
Aabraham ja Iisak (1.Moos.22:1-) 

PT: Jumala antoi kaikkein rakkaimpansa. 

Johdanto: Siskoni tippui heinäpellolla traktorin ja peräkärryn väliin, kun isä 

peruutti. Katsoin vierestä ja huidoin – isä vilkutti takaisin, mutta juuri pysähtyi. 

 

1. Abram sai kutsun Jumalalta ja Lupauksen lapsesta (kertaus edellisestä) 

? Totteliko Abram kutsua? Mihin meidät on kutsuttu? 

? Toteutuiko Jumalan lupaus lapsesta? 

 

2. Jumala puhui Aabrahamille ja antoi hänelle tehtävän 

- "Abraham!" Abraham vastasi: "Tässä olen." 2. Ja Jumala sanoi: "Ota mukaasi 

ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, lähde Morian maahan ja uhraa hänet siellä 

polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan." (1-2) 

? Miten vääryyttä vihaava Jumala voi antaa noin järkyttävän tehtävän? (vrt.naapurikansat) 

* Jumala halusi koetella Aabrahamia PT 

?!? Luopuisitko sinä kaikkein tärkeimmästä ja rakkaimmasta asiasta Jumalan pyytäessä? 
 

3. Heti aamulla Aabraham lähti 

? Mitä luulette, lähtikö Aabraham? Lähtikö Iisak hänen mukaansa? (alle 14 v) 

- Hän otti mukaan polttopuut ja tulen sekä kaksi palvelijaa ja aasin. 

 

4. 3 päivän kuluttua he näkivät vuoren 

- Aabraham käski palvelijoiden jäädä odottamaan: "Jääkää tänne ja pitäkää huolta 

aasista, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten 

luoksenne." 
? Valehteliko Aabraham palvelijoille? Hänhän oli menossa tekemään murhaa? 

 

5. Jumala oli luvannut, että Iisakista tulee suuri kansa ja nyt piti luopua siitä?? 

* Aabraham uskoi silti Jumalan lupaukseen:  

Aabraham ”päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen (Hepr.11:19), PT 

* Jumala ei koskaan ole paha, vaan Hän on hyvä! 

 

6. Iisak alkoi ihmetellä, koska uhrattava eläin puuttui 
"Tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi?" 8. Abraham vastasi: 

"Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi, poikani." Sitten he jatkoivat 

yhdessä matkaa.       > Iisak luotti isäänsä ja Jumalaan. 

 

7. Aabraham teki alttarin ja laittoi puut valmiiksi 

- ” Sitten hän sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille puiden päälle.” 

? Uhrasiko Aabraham poikansa Iisakin? 

- EI, vaan Herran enkeli keskeytti hänet: Älä koske poikaan äläkä tee hänelle 

mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt 

uhraamasta edes ainoaa poikaasi." 

* Jumala haluaa, että me olemme uskollisia Hänelle. PT    Jumala HALUAA OLLA 1. 
 

8. Jumala näytti Aabrahamille ja Iisakille uuden uhrin 

- Oinas oli tarttunut sarvistaan kiinni pensaaseen, siinä oli heille uhri 

- Jumala vahvisti lupauksensa Aabrahamille 

* Jumala katsoi itselleen ”Jumalan karitsan” uhriksi, kaikkien pahojen vuoksi. PT 

 

KERTAUS ja sovellus:           HAASTE:              Loppupeli:  
 Narniassa Aslanista: Onko se vaarallinen? On se, mutta se on hyvä. 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT:Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 
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Rm.3:23 Kaikki synt. 



Aabraham ja Iisak (1.Moos.22) 

Mitä Herra teki? Puhui Aabrahamille. Koetteli Aabrahamia. Käski järjettömän jutun. Pelasti Iisakin ja 

antoi oinaan tilalle. Antoi oman poikansa uhriksi.  Mitä tämä osoittaa hänestä? Hän on Pyhä ja 

peljättävä, mutta rakastava ja armollinen. Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Aabraham totteli Jumalan 

hirvittävää käskyä. Hän uskoi, että Jumala pitää lupauksensa.Uskoi kuolleista heräämiseen. Mitä voimme 

oppia synnistä ja sen seurauksista? Jumala vihaa syntiä. Jumala ei halua viattoman kärsivän. Onko 

kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? Ihmisuhri. 

Totuuksia: .Jumala haluaa meidän uskollisuutta. Jumala on vaarallinen, mutta hyvä. Jumala vihaa syntiä. 

PT: Jumalan viha ja Jumalan rakkaus. (esim. joku sotkee kaikki sinun tekemisesi) 

 

1.Moos.22:1. Jumala koettelee Abrahamia  

Kun näistä tapahtumista oli kulunut jonkin aikaa, Jumala tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi hänelle: "Abraham!" 

Abraham vastasi: "Tässä olen." 2. Ja Jumala sanoi: "Ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, lähde Morian 

maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan."  

3. Aamulla heti noustuaan Abraham satuloi aasin ja otti mukaansa kaksi palvelijaa sekä poikansa Iisakin. Pilkottuaan 

puita polttouhria varten hän lähti matkaan kohti paikkaa, jonne Jumala oli käskenyt hänen mennä. 4. Kolmantena 

päivänä Abraham näki paikan etäältä. 5. Silloin hän sanoi palvelijoilleen: "Jääkää tänne ja pitäkää huolta aasista, 

minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne." 6. Abraham otti polttouhripuut ja antoi 

ne Iisakin kannettavaksi; hän itse otti tulen ja veitsen, ja sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. 7. Iisak sanoi isälleen 

Abrahamille: "Isä!" Ja Abraham sanoi: "Niin, poikani?" Iisak sanoi: "Tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa 

polttouhriksi?" 8. Abraham vastasi: "Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi, poikani." Sitten he jatkoivat 

yhdessä matkaa.  

9. Kun he tulivat paikkaan, jonka Jumala oli Abrahamille osoittanut, Abraham rakensi sinne alttarin ja latoi puut 

paikoilleen. Sitten hän sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille puiden päälle. 10. Mutta kun Abraham tarttui 

veitseen uhratakseen poikansa, 11. Herran enkeli huusi hänelle taivaasta: "Abraham, Abraham!" Abraham vastasi: 

"Tässä olen." 12. Herran enkeli sanoi: "Älä koske poikaan äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä 

pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi." 13. Ja kun Abraham katsoi 

ympärilleen, hän huomasi oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Abraham kävi hakemassa oinaan ja 

uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. 14. Abraham antoi sille paikalle nimeksi "Herra katsoo". Niinpä vielä 

tänäkin päivänä puhutaan "Herrankatsomavuoresta".  

15. Herran enkeli huusi Abrahamille uudelleen taivaasta: 16. "Näin sanoo Herra: Koska sinä tämän teit etkä kieltänyt 

minulta ainoaa poikaasi, minä vannon itseni kautta, 17. että siunaan sinua runsain määrin ja annan sinulle jälkeläisiä 

niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet tai hiekanjyvät meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valloittavat 

vihollistensa kaupungit. 18. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska 

sinä olit minun äänelleni kuuliainen."*  

19. Sitten Abraham palasi palvelijoiden luo, ja he lähtivät yhdessä Beersebaan. Ja Abraham jäi asumaan Beersebaan. 

 

 

Hepr.11:17-19 

17. Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan 

poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, 18. vaikka hänelle oli sanottu: "Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi." 

19. Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, ylösnousemuksen 

ennusmerkkinä. 


