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

mästä ja rakkaimmasta, mitä sinulla on? Ei ole helppoa. Joskus kuitenkin itse Jumala kutsuu meitä luopumaan omas-

tamme, kaikista rakkaimmastammekin. Miten siihen pystyy? Tarvitaan usko ja luottamus Jumalaan. Mitä se usko oi-

kein on? Hepr. 11:1 Usko on luja luottamus siihen, mitä Jumala on luvannut. Vaikka et näe vielä lupausten toteutuneen, 

ojentaudut eli toimit, Jumalan sanan mukaan. Ajattelepa tuolia (näytä). Minä uskon, että tuoli kykenee kannattele-

maan minua, jos istun siihen. Kun seison vieressä, tuoli ei kannattele minua. Miksi ei? Koska en istu siinä. Usko on silloin 

minulle vain tieto, jota ei ole pantu käytäntöön. Tiedän, että se kannattele minua, mutta en elä sen mukaan. Vasta kun 

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

kannattelee minua.  

 

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

Sinäkin saat koko painollasi luottaa Jumalaan, Taivaalliseen isääsi, että hänen käsivartensa kantaa sinua. Saat ojen-

tautua, toimia, Jumalan sanan mukaan ja luottaa, että tapahtuu juuri niin kuin Jumala on sanonut. Saat mennä uskossa 

eteenpäin, vaikka et näe vielä, mitä tuleman pitää. Se ei aina ole helppoa, varsinkaan, kun pitää luopua tärkeistä asi-

oista. 

  

Viimeksi puhuimme, kuinka Jumala kutsui Abrahamin seuraamaan ja luottamaan Häneen. Jumala salli Abrahamin jou-

tua myös koetuksiin, jossa hänen uskonsa ja luottamuksensa koeteltiin. Jumala lupasi hänelle suuren kansan, vaikka 

hällä ei ollut yhtään lasta. Jumala lupasi, että hän saa pojan, mutta vuodet kuluivat, eikä lasta kuulunut eikä näkynyt. 

Oliko Abraham ymmärtänyt Jumalan lupauksen oikein; saisivatko he pojan?  

 

Kuva 1 

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

kun Jumala tahtoi hänen syntyvän. Se oli täysin Jumalan teko. He antoivat pojalle nimeksi Iisak, koska nimi merkitsee 

nauramista. Aabraham ja Saara nauroivat kuullessaan, että heille syntyy poika, vaikka he olivat vanhoja. Kun poika 

syntyi, he iloitsivat suuresti siitä. 1. Moos. 21:6. Raamattu ei kerro Iisakin lapsuudesta paljoakaan, voimme uskoa, että 

Abraham, joka rakasti Jumalaa, opetti pojalleen kaiken, minkä tiesi, Jumalasta, ohjasi Iisakinkin uskomaan Jumalaan.  

 

Kuva 2 

Iisakille tuli lapsuudessa jo tutuksi uhraaminen. Hän näki, kuinka isänsä usein rakensi alttarin, jonka päälle hän laittoi 

polttopuita ja kuinka uhrasi virheettömän karitsan siinä. Abraham varmasti kertoi Iisakille, mitä on synti ja anteeksian-

tamus ja kuinka Jumala oli antanut ohjeet uhraamiseen ja että syntien anteeksisaamiksesi on vuodatettava verta; jon-

kun täytyy kuolla toisten tähden. Uhrin palaessa he kiittivät Jumalaa siitä, että heidän syntinsä on annettu anteeksi. 

Miksi nykyään ei enää tarvita uhreja? Ne olivat vain esikuvia oikeasta, todellisesta uhrista, eli Jeesuksesta. Kun Jeesus 

uhrasi itsensä ristillä syntiemme tähden, kuoli meidän puolestamme, se riittää. Jeesus vuodatti verensä, ei ainoastaan 

meidän syntiemme, vaan myös Abrahamin ja Iisakin syntien tähden. Uskomalla Jeesukseen saat anteeksi.  

 

Kuva 3 

Iisakin kasvettua, Jumala kutsui Abrahamia ja sanoi hänelle: 1. Moos. 22:2. Miten Jumala, joka vihaan kaikkea pahaa, 

voi antaa tuollaisen tehtävän? Jumala halusi koetella Abrahamia. Mitä Abraham tuumasi? Sanoiko, että ei Jumala, ei 

ikinä, en minä voi omaa poikaani uhrata? Miksi sinä sellaista edes tahtoisit, kun annoit minulle pojan, miksi ottaisit sen 

nyt pois? Ei, Raamattu ei kerro, että Abraham olisi kyseenalaistanut Jumalan käskyä, joka kuulosti ihan hirvittävältä. 

