÄNEEN  

 

Suuren kansan: eli paljon, paljon ihmisiä (vrt. Suomen kansa) Aabrahamilla ja Saaralla ei kuitenkaan 

ollut yhtään lasta. Ja Aabraham oli jo 75v ja Saara 65v. Näytti siltä, etteivät he koskaan saisikaan 

lapsia. Kuinka voi olla mahdollista, että heistä voisi polveutua suuri kansa, kun ei heillä itsellään ei 

ollut lapsia? Jumala lupasi niin. Saattoiko Aabraham luottaa, että Jumala pitää myös tämän lupauk-

sen? Voitko sinä luottaa, että Jumala pitää lupaukseen, silloinkin kun ne kuulostavat mahdotto-

milta? Kyllä. 

 

Siunaan sinua: Jumala lupasi auttaa Aabrahamia ja vaikuttaa hänen kauttaan toisiin ihmisiin.  Nimesi 

on oleva suuri: tarkoitti, että Aabrahamista tulisi hyvin tärkeä mies. Tämänkin lupaus toteutui. Vielä 

tänä päivänäkin Aabrahamin nimeä kunnioitetaan kaikkialla maailmassa. Ei vaan kristityt, vaan juu-

talaiset ja jopa muslimit, jotka eivät usko Jeesukseen.  



Siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Aabrahamin kautta koituisi muille ihmisille, kaikille maail-

man ihmisille, paljon hyvää. Kuulutaanko me tuohon sanaan ”kaikki maailman kansat”? Kyllä, ihan 

varmasti. Aabrahamin kautta tulee meille asti siunaus.  

 

Mikä se siunaus on, mikä meille asti yltää? Se liittyy Aabrahamin sukuun ja Jumalan pelastussuunni-

telmaan sen kautta. Aabrahamin lapsista, lastenlapsista, lastenlastenlapsista jne. muodostui lopulta 

Israelin kansa, josta puhutaan siis Raamatussa. Ja tuo kansa on Jumalan omaisuuskansa, josta sitten 

aikanaan syntyi Jeesus, eli tuo Jumalan lupaama pelastaja. Vaikka aikaa meni ehkä pari tuhatta 

vuotta. Jeesus ja hänen tuoma syntien anteeksiantamus on se siunaus, minkä Jumala jo lupasi Aab-

rahamille. Ja jokainen, kaikkialla maailmassa, joka uskoo Jeesukseen, on osallinen siunauksesta Jee-

suksen kautta, anteeksiantamuksesta, todellisesta turvasta, ilosta, rauhasta, taivaasta, jonka Jeesus 

antaa omilleen. Sinullekin, joka häneen uskot! Aabraham oli osa tätä Jumalan suunnitelmaa, osa sitä 

sukua josta Jeesus syntyi. 

 

Kuva 4 

Aabraham lopulta pääsi siihen maahan, johon Jumala oli hänet luvannut viedä, yli 2000km sieltä 

hänen kotaan Uurista.  > 1. Moos. 12:7 Sitä sanottiin Kanaanin maaksi ja myöhemmin sitten Isra-

eliksi. Nykyään vain osaa siitä alueesta kutsutaan Israeliksi, loput ovat muiden maiden aluetta. Israel 

on paikka, josta kuullaan jatkuvaan nykyään, uutisissa; siellä on paljon levottomuuksia ja taisteluita. 

Jumalan lupaus Aabrahamille on yhä voimassa. Jonain päivänä Israelin kansalla on hallussaan koko 

se maa, jonka Jumala lupasi Aabrahamille. Kerran taistelu siitä, kelle maa kuuluu, on ohi.  

 

Aabraham rakensi alttarin ja palvoi Jumalaa. Raamatussa sanotaan. ”Herra ilmestyi hänelle.” Miten 

erikoista aikaa se on ollut hänelle. Hän on saanut kohdata Jumalan ja luottaa kaikessa häneen; olla 

kiitollinen siitä, että Jumala toi hänet tuohon uuteen maahan. Mutta Aabrahamillakin oli hetkiä jol-

loin hän ei luottanut Jumalaan. Kerran oli nälänhätä, ei ollut tarpeeksi ruokaa. Pystyiskö Jumala pi-

tämään Aabrahamista huolen, vaikka ei ollut ruokaa? Kyllä, mutta Aabraham ei luottanut Jumalaan.  

Hän lähti Egyptiin, jossa olisi ruokaa. Mutta se ei ollut se maa, jonka Jumala oli sanonut antavansa 

hänelle ja Aabraham joutui ongelmiin. 

 

Kuva 2 uudelleen 

Aabrahamin vaimo Saara, oli hyvin kaunis. Aabraham pelkäsi, että jos Egyptin miehet näkevät kuinka 

kaunis hän on, he tappavat Aabrahamin ja ottavat Saaran itselleen. Niinpä hän sanoi Saaralle, että 

sano, että sä oot minun sisar, niin he eivät tapa minua. Oliko se oikein sanoa niin? Ei. Se oli valehte-

lemista. Kun Egyptin kuninkaalle paljastui, että Aabraham oli valehdellut, niin se oli hyvin, hyvin vi-

hainen ja lähetti Aabrahamin kiireesti takaisin kotiin, pois Egyptistä.  

