
Essi ja Elmeri   Daavid säästää vihollisen hengen 
- Ennen opetusta 

 
(Essi ensin vain esiin, Elmeri jää sermin taakse) 

 
Essi: Elmeriiii, Elmeriiiii! Missä sä oot?  

 
Elmeri: (huutaa sermin takaa): Hys, hys, Essi. Mä oon piilossa. Älä paljasta mua! 

 

Essi: Täh! Ei täällä oo ketään muita, tuu esiin nyt vaan ja kerro mitä sä oikein meinaat. 
 

Elmeri: (tulee esiin) Oo nyt edes vähän hiljempaa niin mä kerron.  
 

Essi: Mikä ihme sulla on, kun sä oot noin vihaisen näköinenkin. 
 

Elmeri: Mä piileksin täällä, ettei Pera nää mua. Ja sit kun se tulee, mä yllätän sen ja 

kostan sille kaiken pahan, mitä se on mulle tehnyt.  
 

Essi: Täh! Mitä se on sulle tehnyt? 
 

Elmeri: Se aina pilkkaa mua, ja ottaa tavaroita mun kädestä ja levittelee niitä kaikkialle. 

Ja nyt se vei mun polkupyörän ja viskas sen tonne ojaan ja se on nyt ihan naarmuilla.  

 

Essi: Voi ei!  

 

Elmeri: Kyllä mä keksin vielä jotain todella inhottavaa sille.  
 

Essi: Mutta Elmeri, eihän pahaa tule pahalla kostaa.  
 

Elmeri: Miksei? Mä ainakin annan samalla mitalla takaisin.  
 

Essi: Ei se oo oikein, tiedät sen kyllä itsekin.  
 

Elmeri: Niin, mutta… 

 

Essi: Entäs jos mentäs nyt kuitenkin eka kuuntelemaan opetusta ja mietittäs mitä tehtäis? Ja 

voitas vaikka rukoillakin yhessä… 

 

Elmeri: Okei, mennään, kun ei sitä Peraa nyt edes näy täällä… 

 

Essi: Jeps, mennään 

 

 

 

 

 

 

 

 



Essi ja Elmeri   Daavid säästää vihollisen hengen 

- opetuksen jälkeen  
 

Essi: Mites sä Elmeri oo nyt noin miettivän näköinen? 
 

Elmeri: Tuota vaan mietin, että miten se Daavid pystyi olemaan niin armollinen sitä 

Saulia kohtaan. Ihan uskomaton ihminen! 
 

Essi: Todellakin! Daavid jos kuka oli kova jätkä! Siitä meillä on paljon opittavaa. 
 

Elmeri: Mäkin tahtoisin olla kuin Daavid. Mut ei musta ole. Mä oon aina niin 

kostonhaluinen, eikä mulla oo mitään rakkautta Peraakaan kohtaan.  
 

Essi: Mut mitä luulet, miten Daavid pystyi olemaan armollinen Saulille? 
 

Elmeri: Se oli vaan niin hyvä ihminen.  
 

Essi: Ei. Sehän oli ihan samanlainen kuin mekin. Teki moniakin vääriä asioita ja tarvitsi saada 

anteeksi. 
 

Elmeri: No, miten sitten? 
 

Essi: Eiks Daavid ymmärtänyt, että kun Jumala ei rankaissut häntä hänen synneistään, vaan 

antoi anteeksi, niin hänenkin tulee antaa anteeksi niille, jotka ovat tehneet väärin häntä 

vastaan.  

 

Elmeri: Eli kun mäkin oon saanut niin paljon anteeksi Jumalalta, munkin pitäis antaa 

anteeksi Peralle. 
 

Essi: Niin just! 
 

Elmeri: Mut se on vaikeaa, hirveän vaikeaa.  
 

Essi: Jumala tahtoo antaa sulle siihen voiman, niin kuin Hän antoi Daavidillekin.  

 

Elmeri: Niinpä! Mä kyllä ihan oikeesti haluan nyt antaa Peralle anteeksi, enkä aio kostaa 

hälle. Voisitkos Essi rukoilla mun puolesta, että mä saisin voiman antaa anteeksi? 

 

Essi: Joo, ilman muuta. Ja eiköhän me rukoilla yhdessä Perankin puolesta, että hänkin oppis 

tuntemaan Jeesuksen.  

 

Elmeri: Joo, niin me tehdään! 

 

 


