
Essi ja Elmeri        Kain ja Aabel 
- ennen opetusta 

 
Essi: Moi Elmeri! Minne sulla on noin kiire?  
 
Elmeri: Enpä kerro, se on salaisuus! 
 
Essi: Kerro nyt, mä haluun tietää! 
 
Elmeri: No, okei. Mä meen tekemään Jumalalle lahjaa.  
 
Essi: Täh! Mitä ihmettä sä Jumalalle teet? 
 
Elmeri: Sitä en kyllä kerro! Näät sen sitten, kun se on valmis. Jumala on varmasti mielissään, kun 
se on valmis.  
 
Essi: Miten sä aiot sen Jumalalle antaa? 
 
Elmeri: Öh, tuota. En ole sitä vielä ajatellut, mutta keksin sen kyllä… Mut ajattele Essi, kuinka 
Jumala ilahtuu siitä, että mä annan sille lahjan, minkä olen itse tehnyt! Ehkä se rakastaakin mua 
sitten vähän enemmän kuin ennen.  
 
Essi: Voi sua Elmeri, olet aika höpsö! Jumala rakastaa sua äärettömästi ihan just 
tuollaisena kuin oot, ihan ilman mitään lahjoja. 
 
Elmeri: Mut ei se voi mua rakastaa, kun… 
 
Essi: Niin, mitä? 
 
Elmeri: Kun mä olin eilen todella, todella ilkeä mun pikkusiskolle. Kaiken lisäksi riehuin kotona ja 
tiputin lattialle upouuden kukkamaljakon, ja se meni rikki. Vähänkö äiti oli vihainen, kun hän oli 
saanut sen just lahjaksi. 
 
Essi: Voi ei!!! Mut eihän Jumala sulta mitään lahjoja silti kaipaa? 
 
Elmeri: Mut mä uskon, että Jumalakin tykkää, jos mä yritän korvata tekoni jollain.  
  
Essi: Mä taidan olla eri mieltä sun kanssas. Mut hei, kohta alkaa raamattuopetus, kai tulet 
kuuntelemaan? 
 
Elmeri: En mä nyt jouda, mulla on kiire tän lahjan kanssa.  
 
Essi: Tule nyt, ehdit tehdä sitä lahjaa huomennakin. Mä niin haluisin, että säkin tulisit, ettei 
mun tartteis mennä yksin.  
 
Elmeri: Okei, mä lähden, jos sä kerran niin haluut.  
 
Essi: Jes, mennään sitten.  
 
Elmeri: Mennään vaan! 

 
 
 
 



Essi ja Elmeri        Kain ja Aabel 
- opetuksen jälkeen 

 
Essi: Lähdetkös Elmeri nyt sitten tekemään sitä lahjaa Jumalalle? 
 
Elmeri: En.  
 
Essi: Miksi et? Äskenhän sulla oli niin kiire sitä tekemään.  
 
Elmeri: Joo, mut mä tajusin, että se oli ihan tyhmä ajatus tehdä Jumalalle jotain lahjaa, jolla vois 
hyvittää pahat teot.   
 
Essi: Totta, eihän me voida millään omilla teoilla ansaita anteeksiantamusta.  
 
Elmeri: Ei niin, sillä se on lahjaa! 
 
Essi: Uskomalla Jeesuksen me saadaan kaikki synnit anteeksi, Jeesus on tehnyt jo kaiken 
meidän puolesta. Se on mahtavaa! 
 
Elmeri: Niinpä! Ja Jumala on kiinnostuneempi minun sydämen asenteestani kuin siitä, mitä 
hänelle annan tai teen.  
 
Essi: Niinpä! Mä ainakin rukoilen sitä, että Jumala antais mulle oikeanlaisen sydämen 
asenteen, niin että mä haluaisin viettää aikaa enemmän Jumalan kanssa rukoillen ja 
Raamattua lukien.  
 
Elmeri: Niin minäkin. Ja tästä lähtien mä haluun tulla tännekin ennen kaikkea kuulemaan lisää 
Jumalasta, enkä vain siksi ettei sun tartte tulla tänne yksin.  
 
Essi: Kuule Elmeri, niitä lahjojahan me voitas tehdä vaikka naapureille tai muille ihmisille, 
jotka niistä ilahtuis. Ja voitas sen lahjan kautta kertoa heille Jeesuksestakin, parhaasta ja 
täydellisestä lahjasta! 
 
Elmeri: Toi oli hyvä idea! Meidän naapurin mummolle ja papalle vois vaikka leipoa. Ja samalla kun 
käy kylässä, niin vois rukoillakin heidän puolestaan! 
 
Essi: Jes! Jumala varmasti meitä auttaa näissä asioissa!  
 
Elmeri: Niinpä, sillä Hän on rukouksia kuuleva Jumala. 
  
Essi: Mut hei, nyt pitää lähteä kotiin, kello on jo paljon! 
 
Elmeri: Jeps, mutta nähdään taas! 
 
Essi: Nähdään!  


