
Essi ja Elmeri   Mooses tuo Jumalan viestin 
- Ennen opetusta 

 

Elmeri: Kuule, Essi, minä sitä en rukoile enää ikinä. 

Essi: Miten niin? 

Elmeri: Olen tullut siihen tulokseen, että Jumala ei auta kuitenkaan, vaikka kuinka 

pyytäisin. Pahentaa vaan tilanteita. 

Essi: Täh? Kerro nyt tarkemmin, mistä on kyse. 

Elmeri: Mun serkku on ollut jo pitkään tosi kipee. Sillä on aika vakava sairaus. Mä ja 

moni muukin on rukoillut sen puolesta, mutta sen sairaus vaan pahenee.  

Essi: Voi ei! Mut et kai oikeesi aio lopettaa rukoilemista? 

Elmeri: Miksi rukoilisin, jos se ei auta? 

Essi: Ehkä Jumalalla vaan on omat aikataulunsa ja auttaa ajallansa.  

Elmeri: Ehkä, ehkä ei. Mä en ymmärrä, miksi Jumala sallii kipua ja tuskaa jollekin. Ei 

Jumala oikeesti varmaan edes välitä meistä ihmisistä.  

Essi: En minäkään ymmärrä moniakaan asioita, siitä mitä Jumala tekee tai on tekemättä. 

Mutta hän itse Raamatussa sanoo, rakastavansa meitä ja tahtovansa meille hyvää.  

Elmeri: Eipä siltä tunnu. En mä jaksa aina vaan odottaa ja luottaa… 

Essi: Entäs jos vielä kuitenkin rukoiltas ja voitas pyytää tänä iltana, että rukoiltas 

yhdessäkin täällä, koko porukalla. 

Elmeri: Ei kai siitä mitään haittaakaan oo, mut mä oon sitä mieltä, että Jumala on 

epäreilu, kun toisia se auttaa heti ja toisia ei tunnu auttavan ollenkaan.  

Essi: Voi sua Elmeri! Meistä tuntuu milloin miltäkin, mutta onneksi Jumalan toiminta ei oo 

kiinni siitä, miltä meistä tuntuu. Mut mennään nyt kuuntelemaan opetusta ja pyydetään 

rukousta sun ja serkkusi puolesta.  

Elmeri: Okei, mennään.  

 

 

 

 

 

 



Essi ja Elmeri   Mooses tuo Jumalan viestin 
- opetuksen jälkeen 

 

Essi: Eipä ollut helppoa Mooseksella ja Israelin kansallakaan. Kovasti koeteltiin heidän 

luottamusta Jumalaan. Ja varmaan tuntui aika pahalta.  

Elmeri: Aika hurjaa oli, että Jumala lupasi heille vapautuksen orjuudesta, mutta faarao vaan 

lisäsikin heidän työtään ja ahdistustaan.   

Essi: Mut hei, eikö se kuulosta vähän samalta kuin se sun serkun tilanne? 

Elmeri: Hmm. Mitä sä tarkoitat? 

Essi: Sä kerroit, että ootte rukoilleet paljon sen sun serkkusi puolesta ja luottaneet, että Jumala 

auttaa, mutta sairaus vaan pahenee.  

Elmeri: Totta! Mut mä muistan aiemmin kuulleeni, että Israelin kansakin lopulta pääsi 

vapauteen, joten voiskohan olla niin, että serkkunikin saa avun.  

Essi: Mä uskon, että tavalla tai toisella Jumala sua ja serkkuasi auttaa. Jäikö sulle mieleen, mitä 

kannattaa muistaa, kun tuntuu ettei Jumala kuule eikä auta? 

Elmeri: Ainakin se, että Jumalan suunnitelmat ja aikataulut ei ole samanlaisia kuin meidän. 

Mä kun oon tällainen hätähousu ja herkkä valittamaan… 

Essi: Niin mäkin usein oon. Sen kun aina myös muistais, että Jumala rakastaa ja hänellä on 

kaikkivalta, niin, että hän voi tehdä ihan mitä vaan. Hän myös tekee sen, minkä on luvannut ja se 

on hyväksi meille.  

Elmeri: Kehotettiinhan siinä yhdessä raamatunkohdassa myös pitämään Jumala aina 

mielessä, tuntui miltä tuntui. 

Essi: Niin ja aina tulisi luottaa täysin Jumalaan eikä omaan järkeen.  

Elmeri: Mutta se on välillä niin kauhean vaikeaa.  

Essi: Onneksi voidaan pyytää Jeesusta antamaan meille voimaa luottaa häneen. Ei me jakseta, 

jos Jeesus ei auta.  

Elmeri: Niinpä niin. Mut kiitos Essi, kun rukoilet mun ja serkkuni puolesta! 

Essi: Se on etuoikeus, että saan rukoilla.  

Elmeri: Mä uskon, että Jumala auttaa mun serkkua ja monet ihmiset saa vielä nähdä 

Jumalan voiman ja tulevat tietämään, että Jumala ihan oikeesti on elävä Jumala, johon 

kannattaa uskoa.  

Essi: Aiotko siis vielä jatkaa rukousta serkkusi puolesta? 

Elmeri: Joo, mä tahdon luottaa, että tapahtui niin tai näin, niin kaikki on Jumalan kädessä ja 

että hän johtaa kaiken parhain päin… Mut nyt pitää lähtee kotiin. Nähdään taas ja kiitos! 

Essi: Nähdään! Moi, moi! 


