
Abrahamin kutsuminen

1. Moos. 11:27-12:20, 15:1-7 

- Luota Herraan! -8

Ur oli vauras kaupunki; oli hyvinvointia, sivistystä ja mukavuuksia. Kaupungin merkittävin rakennus oli suuri 
temppeli, jossa palvottiin epäjumalaa. Myös kaupungissa asuva mies nimeltä Terah perheineen oli epäju-
malanpalvelija. Hänellä oli poika nimeltä Abram, jonka nimen Jumala muutti myöhemmin Abrahamiksi, 
joten kutsumme häntä Abrahamiksi. Jumala kutsui Abrahamia sanoen: 1. Moos. 12:1 Jumala kehotti Häntä 
lähtemään liikkeelle, mutta ei kertonut tarkemmin, mihin piti mennä. Abraham luotti, että Jumala vie peril-
le, vaikkei tiennyt, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Hän oli kuuliainen, valmis jättämään tutut kuviot, luopu-
maan monista mukavuuksista ja seuraamaan Jumalan kutsua. Epäjumalanpalvelijasta tuli elävän Jumalan 
palvelija; Hän antoi koko elämänsä Jumalan johtoon.

Abrahamin tavoin sinäkin saat luottaa Jumalaan; Hänen huolenpitoonsa ja johdatukseensa. Kun Hän kut-
suu sinua tekemään jotain tai lähtemään jonnekin, Hän itse on kanssasi. Vaikka joutuisit jättämään tutut 
ja turvalliset asiat ja vaikka et tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Hän pitää huolen. Hän tietää tulevai-
suuden, mutta meille Hän paljastaa sitä vain askel kerrallaan ja opettaa luottamaan. Katsotaanpa Jes. 26:4  
Niin kuin Abraham tuhansia vuosia sitten luotti Jumalaan, saat sinäkin luottaa. Jumala oli Aabrahamin 
turva ja Hän on sinun turvasi. 

Myöhemmin Abrahamin isä, Terah, päätti lähteä Urista 1000 kilometrin päässä olevaan Harranin kaupun-
kiin. Matkaan lähti myös Abraham ja hänen vaimonsa Sarai, jonka nimen Jumala muutti myöhemmin Saa-
raksi, sekä Loot, Abrahamin veljenpoika. Kenties mukana oli myös palvelijoita sekä omaisuutta, telttoja, 
karjaa, mitä tarvitsivat. Harran ei ollut vielä siinä maassa, jonka Jumala Aabrahamille oli tarkoittanut, mutta 
Jumala johdatti eteenpäin. Abraham ei lähtenyt heti jatkamaan matkaa, vaan huolehti vanhasta isästään 
aina hänen kuolemaansa asti. Omasta perheestä huolehtiminen ei saa meilläkään jäädä koskaan Juma-
lan kutsun ja tehtävän alle. Jumala tahtoo, että pidämme huolen läheisistämme. Kun Abrahamin isä kuoli 
205-vuotiaana, Abraham lähti taas matkaan. 

Kun Jumala käski Aabrahamin lähteä uuteen maahan, Hän antoi Aabrahamille myös lupauksia: (LAITA LU-
PAUKSET NÄKYVIIN) Jumala lupasi oman maan, jota kutsumme Israeliksi. Hän lupasi myös suuren kansan: 
eli paljon, paljon jälkeläisiä, vaikka Abrahamilla ja Saaralla ei vielä tuolloin ollut yhtään lasta ja he olivat 
jo vanhoja. Näytti siltä, etteivät he koskaan edes saisi lapsia. Jumala lupasi myös siunata Aabrahamia ja 
että hänen nimensä tulisi olemaan suuri eli, että hänestä tulisi hyvin tärkeä mies. Jumala lupasi myös, että 
Aabrahamin saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Nimittäin Abrahamin lapsesta, 
lastenlapsista, lastenlastenlapsista jne. muodostui Israelin kansa, jonka keskuuteen aikanaan syntyi Jeesus, 
Jumalan lupaama pelastaja. Jokainen ihminen, kaikkialla maailmassa, joka uskoo Jeesukseen, on osallinen 
Jumalan siunauksesta, Jeesuksesta ja Hänen antamasta anteeksiantamuksesta, turvasta, ilosta, rauhasta, 
taivaasta. Niin kuin kohtamme sanoi: Jes. 26:4 Kaikille ihmisille kaikkina aikoina todellinen turva on Jeesuk-
sessa. Hän on ikuinen kallio, ikuisesti kestävä. Hän ei muutu eikä katoa, siksi Jumalaan kannattaa luottaa.

Kun Abraham pääsi Jumalan lupaamaan maahan, hän kiitti Jumalaa, joka pitää lupauksensa. Abrahamilla 
oli kuitenkin hetkiä, jolloin hän ei luottanut Jumalaan. Kerran tuli nälänhätä. Pystyisikö Jumala pitämään 
Abrahamista huolen, vaikka ei ollut ruokaa? Kyllä, mutta Abraham lähti Egyptiin, jossa oli ruokaa. Se ei 
kuitenkaan ollut se maa, jonka Jumala oli hänelle luvannut. Abraham joutui ongelmiin. Vaimonsa Saara oli 
hyvin kaunis. Abraham pelkäsi, että Egyptin miehet tappavat Abrahamin ja ottavat Saaran itselleen. Niinpä 
hän käski Saaran sanoa, että hän on Abrahamin sisko. Mutta kun Egyptin kuninkaalle paljastui, että Abra-
ham oli valehdellut, hän oli hyvin, hyvin vihainen ja lähetti Abrahamin kiireesti takaisin kotiin, pois Egyptis-
tä. Toisinaan Aabraham luotti Jumalan, toisinaan ei; hän oli jopa valmis huijaamaan. 

