
Essi ja Elmeri                                                                          Israel valitsee kuninkaan 
- ennen opetusta 

 

Elmeri: Ai, ai, ai, ja vielä kerran ai.  

 

Essi: Elmeri, mikä sun on, mihin sua sattuu? 

 

Elmeri: No, jalkaan sattuu.  

 

Essi: Mitä sä oot tehnyt sun jalalle? 

 

Elmeri: Vähän sahailin sitä. 

 

Essi: Häh, miten sä silleen? 

 

Elmeri: Mä oon usein katellut, kun meidän iskä tekee puutöitä verstaalla ja aattelin, että minä-

kin haluun. Otin vähän puuta ja sahan, rupesin sahailemaan, kuten olin nähnyt iskänkin tekevän.  

 

Essi: Mut sahasit sit kuitenkin vain sun jalkaas? 

 

Elmeri: Niinhän siinä kävi. Iskä oli vähän kiireinen eikä joutanut mua auttamaan, mutta se kyllä 

näki kun mä rupesin hommiin ja huusi mulle, että lopeta, Elmeri, pitelet sahaa väärällä tavalla. 

Ja lupas näyttää miten kuuluu sahata.  

 

Essi: Etkös sä sit kuunnellut isääs? 

 

Elmeri: En. Mä sanoin vaan, että ei hätää, iskä. Kyllä mä tiedän, mitä mä teen. Ja jatkoin nope-

asti sahaamista, että saisin puun poikki. Mut sit saha luiskahti ja osui suoraan mun jalkaan ja 

teki aika kipeän viillon. 

 

Essi: Voi sua! Oisko kannattanut kuunnella iskää ja ottaa neuvot vastaan? 

 

Elmeri: Ehkä, mut eihän tässä nyt niin kovin pahasti kuitenkaan käyny, pääsin tänne leirillekin 

kuitenkin mukaan.  

 

Essi: Ei onneksi, mutta ois siinä voinut käydä pahemminkin. Se on kyllä tosi mahtavaa, että säkin 

oot täällä leirillä mukana.  

 

Elmeri: Jeps, mut mennään nyt kuuntelemaan, leirin eka raamattuopetus alkaa ihan just.  

 

Essi: Juu mennään, ja pannaan korvat hörölle, että kuullaan, mitä Jeesus haluu meille puhua. 

 



Essi ja Elmeri    Israel valitsee kuninkaan 
- opetuksen jälkeen 

 
Elmeri: Kuule Essi, mä luulen, että ehkä munkin on jatkossa viisaampi todellakin kuunnella iskää 
ja sen neuvoja noissa puutöissä, eikä tehdä omalla tavallani.  
 
Essi: Heh, mä luulen kans niin. Mut mistä sulle toi ajatus nyt mieleen tuli? 
 
Elmeri: No, kun äsken kuultiin kuinka Israelin kansa halus toimia omalla tavallaan, eikä niin kuin 
Jumalan, Taivaan Isän, mielestä oli parasta ja oikein. 
 
Essi: Totta. Sä olitkin vähän niin kuin israelilaiset, kun sä sanoit isälles, että tiedät kyllä mitä teet ja 
selviät itse. Ihan niin kuin israelilaiset eivät luottaneet Jumalaan, vaan halusivat ihmisen johtamaan 
heitä.  
 
Elmeri: Niin, mut nyt mä oon oppinut, että mun omat ajatukset ja suunnitelmat eivät aina oo 
ihan parhaita, niistä voi seurata kipua ja tuskaa. 
 
Essi: Jumalan tie on parempi kuin ihmisen valitsema tie. Eikös se niin mennyt? 
 
Elmeri: Juu, Jumala toimii aina oikein ja tahtoo meille vain hyvää, joten siksi kantsii kuunnella 
Jumalaa ja toimia Hänen tahtonsa mukaan.  
 
Essi: Muistako sää sen raamatunkohdan, mitä siinä sanottiin Jumalan ohjeista? 
 
Elmeri: Eikös siinä sanottu, että Jumalan ohjeet ovat täydelliset. Ja että Jumala suojaa niitä, 
jotka hakevat turvaa hänestä. 
 
Essi: Jotenkin noin se tais mennä. Aika mahtavaa, että voi luottaa siihen, ettei Jumala tee virheitä, 
vaan Häneen ohjeet on oikeesti täydelliset.  
 
Elmeri: Niinpä. Ja Hän vielä lupaa suojella meitä, jotka turvaamme Häneen.  
  
Essi: Ehkä mäkin voisin opetella ulkoa tuon kohdan, niin muistasin tonkin lupauksen. Mä myös aion 
rukoilla, että Jumala auttaisi niin, etten mä valitsi omaa tietä vaan kulkisin Jumalan johdatuksessa, 
hänen ohjeitaan kuunnellen ja totellen.  
 
Elmeri: Sitä mäkin tahtoisin. Onneksi Jumalan rakkaus tänäänkin on meitä kohtaan niin suuri, 
että Hän myös antaa anteeksi, kun mä oon itsekäs oman tieni kulkija.  
 
Essi: Totta puhut. Hän ei hylkää eikä jätä koskaan.  
 
Elmeri: Näin, on mutta pitäisköhän meidän mennä kuuntelemaan ohjeita, että mitä seuraavaksi 
tapahtuu.  
 
Essi: Juu, mennään vaan. 


