
Essi ja Elmeri     Ystävä ja vihollinen 
- Ennen opetusta 

 
Essi: Elmeri, mikä sulla oikein on? Onko tapahtunut jotain kauheaa? 

 
Elmeri: No joo, todellakin! 

 

Essi: Kaaduitko pyörällä vai mitä. 
 

Elmeri: Ei, vaan kun meillä on ensi viikolla jalkapallo-ottelu ja mä oon harjoitellut ihan 

sikana sitä varten. Mä oon siis maalivahti, ja mä haluisin päästä pelaamaan.  
 

Essi: Mut miksi sä sit oot noin surkean oloinen. Etkö sä pääse pelaamaan? 
 

Elmeri: Mä vielä tähän päivään asti niin toivoin, että pääsisin. Mutta kun Teemukin on 

maalivahti... Me ollaan molemmat ihan yhtähyviä maalivahteja, mutta vain toinen pääsee 

ensi viikon peliin…  
 

Essi: Ja nytkö sä sait kuulla, että Teemu pääsee ja sä et? 
 

Elmeri: Niin. Tää on ihan epäreilua. Mä haluisin mennä sinne. Miksi Teemu aina pääsee? 

Ihan kun se muka ois parempi kun mä.  

 

Essi: Mut ehkä sun vuoro on sitten ensi kerralla.  

 

Elmeri: Ensi kerralla ja ensi kerralla, mut mä haluun nyt, kun se on ihan hirvittävän 

tärkeä peli ja vastustaja ei oo helppo. Mä en ymmärrä, miksi Teemu saa kokea jotain 

niin hienoo ja mä vaan joudun olemaan katsomossa.  
 

Essi: Mut Teemuhan on sun hyvä ystävä, eikö sun pitäis iloita siitä hän pääsee sinne? 
 

Elmeri: Ei todellakaan. Mä en enää koskaan edes puhu Teemulle.  
 

Essi: Voi Elmeri, et sä voi noin ajatella…  
 

Elmeri: Kyllä voin.  

 

Essi: Mut hei, nyt meidän kyllä pitää taas mennä, opetus alkaa ihan just.  

 

Elmeri: Okei, mennään, vaikken tiedä jaksanko mä kuunnella mitään.  
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Essi ja Elmeri     Ystävä ja vihollinen 

- opetuksen jälkeen 
 

Essi: Rakastakaa toisianne niin kuin… höh, nyt mä jo unohdin, miten se jatkuu. Muistatko sä 

Elmeri? 
 

Elmeri: Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. 
 

Essi: Miten sä se muistit, vaikka sä sanoit, ettet sä jaksa edes mitään kuunnella? 
 

Elmeri: Eipä täällä voi istua, niin ettei mitään kuulis. Mut se onkin tosi hyvä niin.  
 

Essi: Miten niin hyvä? Äskenhän sä olit niin vihaisella tuulella, eikä mikään kuulostanut olevan 

hyvin.  
 

Elmeri: Kuule Essi, mä tajusin, että Jumala on rakastanut mua tosi, tosi paljon ja hän 

kehottaa mua myös rakastamaan toisia.  
 

Essi: Niin, entä sitten? 
 

Elmeri: Munkin täytys oppia rakastamaan Teemua ystävänä, vaikka se pääsikin sinne 

peliin, ja mä en.  
 

Essi: Totta. Se ei oo helppoa, mutta voidaan yhdessä rukoilla, että Jeesus antais sulle voimaa 

siihen.  

 

Elmeri: Mä taidan aloittaa sillä, että soitan sille kohta tauolla ja onnittelen sitä, että se 

pääsi maalivahdiksi siihen otteluun. Ja mä kannustan sitä ihan kunnolla sitten ensi 

viikon pelissä.  
 

Essi: Tuo kuulostaa kyllä mahtavalta suunnitelmalta! Vau! 
 

Elmeri: Mä oo kyllä tosi kiitollinen tästä raamattuopetuksesta, että mä tajusin sen kautta 

näin suuria asioita. Mulla on nyt tosi hyvä mieli! Jeesus varmasti auttaa ja antaa voimaa 

mua rakastamaan toisia ihmisiä, vaikka jotkut asiat ei menekään niin kuin mä toivoisin.  
 

Essi: Tiiätkö, niin mullekin tuli hyvä mieli. Kun sä oot iloinen niiin mäkin oon iloinen! 

 

Elmeri: Jes, mut nyt täytyy mennä. Nähdään taas! 

 

Essi: Nähdään! 

 

 


