
Essi ja Elmeri    Jumala antaa lain 
- Ennen opetusta 

 

Elmeri: Ootko Essi tiennyt, että mikro on ihan tyhmä laite? 

Essi: Miten niin? Sehän on niin kätevä laite, kun sillä saa nopeasti lämmitettyä ruokaa. 

Elmeri: Niinpä, mutta se voi myös sytyttää nuotion ja polttaa koko ruoan.  

Essi: Minkä nuotion? Et kai sä sinne mitään puita laittanut? 

Elmeri: En, mutta laitoin lautasen, jossa oli ruokaa ja haarukka, niin kohta kuulu 

hirvee rätinä ja näkyi tulenlieskoja ja ruoka kärähti. Vähänkö säihkähdin! 

Essi: Voi Elmeri, etkö sä tiennyt, ettei mikroon saa laittaa mitään metalliesineitä? 

Elmeri: Mistä mä sellaisen olisin tiennyt? 

Essi: Oisit lukenut eka käyttöohjeet! 

Elmeri: Höh, en mä mitään käyttöohjeita koskaan lue. Ne on ihan turhia. 

Essi: Kannattas! Oisit säästynyt tuoltakin vahingolta.  

Elmeri: Mutta eihän tuossakaan nyt pahasti käynyt. Ruoka meni vain pilalle, ja 

mikrokin siitä kärsi, mutta ei mitään pahempaa. Onneksi iskäkin oli kotona ja tajus 

tilanteen. 

Essi: Mut eikös käyttöohjeet ole annettu luettavaksi ja noudatettavaksi? Ja kun niitä 

noudattaa, niin kaikki menee hyvin. 

Elmeri: Varmaan, mutta mä kyllä osaan toimia ilman niitäkin.  

Essi: Ei tuo mikrojuttu ainakaan kuulosta siltä.  

Elmeri: Se oli vaan poikkeustilanne.  

Essi: Mutta Elmeri, jos kaikille koneille on aina käyttöohjeet, niin onkohan olemassa 

ihmisen käyttöohjeet? 

Elmeri: Tuskinpa. Kuka sellaisia tarvitsisi? Kai jokainen osaa elää elämäänsä ilman 

mitän ohjeita? 

Essi: Mä kyllä joskus tarvitsisin vähän ohjeistusta. Mut hei, mennään nyt kuuntelemaan tän 

illan opetusta… 

Elmeri: Juu, mennään.  

 

 

 



Essi ja Elmeri    Jumala antaa lain 
- opetuksen jälkeen 

 

Essi: Miksi mä en oon aiemmin tajunnut, että Jumalan antamat käskythän on ihmisen 

käyttöohjeet? 

Elmeri: En mäkään oo tajunnut. Mut Jumala, joka on meidät luonut, kyllä tietää 

parhaiten, miten tätä elämää tulee elää.  

Essi: Joo, ja siksi kannattaa kyllä Jumalan ohjeita kuunnella ja totellakin. Siitä seuraa 

meille vain hyvää. 

Elmeri: Niin, vaikka joskus tuntuu siltä, että aina vaan tulee totella käskyjä, eikä saa 

tehdä mitä itse haluaa.  

Essi: Jos me saatais tehdä aina niin kuin itse haluamme, niin kävisköhän meille 

samanlailla, kun sun ruoalle siellä mikrossa. 

Elmeri: Ai, että mekin mentäs pilalle? 

Essi: Niin. Sillä tavoin, että kaikki synti, väärät asiat vain tuhoaa meitä. Ne tuottaa meille 

vain harmia ja kipua. 

Elmeri: Totta puhut jälleen kerran! Mut minusta se oli tosi mahtavaa, että vaikka 

Jumala antoi eka pitkän listan käskyjä, mitä tulee noudattaa, niin hän kertoi myös, 

että miten voi saada anteeksi, jos on tottelematon. 

Essi: Jumala kyllä tiesi, että ihmiset ei pysty noudattamaan käskyjä. Mutta eikös sitä 

puhuttu, että lain tehtävä on osoittaa, että me ollaan syntisiä.  

Elmeri: Joo. Ja vaikka se kuulostaa aika karmeelta, niin se on loistava asia, sillä se 

ohjaa meidät Jeesuksen luo.  

Essi: Ja epäonnistuneinakin saamme kokea Hänen rakkautensa ja anteeksiantonsa.  

Elmeri: Siinäpä on kiitosaihetta kerrakseen, että Jeesus kärsi meidän puolesta 

rangaistuksen, joka ois kuulunut meille.  

Essi: Mä oon tänään myös kiitollinen siitä, että Jumala antoi käskyt, jotka suojelee meitä ja 

ohjaa meitä elämään tätä elämään Jumalan suunnitelmien mukaisesti. 

Elmeri: Sen lisäksi, että mä aion lukea Jumalan antamia ihmisen käyttöohjeita, niin 

mä taidan lukea myös kaikkien laitteiden käyttöohjeita, ennen kuin mä käytän niitä.  

Essi: Se on varmasti hyvä suunnitelma! Hmm. Mut voiskohan yhdestoista käsky olla, että 

älä laita haarukkaa mikroon!  

Elmeri: Heh! Sen mä nyt muistan jo muutenkin. Mut nyt pitää lähteä kotiin! Moi, moi! 

Essi: Moikka! Nähdään! 


