Essi ja Elmeri,
-

Kaanaan häät

Ennen opetusta

Essi: Elmeri, et arvaa miten hauskaa meillä oli, kun oltiin tänään kaveriporukalla pelaamassa sählyä, sit käytiin elokuvissa ja pizzalla.
Elmeri (alakuloisesti): Kiva, kun sulla on kivaa.
Essi: Eikö sulla oo? Mikä on vialla?
Elmeri: Mulla on vaan huonopäivä… Tai oikeastaan mua harmittaa yksi asia ihan hirveesti.
Mut en mä kehtaa kertoo sitä, kun et sä kuitenkaan voi mua auttaa.
Essi: No, kerro nyt kuitenkin. Jospa mä vaikka keksisin sit jonkun joka sua vois auttaa.
Elmeri: Mulla hajos kengät, niitä ei voi enää käyttää. Tarttisin uudet.
Essi: No, etkö sä voi pyytää sun iskää ostamaan?
Elmeri: Hmm. en oikeastaan. Isällä ei oo töitä ja äitikin on kotona vielä, kun pikkuveli on
niin pieni, eikä meillä oo oikein rahaa. Kohta mulla on synttäritkin, mut en voi juhlia niitäkään, kun ei pystytä ostamaan mitään tarjottavaa vieraille. Äitillä ja isällä kun on monta
muutakin asiaa hoidettavana, mihin tarvitaan rahaa.
Essi: Voih, ei. Kuulostaa tosi kurjalta. Voiskohan meidän äiti ja isä auttaa teitä?
Elmeri: Tuskinpa, ainakaan kovin paljoa. Isä tarvii töitä, mistä saa säännöllisesti palkkaa,
niin se kai se vasta oikeasti auttas. Mutta töitä vaan ei ole tarjolla.
Essi: Mut mehän voitas rukoilla asian puolesta.
Elmeri: Rukoilla?!! Ei kai se mitään auta. Jeesuksella on varmaan paljon suurempiakin ongelmia tässä maailmassa, missä joutuu ihmisiä auttamaan. Ei se jouda minua kuuntelemaan ja mistä se pystyis yhtäkkiä isälle töitä järjestämään.
Essi: Eikö Raamatussa kerrota tilanteista, joissa Jeesus auttoi ihmisiä ihan arkipäivän ongelmissa.
Miksei Jeesus nytkin auttaisi?
Elmeri: En mä jaksa uskoa, että Jeesus ois niin kiinnostunut mun kengistä ja synttäreistä.
Essi: Mä kyllä luulen, että hän on kiinnostunut. Mut mä ainakin oon kiinnostunut kuulemaan, mitä
Jumala puhuu meille tänään sanansa kautta.
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Essi: Mä oon rukoillut just noin. Mä olin tosi vihainen Jeesukselle, kun se ei parantanut
mua, kun mä satutin mun jalkani ja muut pääsi retkelle Linnanmäellä ja mä en.
Elmeri: Joo, mullakin on ollut samansorttinen tilanne.
Essi: Mut ihmeellisintä siinä olikin, että Jeesus antoi mulle jotain parempaa. Mun yksi hyvä
ystävä, jota en ollut nähnyt pitkään, pitkään, aikaan, tuli mun luokse koko päiväksi. Ja
meillä oli tosi hauska päivä kahdestaan, ja kyllä me vähän herkuteltiinkin.
Elmeri: Hei, hienoa! Mutta mistä se johtuu, että Jeesus ei toimi aina niin kuin me haluttais?
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Elmeri: Voitasko Essi rukoilla mun iskälle töitä ja että mä saisin kengät?
Essi: Noh, mitenkäs sun mieli noin muuttui? Äskenhän sä sanoit, ettei se mitään auta.
Elmeri: Mut jos Jeesus pystyi muuttamaan veden viiniksi, niin voi se antaa töitä ja kengätkin ja
miksei synttäriherkkujakin, jos hän hyväksi näkee.
Essi: Just niin! Jeesus oikeesti välittää meidän arkisistakin asioista ja voi auttaa meitä,
ihan niin kuin auttoi niitä siellä häissäkin.
Elmeri: Nyt pitää vaan kertoa Jeesukselle, että rahat on vähissä. Vaikka vähän mun tekisi mieli ohjeistaa Jeesusta, että antais heti sitä rahaa ja mielellään adidaksen kengät.
Essi: Niin, se paljon vaikeampi osuus onkin vain jäädä odottamaan, että mitä Jeesus tekee
ja milloin.
Elmeri: Mut on se myös mielenkiintoista! Ja mä tahdon luottaa, että Jeesus vastaa rukoukseeni
parhaalla mahdollisella tavalla. Hän kuitenkin tietää, mitä me todella tarvitaan ja hänellä on parhaat aikataulutkin
Essi: Joskus Jeesus voi kyllä sanoa, että odota vielä vähän, nyt ei oo oikea aika. Mut Jeesus voi myös antaa sulle vielä parempaakin kuin mitä osaat edes kuvitella. Jännittävää!
Elmeri: No niinpä! Kyllä Jeesus on mahtava! Parasta tietysti on, että vaikka ei olis rahaa, niin saan
olla kuitenkin Jeesuksen oma ja Jeesus rakastaa minua, vaikka mulla oiskin rikkinäiset lenkkarit.
Essi: Ja synttäritkin on aina kivat, kun siellä on kavereita. Ja huippusynttärisankari. Ei siis
huolta, vaikkei olisi herkkuja.
Elmeri: Totta, saa rukoilla mun puolesta, että oppisin kiittäen jättämään kaikki asiat Jeesuksen hoitoon, etten aina olis huolissani.
Essi: Samoin mun puolesta! Onneksi on ystäviä, kelle voi huolet jakaa ja kenen kanssa voi
yhessäkin rukoilla!

