Pyhäseikkailu toukokuu 2021

Moi taas! Olin seurakunnan kevätleirillä. Siellä oli isosten esittämä hauska sketsi. Kaveri istuu penkillä ja siihen tulee
toinen kaveri ja kysyy: ”Anteeksi, voiko tähän istua, kestääkö penkki?” Istuja vastaa: ”Ole hyvä”. Kysyjä kiittää ja on
aikeissa istua, mutta samassa penkillä istuva vastaa: ”Eipä kestä!” Ja se toinen kaveri ei uskallakaan istua! Hoksasitko
vitsin? Tämä tapahtuu useamman kerran. Meitä katsojia nauratti, ja sen penkillä istujankin oli vaikea pysyä vakavana.
Sketsin jälkeen me mietimme ryhmissä, että kuinka monta kohteliaisuussanaa siinä esiintyi. Meidän ryhmämme
muisti kaikki, mutta toisilta unohtui joitain.
Sitten kuulimme Raamatun kertomuksen kymmenestä spitaalia sairastavasta miehestä (Luukkaan evankeliumin luku
17, jakeet 11 - 19). Spitaali oli paha ihosairaus, ja spitaalisten piti elää eristettynä muista ihmisistä. Turvallisen välimatkan päästä he kuitenkin saivat pyytää apua tai jotain muuta. Jeesuksen aikanakin piti pitää turvavälejä! Kohdatessaan Jeesuksen spitaaliset eivät pyytäneet almua eli rahaa vaan huusivat, että Jeesus armahtaisi heitä. Jeesus lähetti
miehet näyttämään itseään papeille, joille oli annettu valta todeta heidät terveiksi. Sen jälkeen heidän ei tarvitsisi
enää pitää etäisyyttä.
Matkalla kaikki kymmenen miestä huomasivat parantuneensa ihmeellisesti. Muut jatkoivat matkaansa pappien luo
ja vapaaseen elämään, mutta yksi palasi takaisin Jeesuksen luo kiittämään. Hän oli samarialainen ja Raamatussa samarialaisten olisi viimeksi luullut muistavan kiitoksen, sillä he eivät noudattaneet lakia yhtä hyvin kuin juutalaiset.
Laki nimittäin piti kiitosta hyvin tärkeänä.
Jeesus kiinnitti huomiota tämän samarialaisen kiitolliseen asenteeseen. Hän myös ihmetteli, että eivätkö kaikki parantuneetkaan? Kun vain yksi tuli kiittämään. Asenne näkyi toiminnassa. Samarialainen sai terveytensä lisäksi Jeesukselta synnit eli pahat teot anteeksi, ja se oli vielä enemmän! Kiitollinen asenne auttaa myös meitä osoittamaan itse
kiitollisuutta. Kiitoksen sanominen tuo hyvän mielen molemmille, sanojalle ja vastaanottajalle. Minulle tuli kiitoksesta vaari mieleen, joka sanoo aina, että kaikesta saa olla Jumalalle kiitollinen.
Meidän lähikaupassamme on kaksi aivan erilaista kassaa. Tarkoitan siis niitä ihmisiä, jotka ovat siinä kassalla töissä.
Sillä nuorella miehellä on hassu parta, jossa on letti. Hän sanoo usein ”kiitos” ja ”ole hyvä”, hymyilee ja juttelee jotain. Hän on aina kohtelias kaikille, myös meille lapsille. Hän on niin kuin vaari; kalju ja ystävällinen, vaikka paljon
vaaria nuorempi. Toinen kassa, vanhempi nainen, on taas aina kärttyisen näköinen, mutisee tervehdyksen ja usein
vain moittii. Hän tuskin tervehtiikään, vaikka sen osaavat monet pienet lapsetkin.
Eilen tämä ”kassa” syytti minua ja Aapoa etuilusta jonossa, vaikka me vain leikillämme vähän tönimme toisiamme.
No, kaaduin minä edessä olevan naapurin miehen päälle, vaikka nyt pitäisi pitää turvavälitkin. Minä pyysin kyllä anteeksi! Naapuri nyökkäsi ja iski silmää, mutta kassa jatkoi jupinaansa vielä ostoksia maksaessamme. Kun lähdimme
kaupasta, Aapo sanoi kuuluvalla äänellä: ”Anteeksi ja kiitos ja hyvää päivänjatkoa kaikille!” Monet asiakkaat toivottivat takaisin mukavaa päivää, ja nyt se kassatätikin sanoi, että kiitos samoin.
Vaari sanoo, että pahaan kannattaa vastata hyvällä. Hyvä voittaa aina pahan!
Mukavaa kevättä ja kesää sinulle!
toivoo Pietu – hyvin sanojen opettelija
PS. Kotona piti ensimmäiseksi sanoa, että anteeksi, sillä uusiin verkkareihini tuli reikä, koska tönimisleikkimme Aapon
kanssa jatkui vielä kotimatkallakin.
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Tehtävä 1.
Oma käytöksemme voi saattaa meidät joskus tilanteisiin, joista on hankala löytää ulospääsyä. Aina se
kuitenkin on löydettävissä, mutta voi vaatia vähän vaivannäköä – etsi siis tiesi ulos labyrintistä. Aloita
keskeltä!

Tehtävä 2.
Kasvi tarvitsee kasvuun valoa ja ravintoa. Mekin tarvitsemme monia asioita kasvaaksemme ihmisinä ja Jeesuksen opetuslapsina. Piirrä sivun alaosaan pieni siemen mullan alle. Piirrä sen yläpuolelle sitten siemenestä kasvava kukka, puu tai pensas. Piirrä myös aurinko kuvaan lämmittämän ja väritä koko kuva valmiiksi.

