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Abraham etsii pojalleen vaimon – 1. Moos. 24 – Jumala johdattaa
Kuvat: www.freebibleimages.org
Johdanto: Oletko miettinyt, että mistä voit tietää, mitä sinun tulisi milloinkin tehdä tai sanoa, tai mikä on oikea ratkaisu
jossain valinta kysymyksissä tai kenties sitä, miten pääsen taivaaseen? Kaikki ihmiset kysyvät tällaisia kysymyksiä joskus. Jotkut etsivät vastauksia ennustajilta ja horoskoopeilta tai pyrkivät vaikuttamaan tulevaisuuteensa ostamalla vakuutuksia tai tekemällä säästöjä. Mutta on olemassa yksi, elävä Jumala, jonka käsissä on elämämme päivät ja joka
tahtoo johtaa sinunkin elämääsi aivan tarkoin perille taivaaseen asti, jos vain annat hänen tehdä sen. Jumala lupaa:
Jer. 31:9. (näkyviin, ääneen)
Kuva 1
Abraham oli tullut vanhaksi ja hän ajatteli poikansa Iisakin tulevaisuutta. Iisakille piti löytää vaimo. Tuolloin vanhemmat
päättivät lapsensa naimisiinmenosta. Hän kutsui luokseen palvelijansa ja antoi tehtävän hakea pojalleen vaimo hänen
sukunsa luota. Tehtävä oli tärkeä, sillä palvelijan täytyi vannoa toimivansa niin kuin Abraham häntä pyysi. Miksi vaimoa
ei voinut ottaa lähempää, vaan piti mennä Abrahamin suvun luokse, 1000 km:n päähän? Abraham ei tahtonut ottaa
pojalleen vaimoa epäjumalanpalvelijoista, joita heidän alueensa ihmiset olivat, vaan oman sukunsa joukosta, jotka
palvelivat todellista Jumalaa.
Meidän taivaallisella Isällemme, Jumalalla, on myös sulle tehtävä, joka liittyy hänen poikaansa Jeesukseen. Jeesuksen
uskovana sinä olet Jumalan palvelija ja Jumala on antanut tehtävän kutsua ihmisiä Jeesuksen luokse, Jeesuksen omaksi.
Raamatussa puhutaan Kristuksen eli Jeesuksen morsiamesta, kun puhutaan seurakunnasta, eli Jeesuksen uskovista
ihmisistä. Jeesus on kuin sulhanen ja Jeesuksen uskovat yhdessä hänen morsiamensa.
Mutta Abrahamin palvelijan tuli hakea Iisakille morsian…
Kuva 2
Meille ei tässä kohtaa kerrota edes tämän Abrahamin palvelijan nimeä, eikä hän missään vaiheessa myöhemminkään
nosta itseään esille, vaikka onkin merkittävä henkilö asioiden etenemisen suhteen. Hän nimittäin teki sen, mitä Abrahamille vannoen lupasi ja Jumalan suunnitelmat menivät eteenpäin hänen kauttaan. Jumalan palvelijana ei ole merkityksellistä, millainen sinä olet, vaan millainen on Jumala, ketä sinä palvelet. Tärkeintä on, että Jumalan suunnitelmat menevät eteenpäin ja Jumala saa kunnian kaikesta. Sinua ja minua kutsutaan olemaan nöyriä ja kuuliaisia palvelijoita.
Abrahamin palvelija hieman epäröi, että entäpä jos yksikään tyttö ei sieltä tahdo lähteä Iisakille vaimoksi, entä sitten.
Abraham oli kuitenkin uskon mies ja rohkaisi palvelijaansa muistuttamalla, kuinka Jumala oli tähän asti heitä johdattanut, totta kai hän johdattaa tästä eteenkin päin. Siihen luottaen palvelija voi lähteä matkaan, että Jumala johtaa
asioita ja antaa Iisakille vaimon.
