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KENRAALIHARJOITUS
Millaisia koettelemuksia sinä olet elämässäsi kokemut?
Mikä on ollut kaikkein kovin niistä?
Miksi ajattelet Jumalan sen Sinulle sallineen?
Mitä hyvää tuosta koettelemuksesta on elämääsi koitunut?
Vai onko mitään?
1.AABRHAMIN MOORIA
Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Aabrahamia ja sanoi hänelle: "Aabraham!"
Hän vastasi: "Tässä olen". Ja hän sanoi: "Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota
rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka
minä sinulle sanon". Varhain seuraavana aamuna Aabraham satuloi aasinsa ja otti
mukaansa kaksi palvelijaansa sekä poikansa Iisakin, ja halottuaan polttouhripuita
hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. 1Ms 22:1-3
Millä tavalla Jumala koetteli Aabrahamia?
Tiesikö Aabraham tapahtumahetekellä kyseessä olevan koetus?
Miksi Jumala sallli tämän koettelemuksen Aabrahamille?
Mitä nimeä Jumala käytti puhuessaan Aabrahamille Iisakista?
Oliko Iisak A:n ainoa poika?
Jarmo ehdotti, että Raamattu viittasi tällä Jumalaan ja Hänen Poksansa Jeesukseen. Mitä
mieltä olet?
Mitä Jumala kehotti Aabrahamia tekemään?
MIksi Jumala kehotti ylipäätään Aabrahamia uhraamaan polttouhrin?
Mitä eläimiä uhrqattaessa ajateltiin tapahtuvan?
Kenen takia Aabrahamin täytyi uhrata?
Miltä ajattelet tämän kehotuksen Aabrahamista tuntuneen?
Miten A. Jumalan käskyyn reagoi?
Keitä lähti mukaan 17-vuotiaan Iisakin lisäksi?
Minne Aabrahamin piti mennä uhraamaan uhrinsa?
Missä tämä Moorian vuori sijaitsi?
MIkä rakennus rakennettiin tälle samalle vuorelle kuningas Salomon aikana?
MIssä muussa yhteydessä tämä sama paikka mainittiin Israelin historiassa? (1Aik 21:1-28)
Mikä on tuon vuoren kuuluisin kukkula? (’Golgata’)
Mitä ajattelet siitä, että tuolla samalla paikalla ’harjoiteltiin’ ainoan pojan surmaamista?
Mitä se puhuu Jumalan suunnitelmista?
2. IISAKIN MOORIA
Kolmantena päivänä Aabraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Silloin
Aabraham sanoi palvelijoilleen: "Jääkää tähän aasin kanssa. Minä ja poika
menemme tuonne rukoilemaan; sitten me palaamme luoksenne."Ja Aabraham otti
polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään; itse hän otti käteensä tulen ja

veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. Iisak puhui isällensä Aabrahamille
sanoen: "Isäni!" Tämä vastasi: "Tässä olen, poikani". Ja hän sanoi: "Katso, tässä on
tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi?" Aabraham vastasi: "Jumala on
katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani". Ja he astuivat molemmat yhdessä
1Ms 22:4-8
MIhin Uuden testamentin tapahtumaan ’kolmantena päivänä’ tässä viittaa?
Mitä A. käski kahden palvelijansa tehdä?
Miksi hän ei ottanut heitä mukaansa?
Jos A. kerran lähti uhraamaan Iisakia, miksi hän kuitenkin sanoi palvelijoilleen tulevansa
Iisakin kanssa takaisin?
Uskon kautta uhrasi Aabraham, koetukselle pantuna, Iisakin, uhrasi ainoan
poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut ja jolle oli sanottu: "Iisakista sinä
saat nimellesi jälkeläisen", sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin
herättämään; ja sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin... Hb 11:17-19
Miten tämä Uuden testmentin kohta selittää Aabrahamin toimintaa?
Uskoiko A. Iisakin kuolevan?