 

Aabrahamista ei näyttänyt vaikealta totella Jumalaa, kun hän lähti kodistaan, mutta nälänhädän ai-

kaan oli. Hän, Jumalaan uskova mies, oli valmis valehtelemaan. Varmasti jokaisella meillä Jeesuksen 

uskovillakin on välillä vaikea luottaa Jumalaan ja teemme väärin, oman tahdon mukaan. Näin on 

siksi, että on olemassa Jumalan vihollinen, joka haluaa saada minut ja sinut pelkäämään ja pois Ju-

malan luota, vihollinen haluaa, ettei meistä kukaan uskoisi Jumalaan. 

 



Voi olla, että luotat Jumalaan, että hän varjelee sinua liikenteessä, mutta et luotakaan siihen, että 

hän auttaa sinua matikan kokeissa, parempi ois luntata.  Psalmissa 37:5 sanotaan (NÄKYVIIN, yh-

teen ääneen)”Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen!” Jos olet tehnyt 

läksysi hyvin, ja kerrannut kokeisiin, niin voit luottaa, että Jumala auttaa sua kokeissakin. Voit ru-

koilla, että Jeesus, mä oon nyt lukenut kokeisiin, auta sinä nyt minua tässä, että mä osaan ja muistan 

kaiken oleellisen. Usko siihen sitten, Hän auttaa sinua. Älä murehdi! Jos murehdit, et luota; jos luo-

tat, et murehdi. 

 

Aabrahamin oli monta kertaa päätettävä, luottaisiko hän Jumalaan vai valitsisiko oman tien, joka 

olisi sitten lopulta kuitenkin murheen tie. 

 

Kuva 5 

Aabraham kapinoi vähän Jumalaa vastaan siitäkin, että Jumala ei ollut antanut hänelle lasta ja hän 

oli jo vanha mies – vaikka Jumala oli luvannut tehdä hänestä suuren kansan. Eräänä yönä Jumala 

lupasi Aabrahamille, että hän saa pojan. Herra vei hänet ulos ja sanoi: 1. moos. 15:5 (näytä, yhteen 

ääneen) Pystyykö joku laskemaan tähtien määrän? Ei. Lukematon määrä, niin paljon ettei voi laskea. 

 

”Abram uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. ” 1. Moos. 15:6 Mitä tarkoit-

taa vanhurskas? – Jumalalle kelpaava. Kun hän luotti Jumalaan, niin hän kelpasi Jumalalle. Ei hänen 

omien tekojensa tai viisautensa tähden, vaan uskomalla Jumalaan. Samoin sinäkin kelpaat Jumalalle, 

juuri sellaisena kuin olet, kun uskot Jeesukseen ja siihen, että hän on sovittanut syntisi ristinkuole-

mallaan, tehnyt kaiken puolestasi. Saiko Aabraham pojan? 

 

Kuva 2 uudelleen 

Vuodet vierivät, eikä heille vieläkään syntynyt lasta. Aabraham oli jo 85v ja Saara 75v. Saara sanoikin 

Aabrahamille, että minä olen jo vanha enkä ole saanut lasta, ota orjattareni Haagar toiseksi vaimoksi 

ja antakoon hän sulle pojan. Oliko tämä oikein, Jumalan tahdon mukainen asia? Ei. Jumala ei ollut 

käskenyt tekemään niin. Se oli kauhean väärin. Mutta Haagarille syntyi poika, Ismael.  Aabrahamille 

ja hänen perheelleen tuli kuitenkin paljon ongelmia Ismaelista ja hänen perheestään. Mutta kun 

Ismael oli 13-vuotias, Jumala puhui Aabrahamille sanoen, että Saara synnyttää pojan. Aabraham 

naurahti ajatellessaan, että voiko hälle, joka on jo 100-vuotias vielä syntyä poika ja voiko 90-vuotias 

Saara synnyttää? 

 

Hän kuitenkin uskoi, että Jumala antaa pojan ja se ajatus teki hänet onnelliseksi. Nyt hän oli varma, 

että vuosien odotus palkitaan. Kannattaa siis luottaa Jumalaan ja olla hänelle kuuliainen. Jumala 

tekee sen mitä on luvannut. Mitä pojan syntymä toi mukanaan, siitä puhumme ensi viikolla… 

 

Kuva 6  

Mutta luetaanpa vielä yhteen ääneen tämä raamatunkohta: Ps. 37:5 (näkyviin) 

Muista, että kannattaa antaa elämän kaikki asiat Jumalan haltuun, luottaa häneen ihan kaikessa. 

 

 

 