Kun Jumala kutsuu sinua palvelemaan ja tekemään erilaisia tehtäviä, ei ne aina tunnu hyvältä. Sinulla voi olla epävarmuutta, pelkoa ja paljon kysymyksiä, mutta se ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi vaihtaa paikka ja tehtävää. Ole siinä
ja tee sitä, mihin Jumala on sut kutsunut, kunnes Jumala johdattaa sinut toisiin tehtäviin tai toiseen paikkaan. Jumalan Pyhä Henki on apusi ja johdattajasi, ihan kaikessa.
Kuva 3
Abrahamin palvelija lähti pitkälle matkalle, luottaen Jumalan johdatukseen. Hän otti 10 kamelia ja rikkauksia mukaansa
sekä seuralaisia matkalle. Hän tuli Nahorin kaupunkiin, missä Abrahamin sukua asui. Hän pysähtyi sinne kaivolle. Oli
ilta, jolloin kaupungin naiset tulivat hakemaan vettä kaivolta. Palvelija pian näkisi paljon kaupungin naisia, mutta mistä
hän tietäisi, kuka niistä oli se, kenet Jumala oli tarkoittanut Iisakille vaimoksi? Hän rukoili ja pyysi Jumalalta johdatusta,
että Jumalan hyvä tahto voisi tapahtua. 1. Moos. 24:12–14 Palvelija rukoili Jumalan johdatusta.
Sinäkin saat rukoilla johdatusta ja ennen kaikkea sitä, että Jumalan tahto tapahtuisi kaikessa. Rukoile johdatusta sun
elämäsi arkiasioihin kotona, koulussa ja harrastuksissa sekä isompiin asioihin, kuten vaikka mihin ammattiin sun tulisi
opiskella ja millaista työtä tulet tekemään ja kenen kanssa Jumala tahtoo sun kenties menevän naimisiin, kun olet
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aikuinen. Rukoile johdatusta myös siihen, kuinka voit toimia Jumalan palvelijana ja kutsua ihmisiä Jeesuksen luokse.
Rukoile, että voisit rakastaa ihmisiä Jumalan antamalla rakkaudella ja saisit tilanteita, joissa voit kertoa Jeesuksesta.
Rukoile, että saisit oikeat sanat ja rohkeuden. Rukoile, että ihmiset haluaisivat kuunnella ja uskoisivat sen, mitä Raamattu sanoo. Jumala lupaa sinulle: Jer. 31:9. (näkyviin, ääneen)
Kuva 4
Tuskin oli palvelija ehtinyt rukoustaan rukoilla, kun kaivolle saapui kaunis Rebekka. Palvelija kiirehti hänen luokseen ja
pyysi vettä. Tyttö antoi vettä ja sanoi, että hän juottaa kamelitkin. Hei, tapahtui just niin kuin palvelija oli rukoillut!!
Kiitos Herralle! Tiedätkö, että kamelien juottaminen ei ollut pikkuhomma. Kamelit juovat paljon vettä ja niitä oli 10,
joten on voinut mennä jopa 800 litraa vettä ja aikaa siihen juottamiseen on voinut mennä lähes 3 tuntia. Rebekka, tuo
ulkoisesti kaunis nuori nainen, oli kaunis myös sisimmästään, sillä hän oli valmis palvelemaan vierasta ihmistä ja hänen
seuruettaan oikein kunnolla ihan pelkästä ystävällisyydestä.
Millainen mun ja sun sisin on, olemmeko valmiita palvelemaan vai ajattelemmeko vain itseämme. Rebekka varmasti
luotti Jumalan johdatukseen arkiasioissan ja oli valmis palvelemaan, kun tilanne tuli. Siihen Jumala meitäkin kutsuu.
Kuva 5
Palvelija tarkkaili Rebekkaa ja mietti, että onkohan hän juuri se, jonka Jumala on tarkoittanut. Kun kamelit oli juotettu,
palvelija antoi tytölle kultaisen nenärenkaan ja kaksi kultaista rannerengasta. Sitten hän kysyi, että kenenkä tytär Rebekka oli ja voiko heille tulla yöksi. Tyttö lupasi yöpaikan ja kertoi perheestään ja palvelija tajusi saapuneensa Abrahamin veljen perheen luokse, siis suoraan oikeaan osoitteeseen, minne pitikin tulla! Mitä hän teki ensimmäiseksi, kun
tajusi Jumalan todellakin johdattaneen häntä? Hän polvistui kiittämään Jumalaa. Muistatko sinä kiittää Jumalaa, kun
hän johdattaa sinua? Hänelle kuuluu siitä yksin kiitos ja kunnia, kun asiat etenevät, niin kuin Jumala tahtoo.
