
Essi ja Elmeri  Aabraham etsii morsiamen pojalleen 
- Ennen opetusta 

 

Essi: Elmeri, auta mua! Mä en nyt yhtään tiedä, mitä mun pitäis tehdä ja minne mennä.  

Elmeri: Kohta menet kuuntelemaan raamattuopetusta, ja eiköhän täällä joku kerro, 

mitä sitten tehdään.  

Essi: En mä sitä tarkoittanut, kun mä ajattelin jo tämän kuun loppua 

Elmeri: Mitäs silloin tapahtuu?  

Essi: Silloin ois yksi viikonloppuleiri, minne haluisin mennä, mut samaan aikaan ois 

kavereilla jo ekat pikkujoulut, missä mun oletetaan olevan mukana. Mut en mä voi olla 

kahdessa paikassa yhtä aikaa.  

Elmeri: Kannattaa rukoilla Jumalalta neuvoa ja johdatusta siihen, että mitä sun pitäis 

tehdä. 

Essi: Höh, ei kai Jumala oo kiinnostunut mun asioista.  

Elmeri: Kuule Essi, mä rukoilin kerran ja kysyin Jumalalta, että kenelle mä voisin 

kertoa Jeesuksesta ja kutsua näihin iltoihin mukaan. Arvaapa mitä tapahtui? 

Essi: Sä varmaan kuulit sellaisen äänen, joka sanoi, että kerro Sepolle.  

Elmeri: En, vaan jotain paljon arkisempaa, mutta mun mielestä aika hienoa ja 

ihmeellistä. Nimittäin parin päivän päästä siitä, kun mä olin rukoillut, Antti tuli 

koulussa kysymään multa, että mitä mä teen perjantai-iltaisin.  

Essi: Ja sä sait kertoa sille, että sä käyt täällä Lehtomäessä.  

Elmeri: Joo, ja se vielä kysyi, että miksi mä käyn täällä. Mä sain siis kertoa hänelle 

myös sen, että mä käyn täällä siks, että saan kuulla mahtavia asioita Raamatusta ja 

oppia tuntemaan paremmin Jeesusta.  

Essi: Vau! Jumala siis vastasi sun rukoukseen. Vastaiskohan se, jos mäkin rukoilisin? 

Elmeri: Todellakin. Mä kyllä suosittelen rukoilemista! Mut mennään nyt 

kuuntelemaan tän illan opetusta.  

Essi: Juu, mennään. 

 

 

 

 

 



Essi ja Elmeri  Aabraham etsii morsiamen pojalleen 
- opetuksen jälkeen 

 
Elmeri: Mitä Essi ajattelet siitä, mitä tänään kuultiin Raamatusta? 

Essi: Se oli aivan uskomatonta, millä tavoin Jumala johti sitä miestä, joka meni etsimään 

vaimoa sille Iisakille. Jumala todellakin vastasi sen rukouksiin.  

Elmeri: Aattelepa, kuinka Jumala lähetti just sen Rebekan siihen kaivolle samaan 

aikaan, kun se mieskin tuli siihen.  

Essi: Niin ja se Rebekka antoi vettäkin hälle ja hänen kameleilleen, juuri niin kuin se mies 

oli rukoillut. Ja se Rebekka oli just se nainen, kenet Jumala oli tarkoittanut Iisakille 

vaimoksi.  

Elmeri: Siinä kertomuksessa näkyi, kuinka Jumala johdatti heitä, kun he kulkivat 

rukoillen.  

Essi: Mäkin siis saan rohkeasti rukoilla Jumalaa johdattamaan minuakin mun omissa 

asioissa. Ja saan luottaa Häneen, että hän varmasti auttaa. 

Elmeri: Ihan varmasti!! Mikään sun elämän asia ei oo liian pieni eikä liian suuri 

Jumalalle.  

Essi: Jumala voi joskus johtaa asioita yllättävällä tavallakin. Silleen, ettei me osata edes 

etukäteen kuvitella, mitä Jumala tekee. 

Elmeri: Siksipä se onkin mielenkiintoista elää elämää Jumalaan luottaen.  

Essi: Todellakin. Voitko sä Elmeri rukoilla mun puolesta? Ennen kaikkea nyt johdatusta 

siihen, että meenkö mä leirille vai pikkujouluihin.  

Elmeri: Totta kai rukoilen! 

Essi: Tuli mieleen, että mä voisin myös ehdottaa niille kavereille, että pidettäs ne 

pikkujoulut jonain muuna päivänä. Voisin sitten pyytää, että ne kaikki kaveritkin lähtis sinne 

leirille.  

Elmeri: Hyvä idea! Rukoillaan, että kaikki menee niin kuin on Jumalan hyvä tahto.  

Essi: Kiitos Elmeri tosi paljon! Nyt pitää kuitenkin mennä. Nähdään taas! 

Elmeri: Nähdään! 

 

 


