
Essi ja Elmeri    Jaakob kaukana kotoaan 
- Ennen opetusta 

 

Essi: Elmeri, tiedätkö sä meidän luokan Saanan? 

Elmeri: Joo, se asuu meidän naapurissa. Tosi mukavan oloinen tyttö. 

Essi: Ei todellakaan ole mukava. 

Elmeri: Miten niin? 

Essi: Se valehteli mulle jälleen kerran.  

Elmeri: Kerropa vähän tarkemmin, että mitä oikein tapahtui. 

Essi: Saana pyysi mua eilen pulkkamäkeen ja sovittiin, että nähdään koulun pihalla kello 

kuusi ja kävellään siitä sit yhdessä pulkkamäkeen. 

Elmeri: Eikö se sit tullutkaan sinne? 

Essi: Ei. Mä odotin ja odotin, mutta Saanaa ei näkynyt missään. Sit mä yritin soittaakin 

sille, mutta ei se vastannut. Lopulta mulla oli jo niin kylmä, että lähdin kotiin.  

Elmeri: Sit sä olit tosi vihainen, vai? 

Essi: Todellakin olin ja olen vieläkin! Kuulin nimittäin tänään koulussa, että Saana olikin 

mennyt eilen Jennan kanssa laskettelemaan, eikä kertonut mulle mitään. Tosi törkeetä! 

Elmeri: Eihän tuo ollut kovin kivasti tehty, mutta sun täytyy opetella antamaan 

anteeksi Saanalle.  

Essi: En todellakaan anna anteeksi. Mä vielä keksin, miten kostan hänelle!! Saana saa 

vielä kärsiä tästä… 

Elmeri: Ei, Essi, ei kannata. 

Essi: Kannattaapas! 

Elmeri: Mä en usko, että kostamisesta seuraa koskaan mitään hyvää. Mutta ei tapella 

tästä. Mennään nyt kuuntelemaan tän illan opetusta…  

Essi: Hmm. Ehkä mä illan aikaan keksin jonkun hyvän idean, miten kostaisin Saanalle. Mut 

mennään nyt vaan.. 

 

 

 

 

 



Essi ja Elmeri    Jaakob kaukana kotoaan 
- opetuksen jälkeen 

 

Elmeri: Joko Essi keksit, miten kostat Saanalle, kun se petti sua? 

Essi: En, enkä aiokaan keksiä mitään.   

Elmeri: No, mites sun mieli noin muuttui? Äskenhän sä olit ihan satavarma, että 

kostat. 

Essi: Joo, mutta mä ymmärsin, että sitä mitä mä kylvän, sitä mä myös niitän.   

Elmeri: Mitä sä sillä tarkoitat? 

Essi: Mulle tuli mieleen, kuinka mä oon valehdellut Saanalle monta kertaa ja nyt se 

vastaavasti huijas mua.  

Elmeri: Mitäs sä nyt aiot tehdä? 

Essi: Mä meen Saanan luo ja selvitän tän asian. Annan anteeksi, sen mitä hän mulle teki. 

Ja pyydän häneltä anteeksi, kun minäkin olen hälle valehdellut.   

Elmeri: Nyt kuulostaa kyllä todella loistavalta suunnitelmalta!  

Essi: Joo, mutta voitko sä rukoilla, että mä oikeesti voisin tehdä niin? Mä nimittäin tahdon 

antaa ja pyytää anteeksi, mutta se tuntuu tosi vaikealta. 

Elmeri: Ilman muuta rukoilen! Mä aion myös rukoilla, että mä voisin kylvää hyvää, 

niin sit mä itsekin saisin osakseni hyvää.  

Essi: Kiitos Elmeri! Sä oot loistokaveri.  

Elmeri: Mut Essi, mitähän hyvää me voitas jo tänään tehdä? 

Essi: Sä ainakin voit kertoa toisille sun mukavia juttujas ja hymyillä, kun sulla on niin 

komea hymy. Ihan varmasti kaikki tykkää. 

Elmeri: Heh, heh. Sit voitas muistaa aina kiittää toisia, kun ne auttaa meitä tai antaa 

meille jotain. 

Essi: Totta! Ihan pienilläkin asioilla saadaan aikaan hyvää.  

Elmeri: Mut nyt pitää mennä! Jatketaan rukousta toistemme puolesta, että voitas olla 

siunaukseksi toisille! 

Essi: Jes, näin teemme! Nähdään taas! 

 


