
Essi ja Elmeri                                                                  Kuninkaan tottelemattomuus 
- ennen opetusta 

 

Essi: Elmeri, ootko sä koskaan tottelematon? 

 

Elmeri: Täh? Mitä se sellaista mietit? 

 

Essi: Ihan muuten vaan… 

 

Elmeri: No, todellakin oon. Varsinkin pienempänä, mut usein vielä nykyäänkin.  

 

Essi: Eikö ne yhtään paina sua? 

 

Elmeri: Ei. Tai siis ei enää. Kyllähän ne aina painoi sen jälkeen, kun olin ollut tottelematon, mutta 

kun pyysin anteeksi ja sovin asioista, niin ei ne enää paina. Painaako sua jokin? 

 

Essi: Joo, mut en taida edes viitsiä kertoa, että mikä. Nolottaa niin kauheesti, kun niin pikku asian 

suhteen tein väärin.  

 

Elmeri: Voit kyllä ihan vapaasti kertoa, en mä kerro eteenpäin.  

 

Essi: Ehkä mä sitten… Eilen, ennen kuin tultiin tänne leirille, äiti pyysi mua vahtimaan pikkuveljeä, 

että se saa tehtyä hommat, mitkä sen oli pakko eilen hoitaa.  Ja mä lupasin.  

 

Elmeri: Mut et sitten pitänyt lupaustasi? 

 

Essi: Niin, kun mä olin jo niin leirille lähtöfiiliksissä, että mä vaan pakkailin ja mietin, että mitä kaik-

kea leirillä tapahtuukaan. Kunnes yhtäkkiä, kuulu ryminä ja kolina ja sitten kauheaa itkua.. 

 

Elmeri: Pikkuveljesi kaatoi jotain vai? 

 

Essi: Joo, äitin kukat lensi lattialle ja vähän veljeni päällekin. Ja siitäkös äiti suuttui.  
 

Elmeri: Pyysitkö edes anteeksi?  
 

Essi: Joo, mutta… tovin päästä äiti vielä pyysi siivoamaan, ja mä taas lupasin. Kuitenkin jäin omaan 

huoneeseen, kunnes tajusin, että kello on niin paljon, etten enää ehdi siivota. Sit kun äiti toi mut 

tänne, meillä oli aika hiljainen matka, kun äiti oli vihainen ja väsyny. Sanoin kyllä anteeksi, mutta… 
 

Elmeri: Hei, mut nyt meidän täytyy mennä, mä en haluu myöhästyä raamattuopetuksesta.  

 

Essi: No, mennään sit vaan. 



Essi ja Elmeri    Kuninkaan tottelemattomuus 
- opetuksen jälkeen 

 
Elmeri: Anteeksi, Essi, kun mä en tainnut kuunnella loppuun, mitä sä viimeksi sanoit. 
 
Essi: Ei se mitään, saat anteeksi. Mä oisin silloin vain sanonut, että en tainnut olla ihan tosissani 
sen anteeksipyynnön kanssa. Mä vaan ajattelin itseäni ja leiriä, jolle olin vihdoin pääsemässä.  
 
Elmeri: Ok. Mut nytkö sua rupes painamaan se tottelemattomuus? 
 
Essi: Niin, mähän oon vähän kuin tuo Saul, josta äsken kuultiin. Se pyysi anteeksi, muttei kuiten-
kaan sydämestään pyytänyt ja oli uudestaan ja uudestaan tottelematon Jumalalle.  
 
Elmeri: Ja sit sen tilanne vaan paheni.  
 
Essi: Mut mä en haluu olla kuin Saul. Tahdon oikeesti pyytää äitiltä anteeksi ja toimia oikein. Mut 
se on vaikeaa. 
 
Elmeri: Voidaanhan me rukoilla, että Jeesus auttas sua.  
 
Essi: Rukoillaanko ihan saman tien? 
 
Elmeri: Joo. Jeesus auta Essiä, että se vois pyytää anteeksi äitiltään. Ja kiitos, että sinäkin annat 
Essille anteeksi. 
 
Essi: Kiitti Elmeri! Mä taidan seuraavalla tauolla soitta äitille ja pyytää anteeksi ja sopia asian.  
 
Elmeri: Hyvä, se kannattaa! Sit voit taas iloita tästä leiristä, kun asiat on kunnossa.  
  
Essi: Anteeksiantamus on kuitenkin parasta, mitä ikinä voi saada. Sit on niin helppo ja hyvä olla.  
 
Elmeri: Niinpä. Onneksi meillä on Jeesus, joka rakastaa meitä, ja auttaa ja antaa anteeksi aina 
uudestaan ja uudestaan, kun me mokataan.  
 
Essi: Hänen hyvyys ja rakkaus meitä syntisiä kohtaan ei lopu koskaan.  
 
Elmeri: Näin on! Mut meidän pitänee taas mennä, kun ohjelmassa varmaan taas jotain muuta… 
 
Essi: Jeps, mennään. Ja kiitti kauheesti Elmeri, kun jaksat mua aina kuunnella! 