Mitä tarkoittavat sanat: ”…sen vertauskuvana hän saikin hänet takaisin…”?
Miltä kuvittelet Iisakista tuntuneen hänen kävellessään isänsä kanssa kohti Moorian
kukkulaa?
Mitä Iisak kysyi isältään?
Mitä kuvittelet Aabrahamin ajatelleen hänen kuullessaan tämän kysymyksen?
Miksi Iisak kysyi tällaisen kysymyksen?
Mistä uhrilammas yleensä saatiin?
Uskoiko A. tässä vaiheessa joutuvansa uhraamaan poikansa?
Kun A. vastasi pojalleen, valehteliko hän?
Mitä yhtäläisyyksiä näet tässä Aabrahamin ja Iisakin reissussa Isä Jumalan ja Poika
Jumalan matkaan kohti Golgataa?
Miten sanat : ”…Ja he astuivat molemmat yhdessä…” sopivat Jeesuksen uhrimatkaan
kohti Golgataa?
3. JEESUKSEN MOORIA
“Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi
Aabraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet
alttarille halkojen päälle. Ja Aabraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen
teurastaakseen poikansa.Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen:
"Aabraham, Aabraham!" Hän vastasi: "Tässä olen". Niin hän sanoi: "Älä satuta
kättäsi poikaan äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät
Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi". Niin Aabraham nosti
silmänsä ja huomasi takanansa oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaik-koon.
Ja Aabraham meni, otti oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta.” 1Ms
22:9-13
Kun Aabraham rakensi alttarin, mitä ajattelet, osallistuiko Iisak sen rakentamiseen?
Kun A. asetti poikansa alttarin puiden päälle, olisiko Iisak voinut laittaa hanttiin?
Missä määrin Iisakin kuuliaisuus viittaa Jeesuksen kuuliaisuuteen?
Missä kohdassa Iisakin uhraainen erosi Jeesuksen uhraamisesta?
Miksi Jumala ei pysäyttänyt Jeesuksen uhraamista samoin kuin Iisakin uhraamista?

Minkä Aabraham uhrasi Jumalan estettyä Iisakin surmaamisen?
Mitä yhtäläisyyksiä näet tässä Jeesukseen?
4. SINUN MOORIASI
Jarmo sovelsi tätä Iisakin uhria jokaisen ihmisen omaan ’Mooriaan’. Mekin olemme
jossakin vaiheessa elämäämme matkalla kohti omaa Mooriaamme., piakkaa, jossa
Jumala tuomitsee eidät ansaitusti ikuiseen kadotukseen. Jos tunnustamme syntisyytemme
ja suostumme Hänen tuomittavakseen täällä ajassa, Jumala armahtaa meidät. Sillä
Jeesus uhrattiin meidän puolestamme Golgstan ristillä. Jos taas emme koskaan
elämämme aikana suostu Jumalan tuomttavaksi, kukaan ei estä meitä joutumasta
ikuiseen kuolemaan. Jeesus otti vastaan kuoliniskut, joiden olisi pitänyt kohdistua Sinuun.
Sinä saat nousta uhrialttarilta Jeesuksen tähden. Sillä Jumala katsoi itselleen polttouhrin
Sinun edestäsi.
Mitä ajattelet tästä sovelluksesta?
Miten me tuomitsemme itsemme oikealla tavalla?
Jarmo sovelsi tätä kertomusta myös toisella tavalla, kuuliaisuuden koettelmuksena.
Jumala salli meille koetelmuksia opettaakseen meitä luottamaan Häneen.
MItä on kuuliaisuus Jumalalle?
Missä määrin kuuliaisuus Jumalalle edellyttää luottamusta Häneen?
Missä määrin Sinä luotat Jumalan johdattavan elämääsi?
Missä määrin luotat Häneen kaikessa?
Luotanko silloinkin, kun en saa Häneltä sitä mitä pyydän?

