
Essi ja Elmeri     Eesau ja Jaakob 
- Ennen opetusta 

 

Essi: Mua ärsyttää, mua oikeesti ärsyttää! 

Elmeri: Mikä sua ärsyttää? 

Essi: No, kun meidän luokan Martta on sellainen lellityttö. Se saa vanhemmiltaan ihan 

kaiken mitä vaan haluaa ja kaveriporukassakin kaikki seuraa ja kuuntelee vaan sitä. Ja 

välillä tuntuu, että se on opettajankin suosikki, kun se on niin hyvä koulussa.  

Elmeri: Ootko sä kateellinen sille? 

Essi: En tietenkään oo. Mä en vaan tykkää sellaisesta lellimisestä. Toiset jää sitten ihan 

yksin ja jopa heitä jopa kiusataan. Se on niiiin väärin. 

Elmeri: Eihän tuo kovin mukavalta kuulosta. Mut ehkä voitais rukoilla ja pyytää 

viisautta, miten pitäis toimia, että tilanne muuttuis.  

Essi: Mulla on jo hyvä idea mielessä, mitä aion tehdä! 

Elmeri: No, mitä? 

Essi: Mä kerron opettajalle ja toisille oppilaille, miten ilkeä ihminen Martta on, kuinka se on 

varastanut hienot vaatteensa ja että ei se oikeesti oo niin hyvä koulussa. Se lunttaa 

kokeissa ja siksi se saa hyviä numeroita. Ja kun kaikki uskoo sen, niin se ei voi olla enää 

kenenkään suosikki.  

Elmeri: Kuule Essi, mä en usko tuon olevan ollenkaan hyvä suunnitelma.   

Essi: Miten niin? Minusta se kuulostaa oikein hyvältä idealta.  

Elmeri: Ei toisista saa puhua pahaa selän takana, eikä valehtelemisestakaan seuraa 

mitään hyvää.  

Essi: Eihän tuo nyt ollenkaan paha ole, jos sitä kautta tuollainen suosiminen saadaan 

loppumaan. 

Elmeri: Mun mielestä se ei oo oikein. Mut mennäänpä kuuntelemaan tän päivän 

opetusta ja palataan asiaan vielä illalla. Ehkä voitas kuitenkin pyytää rukoustakin tän 

asian puolesta. 

Essi: Joo, mennään. 

 

 

 

 



Essi ja Elmeri    Eesau ja Jaakob 
- opetuksen jälkeen 

 

Essi: Elmeri, sä olit oikeassa.   

Elmeri: Ai, miten niin? 

Essi: Mä oon Martalle kateellinen ja että valehteleminenkaan ei kannata.  

Elmeri: Tänään kultiinkin kyllä aika kurja esimerkki siitä, kuinka valehteleminen ja 

pettäminen erottaa jopa perheen jäsenet toisistaan.  

Essi: Todellakin! Mut mä meinasin toimia juuri samalla tavalla. Jos mä olisin valehdellut 

Martasta, niin tilanne olis mennyt huonompaan suuntaan vaan. Oon nyt tosi kiitollinen, että 

tajusin tämän. 

Elmeri: Niinpä! Minäkin oon usein sortunut valehtelemaan ja kuvitellut, että se muka 

auttaa asiaa, mutta eihän siitä koskaan seuraa mitään hyvää.  

Essi: Mä oon tänään myös tosi onnellinen siitä, että Jumalalla ei oo suosikkeja, vaan 

jokainen ollaan yhtä tärkeitä Jumalalle. Minäkin, vaikka mun ajatukset oli aika pahat.  

Elmeri: Niinpä! Hienointa ihan joka päivä on se, että Jeesus rakastaa ja antaa 

anteeksi, kun me vaan tunnustetaan, että tarvitaan saada anteeksi. 

Essi: Mut Elmeri, oisko sulla nyt hyvää ideaa, kuinka vois oikeesti toimia niin, että 

suosiminen ja kiusaaminen koulussa loppuis? 

Elmeri: Ensin ainakin rukoillaan! Ja sit voitas kysyä opettajalta, että miten tästä 

asiasta juteltais yhdessä koulussa. Jospa sitä kautta saatais apua tilanteeseen. 

Essi: Joo, tehdään niin. Ajattelen miten hienoa ois, että jokainen oppilas meidän koulussa 

vois oppia ymmärtämään olevansa arvokas ja tärkeä, sellainen Jumalan suosikki! 

Elmeri: Mut justhan sä sanoit, ettei Jumalalla oo suosikkeja.   

Essi: Niin sanoinkin, mut sit mä ajattelin, että eikös me jokainen olla Jumalan suosikkeja 

Elmeri: Totta! Se on kyllä aivan huikeeta. Meidän on onnellisinta olla Jumalaa lähellä 

ja aina kysyä, että mikä on Jumalan tahto meidän elämässä.  

Essi: Ja Jumala kyllä auttaa meitä vaikeissakin jutuissakin. Se on mahtavaa! 

Elmeri: Niin on! Rukoilen kyllä sitäkin, että osaisin elää elämääni niin, että muutkin 

näkis, että Jeesus on mulle kaikista tärkein!  

Essi: Niin mäkin teen! Mut nyt pitää mennä kotiin! 

Elmeri: Jeps! Nähdään taas! 


