
Essi ja Elmeri   Jumala valitsee kuninkaan, Daavidin 
- Ennen opetusta 

 
Essi: Moikka Elmeri! Ootko sä jo nähnyt ne meidän uudet naapurin lapset, jotka muutti tänne? 

 

Elmeri: Juu, näin. Vähän se toinen oli komea kaveri. Sillä oli mahtavat hauiksetkin. Se 

on varmaan kova jätkä ja hyvä pelaamaan jääkiekkoo. Mikäs se nimi on? 
 

Essi: Se on Perttu. Mut mun kävi vähän sääliksi sitä toista, pienempää kaveria, Taavia.  
 

Elmeri: Ai, siksikö kun se on niin pikkunen ja arka ja muutenkin vähän outo? 
 

Essi: Joo tai oikeastaan siksi, kun se jää Pertun varjoon. Kaikki pyytää Pertun aina ekaksi joka 

paikkaan ja Taavia ei oteta mihinkään mukaan. 
 

Elmeri: Omapahan on vikansa. 
 

Essi: Elmeri!!! Miten sä voit noin sanoa. Mikä Taavissa on vikana? Ethän sä edes tunne häntä. 
 

Elmeri: No, mutta sehän on ihan nynnyn näköinenkin. En minäkään sitä ensimmäiseksi 

pyytäis meidän jääkiekkojoukkueeseen pelaamaan. 

 

Essi: Nyt lopeta Elmeri! Sä katsot vain ulkoapäin, etkä viitsi tutustua tarkemmin häneen. Silloin 

et voi sanoa yhtään mitään. Taavi vaikuttaa nimittäin tosi fiksulta ja älykkäältä kaverilta ja sitä 

paitsi se on tosi nopee juoksemaan. 

 

Elmeri: Ai, mistä sä sen tiedät? 
 

Essi: Mä näin omin silmin, kun sekin oli tänään urheilukentällä samaan aikaan. Ja yhtä hyvin 

hän voi olla hyvä vaikka jääkiekossakin, et sä voi ulkoisen olemuksen perusteella tehdä 

mitään päätelmiä, jos et oikeesti tiedä. 
 

Elmeri: Jaa, sä taidat olla oikeassa. Mä taidan olla tehnyt vaan omia johtopäätöksiä 

tutustumatta häneen ollenkaan. Mistä mä tiedän, vaikka se ois oikeesti tosi hyvä ja 

innokas jääkiekonpelaaja. 
 

Essi: Niinpä. Teepä siis parempaa tuttavuutta Taavin kanssa. 
 

Elmeri: Juu, mut nyt mennään kuuntelemaan raamattuopetusta.  

 

Essi: juu, kumpi eka istumassa? 

 

Elmeri: Juostaan… 
 

 

 

 

 

 



Essi ja Elmeri   Jumala valitsee kuninkaan, Daavidin 

- Opetuksen jälkeen 
 

Elmeri: Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen, vai mitenkä se nyt 

menikään? 
 

Essi: Kuulostaa siltä, että oot tainnut oppia tänään jotain? 
 

Elmeri: Juu, mä oon just tuollainen ihminen joka katsoo vaan ulkokuorta… Kävin 

muutes juttelee äsken yhen aikuisen kanssa. 
 

Essi: Haluutko kertoa, että miksi?  
 

Elmeri: Ihan vaan niitä näitä puhuttiin… Ei ku oikeesti siksi, kun mua jäi painamaan se, 

kun ajattelin ja sanoin Taavista niin ikävästi. Se oli tosi väärin. Mut mä sain rukoilla ja 

tunnustaa sen ja Jeesus antaa anteeksi minullekin. Nyt on parempi olla. 
 

Essi: Mahtava juttu, siis se, että oot saanut jakaa asiasi ja rukoilla. Sillä eihän meistä tule 

täydellisiä, vaikka uskotaankin Jeesukseen. Mutta hienointa onkin, että Jeesus meitä rakasta 

ja saadaan tunnustaa syntimme ja uskoa ne anteeksiannetuiksi.  
 

Elmeri: Juu, ja mä aion mennä Taavin luo ja tutustua häneen paremmin. Hän on ihan 

varmasti mahtava tyyppi! Ja mä rukoilen, että Jumala auttaisi mua elämään enemmän 

hänen tahtonsa mukaan. 
 

Essi: Mäkin opin tänään yhden asian: Jumalaa ei voi huijata. Hän oikeesti näkee ja tietää 

kaiken minusta, jopa jokaisen ajatuksenikin. Ja mä rukoilen, että Jumala auttaisi muakin 

elämään tyytyväisenä tätä elämää Jeesuksen kanssa ja luottamaan kaikessa häneen.   
 

Elmeri: Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu… 
 

Essi: Niinpä. Jeesus kyllä huolehtii meistä ja vie perille taivaaseen asti. 

 

Elmeri: Näin on. Mut on kyllä kiva olla täällä leirillä. Onneksi äiti toi mut tänne. 
 

Essi: Niinpä niin. En mistään hinnasta ois halunnut jäädä kotiin.  
 

Elmeri: Mut nyt taas tapahtuu varmaan jotain muuta, mennään kuuntelemaan.  
 

Essi: Jeps, mennään.  


