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Eräänä iltana Jumala 
antoi Abrahamille 

erikoisen käskyn.  Siinä 
koeteltiin, rakastiko 
Abraham poikaansa 

Iisakia enemmän 
 kuin Jumalaa. 
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He saapuivat Jumalan valitsemaan 
paikkaan.  Siellä Abraham rakensi 

alttarin ja latoi polttopuut 
 uhria varten Jumalan eteen. 

  Abraham oli rakentanut 
 monta alttaria.  Tämän 

 rakentaminen oli varmasti 
 vaikeinta. 

Kolmen päivän kuluttua 
 he lähestyivät vuorta. 

  “Jääkää tähän,” Abraham sanoi  
  palvelijoilleen.  “Me menemme    
  rukoilemaan ja palaamme  
   sitten luoksenne.”   
 
 
 

Iisak kantoi 
 polttopuut; 

 Abraham kantoi 
 tulen – ja 

 veitsen.  

Mutta Abraham oli oppinut  
luottamaan Jumalaan silloinkin  
kun hän ei ymmärtänyt käskyä.   
Aamulla hän lähti matkaan kohti  
uhrivuorta Iisakin ja kahden  
                                  palvelijansa  
                                          kanssa. 

“Missä on karitsa 
polttouhriksi?”  Iisak 

kysyi.  “Jumala katsoo 
kyllä itselleen karitsan,” 

Abraham 
 vastasi. 

Ennen lähtöään 
Abraham teki 
polttopuita uhria 
varten.  Abrahamin 
tarkoituksena oli 
totella Jumalaa. 

“Ota poikasi Iisak ja uhraa 
hänet polttouhriksi,” Jumala 
käski.  Uhraa Iisak?   
Hänen poikansa?   
Se oli Abrahamille  
vaikeaa.  Hän rakasti  
poikaansa syvästi. 
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Abraham ja Iisak palasivat kotiin.  Kohta  
sen jälkeen heitä kohtasi suru.  Saara kuoli.   
Abraham menetti vaimonsa, ja Iisak äitinsä. 

Abraham huomasi pensaikossa 
oinaan, päästi Iisakin vapaaksi 

ja uhrasi oinaan hänen 
sijastaan.  Ehkä Iisak 

 ajatteli, “Jumala hoiti 
 asian aivan niin 

 kuin isä 
 sanoi.” 

Kyllä! 
  Veitsen 

 terä välkkyi 
 kun Abraham 

 nosti sen korkealle. 
  Hänen sydämensä oli 
särkymäisillään, mutta 

Abraham tiesi, että 
 hänen oli toteltava 

Jumalaa.  

Kun isä ja poika rukoilivat, Herran enkeli puhui 
Abrahamille.  “Sinun jälkeläistesi kautta kaikki 

kansat tulevat siunatuiksi koska 
 sinä olit kuuliainen.”  Myöhemmin 
 Jeesus tuli maailmaan Abrahamin 

 jälkeläisten kautta.  

“Älä!” 
  Herran 

 enkeli huusi. 
  “Nyt tiedän, että 

sinä pelkäät 
 Jumalaa. 

  Sinä et ole 
 kieltäytynyt 
uhraamasta 

 ainoaa 
 poikaasi 
 minulle.” 

Abraham 
 sitoi Iisakin 

 ja asetti rakkaan 
 poikansa alttarille.   

Aikoiko Abraham 
 todellakin totella 

 Jumalaa ja uhrata  
rakkaan Iisakinsa, 
 ainoan poikansa?  
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Loppu 

Rebekka jätti perheensä ja meni Iisakin vaimoksi.  
Hän lohdutti miestään hänen äitinsä kuoleman 

jälkeen.  Iisak rakasti häntä syvästi! 

Palvelija  
meni heidän  
entiseen kotimaahansa  
etsimään vaimoa Abrahamin  
                           sukulaisten joukosta. 

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta 
 

 Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
 

1 Ms. 22-24 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps.119:130 

Palvelija pyysi Jumalalta merkkiä.  “Anna sen  
tytön, joka tarjoaa kameleilleni vettä, olla se  
oikea Iisakille.”  Välittömästi Rebekka tarjosi niille 
juotavaa.  Hän oli Abrahamin sukulainen.  Palvelija 
tiesi, että Jumala oli vastannut hänen  
                                rukouksiinsa. 

Hautajaisten jälkeen  
Abraham lähetti  
vanhimman palvelijansa  
etsimään Iisakille vaimoa. 
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Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan Jumalasta, joka 
on meidät luonut ja joka  haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän 
kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus on kuolema, mutta 

Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän lähetti ainoan 
poikansa, Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 
rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus nousi 
kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  Jos uskot 

Jeesukseen ja pyydät Häneltä syntejäsi anteeksi, Hän 
tekee sen!  Hän tulee elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen 

kanssaan ikuisesti. 
Jos uskot, että tämä on totta, sano Jumalalle näin: Rakas 
Jeesus.  Uskon että sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, 

kuolit syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule elämääni ja 
anna minulle synnit anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt 
ja saisin elää kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua olemaan 

Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun lapsenasi.  Aamen 
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä! Joh.3:16 21 22
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