Tämä oli todellinen koetus Abrahamille, tottelisiko hän Jumalaa vai ei. Hän valitsi totella. Abrahamin usko Jumalaan 

näkyi siinä, että hän tahtoi antaa Jumalalle kaiken ja toimia Jumalan tahon mukaisesti, vaikkei ymmärtänyt kaikkea. 

Vaikka Abrahaminkin oli välillä vaikea uskoa Jumalaan, hän kuitenkin tahtoi pitää kiinni Jumalan lupauksista. Hän uskoi, 

että Jumala toimii aina hänen parhaakseen, koska Jumala rakastaa häntä. Hän kulki uskossa eteenpäin. 

 

Omasta, varsinkin kaikista rakkaimmista luopuminen on vaikeaa, silloinkin, kun Jumala sitä tahtoo. Voit miettiä onko 

Jumala ja hänen tahtonsa sulle rakkain vai joku muu. Jumala opettaa sinua eri tavoin sun elämässä menemään uskossa 
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eteenpäin, toimimaan niin kun Jumala tahtoo, vaikka et itse ymmärrä etkä näe, mitä tuleman pitää.  Hän opettaa sinua 

luottamaan, että Jumala tahtoo sulle parasta ja rakastaa sua silloinkin, kun sallii elämääsi kipuja. Joskus Jumala sallii 

vaikeita juttuja juuri sen takia, kun hän rakastaa sua. Vaikeudet saa sinut luottamaan yhä enemmän Häneen. Kaikkien 

vaikeuksien keskellä Jumala näyttää, kuinka hän antaa sinulle rohkeuden ja voiman, mitä sinä tarvitset. Erilaisten ko-

ettelemusten kautta, mitä sinä joudut käymään läpi, toiset ihmiset näkevät, että Jumala on todellinen ja sinun uskosi 

Häneen on todellista, sinä rakasta Jumalaa yli kaiken. 

 

Kuva 4 

Abraham rakasti ja totteli Jumalaa, vaikka mieli oli varmasti murheellinen ja kivulias. Aamulla heti noustuaan Abraham 

satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijaa sekä poikansa Iisakin sekä tietysti polttopuita uhraamista varten. Raa-

mattu ei kerro, minkä ikäinen Iisak tuolloin oli, mutta pieni lapsi hän ei enää ollut, vaan kenties nuori mies. Abraham 

kertoi Iisakille ja palvelijoille, että Jumala käski heidän mennä Morian maahan, vuorelle, uhraamaan, sinne matka sinne 

kesti kolme päivää. Kun he saapuivat lähelle sitä Jumalan ohjeistamaa paikkaa, Abraham sanoi palvelijoilleen: 1. Moos. 

22:5 Abraham otti vain Iisakin mukaansa, eikä kertonut vielä kenellekään, että hänen pitää uhrata Iisak. Miksi Abraham 

sitten sanoi palvelijoille, että menemme rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne? Jos Jumala tahtoi Iisakin polt-

touhriksi, kuinka Iisak vois tulla siltä reissulta takaisin? Valehteliko Abraham palvelijoille? Hänhän oli menossa uhraa-

maan poikansa. Abraham uskoi, että Jumala kykenee herättämään Iisakin kuolleista, sen jälkeen, kun hän on uhrannut 

hänet. (Hepr. 11:17–19) 

 

Kuva 5 

Abraham antoi polttopuut Iisakin kannettavaksi ja otti itse tulen ja veitsen mukaansa, jotta uhraaminen onnistuisi.  

Abraham ja Iisak, isä ja poika, kulkivat yhdessä eteenpäin, kunnes Iisak kysyi isältään: ”Tässä on tuli ja puut, mutta 

missä on karitsa polttouhriksi?” Mitä Aabraham vastasi pojalleen? Jae 8. Nuo sanat osoittivat, että Abraham uskoi 

Jumalaan. Jumala oli antanut hänelle uskon ja rohkeuden tähän erityisen vaikeaan koettelemukseen. Hän pystyi luot-

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

 

Sinäkin tarvitset uskoa ja rohkeutta vaikeissa tilanteisessa ja koettelemuksissa. Mitä se usko olikaan? Hepr. 11:1 Menet 

uskossa eteenpäin, luottaen Jumalaan, vaikket yhtään näe etkä ymmärrä, mitä tuleman pitää. Jumala yksin voi vaikut-

taa sinussa uskon ja antaa rohkeuden mennä eteenpäin. Hän todella tahtoo sen tehdä. Tahdotko sinä olla kuuliainen 

Jumalan tahdolle, tottele hänen käskyjään, vaikeissa tilanteissakin? 

