
Abraham ja Iisak

1. Moos. 21:1–7, 22:1–19 

- Uskossa eteenpäin! -9

Aabraham ja Saara saivat pojan juuri silloin, kun Jumalan aika oli; Aabraham oli tuolloin 100v ja Saara 
90v. Poika sai nimekseen Iisak. Raamattu ei kerro Iisakin lapsuudesta paljoakaan, mutta uskon Abraha-
min kertoneen pojalleen Jumalasta ja ohjanneen häntä uskomaan Jumalaan. Iisakille tuli jo lapsuudessa 
tutuksi uhraaminen.  Hän varmasti useammankin kerran näki, kuinka isänsä rakensi alttarin, jonka päälle 
hän laittoi polttopuita, sytytti tulen ja uhrasi virheettömän karitsan. Abraham varmasti kertoi pojalleen 
Jumalan ohjeet uhraamiseen, siihen, miten Jumalaa voi lähestyä. Syntihän erottaa Jumalasta ja syntien 
anteeksisaamiksesi on vuodatettava verta; jonkun täytyy kuolla toisten tähden. Uhrin palaessa he kiittivät 
Jumalan, että heidän syntinsä on annettu anteeksi. Nykyään ei enää uhrata eläimiä, sillä ne olivat vain esi-
kuvia oikeasta, todellisesta uhrista, Jeesuksesta. Kun Jeesus uhrasi itsensä ristillä syntiemme tähden, kuoli 
puolestamme, se riittää. Jeesus vuodatti verensä, ei ainoastaan meidän syntiemme, vaan myös Abrahamin 
ja Iisakin syntien tähden. Siksi jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa syntinsä anteeksi ja yhteyden Jumalaan.

Iisakin kasvettua jo nuoreksi mieheksi, Jumala sanoi Aabrahamille: 1. Moos. 22:2. Jumala koetteli Abraha-
mia, uskoisiko ja tottelisiko hän Jumalaa vai ei. Abraham valitsi totella. Hän oli valmis luopumaan rakkaim-
mastaankin Jumalalle. Aabraham uskoi Jumalan toimivan hänen parhaakseen, vaikkei  se ollut aina helppoa 
eikä hän ymmärtänyt, miten se tapahtuu. Jumala ja Hänen tahtonsa oli kaikista rakkain.

Onko Jumala ja Hänen tahtonsa sinulle kaikista rakkain? Jumala tahtoo sinunkin menevän uskossa eteen-
päin, vaikka et itse ymmärrä etkä näe, mitä tuleman pitää. Katsotaanpa, mitä Hepr. 11:1 sanoo. Usko on 
niin luja luottamus Jumalaan, että se on todellisuutta, vaikka et vielä näkisikään Jumalan lupausten toteu-
tumista. Jumala itse opettaa sinua luottamaan, että Hän tahtoo sinulle parasta ja rakastaa sinua silloinkin, 
kun sallii elämääsi kipua ja tuskaa. Vaikeudet saavat sinut tarvitsemaan yhä enemmän Häntä. Kun käyt 
läpi vaikeita asioita Jumalan avulla, toisetkin näkevät, että Jumala on todellinen ja sinun uskosi Häneen on 
todellista; rakastat Jumalaa yli kaiken.

Abraham rakasti ja totteli Jumalaa, vaikka mieli oli varmasti murheellinen. Aamulla heti noustuaan hän 
satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijaa sekä poikansa Iisakin sekä tietysti polttopuita uhraamista 
varten. Hän kertoi Iisakille ja palvelijoille, että Jumala käski heidän mennä Morian maahan, vuorelle, uhraa-
maan. Matka sinne kesti kolme päivää. Kun he saapuivat lähelle sitä paikkaa, Abraham sanoi palvelijoilleen: 
1. Moos. 22:5 Abraham otti mukaansa vain Iisakin. Hän ei kertonut kenellekään, että hänen pitää uhrata Ii-
sak, sen sijaan sanoi menevänsä yhdessä Iisakin kanssa rukoilemaan ja palaavansa takaisin. Mutta voisiko Ii-
sak tulla siltä reissulta takaisin? Abraham uskoi Jumalan kykenevän herättämään Iisakin kuolleista, kun hän 
on ensin uhrannut hänet.  Iisak kantoi polttopuut ja Aabraham tulen ja veitsen. Isä ja poika kulkivat yhdessä 
eteenpäin, kunnes Iisak kysyi: 1. Moos. 22:7,8 Jumala antoi Aabrahamille uskon, että Jumala hoitaa asiat 
hyvän tahtonsa mukaisesti. Iisak taas luotti isäänsä, että asia on hoidossa ja he jatkoivat matkaa yhdessä. 

Mekin tarvitsemme uskoa ja rohkeutta vaikeissa tilanteisessa ja koettelemuksissa. Mitä usko olikaan? Hepr. 
11:1 Menet eteenpäin uskossa, toimien Jumalan tahdon mukaan ja Jumalaan luottaen, vaikket näe etkä 
ymmärrä, mitä tuleman pitää. Jumala vaikuttaa sinussa uskon ja luottamuksen; antaa rohkeuden mennä 
tuntemattomaan. Tahdotko sinä olla kuuliainen Jumalalle ja elää uskoasi todeksi vaikeissa tilanteissakin?

