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Abraham oli tullut vanhaksi ja hän ajatteli poikansa Iisakin tulevaisuutta. Iisakille piti löytää vaimo. Hän 
kutsui luokseen palvelijan ja antoi tehtävän hakea pojalleen vaimo hänen sukunsa luota. Meidän taivaalli-
sella Isällemme, Jumalalla, on tehtävä sinulle ja se liittyy hänen poikaansa Jeesukseen. Jeesuksen uskovana 
olet Jumalan palvelija ja Jumala on antanut tehtävän kutsua ihmisiä Jeesuksen luokse, Jeesuksen omaksi. 
Raamatussa puhutaan Jeesuksen morsiamesta, kun puhutaan seurakunnasta eli Jeesuksen uskovista ihmi-
sistä. Jeesus on kuin sulhanen ja kaikki Jeesuksen uskovat yhdessä ovat hänen morsiamensa. Abrahamin 
palvelija oli merkittävä henkilö Jumalan suunnitelmien toteutumisessa. Meille ei tässä kohtaa kuitenkaan 
kerrota edes hänen nimeänsä, eikä hän missään vaiheessa myöhemminkään nosta itseään esille. Hän teki 
tehtävän, mikä hänelle annettiin. Jumalan palvelijana ei ole merkityksellistä, millainen sinä olet, vaan mil-
lainen on Jumala, ketä sinä palvelet. Tärkeintä on Jumalan suunnitelmien toteutuminen ja että Jumala saa 
kunnian. Meitä kutsutaan olemaan nöyriä ja kuuliaisia palvelijoita. 

Palvelija hieman epäröi, että entäpä jos yksikään tyttö ei tahdo lähteä Iisakille vaimoksi. Abraham rohkaisi 
palvelijaansa muistuttamalla, kuinka Jumala oli tähän asti heitä johdattanut, totta kai Hän johdattaa tästä 
eteenkin päin. Katsotaanpa mitä Raamattu meille lupaa: Jer. 31:9. Kun Jumala kutsuu sinua palvelemaan ja 
tekemään erilaisia tehtäviä, ei ne välttämättä ensin tunnu hyvältä. Voi olla epävarmuutta, pelkoa ja paljon 
kysymyksiä. Saatat miettiä, tuleekohan tästä hommasta yhtään mitään, osaanko ja ymmärränkö. Muista, 
että silloinkin saat luottaa Jumalaan, joka sinua johdattaa ja auttaa ihan kaikessa. Hän ei jätä sinua yksin 
eikä oman ymmärryksesi varaan. 

Abrahamin palvelija lähti pitkälle, pitkälle matkalle, 10 kamelin ja seuralaistensa kanssa, luottaen Jumalan 
johdatukseen. Hän tuli Nahorin kaupunkiin, missä hän pysähtyi kaivolle. Oli ilta, jolloin kaupungin naiset 
tulivat hakemaan vettä kaivolta. Pian palvelija näkisi paljon kaupungin naisia, mutta mistä hän tietäisi, ke-
net Jumala oli tarkoittanut Iisakille vaimoksi. Hän rukoili Jumalalta yksityiskohtaista johdatusta: 1. Moos. 
24:12–14 Mitä Jumala onkaan luvannut? Jer. 31:9. Rukoile sinäkin johdatusta elämääsi; arkiasioihin koto-
na, koulussa ja harrastuksissa sekä isompiin asioihin, kuten vaikka mihin ammattiin sinun tulisi opiskella ja 
millaista työtä tulet tekemään isompana ja kenen kanssa Jumala tahtoo sinun menevän naimisiin aikuise-
na. Rukoile johdatusta, kuinka voit toimia Jumalan palvelijana ja kutsua ihmisiä Jeesuksen luokse. Rukoile 
oikeita sanoja ja rohkeutta ja että ihmiset haluaisivat kuunnella. Ennen kaikkea, että he uskoisivat, mitä 
Raamattu sanoo.

Tuskin oli palvelija ehtinyt rukoustaan rukoilla, kun kaivolle saapui kaunis Rebekka. Palvelija pyysi häneltä 
vettä. Tyttö antoi ja sanoi, että hän juottaa kamelitkin. Hei, tapahtui just niin kuin palvelija oli rukoillut!! 
Kiitos Herralle! Palvelija mietti, että onkohan tyttö Jumalan valitsema. Kun kamelit oli juotettu, hän kysyi, 
kenenkä tytär Rebekka oli ja voiko heille tulla yöksi. Tyttö lupasi yöpaikan ja kertoi perheestään. Palvelija 
tajusi saapuneensa Abrahamin veljen perheen luokse, siis suoraan oikeaan osoitteeseen, minne hänen 
pitikin tulla! Mitä hän teki ensimmäiseksi, kun tajusi Jumalan todellakin johdattaneen häntä? Hän polvistui 
kiittämään. Muistatko sinä kiittää Jumalaa, kun hän johdattaa sinua? Hänelle yksin kuuluu 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 vie-
raan luokse hakemaan hänet ja koko seurueensa heille yöksi. Palvelija 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. Puheillaan palvelija loi kaipuuta Abrahamin kotiin ja sai 

