
Essi ja Elmeri   Joosef huolehtii perheestään 
- Ennen opetusta 

 

Elmeri: Mä haluaisin uudet silmät! 

Essi: Täh, miten niin? Etkö nykyisillä silmilläsi näe mitään? 

Elmeri: Näen, mutta en tarpeeksi kauas. 

Essi: Eikö sun kannattas mennä silmälääkäriin ja hommata silmälasit? 

Elmeri: Ei, ei. Ei ne pysty mua kuitenkaan auttamaan.  

Essi: Miksei? Sitä vartenhan silmälääkärit on olemassa. Ja lukuisat muutkin ihmiset on 

saaneet avun näköpulmiinsa silmälääkäriltä.  

Elmeri: Joo, mutta kun mä tahtoisin nähdä tulevaisuuteen. 

Essi: Höh, ei me voida nähdä tulevaisuuteen. Eikä edes uusilla silmillä.  

Elmeri: Ei niin, mutta ois vaan niin kiva nähdä tulevaisuuteen.   

Essi: Niin ois, mutta me vaan nähdään tämä hetki, eikä tiedetä elämää yhtään eteenpäin. 

Mutta onko sulla jotain erityistä, mitä haluaisit tulevaisuudesta tietää? 

Elmeri: Joo, mä haluaisin tietää, miksi elämä on nyt niin vaikeaa ja onko tulevaisuus 

yhtään parempi.  

Essi: Hmm. Haluutko kertoa tarkemmin huolistasi? 

Elmeri: Isällä ei oo töitä ja äitikin on kotona, kun se hoitaa pikkuveljeä, joten meillä 

ei oo paljon rahaa. Mun siskolla on vaikea sairaus. Ja mummo ja vaarikin muuttivat 

kauas.  

Essi: Voi ei, kauheesti kaikkea murhetta. 

Elmeri: Mua pelottaa, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan.   

Essi: Mehän voitas rukoilla ja pyytää Jumalalta apua. 

Elmeri: Oon mä rukoillutkin, mutta ei se vastaa mulle. Yhä huonompaan suuntaan 

kaikki menee. Ehkä Jumala vaan rankaisee meitä jostain? 

Essi: En usko, Jumalahan rakastaa sua. Mutta mennään kuuntelemaan tän illan opetusta 

ja voidaanhan pyytää, että jos kuitenkin vielä yhdessä rukoiltais teidän puolesta. 

Elmeri: Mä taidan lähteä kotiin, ei mua kiinnosta kuunnella.  

Essi: Tule nyt vaan, Elmeri. Mä uskon, että tää ilta piristää sua! 

Elmeri: No, okei. Mennään sitten…  

 



Essi ja Elmeri   Joosef huolehtii perheestään 
- opetuksen jälkeen 

 

Essi: Kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa… Mitäs Elmeri siitä tuumit? 

Elmeri: Tuntuu käsittämättömältä, miten Jumala voi toteuttaa hyvää suunnitelmaa 

mun elämässä vaikeuksien kautta.  

Essi: Eipä sitä oo helppo ymmärtää, mutta jos se oli totta Joosefin ja hänen perheensä 

elämässä, niin miksipä ei myös sinun ja minun elämässä.  

Elmeri: Oli rohkaisevaa kuulla, kuinka Jumala kuljetti Joosefia vaikeuksien kautta 

voittoon ja koko perhe pelastui.  

Essi: Vuosikausia kestäneet vaikeudet muuttuivat lopulta äärettömän suureksi iloksi.  

Elmeri: Ja Joosef ja hänen perheensä saivat ymmärtää, että Jumala oli heitä 

johdattanut, vaikka he eivät sitä olleet aiemmin ymmärtäneetkään.  

Essi: Mä ainakin haluun oppia tuntemaan Jumalaa entistä paremmin ja rukoilen, että 

uskaltaisin luottaa Häneen ihan täysillä.  

Elmeri: Niin mäkin. Mä haluan uskoa, että meidänkin tämän hetken vaikeudet koituu 

vielä meidän parhaaksi. Jumala voi kääntää pahan hyväksi.  

Essi: Todellakin. Jumala tekee tänäänkin työtä meidän parhaaksemme.  

Elmeri: Mahtavaa, kun saa uskoa Jeesukseen ja luottaa siihen, että Jumalalla on 

suunnitelma minunkin elämälle, vaikken sitä itse aina ymmärräkään.  

Essi: Ja aattele, kerran ollaan taivaassa, missä ei ole mitään murhetta ja eikä pelkoja. 

Ehkä me myös ymmärretään paremmin Jumalan suunnitelmia silloin.   

Elmeri: On ihan huippua, että uskomalla Jeesukseen päästään taivaaseen.  

Essi: Joo, mut nyt eletään täysillä tätä elämää Jeesuksen kanssa.  

Elmeri: Niin teemme ja rukoillaan toistemme puolesta! 

Essi: Jes! Mut nyt pitää mennä. Nähdään! 

Elmeri: Nähdään! 

 

 

 


