Essi ja Elmeri,
-

Samarialainen nainen

Ennen opetusta

Elmeri: Essi, mitä sä oikein mietit?
Essi: Enpä kerro!
Elmeri: Oot niin miettivän näköinen, että mä jo melkein toivoisin näkeväni sun ajatuksetkin.
Essi: Voi apua! Onneksi et pysty näkemään mun pään sisälle.
Elmeri: Mitä sä sit mietit, jos et halua mun sitä tietävän? Jotain ilkeää?
Essi: En ilkeää, enkä oikeastaan mitään salaistakaan. Mutta se ois vaan kauhee
ajatus, jos joku tietäs kaiken minusta, enkä vois mitään salata.
Elmeri: Joo, varsinkin, kun ei mun ajatuksetkaan aina oo niin mukavia. Saati, jos joku tietäs
kaiken mitä oon tehnyt tai jättänyt tekemättä…
Essi: Mut Elmeri, tiedätkö koulusta sen punatukkaisen tytön, joka on aina yksin?
Elmeri: Tarkoitatko sitä kolmosluokan Maria?
Essi: Just sitä. Mä haluisin tietää, miksi se on aina yksin. Yritin jutella sen kanssa,
mutta ei se puhunut mitään mulle.
Elmeri: En mä tunne sen enempää, mutta tiiän, ettei niillä oo kotona kovin helppoa.
Essi: Voih ei! Mitenkähän sitä vois auttaa? Kun musta tuntuu, että se kaipaa
elämäänsä ystävää ja varmaan jotain apuakin.
Elmeri: Täytyyhän sille joku syy olla, miksi se ei oo muiden joukossa. Ehkä sitä pelottaa…
tai kentis hävettää joku asia elämässään?
Essi: Kiusataankohan sitä? Toivottavasti ei. Hmm. Voitasko rukoilla yhdessä sen
puolesta? Ja rukoillaan viisautta meillekin, että jospa osattas sitä jotenkin
ilahduttaa.
Elmeri: Joo, toki rukoillaan. Tietääköhän Jeesus, mitä Marille kuuluu?
Essi: En mä tiedä. Mä kyllä aina kerron Jeesukselle, mitä mulle kuuluu, että se
varmasti pysyy ajan tasalla mun elämästä.
Elmeri: Mut hei, nyt laitetaan taas korvat hörölle, ja kuunnellaan, millaisia aarteita meille on
tänään Raamatusta tarjolla.

Essi ja Elmeri,
-

Samarialainen nainen

opetuksen välissä

Essi: Elmeri, onko sun elämässä jotain sellaista, mitkä meinaa tulla tärkeämmäksi
kuin Jeesus?
Elmeri: Hmm. ainakin raha joskus. Mä helposti kuvittelen sen tuovan elämääni turvan ja
kaikkea hyvää.
Essi: Mä taas usein ajattelen, että mun ulkonäkö on tärkein. Kun mä oon kaunis, niin
mä kelpaan, muuten en.
Elmeri: Kertookohan Raamattu, mikä sen kaivolle yksin tulleen naisen ongelma oli?

Essi ja Elmeri,
-

Samarialainen nainen

opetuksen jälkeen

Essi: Jeesus tietää kaiken, siis ihan kaiken. Ihmeellistä!
Elmeri: Hän tietää sun ajatuksetkin, mitkä mäkin joskus haluisin tietää.
Essi: Onneksi Raamatussa sanotaan myös, että voidaan olla ihan rauhassa, ei tartte
pelätä, kun Jeesus rakastaa meitä, vaikka näkeekin ilkeät ajatukseni ja sen, että mä
yritän korvata Jeesusta mun elämässä monilla muilla asioilla.
Elmeri: Se on oikeestaan tosi helpottavaa, että on Jeesus, joka tietää kaiken. Hänen luona
ei tartte esittää mitään. Voin olla just niin epäonnistunut kuin oon tai niin onnellinen kuin
oon.
Essi: Ja sä oot aina yhtä arvokas ja komee Elmeri, mun ja Jeesuksen mielestä.
Anteeksiantamuskin on totta tänäänkin, mun ja sun kohdalla.
Elmeri: Mulle ei kyllä oo aina ollut kovin helppoa myöntää, että mä tarvitsen Jeesusta.
Paljon mukavampaa olisi esitellä omia hauiksia ja kertoa kuinka mä pärjään ihan ite.
Essi: Mut hei, Jeesus varmasti tietää myös, mitä Marillekin kuuluu ja mitä se
tarvitsee ja voitasko me jotenkin sitä auttaa.
Elmeri: Todellakin! Mut mäkin taidan tietää yhden jutun, mitä Mari tarttee.
Essi: No, mitä?
Elmeri: Se tarttee Jeesusta. Onkohan kukaan koskaan kertonut hänelle, että Jeesus
rakastaa häntä?
Essi: Se taitaa olla meidän tehtävä! Ihan niin kuin se nainen Raamatussa, kun se sai
itse kohdata Jeesuksen ja kokea Jeesuksen rakkauden ja avun, niin se heti kertoi
siitä muillekin.
Elmeri: Kun itse on saanut osakseen hyväksyntää ja apua, niin silloinhan sitä haluaa jakaa
eteenkin päin.
Essi: Oispa hienoa, jos Marikin sais oppia tuntemaan Jeesuksen ja hän saisi jättää
kaiken, mikä häntä painaa, Jeesukselle. Olla vapaa ja iloinen Jeesuksen seuraaja.
Elmeri: Se on mahdollista, sillä Jeesus on sama Jeesus tänäänkin kuin mitä parituhatta
vuotta sitten siellä Samariassa.
Essi: Totta turiset! Nyt jälleen vaan rukouksin eteenpäin, että osattas olla
välittämässä Jeesuksen rakkautta Marille ja muillekin!

