
Essi ja Elmeri    Kansa nurisee 
- Ennen opetusta 

 

Elmeri: Moi Essi! Mitä kuuluu tänään? 

Essi: Huonoa! Kaikki on huonosti! 

Elmeri: Miten niin?  

Essi: Mun isoveli sai tänään uuden älypuhelimen, mutta mä en saanut. Mulla on vaan 

tuollainen vanhanaikainen kännykkä. 

Elmeri: Kännykän takiako kaikki on huonosti? 

Essi: Joo! Tai on monet muutkin asiat huonosti. Koulussa oli pahaa ruokaa. Opettaja on 

ihan kummallinen. Kesälomaan on vielä liian pitkä aika. 

Elmeri: Eikö koulussa oo muka mitään hyvää? 

Essi: Ei. Eikä kotonakaan. Meillä on aivan liian pieni asunto, kun asutaan kerrostalossa. 

Mä haluisin asua isossa omakotitalossa. Sitä paitsi meidän äiti ei osta koskaan mulle 

mitään, toisin kuin naapurin Saana saa koko ajan kaikkea kivaa.  

Elmeri: Voi Essi! Ootko koskaan ajattelut, mitä kaikkea hyvää sinä olet saanut? 

Essi: En mitään. Mulla on hassut hiukset, outo nenä, iso suu… Ja en koskaan voita 

palkintokisassa mitään, tuskin tänä iltanakaan.  

Elmeri: Sulla taitaa olla tänään tosi huono päivä.  

Essi: Mulla on aina.  

Elmeri: Ei onneksi oo, mä tiedän sen. Mutta tiedän myös sen, että minäkin valitan 

aika usein kaikesta ja sitä on toisten tosi rasittava kuunnella. Ja mä luulen, että 

meillä molemmilla on paljon enemmän aihetta kiitokseen kuin valittamiseen.  

Essi: Saatat olla oikeassa. Mitenkähän mä voisin oppia olemaan valittamatta kaikesta?  

Elmeri: Voitas sitö yhdessä miettiä ja rukoilla. Mut nyt mennään kuuntelemaan tän 

illan opetusta. 

Essi: Jeps, mennään 

 

 

 

 

 



Essi ja Elmeri     Kansa nurisee 
- opetuksen jälkeen 

 

Essi: Tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut: ’Minä en sinua jätä, en 

koskaan sinua hylkää’”  

Elmeri: Miten sä voit muistaa tuon kohdan noin hyvin ulkoa? 

Essi: Mä päätin, että mä opettelen sen ulkoa. Ja oon tässä illan aikana sitä opetellut. 

Elmeri: Miksi halusit oppia sen ulkoa? 

Essi: Musta tuntui, että mun on hyvä muistaa tuo kohta joka päivä. Se auttaa mua 

oppimaan, etten valittaisi aina ja kaikesta. 

Elmeri: Sinähän olet fiksu. Paras tapa oppia olemaan kiitollinen, on tuntea paremmin 

Jeesusta ja Raamattua.  

Essi: Joo, silloin me nähdään ja muistetaan, mitä kaikkea hyvää Jumala on meille antanut.  

Elmeri: Niin, todellinen tyytyväisyys ei tule koskaan mistään tavarasta, ei ruoasta, 

eikä ulkonäöstämme, vaan Jeesukselta.  

Essi: Sen kun muistas aina, niin elämä ois paljon mukavampaa.  

Elmeri: Ja muillakin ihmisillä ois paljon mukavampaa meidän seurassa.  

Essi: Todellakin! Anteeksi Elmeri, kun mä alkuillasta vaan valitin kaikesta.  

Elmeri: Saat anteeksi! Mut rukoillaanhan molemmat sitä, että Jeesus auttas meitä 

olemaan tyytyväisiä siihen, mitä meillä on.  

Essi: Joo, ja että muistettas kiittää siitä, että Jumala on kanssamme, eikä koskaan hylkää 

meitä.  

Elmeri: Onneksi Jeesus auttaa meitä ihan kaikessa! 

Essi: Ja me saadaan iloita siitä, mitä meillä on. Kiitos Jeesus tästä isosta suusta ja 

höpsöstä tukasta, mitkä oot mulle antanut. 

Elmeri: Oot hassu, Essi! Mut nyt pitää mennä. Moi, moi 

Essi: Moi, moi! 

 

  