OPETUS

“Ajasta aikaan luottakaa Herraan, sillä Herrassa on turva, 

Herra on ikuinen kallio.” Jes. 26:4



Välillä minun ja sinunkin on vaikea luottaa Jumalaan. Voi olla, että luotat Jumalan varjelevan sinua liiken-
teessä, mutta et luotakaan, että Hän auttaa koulussa matikan kokeissa ja siksi koet houkutusta luntata. 
Joudut tekemään valinnan, luotatko Jumalan auttavan, kun toimit oikein ja rehellisesti vai valitsetko pelk-
kää murhetta aiheuttavan huijaamisen tien. Muista, että Jumala on myös valmis antamaan anteeksi ja 
palauttamaan sinut luoksensa, kun väärän valinnan jälkeen tunnustat, että mönkään meni. Niin tapahtui 
Abrahamillekin. Abrahamin oli eläessään monta kertaa valittava, luottaisiko hän Jumalaan, jonka suunnitel-
mat ovat parhaat vai valitsisiko oman tien, joka olisi lopulta kuitenkin murheen tie.

Abraham myös kapinoi Jumalaa vastaan, kun Jumala ei ollut antanut hänelle edes yhtä lasta, vaikka oli 
luvannut tehdä hänestä suuren kansan. Nyt hän oli jo vanha mies. Eräänä yönä Jumala vei hänet ulos ja 
sanoi: ”Katso taivaalle ja laske tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi 
määrä.” 1. Moos. 15:5. Pystytkö laskemaan montako tähteä on taivaalla? Et, niitä on lukematon määrä; niin 
paljon ettei niitä voi laskea. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, että hän todellakin saa paljon jälkeläisiä, 
vaikkei hänellä vielä ollut yhtään.  Raamattu kertoo, että Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Vanhurskas 
on Jumalalle kelpaava, Jumalan hyväksymä. Kun Abraham luotti Jumalaan, hän kelpasi Jumalalle. Ei hänen 
omien tekojensa tai viisautensa tähden, vaan uskomalla Jumalaan. Samoin sinäkin kelpaat Jumalalle juuri 
sellaisena kuin olet, Jeesuksen tähden. Uskomalla Jeesukseen saat syntisi anteeksi ja olet Jumalalle kelpaa-
va, vanhurskas.

Vuodet vierivät eikä Abrahamille ja Saaralle syntynyt lasta. Saara käski Aabrahamia ottaa hänen orjatta-
rensa Hagar toiseksi vaimoksi, jotta Hagar voisi synnyttää pojan. Se ei ollut Jumalan mielen mukainen asia, 
mutta Hagarille ja Abrahamille syntyi suloinen poika, Ismael. Sen myötä tuli kuitenkin paljon ongelmiakin. 
Myöhemmin Jumala muistutti ja rohkaisi jälleen Abrahamia, että kyllä Saara synnyttää pojan. Hän naurahti 
ajatellessaan, että voiko hänelle, joka on jo 100-vuotias, vielä syntyä poika ja voiko 90-vuotias Saara syn-
nyttää. Jumala kuitenkin piti lupauksensa. Jumalan lupauksiin voit aina luottaa, vaikka kestäisi kuinka kauan 
tahansa ennen kuin ne toteutuvat. Hän on ikuinen turvasi.  Jes. 26:4 

MUUTA
Havaintovälineet:
Käytä flanelloja tai etsi kuvat esim. www.freebibleimages.org -sivustolta. 
Muita kuvia/esineitä voit käyttää sen mukaan, kun itseltäsi löytyy tai on mahdollista hankkia. 
Peruskuvat (Jumala, synti, Jeesus, pelastus, taivas) tulostettavissa www.ilosanomalapsille.net -sivustolta. 

Raamatunlause: 
Tulosta erilliselle paperille tai PowerPointteja käyttäessä laita vaikka omalle dialle, jotta se on lasten kanssa 
luettavissa yhdessä aina, kun se opetuksessa mainitaan - jotta se jäisi lasten mieleen. 

Esine/kuva johdannoksi ja lopetukseksi: kello 
Aloitus: Kello näyttää meille aikaa, se kulkee nopsasti eteenpäin, mutta mitähän voimme oppia Jumalasta, 
joka on meille ajan luonut. Selvitetäänpä sitä nyt.
Lopetus: Kello muistuttaa, että Jumalaan voimme luottaa aina. Jumala on turvamme tänään ja tulevina 
aikoina, ihan yhtä lailla kuin ennenkin. 

Pohdintakysymyksiä: 
Milloin sinun on helppo ja milloin vaikea luottaa Jumalaan? 
Mistä voit olla varma, että Jumala on aina luottamuksen arvoinen, eikä petä?

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jumalaa, että Hän on aina luotettava ja muuttumaton. Pyydä, että Jumala auttaisi sinua vaikeissakin 
tilanteissa luottamaan Häneen ja tekemään Jumalan mielen mukaisia valintoja. 