Rebekka juoksi kotiin ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Hänen veljensä Laban juoksi saman tien kaivolle vieraan luokse
hakemaan hänet ja koko seurueensa heille yöksi.
Kuva 6
Rebekan kotona palvelijalle annettiin ruokaa, mutta ennen kuin hän ryhtyi syömään, hän tahtoi kertoa asiansa, syyn,
miksi oli tullut ja miten Jumala oli johdattanut. Tärkeintä oli saada tehtyä se tehtävä, minkä Abraham oli antanut. Hän
kertoi olevansa Abrahamin palvelija ja kuinka Herra oli siunannut Abrahamia ja tehnyt hänet rikkaaksi. Hän kertoi
Abrahamin pojasta Iisakista, jolle koko omaisuus oli annettu ja kuinka hänen tehtävänsä oli nyt löytää Iisakille vaimo,
josta tulee siis Iisakin oma ja samalla kaiken omaisuuden jakaja. Hän kertoi, kuinka vaimoa ei saanut ottaa epäjumalanpalvelijoista ja siksi hän tuli tänne kauas Abrahamin suvun luokse. Puheillaan palvelija loi kaipuuta Abrahamin kotiin
ja sai heidät luottamaan Jumalan uskollisuuteen ja huolenpitoon ja johdatukseen.
(käytä peruskuvia) Jumalan palvelijana sinutkin on kutsuttu kertomaan ihmisille Isästä ja Isän kodista, eli Jumalasta
ja taivaasta. Jumala on kaiken luoja ja ylläpitäjä, joten omistaa kaiken ja on kaikista rikkain. Hän rakastaa ihmistä ja
tahtoo jokaisen luoksensa. Jeesuksen oma ei voi olla epäjumalanpalvelija, sillä Jumala vihaa kaikkea väärää, eikä synti
pääse hänen luokseen. Synti erottaa ihmisen Jumalasta. Jumalan luokse pääsee jokainen, joka uskoo Jeesukseen, joka
on ristinkuolemallaan sovittanut syntimme ja puhdistaa meidät synnistä. Jokainen Jeesuksen uskova on kuin hänen
morsiamensa, jolle on koti valmistettuna taivaassa. Kun kuljet rukoillen, Jumala johdattaa sua antaen sulle ymmärrystä
ja rakkautta kertoa näitä asioita toisille.
Kuva 7
Tahtoiko Rebekka lähteä Iisakille vaimoksi? Kyllä. Ensin asiaa kysyttiin kyllä Rebekan isältä ja veljeltä, kuten tuohon
aikaan asiaan kuului. He ymmärsivät, että kyse oli Jumalan suunnitelmasta ja olivat valmiit päästämään Rebekan matkaan. Rebekan veli ja äiti olisivat tahtoneet pitää Rebekan vielä jonkin aikaa kotona, sillä eihän he tienneet, näkisivätkö
enää koskaan, sillä Rebekka muuttaisi niin kauas. Palvelija ei siihen suostunut, vaan sanoi, ettei ollut syytä haaskata
aikaa, koska ratkaisu oli jo tehty. Siinä vaiheessa Rebekalta itseltään vasta kysyttiin, että tahtooko hän nyt heti lähteä
palvelijan matkaan. Rebekka vastasi: Tahdon.
