Essi ja Elmeri
- ennen opetusta

Rikas nuorukainen

Elmeri: Arvaa mitä, Essi?
Essi: No, mitä ihmettä? Mistä oot noin innoissaan?
Elmeri: Musta tulee rikas!
Essi: Ai, saatko sä tänään sun viikkorahan?
Elmeri: Höh, no en. Mun iskä kävi lottoamassa ja lupas puolet voitostaan mulle!
Essi: Siistiä! Mut entäs jos isäs ei voitakaan mitään?
Elmeri: Kyllä se voittaa! Mä annoin sille niin hyviä neuvoja, että ihan varmasti se voittaa
päävoiton!
Essi: (nauraen) No joo, joo. Sinuna en kyllä ois ihan noin varma siitä.
Elmeri: Tottakai voittaa! Ja ajattele, sit kun mä kasvan aikuiseksi, mä alan itse lotota joka
viikko. Ja ku mä voitan koko ajan, niin musta tulee maailman rikkain ihminen!
Essi: Aikamoisia haaveita sulla. Mutta tuskin se ihan noin menee... Sitä paitsi ei susta voi tulla
maailman rikkainta, kun musta tulee semmonen!
Elmeri: Ai, miten susta muka tulee rikas? Mistä sä voisit saada rahaa?
Essi: Mä luen niin paljon, että musta tulee tosi viisas, oikein kuuluisa professori. Sitten kaikki
maksaa mulle ihan vaan siitä hyvästä, että ne sais kuulla mun viisaita ajatuksia!
Elmeri: Höh, ei kai kukaan siitä maksa, että sais kuulla jonkun ajatuksia!
Essi: Kyllä maksaa, kun mä oon niin paljon viisaampi kuin kaikki muut. Ei multa tullakaan
kysymään mitään pikkuasioita, vaan jotain isoja… Niinkun vaikka, että mitä eläimiä kannattaa
hankkia eläintarhaan tai mitä ruokaa koulussa pitäisi olla.
Elmeri: Vaikka sulle tuosta maksettais, niin ei susta voi tulla mua rikkaampi.
Essi: Katotaan vaan! Ja vaikka susta tuliskin rikas, niin mä oon kuitenkin sua rikkaampi ja lisäks
viisain kaikista. Eli paljon parempi kuin sä!
Elmeri: No, oo sitte paras! Mä en ainakaan kysy sulta enää koskaan neuvoa mihinkään
juttuun!
Essi: En mä sua kyllä neuvoisikaan, vaikka antaisit kaikki ne kaksi euroa mulle, jotka tuut
elämäs aikana voittamaan!
Elmeri: Okei, okei, ei nyt viitsitä riidellä enää, Essi! Eiks me ihan just saada kuulla
raamattuopetus.
Essi: Joo, ehkä meidän on parempi panna korvat vaan hörölle ja kuunnella, mitä Jumala haluaa
meille tänään puhua ja unohtaa omat juttumme.
Elmeri: Jeps, niin teemme!

Essi ja Elmeri
- opetuksen välissä

Rikas nuorukainen

Elmeri: Hmm. Ootko sä nähnyt koskaan kamelia? Eikö se tosi iso eläin?
Essi: En oo nähnyt muuta kuin kuvissa, mut on kai se yli 2metriä korkea ja painaa monta sataa
kiloa.
Elmeri: Eihän kameli voi sitten mitenkään mahtua neulansilmästä läpi, kun mä en saa
edes ohutta lankaa laitettua neulansilmään?
Essi: Heh, vaikeaa se on mullekin. Mut kai Jeesuksella on siihenkin joku ratkaisu. Kuunnellaan.

Essi ja Elmeri
- opetuksen jälkeen

Rikas nuorukainen

Elmeri: (arkaillen) Essi, tiiätkö mitä?
Essi: No, mitä nyt?
Elmeri: Mä taisin vähän liiotella aiemmin... En mä varmaan voita lotossa koskaan niin
paljon, että musta tulis maailman rikkain. Enkä mä ees haluais. Mä uskon, että sä voisit
tienata rahaa viisaudellas paremmin kuin minä.
Essi: Ai niinkö... Mistäs sä tuollaisia ajatuksia nyt sait päähäsi?
Elmeri: Mä tajusin opetuksen aikana, että ei se raha varmaan mua onnelliseks tee.
Saanko mä anteeks, kun sanoin sulle tyhmästi?
Essi: Saat toki. Ja mun pitäis varmaan pyytää sulta anteeks. Mäkin käyttäydyin aika typerästi.
Elmeri: Ei se mitään, säkin saat anteeksi!
Essi: En mäkään kyllä halua enää tulla maailman viisaimmaksi tai rikkaimmaksi. Eihän se
loppujen lopuksi mitään auta. Parasta on, kun saa elää aina Jeesuksen kanssa ja luottaa, että
Jeesus johdattaa ja pitää huolen ihan kaikesta.
Elmeri: Ja, että uskomalla Jeesukseen mä pelastun; saan synnit anteeksi ja pääsen
taivaaseen. Se on parasta! Mut entä, jos me oikeesti iskän kanssa voitetaan siinä
lotossa?
Essi: Hmm... sähän voisit antaa ne rahat vaikka köyhille, niinhän Jeesus sanoi sille rikkaalle
miehellekin! Rukoile, mihin Jeesus tahtoo, että käytätte ne rahat.
Elmeri: Hei hyvä idea! Niinhän mä voin tehdä! Ja tiedätkö, missä sä voisit yrittää olla
viisas?
Essi: No, missä?
Elmeri: Raamatun tuntemisessa!
Essi: Niin voisinkin. Jos mä lukisin enemmän Raamattua, mä varmaan tietäisin vähän
paremmin, miten Jumala haluaa mun elävän tätä elämää. Enkä sit tekis vaan omia suuria
suunnitelmia…. Kiitti loistavasta ideasta, Elmeri!
Elmeri: Ole hyvä vaan! Nyt vaan jatketaan rukouksin ja Raamattua lukien eteenpäin!
Essi: Jeps, niin tehdään! Mut nyt mua laulattaskin aika kovasti!
Elmeri: Lauletaan sitten vaan!

