Essi ja Elmeri,

”Kuninkaan virkamiehen poika”

- ennen opetusta
Elmeri (innostuneena): Arvaa mitä Essi? Mä sain mahtavan hienon, upean, aivan fantastisen
lahjan mun isältä. Arvaa mikä se on?
Essi: (alakuloisesti) No, enpä tiedä.
Elmeri: Mä sain uuden rannekellon. Haluutko nähdä? Se on tosi hieno, aivan loistava.
Essi: Näytä, jos haluut.
Elmeri: Essi, mikä sulla on? Miksi sä oot noin allapäin? Et sä oo koskaan ollut noin surullisen
näköinen?
Essi: Mä oon tosi murheellinen ja ehkä mua vähän pelottaakin.
Elmeri: Miksi? Haluutko kertoa?
Essi: Meidän äiti on ollut jo pitkään kipeänä ja se on kiertänyt lääkäriltä lääkärille, eikä ne
edes löydä syytä, mistä se sairastelu johtuu. Eikä ne siksi voi auttaakaan äitiä.
Elmeri: Voi ei. Se on varmaan tosi rankkaa, kun ei saa apua ja on koko ajan kipeä.
Essi: Niin on. Ja kyllä mä välillä mietin, että paraneekohan se koskaan. Usein lääkärit ja
moni muukin lohduttaa sillä, että kyllä kaikki ajallansa hyväksi muuttuu. Mutta ei kukaan
voi oikeesti luvata mitään.
Elmeri: Hei, mut ootko sä pyytänyt Jeesukselta apua?
Essi: Oon mä rukoillut, paljonkin, mut voiko Jeesuskaan auttaa, jos lääkärit ei voi?
Elmeri: Eikö Raamatussa kerrota montakin kertomusta siitä, kuinka hän paransi sairaita?
Essi: Joo, mut Jeesus eli silloin täällä maan päällä. Nyt mä en ees näe häntä!
Elmeri: Mutta Jeesus on luvannut kuulla pyyntömme ja niihin vastata ja Hän on aina luottamuksen arvoinen.
Essi: Mutta on niin vaikea uskoa, että Jeesus ymmärtäisi meidän tuskan ja auttaisi ja että
Hän muka tietää, mikä meille on parasta. Varsinkin, kun ei se tunnu vastaavan meidän
rukouksiin.
Elmeri: Hei, mut jospa sä saisit raamattuopetuksesta jotain rohkaisua tuohon vaikeaan tilanteeseenne. Ja mä kyllä rukoilen sun puolesta!
Essi: Kiitti Elmeri, kun jaksat olla mun ystävä, vaikka mulla on nyt vähän vaikeeta.
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Essi: Tuota mä just sanoin, että mun tosi vaikea luottaa Jeesuksen apuun. Varsinkin, kun
tuntuu, ettei hän välitä, kun ei heti vastaa rukouksiini.
Elmeri: Sä et oo ainut, kenestä tuntuu siltä. Mut ehkä niissä vaikeuksissa meidän uskomme
Jeesukseen vahvistuu.
Essi: Niin, ei meillä ainakaan oo mitään muita vaihtoehtoja, kun rukoilla ja odottaa, että
mitä Jeesus tekee. Oishan se kiva, jos sais nähdä ihmeen, että äiti paranis.
Elmeri: Mut kuunnellaan, mitä sen virkamiehen tilanteessa tapahtuu…
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Elmeri: "Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.” Siinäpä
meille on oppimista.
Essi: Todellakin on! Mut on se ihmeellistä, että saan luottaa Jeesuksen apuun, vaikken
ees näe Jeesusta enkä sitä, mitä tulee tapahtumaan. Se on todellista uskoa se!
Elmeri: Ja silloinkin, kun Jeesus ei vastaa rukouksiin niin kuin mä haluaisin, niin voin luottaa,
että Hän tietää, mitä mä tarvitsen, paljon paremmin kuin minä.
Essi: Minusta ei sellaista uskoa löydy, mut onneksi ei tarviikaan. Jeesushan se uskon
mulle lahjoittaa.
Elmeri: Toi sun äitin tilanne on kyllä todellinen luottamuskoulu sulle ja teille kaikille. Ja vaikkei
tänään siltä tunnukaan, niin varmasti Jeesus on teidän kanssanne ja auttaa. Jeesus on ehdottomasti paras lääkäri!
Essi: Joo, näin on. Tuo raamatunkertomus kyllä rohkaisi mua paljon. Mä jatkan rukousta
äitin puolesta! Jonain päivänä me vielä riemuitaan Jeesuksen antamasta avusta, yhdessä
äitin kanssa.
Elmeri: Vaikkei mun elämässä oo nyt mitään noin vaikeaa, kun sulla, niin mä luulen, että minunkin elämässä on paljon asioita, missä olisi syytä oppia luottamusta Jeesukseen.
Essi: Mitä sä tarkoitat?
Elmeri: Esimerkiksi mä pelkään sitä, että me joudutaan muuttamaan uudelle paikkakunnalle, jos
iskä ei saa töitä täältä. Mut en mä haluis muuttaa, kun täällä on kaikki kaveritkin. Mut kyllä varmaan muuallakin on tosi mukavaa elää ja uusiakin kavereita löytyy.
Essi: Ootkos sä rukoillut, että Jeesuksen tahto siinä tapahtuisi?
Elmeri: Joo, oon. Ja mä tahdon luottaa siihen, että Jeesus tietää, mikä meille on hyväksi, mut ei
se niin helppoo ole.
Essi: Onneksi me voidaan yhessä opetella luottamaan Jeesukseen. Ja vaikka meitä joskus epäilyttäs ja pelottas, niin onneksi Jeesus ei muutu.
Elmeri: Joo, Hän aina rakastaa ja kantaa vahvoilla käsivarsillaan meitä.
Essi: Mut on se mahtava päivä, kun kerran ollaan taivaassa ja nähdään Jeesus ihan oikeesti ja siellä ei oo enää mitään murheitakaan.
Elmeri: Sitä odotellessa kuljetaan turvallisesti, Jeesukseen luottaen, elämäämme eteenpäin. Se
on parasta just nyt!