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Kun sinä kerrot kaverille Jeesuksesta, voit kertoa, miksi sinä uskot Jeesukseen, olet hänen palvelijansa ja kuinka Jumala
on sua johdattanut. (peruskuvat) Sit kerrot Jumalasta, joka rakastaa. Synnistä, joka erottaa Jumalasta. Jeesuksesta,
joka antaa synnit anteeksi. Sun tehtäväsi on esittää myös kutsu kaverille: ”Tahdotko sinä uskoa Jeesuksen ja seurata
Häntä?” Sinä enkä minä voi ketään pakottaa uskomaan emmekä voi vaikuttaa kenessäkään uskoa Jeesukseen, mutta
tehtävämme on kutsua toisia Jeesuksen luokse. Jeesus vain voi vaikuttaa uskon ihmisen sydämessä. No, jos se sun
kaveri tai sä itse et vielä usko Jeesukseen, mutta tahtoisit, tahtoisit saada syntisi anteeksi ja seurata Jeesusta, miten se
tapahtuu? Voit rukoilla, vaikka näin: ”Jeesus, kiitos, että rakasta minua. Anna syntini anteeksi, tahdon seurata sinua ja
päästä luoksesi taivaaseen.” Jeesus kuulee rukouksesi ja siihen vastaa.
Kuva 8

Kun Rebekka tahtoi lähteä Iisakin vaimoksi, matka Iisakin luokse alkoi. Matkalla hän sai varmasti kuulla palvelijalta lisää
Iisakista ja Abrahamista ja oppia tuntemaan heitä ja heidän elämäänsä paremmin. Hän pääsi sisälle heidän perheeseensä.
Kuva 9
Mutta vasta kun he saapuivat perille, Rebekka sai nähdä Iisakin kasvoista kasvoihin. Iisak otti Rebekan vaimokseen ja
sitten vietettiin heidän häitään.
Me Jeesukseen uskovina, ollaan matkalla Jeesuksen luokse. Nyt me saamme oppia tuntemaan Jeesusta ja Jumalaa
paremmin, kun luemme Raamattua ja kuuntelemme Jumalan palvelijoiden raamattuopetuksia. Mutta vasta sitten, kun
pääsemme taivaaseen, meidän uskomme vaihtuu näkemiseen, näemme Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Silloin alkaa
myös taivaallinen hääjuhla; me kaikki Jeesuksen uskovat olemme yhdessä seurakuntana Jeesuksen morsian ja saamme
olla aina Jeesuksen kanssa. Se on onnellisempaa ja parempaa kuin voit ikinä kuvitella. Jeesus, Pyhän Hengen kautta,
johtaa sinut perille taivaaseen asti. Hän lupaa sinulle: Jer. 31:9. (näkyviin, ääneen)
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Raamattuvisa – Lue kysymys ja valitse oikea vastausvaihtoehto
1. Mitä Abraham halusi löytää pojalleen?
a. uuden auton
b. vaimon
c. omakotitalon
d. ystävän
2. Kenelle Abraham antoi tehtävän etsiä Iisakille vaimo?
a. Iisakille itselleen
b. Abraham lähti matkaan itse
c. palvelijalleen
d. Abraham laittoi nettiin ilmoituksen
3. Minkä tehtävän Jumala on sinulle antanut?
a. kutsua ihmisiä Jeesuksen luokse
b. matkustaa pitkiä matkoja maailmalla
c. etsiä jännittäviä seikkailuja
d. ajatella vain itseäsi ja omia asioitasi
4. Miten Abraham rohkaisi palvelijaansa?
a. ei mitenkään
b. muistuttamalla, että palvelija on itse
viisas mies
c. sanomalla, että asiat kääntyvät lopulta
parhain päin.
d. kertomalla, kuinka Jumala on johdattanut tähän asti, ja toimii niin jatkossakin
5. Mitä palvelija teki, kun saapui kaivolle, jonne
saapui naisia kaupungista?
a. mietti, millä tavoin arpoisi Iisakille vaimon
b. itki epätoivoisena ja pelkäsi epäonnistuvansa
c. rukoili Jumalalta johdatusta
d. istui vaan hiljaa ja odotti
6. Mitä sinun kannattaa tehdä, kun et tiedä,
miten jossain asiassa pitäisi toimia?
a. kysy apua ennustajilta
b. rukoile johdatusta ja Jumalan tahdon
tapahtumista
c. luovuta koko homma ja vaivu epätoivoon
d. luota omaan järkeesi

7. Miten Jumala johdatti palvelijaa Iisakin
vaimon löytymisessä?
