
Essi ja Elmeri  Mooses, tutkimusmatka Kanaanin maahan 
- Ennen opetusta 

 

Elmeri: Moi Essi! Joko sä kuulit, minne me mennään leirikouluun? 

Essi: Joo, valitettavasti kuulin, vaikken muistakaan sen paikan nimeä enää.  

Elmeri: Miten niin valitettavasti? Mikset sä oo yhtään innoissaan? 

Essi: Miksi olisin? Tytöt kerto välitunnilla, että se on ihan surkea paikka. 

Majoituspaikat on ankeat ja vanhat eikä siellä ole mahdollisuutta tehdä mitään kivaa. 

Elmeri: Mistä sä oikein puhut?  

Essi: No, siitä vaan, mitä tytöt kertoi. Mä en ainakaan haluu mennä sinne ollenkaan.  

Elmeri: Ketkä tytöt sulle on puhunut? 

Essi: Kutosluokan Anne ja Siiri.  

Elmeri: Mistä ne mitään tietää? 

Essi: Ne on käynyt siellä.  

Elmeri: Jaa, mä luulen, että ne on vaan kulkeneet ohi, eivät ainakaan oon tutustuneet 

tarkemmin.  

Essi: Miten niin? 

Elmeri: Meidän ope kertoi ja näytti kaikenlaisia hienoja esitteitäkin siitä paikasta.  

Essi: Mut onks ope käynyt siellä? 

Elmeri: Ei kai, mutta se on ottanut selvää, että siellä on vaikka mitä hienoa; kiipeilyseinät, 

mäkiautorata, uimahalli, seikkailuratoja ja hyvää ruokaa! Unohtamatta 

majoituspaikkaakaan, sekin näytti kuvissa siistiltä! 

Essi: Hmm. Miten voi samasta paikasta kertoa niin erilaisia asioita. Kumpaako tässä 

nyt pitäis uskoa? 

Elmeri: Mä uskoisin opettajaa; opehan se on luvannut meidät sinne viedä. 

Essi: Mutta mä niin luotan Anneen ja Siiriin. Mistä mä milloinkin voin tietää, että 

minne kannattaa mennä ja kenen puheita kannattaa uskoa? 

Elmeri: Siinäpä vasta kysymys, mutta mennään nyt kuitenkin kuuntelemaan tän illan 

opetusta. Palataan asiaan sitten! 

Essi: Okei, tehdään niin! 

 

 



Essi ja Elmeri  Mooses, tutkimusmatka Kanaanin maahan 
- Opetuksen jälkeen 

 
Elmeri: Essi, joko sait vastauksen kysymykseesi, että kenen puheita kannattaa uskoa? 

Essi: Joo! Kannattaa uskoa matkanjohtajaa ja kulkea sen ohjeitten mukaan, niin 

homma toimii ja päämäärä on paras mahdollinen. 

Elmeri: Täh? Ketä matkanjohtajaa? 

Essi: Jumalaa tietty. Jumalahan on antanut meille tämän elämän, joka on kuin 

matka. Tää matka alkoi, kun me synnyttiin ja kerran se myös päättyy.  

Elmeri: Niin niin, nyt mä ymmärrän. Ja Jumala haluaa johtaa meidän kulkuamme ja kertoa 

ohjeita, miten elää tätä ja mihin suuntaan pitää kulkea, että päästään kerran taivaaseen.  

Essi: Raamattuhan opettaa, että Jumala puhuu aina totta, ja tietää mikä reitti ja mikä 

matkakohde on meille paras. 

Elmeri: Just niin. Ja jos tulee vaikeuksia matkalla, niin ei tartte pelätä, koska Jumala on niin 

voimakas, että se voittaa kaikki taistelut ja vaikeudet, mitä meidän elämään tulee.  

Essi: Kun uskon Jeesukseen, olen aina voittajan puolella, mahtavaa! 

Elmeri: Voih, toivottavasti minä en ole koskaan niin kuin ne israelilaiset, jotka eivät 

uskoneet Jumalaan ja eivätkä koskaan päässeet Luvattuun maahan.   

Essi: Siinä yhessä raamatunkohdassahan sanottiin näin: ”Miten nuorukainen pysyy 

oikealla tiellä? Siten, että noudattaa sinun sanaasi.” Mitä meidän siis kannattaa tehä, 

ettei oltas kuin ne israelilaiset? 

Elmeri: Varmaankin lukea Raamattua ja rukoilla, että Jeesus auttas meitä kuulemaan, mitä 

Jumala meille puhuu ja antas meillä voimaa totella Jumalan tahtoa. 

Essi: Just niin. Se on paras ohje meille tänäänkin. Onneksi päästään mukaan näihin 

perjantai-iltoihinkin, kun täällä meille opetetaan Raamattua ja saadaan yhessä 

rukoillakin.  

Elmeri: Joo, nää on tosi tärkeitä iltoja mulle.  

Essi: Niin mullekin! Mut Elmeri, ehkä mä taidan uskoa, että se mitä ope kertoi siitä 

leirikoulupaikasta, on totta, kun opehan on sen matkan johtaja.  

Elmeri: Totta! Kyllä se varmasti vie meidät tosi mukavaan leiripaikkaan!  

Essi: Mä haluisin jo lähtee sinne leirikouluun, se mitä kerroit kuulosti niin hyvältä.  

Elmeri: Niin mäkin, mut nyt on kuitenkin aika lähteä kotiin. Nähdään taas! 

Essi: Nähdään! 


