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JUMALA  KUTSUU  ABRAMIN

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka

Ensin Kaldean Uurissa. ”Abramin syntymäkaupunki Uur sijaitsi Eufratin
rannalla, lähellä Persianlahtea, jossa siihen aikaan oli useita muita suuria
kaupunkeja läheisesti yhteenliittyneinä. Ne muodostivat yhdessä mahtavan
miljoonakaupungin, muinaisajan ensimmäisen suuren kulttuurikeskuksen.
Uur oli kolmannella vuosituhannella eKr. mahtavan, Välimereltä aina
Persianlahteen saakka ulottuvan sumerilaisvallan pääkaupunki. Se oli kuun
palvontapaikka, jonne tuhannet pyhiinvaeltajat suuntasivat kulkunsa.”
Lähde: DigiIRT

Kaldean Uurista Abram siirtyi Harraniin ja sieltä edelleen Kanaanin maahan,
Sikemiin. (Katso kartta alempana)
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b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Abramin kutsumisen arvellaan tapahtuneen n. 2000 vuotta ennen Kristusta
(vuonna 2091 eKr).

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Abram (myöhemmin Aabraham) oli Nooan pojan, Seemin, jälkeläinen 9.
polvessa. Abram oli hurskas mies. Jumala siunasi Abramia niin, että hän oli
myös rikas (paljon karjaa ja palvelijoita). Ihmisten elinikä lyheni
vedenpaisumuksen jälkeen. Abram eli kaikkiaan 175-vuotiaaksi.

Abramilla oli vaimo, Saarai (myöhemmin Saara), joka oli myös hänen
sisarpuolensa (eri äidistä kts 1 Moos. 20:12). Saara oli hyvin kaunis nainen,
mutta yksi häneltä puuttui: Hän oli hedelmätön eli hän ei ollut synnyttänyt
kaivattua jälkeläistä Abramille.

Abramin isällä (Terah) oli kolme lasta, joista Abram oli vanhin, sitten hänen
veljensä, Naahor, ja toinen veli Haaran, joka oli kuollut Uurissa. Naahor oli
ottanut veljensä, Haaranin tyttären, Milkan, vaimokseen. Haaranilla oli poika,
Loot, joka oli Abramille veljen poika.

2. Itse kertomus Raamatusta
Abram sai Jumalalta ensimmäisen kutsun ollessaan Kaldean Uurissa.
Matkaan lähtivät Abram, hänen vaimonsa, Saara(i), isänsä, Terah sekä
veljenpoikansa, Loot.
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Harran, Luoteis-Mesopotamiassa, oli kukoistava kaupunki itää ja länttä yhdistävän
kauppatien varrella. Uurin tavoin se oli kuun palvontapaikka. Kartta DigiIRT:stä.

1 Moos. 11:31–32 ja 2:1–9
Terah otti poikansa Abramin ja poikansa pojan Lootin, Haaranin pojan, ja
miniänsä Saarain, poikansa Abramin vaimon, ja he lähtivät heidän kanssaan
Kaldean Uurista mennäksensä Kanaanin maahan, ja he saapuivat Harraniin
asti ja asuivat siellä. Terahin ikä oli kaksisataa viisi vuotta; sitten Terah kuoli
Harranissa.

Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen
maahan, jonka minä sinulle osoitan, niin minä teen sinusta suuren kansan,
siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi.
Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja
sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."

Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen
kanssansa. Abram oli Harranista lähtiessänsä seitsemänkymmenen viiden
vuoden vanha. Abram otti vaimonsa Saarain ja veljensä pojan Lootin sekä
kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, ja ne palvelijat, jotka he olivat
hankkineet Harranissa, ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan.
He tulivat Kanaanin maahan. Abram kulki maan läpi aina Sikemin
paikkakunnalle, Mooren tammelle asti. Siihen aikaan kanaanilaiset asuivat
siinä maassa. Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: "Sinun jälkeläisillesi
minä annan tämän maan." Niin Abram rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli
hänelle ilmestynyt. Sieltä Abram siirtyi edemmäksi vuoristoon, itään päin
Beetelistä, ja pystytti telttansa, niin että Beetel oli lännessä ja Ai idässä, ja hän
rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä. Sieltä Abram
lähti ja vaelsi yhä edemmäksi Etelämaahan päin.
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3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jumala valitsi Abramin esi-isäksi Israelin kansalle, jonka keskuudesta Jeesus
syntyi ihmiseksi.

