
Essi ja Elmeri  Mooses ja kansa ylittää punaisen meren 
- Ennen opetusta 

 

Elmeri: Essi, katsotko sä koskaan uutisia telkkarista? 

Essi: Joskus, mutta aika harvoin, kun ei sieltä koskaan tuu mitään hyviä uutisia. Miksi 

kysyt? 

Elmeri: Oon miettinyt, että miksi Jumala, joka on hyvä, sallii kaikkea pahaa 

tapahtuvan täällä? Eikö hän haluakaan, että meidän olisi hyvä olla ja elää? 

Essi: Ihan varmasti haluaa, Jumalalla on hyvä tahto meitä kohtaan. Ja Jumalahan loi 

kaiken alun perin hyväksi, syntiinlankeemuksen seurauksenahan vasta tuli sodat, 

sairaudet ja kuolema. 

Elmeri: Totta puhut. Mutta entäs maanjäristykset, tulvat ja muut 

luonnonmullistukset? Tuliko nekin syntiinlankeemuksen mukana? 

Essi: Ehkä, en mä tiiä. En mä voi ymmärtää kaikkea, mitä tapahtuu.  

Elmeri: Onkos sulla ollut omassa elämässäsi koskaan sellaista tilannetta, että oot 

rukoillut apua ja sit tuntuu, että kaikki menee vaan entistä huonompaan suuntaan?   

Essi: Jopas sulla on tänään syvälliset pohdinnat ja kysymykset. On mulla ollut, mutta onko 

sulla itsellä nyt joku tuollainen tilanne?  

Elmeri: No joo. Meidän isällä ei ollut töitä ja mä oon tosi paljon rukoillut, että se saisi 

töitä. Mut ei vaan oo saanut ja nyt meidän äitiltäkin loppui työt. Mistä me nyt 

saadaan rahaa, millä voi ostaa ruokaa, ja vaatteet… 

Essi: Voi ei! Onpa vaikea juttu.  

Elmeri: Onko Jumalalla huono kuulo vai nukkuuko se, kun ei auta meitä? 

Essi: Kuule Elmeri, mä luulen, että ei oo kyse Jumalan kuulosta eikä Jumala varmastikaan 

nuku. Jumalalla on teidän perheelle varmasti hyvä suunnitelma, vaikket sinä sitä nyt 

ymmärräkään. Tarvitset paljon kärsivällisyyttä ja luottamusta Jumalaan. 

Elmeri: Voi, kun ymmärtäisin paremmin Jumalan suunnitelmia…ja voisin luottaa 

häneen. 

Essi: Niinpä, Sitäkin voidaan rukoilla ja pyytää. Mut mennään nyt kuuntelemaan tän illan 

opetusta. 

Elmeri: Jeps, mennään! 

 

 

 



Essi ja Elmeri  Mooses ja kansa ylittää punaisen meren 
- opetuksen jälkeen 

 

Essi: Eipä tainnut Israelin kansakaan oikein ymmärtää Jumalan suunnitelmia. 

Elmeri: Eipä niin. Ensin rukoilivat pitkään, että Jumala vapauttaisi heidät Egyptin 

orjuudesta ja sit kun se tapahtui, niin heti olivat vaikeuksissa.  

Essi: Ajattele, Jumala itse johti heitä, oli heidän kanssaan ja silti he joutuivat vaikeaan 

tilanteeseen. Ja he unohtivat, että Jumalalla oli kaikki hallinnassa. 

Elmeri: Ehkä munkin elämässä on ihan sama tilanne. Mä uskon Jeesukseen, joten 

Jumala on mun kanssani ja johtaa mun elämää. Silti meillä on nyt vaikeaa kotona.  

Essi: Eikä taida olla helppo luottaa siihen, että Jumalalla on sinunkin elämän suhteen 

kaikki asiat hallussa? 

Elmeri: Ei todellakaan. Mut mä tahtoisin aina muistaa, että Jumala on kaikkivaltias, 

ja mitään ei tapahdu hänen sallimattaan. Mä saan luottaa, että Jumala tietää kaiken 

ja pitää huolen.  

Essi: Voidaan rukoilla, että hän antaa meille luottamusta ja uskoa Häneen.  

Elmeri: Todellakin! 

Essi: Muistatko miksi Jumala salli niiden egyptiläisten ajaa takaa israelilaisia? 

Elmeri: Jotta egyptiläisetkin näkivät Jumalan voiman ja ymmärsivät, että Hän on 

elävä, todellinen Jumala.  

Essi: Mä uskon, että niin Jumala haluaa toimia sunkin elämässä. Jumala varmasti vielä 

auttaa teidän perhettä ja monet ihmiset saa nähdä teidän elämän kautta, kuinka voimakas 

Jumala on. 

Elmeri: Sitä mä kyllä myöskin rukoilen, että kaveritkin ymmärtäisi, että Jumalaan 

kannattaa uskoa. Mitään sen parempaa ei oo! 

Essi: Kiitetään Jumalaa siitä, että kaikki asiat koituvat ajallansa meidän parhaaksemme. 

Elmeri: Ja mä kiitän myös siitä, että sain olla tänään täällä ja oppia uutta! Mut nyt mä 

lähden kotiin. Nähdään taas! 

Essi: Nähdään! 

  