Mitä edemmäs matka jatkui, sitä vaikeammalta Abrahamista varmasti tuntui. Päästyään perille Abraham 
rakensi alttarin ja latoi polttopuut siihen. Hän sitoi poikansa ja pani hänet alttarille puiden päälle. Ehkä 
Abrahamilta valuivat kyyneleet, ehkä hän kertoi, kuinka hän rakastaa Iisakia, mutta kuinka hän rakastaa 
vielä enemmän Jumalaa. Miltä Iisakista tuntui, sitä emme tiedä. Ehkä hän vain sulki silmänsä, ehkä rukoi-

OPETUS

“Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, 

ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.” Hepr. 11:1 (KR38)



li. Ainakin hän suostui isänsä tahtoon eikä vastustellut. Kun Abrahamilla oli veitsi jo kädessä, kuului ääni: 
”Abraham, Abraham!” Kuka puhui? – Herran enkeli. Abraham vastasi: ”tässä olen.” Silloin enkeli sanoi: 1. 
Moos. 22:12 Jumala kertoi, että hän näki Abrahamin todella rakastavan ja kunnioittavan Jumalaa. Usko 
näkyi hänen teoissaan; hän toimi uskonsa mukaan.

Jumala ei koskaan tahdo sinulle mitään pahaa, ainoastaan hyvää, vaikka sinusta joskus tuntuu pahalta. 
Vaikeissa tilanteissa todella näkyy, keneen sinä uskot ja luotat. Myös arjessa tekosi kertovat uskostasi. Nä-
kevätkö toiset ihmiset elämästäsi sen, että Jeesus on Herrasi, elämäsi turva? Jeesus tahtoo ohjata sanojasi, 
tekojasi, unelmiasi, valintojasi, suhteitasi toisiin ihmisiin, käyttäytymistäsi, koko elämääsi. Kun kuljet uskos-
sa, seuraten Jumalan tahtoa ja luottaen Hänen lupauksiinsa, se ei voi olla näkymättä sinusta. Saat elämäl-
läsi kertoa Jumalasta ja Hänen hyvyydestään toisille. 

Jumala näytti uuden uhrin, oinaan, pässin, jonka Abraham uhrasi poikansa sijasta. Kun Iisak seisoi alttarin 
ääressä, hän varmasti kiitti Jumalaa koko sydämestään, että oinas kuoli hänen sijastaan. Samoin kuin oinas 
kuoli Iisakin puolesta, Jeesus kuoli sinun puolestasi, ettei sinun tarvitse. Iisakin uhraamisessa ja Jeesuksen 
ristinkuolemassa on paljon yhtäläisyyksiä. Kertomus Iisakista onkin esikuva Jeesuksesta. Jumala luopui rak-
kaimmastaan, omasta pojastaan Jeesuksesta, kuten Abraham oli valmis luopumaan Iisakista. Jeesus ristiin-
naulittiin samalle vuorelle, minne Abraham meni uhraamaan Iisakia. Jeesus kantoi itse ristiään Golgatalle, 
kuten Iisak kantoi polttopuita. Kuolemansa suhteen Jeesus suostui Isänsä tahtoon, aivan kuten Iisak, Hän 
ei myöskään vastustellut isäänsä. Jeesus oli kolme päivää haudassa ja nousi kuolleista; Abrahamin ja Iisakin 
matka uhraamaan kesti kolme päivää, sitten Abraham sai poikansa takaisin. 

Abraham sanoi, että Jumala katsoo karitsan uhriksi; tuolloin Jumala antoi oinaan. 2000 vuotta myöhemmin 
Hän antoi Jeesuksen, jota sanotaan uhrikaritsaksi. Tänäänkin on aihetta kiittää, että Jeesus on kuollut puo-
lestasi, jotta sinä saat elää. Jeesuksen kanssa saat rohkeasti mennä uskossa eteenpäin, luottaen lujasti Ju-
malaan, joka tahtoo parastasi! Hän on voimasi, rohkeutesi, apusi, lohdutuksesi, pelastajasi… ihan kaikkesi. 
Jumala vahvisti Abrahamille vielä lupauksen, että hän saa jälkeläisiä niin paljon kuin on taivaalla tähtiä. Ja 
että kerran tulee Jeesus, todellinen uhrikaritsa, joka on siunaukseksi jokaiselle, joka häneen uskoo. Juuri niin 
tapahtui, joten sinunkin on turvallista mennä uskossa eteenpäin. Hepr. 11:1 

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. 

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: tummat aurinkolasit
Aloitus: Aurinkolasit on hyvät aurinkoisella säällä, mutta pilvisenä tai pimeänä päivänä ne pimentävät 
pahasti. Elämässä voi joskus tuntua, ette näe kunnolla tai et yhtään eteesi, mutta silloinkin voit mennä 
rohkeasti eteenpäin. Miten se on mahdollista? 
Lopetus: Tummat aurinkolasit muistuttavat, että vaikket itse näe selkeästi etkä ymmärrä, mitä tuleman 
pitää, saat uskossa mennä eteenpäin, luottaen hyvään Jumalaan, joka näkee tulevaisuutemme kirkkaasti. 

Pohdintakysymyksiä: 
Mitä sinulle merkitsee uskossa eläminen, se ettet näe, mitä tuleman pitää, vaan voit vain luottaa 
Jumalaan? Millaisissa tilanteissa on vaikea usko, että Jumala toimii sinun parhaaksesi?

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jumalaa, että Hän tahtoo aina parastasi. Rukoile, että Jumala vaikuttaa sinussa lujaa luottamusta 
Häneen, silloinkin kun et näe etkä ymmärrä, mitä Jumala aikoo. 


