
AABRAHAM SAA LAHJAKSI POJAN 
1. Moos. 21:1-8, 22:1-14 

Kuvat: Lastenmission ”Patriarkkojen elämä” -kierrekirjasta 

 

Johdanto: Onko sinun helppoa luopua omastasi? Entä jos olisikin kyse siitä, että sinun pitäisi luopua kaikista 

tärkeimmästä, mitä sinulla on? Raamatussakin on henkilö, joka joutui ihan oikeasti kohtamaan tilanteen, 

jossa hänen piti olla luopumassa kaikista rakkaimmastaan.  

 

Puhuttiin jo viime viikolla Aabrahamista. Jumala salli Aabrahamin joutua koetuksiin. Ensin Jumala lupasi hä-

nelle suuren kansan, mutta ei hällä ollut yhtään lasta. Jumala lupasi, että hän saa pojan, mutta vuodet kului-

vat, eikä lasta kuulunut eikä näkynyt. Oliko Aabraham ymmärtänyt Jumalan lupauksen oikein; saisivatko he 

pojan?  

 

Kuva 1 

Kyllä. Aabraham oli 100-vuotias ja Saara 90-vuotias, kun heidän poikansa syntyi. Poika syntyi juuri silloin, kun 

Jumala tahtoi. He antoivat pojalle nimeksi Iisak, koska nimi merkitsee nauramista. Aabraham ja Saara nauroi-

vat kuulleessaan, että heille syntyy poika, vaikka he olivat vanhoja. Ja kun poika syntyi, he iloitsivat suuresti 

siitä.  1. Moos. 21:6 (näkyviin, ääneen) Iisak kasvoi ja muutaman vuoden ikäisenä Aabraham järjesti suuret 

juhlat ystävilleen. Kuinka onnellinen ja ylpeä hän on mahtanut olla pojastaan. 

 

Iisak eli lapsuuttaan rikkaan isänsä Aabrahamin ja äitinsä Saaran kanssa. He asuivat teltassa ja heillä oli karjaa.  

Kun karjalta loppui syötävä, he muuttivat toiseen paikaan asumaan, missä oli ruokaa ja vettä. Vaikka Raa-

mattu ei kerrokaan tarkasti mitä tapahtui, voimme uskoa, että Aabraham, joka rakasti Jumalaa, opetti Iisakille 

kaiken, minkä tiesi Jumalasta. Ohjas Iisakinkin uskomaan elävään Jumalaan.  

 

(jos on, niin laita näkyviin kuva uhrikaritsasta alttarilla) 

Iisak näki, kuinka isänsä usein rakensi alttarin, jonka päälle hän laittoi polttopuita ja kuinka hän tappoi lam-

paan ja uhrasi sen siinä alttarilla. Aabraham varmasti kertoi Iisakille tämän polttouhrin myötä, mitä on synti 

ja anteeksiantamus ja kuinka Jumala oli antanut ohjeet uhraamiseen ja että syntien anteeksisaamiksesi on 

vuodatettava verta. Uhrin palaessa perhe kiitti, Jumalaa siitä, että heidän syntinä on annettu anteeksi. Tällai-

nen uhraaminen tuli Iisakille tutuksi jo lapsesta lähtien.  

 

Nykyään ei enää tarvita uhreja, jotka olivat vain esikuvat oikeasta, todellisesta uhrista, eli Jeesuksesta. Jeesus 

uhrasi itsensä ristillä, otti pois siten pois maailman synnin. Jeesus vuodatti verensä, ei ainoastaan meidän 

syntiemme, vaan myös Aabrahamin ja Iisakin syntien edestä. 

 

Kuva 2 

Iisakin kasvettua, Jumala kutsui Aabrahamia ja sanoi hänelle: 1. Moos. 22:2 (näkyviin, ääneen) Miten Jumala, 

joka vihaan kaikkea pahaa, voi antaa tuollaisen tehtävän? Jumala halusi koetella Aabrahamia.   

