Essi ja Elmeri,
-

5leipää, 2kalaa

Ennen opetusta

Essi: Elmeri, kuulitko sä ton äänen?
Elmeri: Minkä äänen? En mä mitään oo kuullut. Ei täällä kuulu kuin sun ääni…
Essi: Ihan varmaan kuulu, sellainen murina. mrrrrrr. Onkohan täällä karhuja?
Elmeri: Höh, ei kai täällä oo karhuja. Varsinkaan, kun ollaan sisällä.
Essi: Mistä se ääni sitten tulee?
Elmeri: Hmm. Mietintäänpä… Nyt mä tiedän. Se on mun maha, joka murisee.
Essi: Täh, etkö sä oo syönyt?
Elmeri: Oooon, mutta ehkä siitä on jo liian monta tuntia aikaa. Meillä pitäis olla kotona
sellainen ruoka-automaatti, että ei tarttis käydä kaupassa, ei laittaa ruokaa, eikä
tiskatakaan.
Essi: Höh, sä haluaisit aina päästä helpolla. Mä oon taas miettinyt, että miten vois
auttaa niitä, joilla asiat ei oo niin hyvin kuin meillä.
Elmeri: Sä aina osaat ajatella toisiakin, mä vaan mietin itteäni. Onkohan Suomessa
nälkäisiä lapsia?
Essi: Ainakin mä tiiän sellaisia perheitä, missä vanhemmilla ei oo töitä ja rahat on
siksi aivan loppu.
Elmeri: Ja voihan sitä ihmisillä olla monenlaista muutakin nälkää kuin ruoan nälkä.
Essi: Ai, siis häh? Mitä nälkää sä tarkoitat?
Elmeri: Sitä vaan, että ihmisillä voi olla tarve saada vaikka ystävä, joka kuuntelee ja auttaa
arkipäivän asioissa.
Essi: Aaah. Mikähän muuten on ihmisten suurin nälkä, siis sellainen suurin tarve ja
kaipuu, mitä jokainen tarvitsee?
Elmeri: Hmm. Mä luulen, että vesi ja ruoka on ihan ykköset, vai mitä?
Essi: Niin, ilman niitä ei kukaan elä, mutta entäs Jeesuksen tunteminen. Eikös se oo
kaikista tärkein asia elämässä?
Elmeri: Tarkoitatko, että ihmisillä on nälkä tuntea Jeesus? Millaista ruokaa sellaiseen
nälkään voi tarjota?
Essi: Jospa se selviää tän kerran raamatunkertomuksesta.

Essi ja Elmeri,
-
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opetuksen välissä

Essi: Elmeri, pitäiskö meidänkin miettiä, mitä me voitas Jeesukselle antaa?
Elmeri: En tiedä onko meillä muuta kuin niitä tyhmiä ideoita.
Essi: Mut eikös ne oo just ihan parhaita, mitkä tuntuvat itsestä aivan hassuilta ja
mitättömän pieniltä?
Elmeri: Mä haluun kuitenkin ensin tietää, miten Jeesus suhtautui Andreaksen outoon
ideaan ruokkia isot määrät ihmisiä pienenpienillä eväillä.

Essi ja Elmeri,
-
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opetuksen jälkeen

Essi: Joko sä keksit, millaista ruokaa me voidaan tarjota niille, joilla on nälkä tuntea
Jeesus?
Elmeri: Joo, heille pitää tarjota Jumalan sanaa, eli kertoa heille Jeesuksesta.
Essi: Mitäs sä sit aiot antaa Jeesukselle, jotta jokainen saisi kuulla Jeesuksesta?
Elmeri: Voi Essi, mä tahtoisin antaa kaiken!
Essi: Täh? Ihan kaikenko, mitä sulla on?
Elmeri: Jos mun juoksevista jaloista, polkupyörästä, ajasta, kännykästä, isosta suusta ja
viikkorahoistani voi olla hyötyä siihen, että ihmiset saa oppia tuntemaan Jeesuksen, niin
kyllä mä haluun antaa ne Jeesukselle.
Essi: Ehkä munkin pitäis. Mä oon aina ajattelut, että kaikki se, mitä mulla on ja mitä
mä osaan, on liian pientä ja merkityksetöntä. Mut ei se ookaan niin.
Elmeri: Niin, meidän ei pidä vähätellä lahjojamme. Sen sijaan pitäis muistaa, että me on
saatu Jeesukselta koko meidän elämä ja mikä parasta, synnit anteeksi ja meillä on myös
paikka Taivaassa. Sen tähden voidaan olla kyllä antamassa muillekin.
Essi: Ja silloinkin kun mä annan jotain, en mä jää itsekään paitsi, vaan saan monin
kerroin takaisin. Se on ihmeellistä!
Elmeri: Niinpä just! Jeesuksen matematiikka on ihan erilaista kuin meidän.
Essi: Jeesuksen antama rikkauskin on ihan erilaista kuin mitä ajattelemme. Se ei ole
suuria rahamääriä tai uusia tavaroita, vaan se on Jumalan huolenpitoa niin, ettei
meiltä silti puutu mitään, mitä oikeasti tarvitsemme.
Elmeri: Ja iloa anteeksiantamuksesta ja siitä, että Jeesus on kanssamme joka hetki.
Essi: Elmeri, voitasko rueta ihan säännöllisesti rukoilemaan viisautta ja johdatusta,
että miten eri tavoin me voitas kertoa Jeesuksesta kavereille ja sukulaisillekin?
Elmeri: Toki! Mulla on jo muutama ideakin, mitä voitas tehdä. Mut pitää eka kysyä
Jeesukselta, onko se samaa mieltä mun ideoista.
Essi: Rukoillaan sitä, että ihan meidän koko elämä saisi tuottaa kunniaa Jeesukselle,
teot ja sanat ja ajatuksetkin.
Elmeri: Jeps, ja ajallaan saadaan vaan ihmetellä, mitä kaikkea Jeesus tekeekään
kauttamme.