 

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

joka Jumala heille osoitti. Abraham rakensi alttarin ja latoi polttopuut alttarille. En tiedä, juttelivatko isä ja poika silloin 

mitään. Seuraava asia, mitä Raamatussa kerrotaan, on… 

 

Kuva 6  

…että Abraham sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille puiden päälle. Ehkä Abrahamilta valui kyyneleet, ehkä hän 

kertoi, kuinka Hän rakastaa Iisakia, mutta kuinka hän rakastaa vielä enemmän Jumalaa. Hän oli valmis luopumaan 

rakkaimmastaan Jumalalle. Jumala oli käskenyt hänen uhrata Iisak, vaikkei hän tiennyt, mitä Jumala oikein meinasi, 

mutta hän tiesi, että Jumala tahtoo vain parasta, ja sen tähden hän voi uskossa mennä eteenpäin. Miltä Iisakista on 

tuntunut, sitä emme tiedä. Ehkä hän vain sulki silmänsä ja ehkä rukoili. Ainakin hän alistui isänsä tahtoon, eikä vastus-

tellut. Kun Abrahamilla oli jo veitsi kädessä, kuului ääni: ”Abraham, Abraham!” Kuka puhui? – Herran enkeli.  Abraham 

vastasi, että tässä olen. Silloin enkeli sanoi: jae 22:12 Jumala ilmoitti, että nyt hän näki, että Abraham todella rakasti 

ja kunnioitti Jumalaa. Usko näkyi hänen teoissaan. Abrahamin toiminta kertoi hänen uskostaan Jumalaan. 

  

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

Kipeissä tilanteissa todella näkyy se, kehen sinä turvaat. Mutta myös arjessa sinun tekosi kertovat uskostasi. Näkyykö 

usko Jeesuksen sun elämässä? Näkevätkö toiset ihmiset sun elämästäsi sen, että Jeesus on elämäsi Herra? Jeesus tah-

too ohjata sinun sanojasi, tekojasi, unelmiasi, valintojasi, suhteistasi toisiin ihmisiin, käyttäytymistäsi yms. hänen tah-

tonsa mukaisesti. Kun sinä tahdot kulkea uskossa, seuraten Jumalan tahtoa ja luottaen hänen lupauksiinsa, se ei voi 

olla näkymättä elämästäsi. Saat elämälläsi kertoa Jumalasta ja hänen hyvyydestään toisille.  
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Kuva 7 

Jumala näytti Abrahamille ja Iisakille uuden uhrin, oinaan (pässin), jonka Abraham uhrasi poikansa sijasta. Kun Iisak 

seisoi alttarin ääressä, hän varmasti kiitti Jumalaa koko sydämestään, kun oinas oli kuollut hänen sijastaan.  

 

Kuva 8 

Samalla tavalla kuin se oinas kuoli Iisakin puolesta, Jeesus kuoli sinun puolestasi, ettei sinun tarvitse. Iisakin uhraami-

sessa ja Jeesuksen ristinkuolemassa on paljon yhtäläisyyksiä, vaikka välissä kului aikaa 2000vuotta.  Kertomus Iisakista 

onkin esikuva Jeesuksesta. Jumala luopui rakkaimmastaan, omasta pojastaan Jeesuksesta, kuten Abraham oli valmis 

luopumaan Iisakista. Jeesus ristiinnaulittiin samalle vuorelle, minne Abraham meni uhraamaan Iisakia. Jeesus kantoi 

itse ristiään Golgatalle, kuten Iisak kantoi polttopuita. Kuolemansa suhteen Jeesus alistui Isänsä tahtoon, kuten Iisak-

kaan ei vastustellut isäänsä. Jeesus oli kolme päivää haudassa ja nousi kuolleista, Abrahamin ja Iisakin matka uhraa-

maan kesti kolme päivää, sitten Abraham sai poikansa takaisin.  

 

Abraham sanoi, että Jumala katsoo karitsan uhriksi, tuolloin uhriksi Iisakin sijaan Jumala antoi sen oinaan. 2000 vuotta 

myöhemmin hän antoi Jeesuksen, jota sanotaan uhrikaritsaksi. Jeesus vuodatti verensä, jotta sinä saat anteeksi. Syn-

tien anteeksisaaminen ja pelastus on Jumalan lahja sinulle. Oletko muistanut kiittää häntä siitä? Jos et vielä ole saanut 

syntejäsi anteeksi, mutta tahtoisit voi rukoilla vaikka näin… Jeesuksen kanssa, voit uskossa mennä eteenpäin, lujasti 

luottaen Jumalaan, joka tahtoo parastasi! Hän on voimasi, rohkeutesi, apusi, lohdutuksesi, pelastajasi… ihan kaikkesi.  

