
Essi ja Elmeri   Joosef, isänsä rakkain poika 
- Ennen opetusta 

 

Elmeri: Essi, ootko sä nähnyt sen Teemun uuden lumilaudan? 

Essi: Joo, se on ihan älyttömän hieno.  

Elmeri: Todellakin! Ihan epäreilua, kun mulla on vaan sellainen vanha, kulunut 

lumilauta. 

Essi: Niin mullakin. Mäkin tahtoisin saada uuden, mut ei iskä osta. Ois niin hieno laskea 

uudella hienolla laudalla.  

Elmeri: Sama täällä. Musta tuntuu, että Teemu saa koko ajan kaikkea hienoa, mutta 

mä en koskaan.  

Essi: Samoin sen pikkusisko, Sanna. Niitten äiti ostaa sille, vaikka mitä kivaa.  

Elmeri: Teemukin aina näyttelee ja kehuskelee, mitä kaikkea hienoa hällä on. 

Vähänkö se ärsyttää! 

Essi: Muakaan ei huvita olla Sannan seurassa ollenkaan, kun mä oo niin vihainen. 

Elmeri: Mutta Essi hei, mulla on idea! 

Essi: No, mikä? 

Elmeri: Tehdään Teemulle ja Sannalle vähän kiusaa. Keksitään joku hyvä kepponen, 

että ne saa vähän kärsiä, kun luulevat olevansa parempia kuin me muut. 

Essi: Kuulostaa kyllä houkuttelevalta, mutta onkohan se oikein tehty? 

Elemeri: Miksei olisi? Se on hyvä vaan, että joutuvat vähän kärsimään. 

Essi: Muta eihän pahaa saa pahalla kostaa?  

Elmeri: Älä Essi rupea nönnöksi. Tottai kai voi kostaa.  

Essi: Hmm. Mä mietin vielä. Nyt meidän kuitenkin pitää mennä kuuntelemaan tän illan 

opetusta. 

Elmeri: Jeps, mennään. Ja palataan asiaan vielä tänä iltana.  

 

 

 

 

 



Essi ja Elmeri   Joosef, isänsä rakkain poika 
- opetuksen jälkeen 

 

Essi: Elmeri, ei tehdä sitä kepposta niille Sannalle ja Teemulle! 

Elmeri: Ei niin, se oli tosi huono idea. Onneksi just tänään puhuttiin Joosefista ja 

sen veljistä. 

Essi: Niinpä, mäkin tajusin, että mä oon vaan kateellinen ja siksi musta on tullut vihainen 

Sannaa ja Teemua kohtaan.  

Elmeri: Onneksi ei ehditty tehdä mitään kiusaa niille.  

Essi: Todellakin! Voi kunpa näkisin joka päivä kuinka paljon kaikkea hyvää ja kaunista 

minä itse olen saanut, niin ei tarvitsisi olla kateellinen mulle.  

Elmeri: Ja muistaisinpa, kuinka erityisen tärkeä minä olen Jeesukselle, just 

tällaisena kuin olen, ilman uutta lumilautaakin.  

Essi: Elmeri, pitäiskö meidän opetella yhdessä kiittämään kaikesta, mitä olemme 

Jeesukselta saaneet? 

Elmeri: Joo. Voitas laittaa vaikka joka päivä toisillemme WhatsApp-viesti, johon 

kirjoitetaan, että mistä kiitetään Jeesusta.   

Essi: Toi on hyvä idea! Ja jos ei viestiä kuuluu, niin toinen voi laittaa muistutusviestin ja 

kysyä, että mistä sä tänään oot kiitollinen.  

Elmeri: Jes, tää on hyvä suunnitelma!  

Essi: Rukoillaan myös sitä, että Jeesus auttais meitä niin, ettei meidän tarttis olla 

kateellisia.  

Elmeri: Ja pyydetään anteeksi sitä, että oltiin kateellisia Teemulle ja Sannalle. 

Essi: Voitas opetella myös sanomaan heille mukavia asioita ja olla taas heidän ystäviään.  

Elmeri: Jes, niin teemme. Kiitos Essi, kun oot mun kaveri ja muistat mua rukouksin. 

Essi: Se on mahtavaa, että voi rukoilla toisten puolesta! Rukoile säkin mun puolesta! 

Elmeri: Joo, niin teen. Mutta nyt pitää mennä. Nähdään taas! 

Essi: Nähdään! 

 


