
Essi ja Elmeri           Henok 
- ennen opetusta 

 
 
Elmeri: Moikka Essi! Haaveiletko sä jostain? Oot niin unelmoivan näköinen… 
 
Essi: Joo! Aattelepa, jos Jeesus ois tässä ihan konkreettisesti paikalla! 
 
Elmeri: Niin, mitä sitten? 
 
Essi: No, vois jutella Jeesuksen kanssa ja pelata vaikka lautapelejä.  
 
Elmeri: Sä häviäisit Jeesukselle kuitenkin kaikissa peleissä, kun Jeesus tietää ja näkee kaiken, ja 
se pystyy tekemään ihan mitä vaan.  
 
Essi: Heh, se on kyllä totta. Mut mä ajattelin sitä, että Jeesuksen seurassa ois vaan niin 
hyvä olla. Jeesus ymmärtäis mua aina, eikä se edes riitele.  
 
Elmeri: Niin ja Jeesus varmaan auttais aina läksyissäkin ja muissakin jutuissa, kun se tietää 
kaiken.  
 
Essi: Joo, ja se jaksais aina kuunnella mua. Ruoanlaittokin onnistuis hyvin, kun Jeesus on 
ihan paras kokki.  
 
Elmeri: Ja kun jotain katois, niin se löytyis helposti, kun Jeesus näkee kaikkialle.  
 
Essi: Kipeenä ollessa ois paras lääkäri aina paikalla, ei tarttis lähteä lääkäriin.  
 
Elmeri: voi jospa olisi elänyt silloin kun Jeesus eli maan päällä. 
 
Essi: Niinpä, se on niiiiiiin epäreilua, kun me ei voida nähdä Jeesusta. 
 
Elmeri: Minkähänlainen ääni Jeesuksella on? Kuinka isot silmät ja korvat sillä on, kun se näkee ja 
kuulee kaiken? 
  
Essi: Heh, nyt taitaa mennä meidän jutut jo vähän hassuiksi. Mutta oikeesti, mä haluaisin, 
että elää Jeesuksen kanssa. Ihan kaiken mitä teen, haluisin tehdä Jeesuksen kanssa.   
 
Elmeri: Se ois kyllä mahtavaa. Mut onkohan se mitenkään mahdollista, kun Jeesus on kutenkin 
taivaassa ja me täällä maan päällä? 
 
Essi: Hei, mutta Elmeri, meidän pitää nyt mennä kuuntelemaan tän illan opetusta, ettei vaan 
jäädä siitä paitsi.  
 
Elmeri: Joo, mennään. Jatketaan unelmointia vielä illalla myöhemmin… 
 
Essi: Jeps! 
 
 
 
 
 

 
 



Essi ja Elmeri       ______________ Henok 
- opetuksen jälkeen 

 
Essi: Voi Elmeri! Miten mä oonkaan ollut niin tyhmä, että mä en oo aiemmin tajunnut, että 
mähän voin elää koko ajan Jeesuksen kanssa ja ihan kaiken mitä teen, voin tehdä 
Jeesuksen kanssa.   
 
Elmeri: En mäkään oo tullut ajatelleeks, että Jeesushan on ihan konkreettisesti totta tässä ja nyt, 
vaikkei me häntä omilla silmillämme nähdäkään.  
 
Essi: Meidän ei tarvitse enää unelmoida Jeesuksen seurasta, vaan me voidaan elää 
Jeesuksen seurassa. Meillä voi olla läheinen yhteys Jeesuksen kanssa, niin kuin muidenkin 
ystävien kanssa.  
 
Elmeri: Tai oikeastaan Jeesuksesta voi tulla meille läheisempi ja rakkaampi kuin kenestäkään 
muusta.  
 
Essi: Muistatkos vielä, mitenkä sulla voi olla läheinen yhteys Jumalan kanssa? 
 
Elmeri: Hmm. Kun mä vietän aikaa Jumalan kanssa puhuen hänelle rukouksessa ja kuunnellen, 
mitä Hän sanoo Raamatun kautta.  
 
Essi: Ja luottamalla Jumalaan ja Hänen Sanaansa Raamattuun, niin että uskon sen olevan 
totta ja elän sen mukaan.  
 
Elmeri: Niin, se on kyllä tärkee juttu, että mä haluan totella Jumalaa. Sillä Jumala käskyjen ja 
ohjeidensa kautta Hän haluaa minulle vain hyvää. Hän varjelee minua kaikelta pahalta 
 
Essi: Sekin oli tärkee juttu, että haluan puhua Jeesuksen asioita muille silloinkin, kun toiset 
ihmiset on eri mieltä tai vaikka pilkkaavat minua.  
 
Elmeri: Joo, tosi ystävät puolustaa toisiaan, vaikka olisi vaikeeta ja joutuis kärsimään.  
 
Essi: Ei se kyllä aina helppoo ole, mutta onneksi Jeesus antaa voiman ja taidon kaikkeen.  
 
Elmeri: Jeesus on kyllä ihan paras ystävä, kun Hän itse auttaa meitä, toimimaan niin kuin hän 
itsekin toimisi. 
 
Essi: Jes, nyt vaan rukoillaan, että voitas oppia tuntemaan Jeesusta paremmin ja kaikki, 
mitä me tehdään, voitas tehdä Jeesuksen kanssa. 
 
Elmeri: Just niin! Hän todellakin on aina meidän kanssa. 
  
Essi: Kerran päästään taivaaseenkin, ja sit ainakin nähdään Jeesus. Ja nähdään myös se 
Henok. Voidaan kysyä siltä, että miltä tuntui lähteä taivaaseen, niin ettei tarvinnut kuolla.  
 
Elmeri: Joo, niin me teemme. Mut nyt pitää lähteä kotiin, jotta päästää kohta nukkumaan.  
 
Essi: Onneksi huomenna on lauantai, eikä tartte lähteä kouluun. Mutta nähdään taas toisen 
kerran! 
 
Elmeri: Nähdään! 