 

Jumala myös vahvisti Aabrahamille lupauksen, että hän saa jälkeläisiä niin paljon kuin on taivaalla tähtiä, eli lukemat-

toman paljon. Ja että kerran tulee Jeesus, todellinen uhrikaritsa, joka on siunaukseksi jokaiselle maailman ihmiselle, 

joka häneen uskoo. Niin just on tapahtunut, joten meidänkin on turvallista mennä uskossa eteenpäin. Hepr. 11:1 
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Raamattuvisa – Valitse lauseeseen sopiva jatko… 

1. Abrahamin pojan nimeksi tuli… 
a. Jaakob 
b. Iisak 
c. Iiro 
d. Loot 

 
2. Iisakin syntyessä Abraham oli… 

a. 25-vuotias 
b. 55-vuotias 
c. 75-vuotias 
d. 100-vuotias 

 
3. Jumala käski Abrahamin… 

a. rakentaa pojalleen kestävä talo 
b. ostaa Iisakille paljon kameleita 
c. mennä vuorelle ja uhrata Iisak 
d. suojella ja varjella Iisakia pahalta 

 
4. Abrahamin mukaan uhraamismatkalle lähti… 

a. Iisak ja kaksi palvelijaa 
b. Iisak ja Saara-äiti 
c. vain Iisak 
d. Iisak, Saara-äiti ja kaksi palvelijaa 

 
5. Abrahamin usko näkyi siinä, että… 

a. hän toimi niin kuin itse tahtoi 
b. hän oli synnitön ihminen 
c. hän toimi niin kuin Jumala tahtoi, vaikkei 

ymmärtänyt miksi 
d. hän kävi joka sunnuntai kirkossa 

 
6. Usko on… 

a. viisautta ja tietoa 
b. mielikuvitusta 
c. todellisuutta, jota elät Jumalaan luottaen 
d. uhkarohkeutta 

 
7. Vaikeuksien kautta, opit… 

a. kuinka ilkeä Jumala on 
b. luottamaan yhä enemmän Jumalaan 
c. ettei kannata kuunnella Jumalaa 
d. että oma tahtosi on paras 

 
8.  Kun Iisak kyseli, missä on karitsa uhriksi, Abra-

ham vastasi… 
a. Jumala katsoo kylä itselleen karitsan  

polttouhriksi 
b. Minä uhraan sinut 
c. En tiedä, Jumala ei kertonut mitään 
d. Meillä on kova työ etsiä karitsa 

 
 
 

9. Vaikeisiin tilanteisiin, sinä saat uskon ja roh-
keuden… 
a. kun vain itse yrität kovasti uskoa ja olla 

rohkea  
b. Jumalalta 
c. jos ympärilläsi olevat ihmiset ovat roh-

keita 
d. jos olet ahkera koulussa 

 
10. Juuri ennen kuin Abraham uhrasi Iisakin, … 

a. Abraham kompastui 
b. Abraham luopui uskostaan Jumalaan 
c. Enkeli huusi Abrahamille ja käski, ettei po-

jalle saa tehdä mitään 
d. Jumala otti Iisakin luokseen 

 
11. Jumala tahtoo sinulle aina… 

a. pahaa 
b. kipua 
c. murhetta 
d. ainoastaan hyvää 

 
12. Abraham uhrasi Iisakin puolesta Jumalan 

osoittaman… 
a. oinaan 
b. linnun 
c. lehmän 
d. kasviksia 
 

13. Kuka kuoli sinun puolestasi, että sinä saat 
elää?  
a. Abraham 
b. Iisak 
c. Jeesus 
d. Saara 

 
14. Miten lause jatkuu: ”Usko on luja luottamus 

siihen, mitä toivotaan…”  
a. toimiminen sen mukaan, mitä näet. 
b. luottaminen siihen, mitä itse teet. 
c. ja hyvien tekojen tekemistä. 
d. ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. 
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Essi ja Elmeri         
- Ennen opetusta 

 

Elmeri: Moikka Essi! Mitäs oot tänään tehnyt? 

Essi: Moi! Kävin kaupalla vaan. 

Elmeri: Mitäs ostit? 

Essi: En mitään. Mä vein sinne tavaraa. 

Elmeri: Täh, eikös kaupasta yleensä osteta eikä sinne mitään viedä? 

