
Essi ja Elmeri    Mooses tekee syntiä 
- Ennen opetusta 

 

Essi: Elmeri, miten sä oot noin väsyneen näköinen? 

Elmeri: No, kun mä oon väsynyt. 

Essi: Miksi? 

Elmeri: Mä oon väsynyt koulunkäyntiin. Aina vaan koulua ja koulua, eikä mitään muuta. 

Essi: Mut ihan kohta on jo syyslomakin.  

Elmeri: On sinne vielä monta viikkoa ja se on niin lyhyt. Syysloma pitäis olla ainakin 

kuukauden mittainen 

Essi: Etkö sä oikeesti tykkää oppia uusia asioita? 

Elmeri: Joo, mut musta tuntuu, että koulussa opiskellaan vaan aina samoja juttuja. Äikkää, 

matikkaa, englantia, historiaa… pläääh. tylsää. 

Essi: Höh, mä kyllä opin koulussa uusia juttuja paljonkin, vaikka kouluaineet onkin 

vuodesta toiseen aikalailla samoja. Mä voisin käydä koulua, vaikka kuinka kauan. 

Elmeri: Oikeesti? Sä oot ihan outo. Mulle riittäis jo koulunkäynti.  

Essi: Mut kyllähän joka vuosi tulee uusia, haasteellisempia asioita, mitä pidempään 

koulua käydään. En mäkään tykkäis, jos joutuis käymään saman luokan vaikka 10 

kertaa uudestaan.  

Elmeri: Mä en meinaa jaksaa edes yhtä kertaa.  

Essi: Mitähän siihen keksittäis avuksi, että saisit opiskeluintoa? 

Elmeri: En tiiä. Tuskin mitään. 

Essi: Mut hei, mennään nyt kuuntelemaan tän illan opetusta. Jospa Jeesus antais 

sulle uutta voimaa ja intoa. 

Elmeri: Onkohan sekin sama opetus kuin viimeksi? 

Essi: Toivottavasti ei. Mut se selviää vaan kuuntelemalla.  

Elmeri: Okei, mennään.  

 

 

 

 



Essi ja Elmeri    Mooses tekee syntiä 
- Opetuksen jälkeen 

 
Elmeri: Taitaa meidän koulunkäynti olla aikapaljon helpompaa ja kestää vähemmän aikaa 

kuin Israelin kansalla.  

Essi: Totta puhut! 9vuotta peruskoulussa on lyhyt verrattuna 40 vuoteen erämaassa.  

Elmeri: Onhan meillä myös monia eri kouluaineita. Israelilaiset tais opetella 

pääsääntöisesti vain yhtä asiaa, Jumalaan luottamista. 

Essi: Niinpä. Mut mä luulen, että sitä samaa asiaa mekin saadaan opetella, ihan joka 

päivä. Ei mulle ainakaan oo helppoo aina luottaa Jumalaan. Usein tekis mieli vaan 

valittaa vaikeuksista. 

Elmeri: Sama täällä. Mut aattele, että Mooseskaan ei aina uskonut Jumalaan.  

Essi: Niin, vaikka se jos kuka, oli mahtava ja rohkea mies, kunnon Jumalan palvelija. 

Ja silti lankesi syntiin.  

Elmeri: Ihminen hänkin. Samanlaisia syntisiä me kaikki ollaan. Tarvitaan Jeesusta joka 

päivä, jotta hän voi antaa meille voimaa totella Jumalaa. 

Essi: Ja voimaa sanoa ei, kaikelle väärälle, mikä meitä houkuttaa. 

Elmeri: Todellakin. Ja tarvitaan Jeesusta myös muistuttamaan meitä siitä, ettei hän 

koskaan hylkää, ei silloinkaan, kun mokataan, ja toimitaan vastoin Jumalan tahtoa.  

Essi: Niin, hän on kärsinyt rangaistuksen meidän synneistämme ja antaa siksi 

anteeksi, kun vaan tunnustamme syntimme. Voiko sen suurempaa rakkautta olla?  

Elmeri: Ei voi. Jeesus on kyllä paras opettaja ja auttaja. Täynnä rakkautta ja totuutta. Ja 

silloinkin, kun hän meitä kurittaa, niin se on meille hyväksi.  

Essi: Joo, Jeesuksella ei mene hermot meihin eikä Hän tee koskaan mitään väärää.  

Elmeri: Onneksi ei. Kiitos Jeesus, että olet hyvä ja uskollinen Jumala! 

Essi: Aamen. Nyt kotiin jatkamaan leppoisaa viikonlopun viettoa, jotta taas 

jaksetaan mennä maanantaina innolla kouluun.   

Elmeri: Jeps, niin tehdään! Moi, moi! 

 