a. ei mitenkään
b. lähetti palvelijalle kirjeen, missä kertoi
Rebekan asuinpaikan
c. vastasi palvelijan rukoukseen lähettämällä Rebekan kaivolla antamaan hänelle ja kameleille vettä
d. palvelija kuuli äänen taivaasta, joka
kertoi, mitä hänen tulee tehdä
8. Mitä palvelija kertoi Rebekan perheelle?
a. Abrahamista ja hänen perheestään
sekä saamastaan tehtävästä ja Jumalan johdatuksesta
b. jännittävistä seikkailuista kameleiden
kanssa
c. siitä, kuinka suuri nälkä hänellä oli
d. itsestään, kuinka hyvä ja taitava hän
on
9. Mistä Jumala on kutsunut sinut kertomaan
toisille?
a. Siitä, kuinka hyvä ja taitava sinä olet
b. Jumalasta, synnistä, Jeesuksesta ja
kuinka voi uskoa Jeesukseen
c. tieteen uusimmista keksinnöistä
d. kaikesta masentavasta ja pelottavasta
10. Mitä Rebekalta kysyttiin?
a. Ei mitään
b. Tahtoiko hän heti lähteä Iisakin
luokse?
c. Paljonko pitää maksaa, että hän lähtee
Iisakille vaimoksi?
d. Milloin hän tulee käymään kotona?
11. Minne sinä olet matkalla Jeesuksen
uskovana?
a. et minnekään
b. avaruuteen
c. Jeesuksen luokse Taivaaseen
d. mummolaan
12. Miten jatkuu? Minä johdatan heitä…
a. kun he toimivat aina oikein
b. kun he ovat ystävällisiä
c. kun he luottavat omaan viisauteensa
d. kun he kulkevat rukoillen
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Essi ja Elmeri
- Ennen opetusta
Elmeri: Essi, tänään mulla on kerrottavana sulle oikein jymyjuttu!
Essi: Mikäs se sellainen on?
Elmeri: Mä sain Jeesukselta niin mahtavan ja yksityiskohtaisen rukousvastauksen, että oon ihan ihmeissäni ja onnellisempi kuin ikinä.
Essi: No, kerro lisää!
Elmeri: Sä tiedät, että mä oon ollu aika yksinäinen, naapurissakaan ei asu yhtään lapsia. Yksinäisyys on
ollut mulle aika rankkaa, vaikka onhan mulla sinut ystävänä. Mut kuitenkin…
Essi: Joo, mä ymmärrän tuon. En mä asu sun naapurissa ja mä luulen, että sä tarttet poikiakin kaverikses.
Elmeri: Joo. Ja mä oon rukoillut, että jos se on Jumalan tahto, hän antas mulle ihan naapuriin sellaisen
kaverin, joka uskois Jeesukseen ja sillä ois samat harrastuksetkin kuin mulla.
Essi: Pyysitkö vielä, että se tykkäis sammakoista ja suklaajäätelöstä, niin kuin sä?
Elmeri: Joo! Mä kyllä eka mietin, että voiko sellaisia pyyntöjä esittää. Mut sit mä aattelin, että kyllähän
mä voin Jeesukselle kertoa yksityiskohtaiset toiveenikin, sillä hän tietää ne jo kuitenkin. Ja toisekseen,
mä kyllä rukoilin, että tapahtuis Jumalan tahto, eikä mun tahto.
Essi: Nytkö sä sit oot saanut sellaisen kaverin, mitä pyysit?
Elmeri: Joo, todellakin! Meidän ihan lähinaapurit sai toiselta paikkakunnalta töitä ja muuttivat pois ja
nyt meille on tullut uudet naapurit.
Essi: Ja siinä perheessä on poika, joka uskoo Jeesukseen, tykkää sammakoista ja suklaajäätelöstä ja pelaa
sählyä. Aivan niin kuin sinäkin! Vai mitä?
Elmeri: Just niin! Eikö ole uskomatonta johdatusta, että juuri tuo perhe muutti just meidän naapuriin ja
mä en oo enää yksinäinen!
Essi: Kiitos Jeesukselle! Kiitos Elmeri, että kerroit tän jutun, sillä se rohkaisee muakin taas rukoilemaan.