Jumala lupasi Abramille kolme asiaa:
1) Siunata Abramia niin, että hänestä tulisi suuri kansa (vaikka Abram

ja Saara olivat jo vanhoja ja Saara oli lapseton).
2) Jumala antoi Abramille myös lupauksen Jeesuksesta: ”Sinussa

tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”
3) Jumala lupasi antaa Abramin jälkeläisille Kanaanin maan.

Meille, jotka uskomme Jeesukseen, Jumala lupaa ihanan kodin (kotimaan)
taivaassa, jonne me olemme matkalla.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Stefanus sanoi: "Miehet, veljet ja isät, kuulkaa! Kirkkauden Jumala ilmestyi
meidän isällemme Aabrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa, ennen
kuin hän oli asettunut asumaan Harraniin, ja sanoi hänelle: 'Lähde maastasi ja
suvustasi ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.' Silloin hän lähti
kaldealaisten maasta ja asettui asumaan Harraniin. Ja kun hänen isänsä oli
kuollut, siirsi Jumala hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte. Eikä hän
antanut hänelle siinä perintöosaa, ei jalan leveyttäkään, vaan lupasi,
Aabrahamin vielä lapsetonna ollessa, antaa sen hänelle ja hänen siemenelleen
hänen jälkeensä. Jumala puhui näin: 'Hänen jälkeläisensä tulevat olemaan
muukalaisina vieraalla maalla, ja siellä ne tekevät heidät orjiksensa ja sortavat
heitä neljäsataa vuotta; ja sen kansan, jonka orjiksi he tulevat, minä olen
tuomitseva', sanoi Jumala, 'ja sen jälkeen he lähtevät sieltä ja palvelevat minua
tässä paikassa.' Jumala antoi hänelle ympärileikkauksen liiton; ja niin
Aabrahamille syntyi Iisak, ja hän ympärileikkasi hänet kahdeksantena
päivänä, ja Iisakille syntyi Jaakob, ja Jaakobille ne kaksitoista kantaisää.”
Apt. 7:2–8 (Ote Stefanuksen puheesta).

5. Opeteltava Raamatun lause
”Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä.”
1 Moos. 22:18
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6. Lauluehdotus SK 534 = Kaanaanmaa
Kun kodin kauniin taivaisen sain tähden Jeesuksen,
en viihdy maailmassa en, jää multa riemut sen.

Kertosäe Oi, Kaanaan maa, oi, kaunis maa, se maa, jossa Jeesus on.
Sinne Jumalan lapset pääsevät iäisesti olemaan.
Kiittäkää Herraa, kiittäkää Herraa!
Kiittäkää, kiittäkää, kiittäkää Herraa.
Sinne Jumalan lapset pääsevät iäisesti olemaan.

On siellä päivä ainainen, Karitsa armossaan.
Ja voiton kruunun ihmeisen mä Jeesukselta saan.
Oi, Kaanaanmaa…

Valaise, Jeesus, mieleni, ett oikein laulaisin.
Ja katko kahleet kieleni, ett oikein kiittäisin.
Oi, Kaanaanmaa…

Suomalainen hengellinen kansansävelmä
Sanat mukaillut Antti Pitkänen k. 1938

7. Tehtäviä / kysymyksiä
Väritä lopussa oleva kuva.

8. Muuta huomioitavaa
Myöhemmin myös Abramin veli, Naahor, on siirtynyt perheineen Uurista
Mesopotamiaan, Harranin lähistölle. Tästä kuulemme vähän myöhemmin.
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