Essi ja Elmeri,
-

Kirkastusvuori

Ennen opetusta

Elmeri: Tiedätkö Essi sen värikäshattuisen miehen, joka polkee pyörällä koulun vierestä
monta kertaa päivässä? Ja joskus se ajaa jopa yksipyöräisellä.
Essi: Joo, se esittää aina kaikenlaisia hassuja temppujakin meille, ihan kun joku
pelle, mutta ei se koskaan kerro kuka hän on.
Elmeri: En mäkään tiennyt, kuka se oikeesti on ja mitä se meinaa. Mut me Masan ja
Pertun kanssa päätettiin ryhtyä salapoliiseiksi ja selvittää tilanne.
Essi: Mitä te teitte?
Elmeri: Me seurattiin sitä salaa, että minne se aina pyöräilee, ja mitä se milloinkin tekee.
Essi: Näkikö se koskaan teitä?
Elmeri: Ei, me kuljettiin aina piilossa puskissa ja puitten ja rakennuksien takana. Sit meillä
oli hyvä kiikarit, jolla nähtiin se kaukaakin. Ja kun kadotettiin se näkyvistä, tutkittiin
suurennuslasilla maasta jälkiä, niin tiedettiin mihin suuntaan se on mennyt.
Essi: Voi teitä, olikohan tuo nyt kovin järkevää? No, kerro nyt kuitenkin, mitä te
saitte selville?
Elmeri: Se oli kyllä tosi salaperäinen mies. Sen talokin on ihan erilainen kuin muiden talo,
värikäs ja ihan oudon muotoinen. Se omistaa kaikenlaisia sirkustavaroita ja sillä on aina
paljon karkkia, ja se on tosi hauska mies. Siis sen täytyy olla pelle, ihan oikea sirkuspelle.
Essi: Oikeestiko?
Elmeri: Mäkin vähän epäilin, mutta sen naapurit tuntee sen hyvin, ja he sanoi, että se on
ollut töissä sirkuksessa ja edelleen se elää ja toimii kuin pelle. Ja mä uskon kyllä niihin.
Essi: Hah, aika hauska juttu! Mutta Elmeri, voiskohan Jeesusta seurata ja tutkia
myöskin tuolleen salapoliisin tavoin?
Elmeri: Miten niin?
Essi: Mä oon kuullut Jeesuksesta paljon, mitä se on tehnyt, mutta mistä voin
oikeesti olla varma, kuka Jeesus on? Kaveritkin sanoo, että Jeesus on satuolento
vaan, eikä se voi meitä oikeesti auttaa.
Elmeri: Hmm. Mäkin tiedän monia, jotka ei usko Jeesukseen ja väittää sen olevan vaan
tavallinen ihminen, joka teki poikkeuksellisen paljon hyvää. Mut jospa kuunnellaan nyt
raamattuopetus…
Essi: Ehkä siitä saadaan jo jotain johtolankoja, jotta salapoliisiin työmme edistyy.
Elmeri: Nyt pitää siis kuunnella tosi tarkkana...

Essi ja Elmeri,
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opetuksen välissä

Essi: Oi, oisinpa saanut olla paikalla. Mäkin olisin halunnut nähdä Jeesuksen!
Elmeri: Ja vielä tuollaisessa tilanteessa, missä tapahtui noin ihmeellisiä asioita.
Essi: Mä alan vakuuttua siitä, että Jeesus todellakin on elävä Jumala. Miksi Jeesus
sitten eli niin kuin ihminen?
Elmeri: Hmm. ehkä se selviää ihan just…
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opetuksen jälkeen

Elmeri: Uskotko sä, että Raamattu on totta – tuokin kertomus, mitä kuultiin?
Essi: Joo!
Elmeri: No, ymmärrätkö sä nyt, että kuka Jeesus on?
Essi: Joo, Jeesus on elävän Jumalan poika. Kertomus oli kyllä ihmeellinen, muttei
oo enää epäilystäkään, kuka Jeesus on.
Elmeri: Aloittelija salapoliisikin siis sai selväksi, kuka Jeesus on?
Essi: Kyllä vaan. Vaikka monet varmaan sanoo, ettei tuokaan kertomus oo totta.
Mutta mä uskon, että se on totta.
Elmeri: Niin mäkin uskon! Mut niin kuin sanottiin, uskon vaikuttaa vain Jumala; ei ihminen
itse luonnostaan Jeesukseen usko.
Essi: Niin, se on Jumalan antama lahja. Mut sen takia pitää kyllä rukoilla kavereiden
puolesta, että hekin voisivat vastaanottaa sen lahjan ja uskoisivat Jeesukseen.
Elmeri: Kerrotaan heille myös, mitä jo tiedämme Jeesuksesta, miksi me häneen uskomme
ja mitä Jeesus on meille antanut.
Essi: Joo! Mut minusta tuntuu myös siltä, että jatkan salapoliisin työtä tutkimalla
Raamattua, jotta voin entistä paremmin tuntea Jeesuksen ja totella häntä.
Elmeri: Siinäpä meillä onkin koko elämäksi tehtävää. Raamattu ja suurennuslasi käteen ja
eikun vaan tutkimustyöhön.
Essi: Heh, onneksi mulla on niin hyvä näkö, etten tarvitse suurennuslasia Raamatun
lukemiseen. Mutta rukoilen kyllä, että antais mulle kuulevat korvat, että kuulisin ja
ymmärtäisin, mitä Hän Raamatussa mulle puhuu.
Elmeri: Totta, sitä mäkin tarvitsen! Tarvitsen myös oikeanlaista mieltä, että tahdon totella
häntä. Mä yleensä mieluummin teen päinvastoin.
Essi: Mut Jeesus auttaa siinä, ihan varmasti!
Elmeri: Kiitos Jeesus, kun puhut mulle!
Essi: Ja autat mua tottelemaan sua!