 

Mitä Aabraham tuumasi? Sanoiko se, että ei Jumala, ei ikinä, en minä voi omaa poikaani tappaa? Ja miksi sinä 

sellaista edes tahtoisit, kun lupasi minulle pojan ja annoit sen, miksi otat sen nyt pois? Ei, Raamattu ei kerro, 

että Aabraham olisi kyseenalaistanut Jumalan käskyä, joka kuulosti ihan hirvittävältä. Tämä oli todellinen 

koetus Aabrahamille, tottelisiko hän Jumalaa vai ei. Hän valitsi totella…  

 

Olisitko sinä valmis luopumaan kaikista tärkeimmästä ja rakkaimmasta, jos Jumala sitä sinulta pyytäisi? Ei olisi 

helppoa… 

 



Aamulla heti noustuaan Aabraham kuuliaisesti rupesi pakkaamaan lähtöä varten. Ja herätteli Iisakinkin val-

mistautumaan lähtöön ja kertoi hänelle, että Jumala on käskenyt heidän lähteä Morian maahan uhraamaan. 

 

Kuva 3 

Iisak oli varmaan ollut uhraamassa isänsä kanssa aiemminkin, sillä hän ei kysellyt enempää. Kun polttopuut 

ja muut tarvittavat tavarat oli sidottu aasin selkään, he olivat valmiit lähtemään matkalle, joka kestäisi kolme 

päivää. Morian maan vuoret eivät olleet ihan lähellä.  Myös kaksi palvelijaa lähti heidän matkaansa.  

 

Rakastiko Jumala Aabrahamia, kun hän antoi Aabrahamille näin hirvittävän koettelemuksen ja tehtävän? 

Kyllä. Aabrahamkin tiesi Jumalan rakastavan häntä, siksi hän pystyi luottamaan Jumalaan näin vaikeassa ti-

lanteessakin.  

 

Jumala rakastaa sinuakin aina, silloinkin kun Hän sallii elämääsi vaikeuksia. Joskus hän sallii niitä juuri sen 

tähden, kun hän rakastaa sinua niin paljon. Vaikeudet saa sinut luottamaan yhä enemmän Häneen. Ja kaik-

kien vaikeuksien keskellä Jumala näyttää, kuinka hän antaa sinulle kaiken rohkeuden ja voiman mitä sinä 

tarvitset.  

 

Kolmantena matka päivänä he näkivät sen Morian vuoren, jonne olivat matkalla. Ja silloin Aabraham sanoi 

palvelijoilleen: 1. Moos. 22:5. Aabraham otti vain Iisakin mukaansa, eikä kertonut vielä kenellekään, että hä-

nen pitää uhrata Iisak. Mutta miksi Aabraham sitten sanoi palvelijoille, että menemme rukoilemaan ja pa-

laamme sitten luoksenne? Jos Jumala tahtoi Iisakin polttouhriksi, niin kuinka Iisak vois tulla siltä reissulta 

takaisin? Valehteliko Aabraham palvelijoille? Hänhän oli menossa murhaamaan poikansa… Raamattu ei 

kerro, että miksi Aabraham sanoi, että he molemmat palaavat.  

 

Kuva 4 

Aabraham oli varmasti pohtinut kovasti mielessään sitä, kuinka Jumala oli luvannut hänelle pojan ja että tästä 

pojasta polveutuisi suuren suuri kansa. Kuinka Iisakista voisi tulla suuri kansa, jos hän kuolee jo nuorena, 

ennen kuin hänellä voi ollakaan vielä yhtään lasta? Raamatussa sanotaan, että Aabraham tiesi, että Jumala 

on voimallinen herättämään Iisakin kuolleista. Niinpä Aabraham ajatteli, että Jumala aikoi tehdä juuri niin. 

Jumala nimittäin ei ole koskaan paha, vaan aina hyvä. Se, mitä Jumala tekee ja käskee meidän tehdä, on aina 

hyvää. Sen tähden hän antoi polttopuut Iisakin kannettavaksi, ja otti itse tuliset hiilet ja ison veitsen mu-

kaansa, jotta uhraaminen onnistuisi.  Aabraham ja Iisak kulkivat yhdessä eteenpäin. Kunnes Iisak kysyi isäl-

tään: ”Tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi?” Mitä Aabraham vastasi pojalleen? 1. Moos. 

22:8. (näkyviin, ääneen) Nuo sanat osoittivat, että Aabraham uskoo Jumalaan. Jumala oli antanut hänelle, 

uskon ja rohkeuden tähän erityisen vaikeaan koettelemukseen. Hän pystyi luottamaan, että Jumala hoitaa 

asiat oikein. Iisak taas luotti isäänsä, että asia on hoidossa.  

