
Essi ja Elmeri     TuhlaajaIsä 
- Ennen opetusta 

 

Essi: Moikka Elmeri! Kiva nähdä sua! 

Elmeri: Moi! Juu, mahtavaa, että säkin oot täällä! 

Essi: En ois mistään hinnasta jäänyt kotiin…Mä oon niin onnellinen, että saan olla täällä. 

Elmeri: Niin mäkin. Mutta mä oon niin onnellinen myös meidän iskästä. Se on 

parempi kuin kenenkään muun iskä.  

Essi: Mitäs se nyt on tehnyt? Voittanut painonnoston maailmanmestaruuden vai? 

Elmeri: Ei, ei. Se vaan on kaikessa ihan paras.  

Essi: Vau! Mut ootko sä aina sitä mieltä, että teidän iskä on paras? Eikö sua koskaan 

ärsytä tai pelota, mitä isä sanoo tai tekee? 

Elmeri: EI. Miten sä tuollaista kysyt? 

Essi: Aattelin vaan, että voikohan se teidänkään iskä oikeesti olla ihan täydellinen… 

Elmeri: Jos tarkemmin mietin, niin siitä mä en kyllä tykkää, kun isä aina käskee 

laittaa tiskit koneeseen ja siivoamaan huoneen ja tekemään kaikkee muutakin 

sellaista. Minusta ois kiva vaan olla ja nauttia kaikesta kivasta 

Essi: Niin, oishan se kiva, jos aina ois kivaa, mutta kun ei oo. Mä oon onnellinen, kun voin 

olla nyt täällä, mut mä en tiiä, miten mä uskallan kohdata isän, kun meen kotiin.  

Elmeri: Täh? Ei kai sun iskä oo pelottava? 

Essi: No, mut kun mä mokasin aika pahasti. Tein niin kuin itse tahdoin, enkä kuunnellut 

iskän neuvoja. Nyt mä pelkään, että iskä on tosi vihainen mulle.  

Elmeri: Voi, ei!  

Essi: Mut musta tuntuu, että Jumala, taivaallinen isäkin inhoo mua. Mä oon pilannut 

kaiken.  

Elmeri: Ei, ei! Se ei voi olla niin.  

Essi: Eikös Jumala vihaa kaikkea väärää? Ja mää oon tehnyt nyt tosi väärin. Jumala 

varmasti rankaisee mua jotenkin. En tiedä mitä tekisin.   

Elmeri: Essi hei, mennäänpä nyt kuuntelemaan tän illan opetusta ja pyydetään, että 

voisko rukoillakin tän sun asian puolesta.  

Essi: Okei, mennään.  

 



Essi ja Elmeri    Tuhlaajaisä 
- opetuksen jälkeen 

 

Elmeri: Kyllä meillä on mahtava Jumala! Vaikka mä oon onnellinen meidän iskästä, 

niin kyllä Jumala on sittenkin ihan paras isä!  

Essi: Todellakin! Rakastaa tällaistakin, joka on tehnyt todella väärin. Ihanaa, että Jumala 

aina odottaa, että mä tulen Hänen luokseen ja että hän antaa mulle kaiken anteeksi, ihan 

niin kuin sille nuoremmalle pojalle, siinä kertomuksessa.  

Elmeri: Mä koin, että mä oon vähän niin kuin se vanhempi veli. Usein kuvittelen 

olevani vaan niin hyvä, tekeväni aina oikein ja uskovani, että Jumala rakastaa mua 

mun tekojeni tähden. 

Essi: Onneksi Jumalan rakkaus ei oo kiinni teoista tai siitä millaisia me ollaan, vaan 

saadaan muistaa, että Jumala on aina täynnä rakkautta ja totuutta meitä kohtaan. 

Elmeri: Hän ei pakota meitä mihinkään, vaan antaa tehdä omat valintamme. Mutta 

myös tahtoo osoittaa meille aina sen, että me oikeesti tarvitaan häntä. Ja hänen 

tahtonsa on aina paras.  

Essi: Onneksi Jumala ei muutu, vaan on aina hyvä. Mä toivon, että mä muistaisin aina sen 

kuvan, missä se isä halas sitä poikaansa ja molemmilta tuli kyyneleet. Se oli niin hyvä 

kuvaus, siitä millainen Jumala on. 

Elmeri: Jeps!  Sinunkaan ei tartte pelätä, että Jumala rankaisis sua jotenkin.  

Essi: Ei todellakaan! Enkä mä pelkää meidän iskääkään enää. Jos se mua toruu, niin se 

tekee sen rakkaudesta, että mä oppisin jotain. Mä laitan sille vielä tänään tekstiviestin, ja 

pyydän anteeksi.  

Elmeri: Mahtavaa! Ja mä uskon, että kun isä käskee mun tehdä kotitöitä, niin sekin 

on mulle ihan hyväksi, vaikkei se aina niin kivaa ookaan.  

Essi: Jeps! Mut jokohan meille kerrottaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu?  

Elmeri: Ehkä meidän pitää panna omat suumme kiinni, niin kuullaan ohjeistus. 

Essi: Jeps, niin teemme. 

 