OPETUS

“Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. ” 

Jer. 31:9 (KR38)



heidät luottamaan Jumalan uskollisuuteen, huolenpitoon ja johdatukseen. Sinutkin on kutsuttu kertomaan 
ihmisille Isästä ja Isän kodista, eli Jumalasta ja taivaasta. Jumala on kaiken luoja, joten omistaa kaiken ja 
on kaikista rikkain. Hän rakastaa ihmistä ja tahtoo jokaisen luoksensa. Jumala on pyhä ja vihaa kaikkea 
väärää; mikään synti ei pääse Hänen luokseen. Synti erottaa ihmisen Jumalasta. Jumalan luokse pääsee 
jokainen, joka uskoo Jeesukseen. Jokainen Jeesuksen uskova on kuin hänen morsiamensa, jolle on koti val-
mistettuna taivaassa. Kun kuljet rukoillen, Jumala johdattaa sinua antaen sinulle ymmärrystä ja rakkautta 
kertoa näitä asioita toisille.

Tahtoiko Rebekka lähteä Iisakille vaimoksi? Tuolloin isältä ja veljeltä kysyttiin suostumusta asiaan ja äitikin 
olisi vielä tahtonut pitää tyttärensä kotona. Kun Rebekalta itseltään kysyttiin, että tahtooko hän nyt heti läh-
teä palvelijan matkaan, hän vastasi: Tahdon. Kun sinä kerrot kaverille Jeesuksesta, voit kertoa, miksi sinä us-
kot Jeesukseen, olet hänen palvelijansa ja kuinka Jumala on sinua johdattanut. (PERUSKUVAT) Voit kertoa 
Jumalasta, joka rakastaa. Synnistä, joka erottaa Jumalasta. Jeesuksesta, joka antaa synnit anteeksi. Sitten 
sinun tehtäväsi on esittää myös kutsu kaverille: ”Tahdotko saada anteeksi ja tulla Jeesuksen luo?” Sinä enkä 
minä voi ketään pakottaa uskomaan emmekä voi vaikuttaa kenessäkään uskoa Jeesukseen, mutta tehtä-
vämme on kutsua toisia Jeesuksen luokse. Jeesus yksin voi vaikuttaa uskon ihmisen sydämessä. Jos kaverisi 
tai kenties sinä itse et vielä usko Jeesukseen, mutta tahtoisit saada syntisi anteeksi ja tulla Jeesuksen luo, 
miten se tapahtuu? Voit rukoilla vaikka näin: ”Jeesus, kiitos, että rakastat minua. Anna syntini anteeksi. Tah-
don seurata sinua ja päästä luoksesi taivaaseen.” Jeesus kuulee rukouksesi ja siihen vastaa ja lupaa: ”sitä, 
joka luokseni tulee, minä en aja pois.” Joh. 6:37

Rebekan matka Iisakin luokse alkoi. Hän sai varmasti kuulla palvelijalta lisää Iisakista ja Abrahamista ja 
oppia tuntemaan heitä ja heidän elämäänsä paremmin. Vasta kun he saapuivat perille, Rebekka sai nähdä 
Iisakin kasvoista kasvoihin. Iisak otti Rebekan vaimokseen ja he menivät naimisiin. Me Jeesukseen uskovina 
olemme matkalla Jeesuksen luokse. Nyt tällä elämän matkallamme saamme oppia tuntemaan Jeesusta ja 
Jumalaa paremmin, kun luemme Raamattua ja kuuntelemme Jumalan palvelijoiden raamattuopetuksia. 
Kun pääsemme taivaaseen, uskomme vaihtuu näkemiseen; näemme Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Silloin 
alkaa taivaallinen hääjuhla; kaikki Jeesukseen uskovat olemme yhdessä Jeesuksen morsian ja saamme olla 
aina Jeesuksen kanssa. Hän lupaa: Jer. 31:9. 

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: kuva, jossa lapsi rukoilee
Aloitus: On tärkeää, että rukoilemme, pidämme yhteyttä Jumalaan. Tänään tutustumme yhteen asiaan, 
mitä meidän on tärkeä elämässämme rukoilla ja toivottavasti ymmärremme myös rukouksen merkityksen.
Lopetus: Kuva muistuttaa, kuinka tärkeää on rukoilla johdatusta ja myös kiittää siitä Jumalaa.

Pohdintakysymyksiä: 
Miten sinä voit toimia Jumalan palvelijana? Millä tavoin Jumala on johdattanut sinua? 
Mihin asioihin tarvitset Jumalan johdatusta?

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jumalaa Hänen johdatuksestaan. 
Rukoile Jumalalta viisautta ja johdatusta elämäsi asioihin ja Hänen palvelijanaan elämiseen.