Essi: Nytpä viedään. Siellä on se keräyspiste, mihin voi viedä hyväkuntoisia vaatteita, leluja ja pelejä, jotka 

annetaan vähävaraisten perheiden lapsille. Sellaisille, joiden vanhemmilla ei oo rahaa ostaa heille kunnon 

vaatteita eikä lelujakaan. 

Elmeri: Mitäs sä veit? 

Essi: Mä vein sen mun aika uuden, punaisen paidan, missä on hepan kuva ja Frozen -elokuvan. 

Elmeri: Miten se voi olla mahdollista? Sä oot aina puhunut, että ne on sulle kaikista tärkeimmät asiat, 

etkä ikinä halua luopua niistä.  

Essi: Niin onkin, mä tykkään niistä ihan hirveästi.  

Elmeri: Miksi sä sitten luovut niistä? 

Essi: Eihän mun pakko olisi, mutta äiti kertoi, että on monia lapsia, joilla ei oo oikein mitään ja mulla on 

vaatteita ja leluja, vaikka kuinka paljon. Mä sit koin, että mä haluun antaa tärkeimmät jollekin, joka niistä 

ilahtuu suuresti. 

Elmeri: Mä en pystyis tuohon. Mä en ikinä luopuis mun elokuvista ja enkä peleistä, enkä varsinkaan mun 

uusista farkuista. 

Essi: Ei luopuminen oo mullekaan helppoa... Mä oon rukoillutkin, että Jeesus auttas mua, että mä oisin val-

mis luopumaan, jos siitä on apua ja iloa jollekin toiselle. 

Elmeri: Hei, mut nyt on taas aika kuunnella raamattuopetus.  
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Essi ja Elmeri         

- Opetuksen jälkeen 
 

Elmeri: Huh, huh! Tänään kyllä kuultiin aikamoisen hurja kertomus.  

Essi: Abraham joutui kovaan koetukseen, kun hänen piti olla valmis luopumaa omasta rakkaasta pojastaan.  

Elmeri: Mietipä oikeesti, että Abraham oli valmis luopumaan rakkaimmastaan, jonka syntymääkin oli 

odottanut jo vuosikymmeniä. Hän tahtoi olla kuuliainen Jumalalle, vaikkei se varmasti ollut helppoa. 

Essi: Onneksi Jumala kuitenkin antoi sen pässin uhrattavaksi Iisakin sijaan.   

Elmeri: Niinpä! Jumala ei tahdo koskaan mitään pahaa, ainoastaan parasta.  

Essi: Kaikista hienointa on, että Jumala itse luopui kaikista tärkeimmästään ja rakkaimmastaan meidän täh-

temme, jotta saamme anteeksi ja voimme uskossa mennä eteenpäin Jumalan kanssa, aina taivaaseen asti.  

Elmeri: Tässä Iisakin uhraamisjutussa oli tosi paljon asioita, mitkä kertoi meille myös Jeesuksesta.  

Essi: Jumala on kaiken suunnitellut ja tehnyt niin tarkasti ja ihmeellisesti.  

Elmeri: Totta! Mäkin oon aivan hämmästyksissäni kaikesta siitä, mitä Raamatusta saamme kuulla.  

Essi: Kovin pieneltä myös tuntuu nää mun omat luopumiset sen rinnalla, mitä Jumala on tehnyt. Mut on-

neksi silti Jumala välittää musta.    

Elmeri: Niin, ei Jumalan rakkaus oo kiinni siitä, mitä me teemme, vaan Jumala itse vaikuttaa meissä 

myös hänen tahtonsa mukaisia tekoja, kuten nyt vaikka omasta luopumista toisten tähden.  

Essi: Just niin! Mahtavaa, että pelastus, syntien anteeksisaaminen on meille ilmainen lahja, mutta kyllä mä 

rukoilen, että usko Jeesuksen voisi näkyä mun elämän kautta myös toisille.  

Elmeri: Mäkin todella rukoilen, että voisin kulkea uskossa eteenpäin, luottaen Jumalaan vaikeissakin ti-

lanteissa ja toimia Jumalan tahdon mukaan silloinkin, kun en yhtään ymmärrä Häntä.  

Essi: Mahtavaa, että saadaan oikeesti luottaa, että Jumala tekee niin kuin on sanonut. 

Elmeri: Joo, ja silloin on turvallista mennä eteenpäin luottaen Jumalan lupauksiin.  

Essi: Aamen, sanon minä! 

Elmeri: Mut hei, mäkin taidan lähteä katsomaan, mitä voisin antaa keräykseen niille vähävaraisten per-

heiden lapsille…  

Essi: Hyvä sinä! Nähdään taas toisen kerran! 

 

 

 

 

 


