
Essi ja Elmeri   Jumala kutsuu Mooseksen 
- Ennen opetusta 

 

Essi: Elmeri, arvaa mihin mua pyydettiin? Mä en voi uskoa tätä edes todeksi. 

Elmeri: Varmaan laittamaan ruokaa koulun keittiölle? 

Essi: Ei. Vaan laulamaan kirkkoon muutaman viikon päästä. 

Elmeri: Sehän on hienoa!  

Essi: Mut en mä kykene sellaiseen!! En mä osaa laulaa ja mua jännittääkin niin kauheasti. 

En mä uskalla mennä. 

Elmeri: Kuka sua pyysi? 

Essi: Seurakunnan kanttori.  

Elmeri: Onko se kuullut sun laulavan?  

Essi: Joo, on. Ei kai se muuten pyytäisi.  

Elmeri: Niinpä. Kun se pyysi sua, niin eikö se jo kerro sen, että sä osaat laulaa.  

Essi: Mut Elmeri, en mä oikeesti osaa laulaa kovin hyvin. Mun ääni vapisee ja sanat 

menee sekaisin, kun mua jännittää. Mä en kykene siihen! 

Elmeri: Essi! Ihan varmasti kykenet! 

Essi: En varmasti pysty. Mua pelottaa! 

Elmeri: Mä tuun sun mukaan sinne, niin ei pelota! 

Essi: Höh, auttaakohan sun läsnäolo mitään? 

Elmeri: Oiskohan meidän viisaampi sitten, vaikka rukoilla, että Jeesus auttais sua? 

Essi: Mut Jeesuksella on niin paljon muutakin tekemistä, etten mä usko, että se minua 

joutaa auttamaan ja miten se nyt vois tehdä musta paremman laulajan ihan noin vain? 

Elmeri: Sä puhut nyt ihan kummallisia. Jos sä olet saanut noin hienon tehtävän, että 

saat laulaa Jeesuksesta toisille, niin totta kai sä menet laulamaan.  

Essi: En mä kykene siihen ja sillä selvä! 

Elmeri: Voi sua! Mennään nyt kuitenkin kuuntelemaan tän illan opetusta ja palataan 

asiaan myöhemmin. 

Essi: Jeps, mennään! 

 

 



Essi ja Elmeri   Jumala kutsuu Mooseksen 
- opetuksen jälkeen 

 

Elmeri: Essi, sä oot kuin Mooses! Taidanpa kysyä sulta, että kuka on antanut sinulle 

suun, jolla laulaa? 

Essi: Heh, Elmeri! Kyllä mä nyt ymmärrän, että Jumala on antanut mulle laulunlahjan ja 

hän kutsuu minua käyttämään sitä. Ehkä mä meen sinne laulamaan sittenkin! 

Elmeri: Hyvä Essi!! Mutta täytyy minunkin myöntää, että muakin usein pelottaa, kun 

tajuan, että Jumala kutsuu mua kertomaan kavereille Jeesuksesta. Tekis mieli aina 

sanoa: ”Jumala, lähetä joku muu, en mä uskalla” 

Essi: Onneksi ei ole kyse siitä, millaisia me ollaan, vaan siitä, millainen Jumala on.   

Elmeri: Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. Eikös se 

raamatunkohta mennyt näin? 

Essi: Joo, sulla on älyttömän hyvä muisti! Mä rukoilen, että voisin muistaa aina sen, että 

Jumala itse auttaa minua tekemään sen, mitä hän pyytää.  

Elmeri: Jeps, kun me ollaan heikkoja ja avuttomia, niin Jumala saa tilan toimia. 

Essi: Ja kaikki näkee silloin, että Jumala on kaikkivaltias ja mahtava Jumala, joka pystyy 

käyttämään työssään meitä ihan tavallisia ihmisiä, että muutkin saisi oppia tuntemaan 

Jeesuksen. 

Elmeri: Todellakin! On se hienoa, että meille kerrotaan Raamatussa, kuinka 

Mooseskin teki väärin ja oli suunnattoman pelokas, mutta silti Jumala kutsui hänet 

suureen tehtävään vapauttamaan kansansa orjuudesta. 

Essi: Se oli kyllä tosi rohkaisevaa, ettei Mooseskaan ollut mikään supermies ilman syntiä ja 

pelkoa. Me ollaan just tällaisina Jumalalle rakkaita, tärkeitä ja hän kutsuu meitä olemaan 

kuuliaisia Hänelle.  

Elmeri: Muistetaan, että Jumala on meidän kanssamme aina, eikä haittaa, vaikka 

joskus pelottaakin, Jumala auttaa silloinkin. 

Essi: Eipä sitä tiedä minkälaisiin seikkailuihin me vielä päästään Jumalan kanssa.  

Elmeri: Eipä niin, Jeesuksen seuraaminen on mielenkiintoista ja jännittävääkin.  

Essi: Näin on, mut nyt pitää lähteä kotiin. Nähdää taas.  

Elmeri: Nähdään! 

 

 

 


