
Essi ja Elmeri      Nooa 
- ennen opetusta 

 
Elmeri: Essi, näitkö sä tänään päivällä sen kolarin?  
 
Essi: Joo, mulla sydän jyskyttää vieläkin, säikähdyksestä.  
 
Elmeri: Näitkö sä mitä siinä sitten oikein tapahtui? Mä kun näin vaan kaukaa… 
 
Essi: Se auto joka tuli sieltä pikkutieltä ei pysähtynyt, vaikka oli se liikennemerkki, josta meillä koulussa 
vasta äskettäin puhuttiin. No, mikä se nyt oikein on nimeltään? 
 
Elmeri: Höh, et sä muista. Se on STOP-merkki! Pitäishän sun muistaa. Mutta kun mä ajattelin sitä, että kyllä 
se pyöräilijäkin tuli aikamoista vauhtia. Eiks sen olis pitäny vähä katsoo eteensä? Se oli muuten meidän 
luokan Anssi.  
 
Essi: Niinpä, mä olin just siinä Anssin edessä ja sitten se kaahas siihen ja ohitti mut. Hui, että mä 
säikähdin. Seuraavassa hetkessä mä näin, miten se lensi siitä auton yli. Ei se kyllä paljon katsonu, että 
tuleeko autoja. Ajoi vaan. Se on niin Anssia. 
 
Elmeri: Se oli kyllä hurjan näköistä. Kun Anssi törmäs siihen autoon, niin se lensi just sinne päin, mistä mä 
olin tulossa. Ja muuten, se auton kuljettaja ei kyllä ollenkaan pysähtynyt.  
 
Essi: Onneks paikalle tuli heti aikuisia, niin ne soitti heti ambulanssin ja poliisin. Toivottavasti Anssille ei 
käynyt kovin pahasti. 
 
Elmeri: Mut oli se kyllä hurja tilanne. Mut meidän pistäis varmaan mennä nyt kuuntelemaan 
Raamattuopetusta. 
 
Essi: Niin, vaikka mun ajatukset kyllä vielä pyörii siinä kolarissa. Poliisit kysyi multa, että näinkö mä 
miten kaikki tapahtui. No näinhän mä. Ne otti mun nimen ja puhelinnumeron. Huomenna mun tarvii 
mennä äidin kanssa poliisiasemalle.  
 
Elmeri: No hei, sittenhän meidän molempien tarvii mennä sinne. Pääsisinköhän mä samassa kyydissä? 
 
Essi: Kyllä varmaan. Ja pyydän äidiltä, että jos samalla käydään katsomassa Anssia sairaalassa.  
 
Elmeri: Voidaanhan me käydä, mutta se Anssi kyllä viime viikolla kiusasi mua ja sitä miten mä uskon 
Jeesukseen. Huuteli koko luokan kuullen, että mitä Elmeri-sankari se uskoo Jeesukseen ja kaikkee 
muutakin. Mutta voinhan mä silti lähteä mukaan.  
 
Essi: Lähde vaan mukaan, tuskin se nyt huutele yhtään mitään.  Mutta nyt mennään kuuntelemaan. 
 
Elmeri: Jep, mennään…  

 
 
 
 
 
 
 



Essi ja Elmeri      Nooa 
- opetuksen jälkeen 

 
 
Elmeri: Ajattele Essi, jos kaikki ihmiset aina kaikkialla noudattais liikennesääntöjä ja kaikkia varoituksia, niin 
ois meillä asiat mukavasti.  
 
Essi: Niin, mä mietin, että miten kaikki olis tänään mennyt, jos vaikka Anssi olis ajanut varovasti ja se 
autonkuljettaja olis totellut sitä STOP-merkkiä ja pysähtynyt kunnolla.  
 
Elmeri: Sittenhän ei olis mitään kolaria tapahtunut ja kaikki olisi mennyt hyvin.  
 
Essi: Just näin. Mutta mitäs tänään opimme Raamatusta.  
 
Elmeri: Ainaski sen, että Jumalan tahdon noudattamisesta seuraa aina hyvää.  
 
Essi: Ja tarkoittaa sitä, että sääntöjen noudattamisesta seuraa hyvää. Siis jos se autonkuljettaja olisi 
pysähtynyt STOP-merkillä, niin se ei olis törmänny Anssiin.  
 
Elmeri: Ja jos Anssi taas olisi ajanut varovaisemmin, niin sekin olisi ehtinyt jarruttaa, eikä olis törmännyt 
siihen autoon.  
 
Essi: Mutta minusta oli hienoa kuulla, että niin kuin Nooalla oli se laiva, jossa se pelastui, niin meillä on 
Jeesus-laiva, jossa me pelastumme.  
 
Elmeri: On kyllä tosi hyvä, kun saadaan täällä oppia Raamatusta ja kaikesta tärkeästä. Voitaisko huomenna 
kertoa Anssillekin jotain? 
 
Essi: Voidaanhan me ainaski yrittää. Voidaan kertoa, että miten tärkeää on noudattaa sääntöjä ja sillee. 
Mutta oikeestaan tekis mieli kertoa sille Jeesuksesta. 
 
Elmeri: Mulle oli tänä iltana aika tärkee juttu se, että Jumala rakastaa ja odottaa, että me tullaan hänen 
luokseen. Eikä hän sitten aja meitä pois.  
 
Essi: Niin, miten tärkeää on, että on niitä ihmisiä, jotka kertoo Jumalasta, ja Jumalan tahdosta toisillekin.   
 
Elmeri: Joo, vaikka monet eivät haluakaan kuunnella, eikä usko Jumalaan eikä Raamattuun.  
 
Essi: Entä jos sitten Anssikaan ei kuuntele meitä, vaikka me kuinka sille kuin yritettäis sanoa, että vain 
Jeesukseen uskomalla pelastuu? 
 
Elmeri: Sille me ei voida mitään, me ollaan sitten ainakin kerrottu. Ja voidaanhan me rukoilla. Jumala tekee 
kyllä sitten työtään Anssissa.  
 
Essi: Totta!0 Mutta nyt täytyy mennä. Nähdään huomenna.  
 
Elmeri: Nähdään… 