 

Sinäkin tarviit uskoa ja rohkeutta vaikeissa tilanteisessa. Jumala yksin voi sinulle sitä antaa ja hän tahtoo an-

taa. Ole vain kuuliainen Jumalan tahdolle, tottele hänen käskyjään, Jumala antaa sinulle voiman ja rohkeuden 

vaikeiden asioidenkin keskellä. 

 

Uskon, että mitä edemmäs matka jatkui, sitä vaikeammalta koetus Aabrahamista tuntui. Lopulta he saapuivat 

paikkaan, joka Jumala heille osoitti. Aabraham rakensi alttarin ja latoi polttopuut alttarille. En tiedä, jutteli-

vatko isä ja poika silloin mitään. Seuraava asia, mitä Raamatussa kerrotaan, on… 

 

Kuva 5 

…että Aabraham sitoi poikansa Iisakin ja pani hänen alttarille puiden päälle.  



Ehkä Aabrahamilta valui kyyneleet, ehkä hän kertoi kuinka Hän rakastaa Iisakia, mutta kuinka hän rakastaa 

enemmän Jumalaa. Hän on valmis luopumaan rakkaimmastaan Jumalalle. Jumala on käskenyt hänen uhrata 

Iisak, vaikkei hän tiedä mitä Jumala oikein meinaa. Mutta hän tietää, että Jumalaan voi aina luottaa. Miltä 

Iisakista on tuntunut, sitä emme tiedä. Ehkä hän vain sulki silmänsä ja ehkä rukoili. Aabrahamilla oli veitsi 

käydessä, mutta sitten kuului ääni: Aabraham, Aabraham! Kuka puhui? – Herran enkeli.  Aabraham vastasi, 

että tässä olen. Silloin enkeli sanoi: jae 22:12 (näkyviin, ääneen) Jumala ilmoitti, että nyt hän näki, että Aab-

raham todella rakastaa Jumalaa, luottaa Häneen ja on kuuliainen hälle. Jumalaa haluaa, että sinä olet kuuli-

ainen hänelle ja luotat häneen, niin kuin Aabraham.  

 

Jumala ei koskaan tahdo sinulle mitään pahaa, ainoastaan hyvää. Vaikka sinusta joskus tuntuu ja näyttää 

vaikealta.  

 

Kuva 6 

Jumala myös näytti Aabrahamille ja Iisakille uuden uhrin, oinaan (pässi) jonka Aabraham uhrasi poikansa si-

jasta. Kun Iisak seisoi alttarin ääressä, hän varmasti kiitti Jumalaa koko sydämestään, oinas oli kuollut hänen 

sijastaan.  

 

Samalla tavalla Jeesus on kuollut sinun sijastasi, jotta sinä saisi elää. Jeesus vuodatti verensä, jotta sinä saisi 

anteeksi. Ajattele, Jumala luopui tärkeimmistään, omasta pojastaan, jotta sinä saisit anteeksi. Jeesus oli uh-

rikaritsa. Raamatussa Jeesuksesta käytetään myös nimeä Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. 

Muistatko kiittää häntä siitä suuresta lahjasta, mitä hän on sinulle antanut? 

 

Tuon jälkeen Jumala myös vahvisti Aabrahamille lupauksen siitä, että hän saa jälkeläisiä niin paljon kuin on 

taivaalla tähtiä, eli lukemattoman paljon. Ja että kerran tulee Jeesus, todellinen uhrikaritsa, joka on siu-

naukseksi jokaiselle maailman ihmiselle, joka häneen uskoo. 

 

Hepr. 11:1 näkyviin, yhteen ääneen 

Mitä se tarkoittaa? Mitä se usko on? Tuoli. Minä uskon, että tuo tuoli kykenee kannattelemaan minua, jos 

istun siihen. Mutta nyt kun seison tässä vieressä, tuoli ei kannata minua. Miksi ei? Koska en istu siinä.  Uskoni 

on mulle vain tieto, jota ei ole käytännössä testattu. Tiedän, että se kannattele minua. Mutta kun istun siihen, 

niin uskoni ei ole enää vain päässäni olevaa tietoa, vaan se on todellisuudessa elämistä, että tuoli todella 

kannattelee minua.  

 

Usko ei ole vain tietoa, tai kuvittelua ja tai haikailua, vaan todellisuutta tässä ja nyt. Jumalan lupaukset ovat 

sulle totta tänään, ei toiveajattelua. Sinäkin saat koko painollasi luottaa Jumalaan, Taivaalliseen isääsi, että 

hänen käsivarret kantavat raskaimmatkin taakat. 

 


