
Essi ja Elmeri    Aabrahamin kutsuminen 
- ennen opetusta 

 
Essi: Arvaapa Elmeri, millaista postia mä tänään sain? 
 
Elmeri: Varmaan hirveen ison laskun jostain sun vaateostoksista. 
 
Essi: No, en todellakaan! 
 
Elmeri: Ehkä sitten mainoksia. 
 
Essi: Kyllä niitäkin tuli. Mutta mä sain mun serkulta kutsun, tulla jouluksi lappiin, viettämään ihan 
erilainen joulu heidän kanssaan siellä. Koko perheenäkin voitas mennä sinne.  
 
Elmeri: Vau! Meinaatko lähteä? 
 
Essi: Totta kai, jos vain äiti ja iskäkin lähtee.  
 
Elmeri: Arvaapa minne mun serkut on lähdössä? 
 
Essi: Varmaan Kanarian saarille.  
 
Elmeri: Ei, vaan Keniaan! 
 
Essi: Täh, mitä ne Afrikkaan menee? 
 
Elmeri: Niiden äiti ja iskä on saanut kutsun lähteä sinne.  
  
Essi: Kuka heidät on kutsunut? 
 
Elmeri: He kertoi, että Jumala on kehottanut heitä lähtemään sinne.  
 
Essi: Saiko he Jumalalta kirjeen, vai näkikö he Jumalan? 
 
Elmeri: Älä viitti Essi! Ne on tietty rukoillut ja lukenut Raamattua ja Jumala on heille puhunut, että heidän 
pitäis lähteä Afrikkaan 
 
Essi: Mitä ne siellä tekee? 
 
Elmeri: Kertoo Jeesuksesta. Vaikkei ne varmaan etukäteen oikein tiedä, mitä tuleman pitää.  
 
Essi: Miten joku voi lähteä kauas vieraaseen maahan ihan noin vaan, vaikka olosuhteet siellä on ihan 
erilaiset kuin täällä? Minusta se ois pelottavaa…. 
 
Elmeri: Ne luottaa kaikessa Jumalaan, joka on heidät kutsunut. He uskoo, että Jumala johtaa heitä ja pitää 
heistä huolen… 
 
Essi: Huh, huh! Mä en uskaltais lähteä. Mulle reissu Lappiin on varmaan ihan riittävä.  
 
Elmeri: Jes, mut nyt alkaa tän illan opetus, mennään kuuntelemaan. 
 
Essi: Mennään, mennään. Ja korvat hörölle, niin kuullaan, mitä Jumala haluu meille puhua.  



Essi ja Elmeri    Aabrahamin kutsuminen 
- opetuksen jälkeen 

 
 
Elmeri: Tänäänpä me kuultiin aikamoisen rohkeasta kaverista! 
 
Essi: Todellakin! Aabraham oli kyllä aika teräsvaari! Ajattele, se oli ihan jo vanha pappa, kun se lähti 
ulkomaille, tietämättä minne oli ees menossa.  
 
Elmeri: Niinpä! Mäkin haluisin olla yhtä rohkea kuin Aabraham! Minnekähän päin maailmaa Jumala mut 
lähettää? 
 
Essi: Sitäpä ei vielä tiedetä, mikä Jumalan suunnitelma sun elämälle on. Voi olla, että sä tarttet sitä 
rohkeutta ihan täällä Suomessakin.  
 
Elmeri: Totta! Minusta usein tuntuu, että mä en pienissä asioissakaan uskalla luottaa Jumalaan.  
 
Essi: Mut me voidaan rukoilla, että Jumala auttaisi meitä luottamaan kaikessa häneen. Muistatko 
muuten, miten se viiminen raamatunkohta meni? 
 
Elmeri: Öööh, tuota. Menikö se jotenkin, että lähde matkaan, Jumala on kanssasi? 
 
Essi: Ei ihan niin… Se meni näin: ”Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen!” 
 
Elmeri: Miten sä voit muistaa?  
 
Essi: Mä oon kuullut sen jo aiemminkin ja mulla vaan on niin hyvä muisti. 
 
Elmeri: Mut se on kyllä hyvä muistaa, että meidän ei tartte ajatella, että meidän pitäis olla niin kuin 
Aabraham, vaan me saadaan jättää meidän oma elämä Jumalan haltuun ja luottaa, että Jumala on meidän 
kanssa tässä ja nyt. 
 
Essi: Ja eipä se Aabrahamkaan aina jaksanut Jumalan luottaa, vaan teki ihan tyhmiä juttuja sen tähden.  
 
Elmeri: Niinpä! Mutta se on varmaa, että Jumala tekee sen, mitä on luvannutkin. Ja rakastaa meitä 
silloinkin, kun me ei jakseta luottaa Häneen.    
 
Essi: Joo, onneksi Jumala on uskollinen, aina! Nyt mä ymmärrän myös, miten ne sun serkut uskaltaa 
lähteä sinne Keniaan. Ne luottaa Jumalan samalla tavoin kuin Aabraham. 
 
Elmeri: Joo, mut rukoillaan heidän puolestaan, että heillä menisi siellä kaikki hyvin! 
 
Essi: Joo, ja mun Lapsin reissuakin saa muistaa jo rukouksin.  
 
Elmeri: Niin teemme. Mut nyt pitää mennä kotiin! Moi, moi! 
 
Essi: Moi, moi! 