Elmeri: Mikäs sun rukousaihe nyt on?
Essi: Mä haluaisin olla Jumalan palvelija, kertoa Jeesuksesta toisillekin, mutta en tiedä yhtään mitä mun
tulis tehdä tai sanoa. Kaipaisin Jumalan johdatusta ja apua siihen.
Elmeri: Kyllä Jumala sua johdattaa, niin kuin muakin, ihan varmasti. Mäkin rukoilen sun puolesta, mut
kuunnellaan nyt raamattuopetus.
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Essi ja Elmeri
- Opetuksen jälkeen
Elmeri: Hmm. Aikamoisen tarkkaa johdatusta sai kokea myös tuo Abrahamin palvelija!
Essi: Todellakin! Hän uskalsi rukoilla ja pyytää aivan yksityiskohtaista johdatusta.
Elmeri: Kyllä Jumala on ihmeellinen, kun Hän johdattaa meitä, kun kuljemme rukoillen!
Essi: Hän johdattaa meitä meidän arkiasioissa, perhekuvioissa ja elämämme isoissakin valinnoissa.
Elmeri: Joo, mut sä taisit saada myös vinkkejä siihen, miten sä voit kertoa Jeesuksesta toisille.
Essi: Kylläpä kyllä! En ois uskonut, että tällaisesta kertomuksesta apua siihen saa. Mut niin vaan tässäkin
meitä johdatettiin.
Elmeri: Niinpä! Jumalalla on meille erilaisia tehtäviä, missä hän tahtoo meitä käyttää. Mut mitkäs vinkit
sulle nyt mieleen jäi?
Essi: No, ekaksi ainakin se, että tärkeää on se, että saan olla Jumalan palvelija tällaisena kuin oon, vaikka
välillä olisin epävarma ja mulla olisi vaan pelkkiä kysymyksiä. Jospa vaan aina olisin valmis palvelemaan toisia, enkä ajattelis vain itseäni. Jumala kyllä mua käyttää hänen tehtävissään.
Elmeri: Jumala avaa myös niitä tilanteita, missä voit kertoa kaverille Jeesuksesta. Multa ainakin yksi kaveri just kysyi, että miksi mä kuuntelen raamattuopetuksia ja silloin mä sain kertoa hänelle Jeesuksesta.
Essi: Mäkin jännityksellä odotan, millaisia tilanteita mulle avautuu. Voisin kertoa kavereille siitä, miksi mä
uskon Jeesukseen ja miten Jeesus on vastannut mun rukouksiin ja johdattanut mua.
Elmeri: Ja sit voit kertoa, miten mahtava ja rikas Taivaan Isä meillä on. Ja siitäkin, kuinka synnit saa anteeksi uskomalla Jeesukseen.
Essi: Unohtamatta sitä, että vaikka Jeesus yksin voi uskon vaikuttaa, niin mun tehtävä on olla kutsumassa
ihmisiä Jeesuksen luokse.
Elmeri: Niinpä! Ja täällä elämässä saamme sit kulkea yhdessä kohti taivasta ja oppia tuntemaan paremmin Jeesusta ja Jumalaa! Ja kerran saamme olla Jeesuksen luona taivaassa.
Essi: Se oli muuten varmaan aika ihmeellinen hetki, kun ne Rebekka ja Iisak kohtasivat toisensa. Mutta
kuinka paljon mahtavampi onkaan se hetki, kun me näemme Jeesuksen!!
Elmeri: Se on jotain niin upeaa, ettei me voida sitä vielä ees ymmärtää.
Essi: Siitä voimme nyt vielä vain unelmoida; sillä nyt on aika rukoilla ja elää Jumalan palvelijana mahdollistamassa sitä, että mahdollisimman moni olisi kerran taivaassa.
Elmeri: Jeps, sitä rukoilemme, että Jumalan tahto saa siinä tapahtua, että miten me voimme kutsua ihmisiä taivaan mahtaviin juhliin!
Essi: Kiitos Jeesus, että johdatat meitä, kun me kuljemme rukoillen!

