
Essi ja Elmeri    Joosef palkitaan  
- Ennen opetusta 

 

Essi: Muistatko Elmeri vielä, mistä viime kerralla puhuttiin? 

Elmeri: Joosefista tietenkin. 

Essi: Niin, mutta muistatko yhtään tarkemmin? 

Elmeri: Hmm. taidettiin puhua siitä, että Joosef teki kaiken hyvin, mutta hän joutui 

kärsimään siitä. Vietiin lopulta syyttömästi sinne vankilaankin. 

Essi: Joo ja sit puhuttiin, että kuinka meidänkin tulisi tehdä kaikki, mitä me tehdään, 

kaikesta sydämestä niin kuin Jeesukselle.  

Elmeri: Ootkos onnistunut toimimaan niin? 

Essi: Ainakin oon rukoillut, että Jeesus auttas mua. Ja on Jeesus auttanutkin. Siivoaminen 

on ollut paljon helpompaa ja iloisempaa tällä viikolla ja koulussakin oon kokenut, että oon 

saanut tehdä kaiken Jeesuksen kanssa ja Jeesukselle.  

Elmeri: Jee, kuulostaa hyvältä! Jeesus kyllä auttaa, niin kuin on luvannutkin. 

Essi: Mutta tiedätkö mitä? Yksi kaveri kysyi multa, että mitenkä mä oon niin erilainen kuin 

muut. Mulla on kuulemma jotain mitä hällä ei oo.  

Elmeri: Vau! Kerroitko sä sitten, että sä uskot Jeesukseen? Mitä se siitä ajatteli? 

Essi: Joo, kerroin. Mut se kaveri vaan pilkkas mua eikä enää oo ottanut mua mihinkään 

peleihin mukaan. Ja se on valehdellut musta opettajalle ja toisille kavereilleni. Musta 

tuntuu, että ihan kun oisin joku pahis, suurikin rikollinen, vaikken oo tehnyt mitään 

väärää… 

Elemeri: Voi ei! Eihän siinä noin pitänyt käydä? Eikös Jumala oo hyvä, niin miksi se 

antaa sun kärsiä, kun tottelet häntä ja kerrot Hänestä toisillekin? 

Essi: Niinpä niin. Mä oonkin miettinyt, että kannattaako edes toimia niin kuin Jumala 

kehottaa, jos siitä seuraa paljon kärsimystä? 

Elmeri: Toi on kyllä hyvä kysymys. En vaan osaa vastata siihen. Mut mennään 

kuuntelemaan tän illan opetusta ja voidaanhan sielläkin kysyä tätä asiaa.  

Essi: Joo, mennään.  

 

 

 

 



Essi ja Elmeri    Joosef palkitaan 
- opetuksen jälkeen 

 

Essi: Mä oon kyllä tosi kiitollinen siitä, mitä tänään kuultiin Raamatusta. 

Elmeri: Ajattele, kuinka Jumala käänsi Joosefin kärsimykset voitoksi? Hän joutui 

vuosikausia kärsimään syyttömästi, mutta Jumala teki hänestä lopulta Egyptin 

hallitsijan. 

Essi: Niinpä! Joosef oli kuuliainen Jumalalle, totteli häntä, vaikka joutui siitä kärsimäänkin. 

Nyt mä aion rukoilla, että voisin olla uskollinen Jumalalle, toimia hänen tahtonsa mukaan, 

vaikka muut pilkkaisi tai levittäisi valheita minusta.  

Elmeri: Ajallaan Jumala kääntää varmasti sinunkin kärsimykset voitoksi, vaikka ei 

sullakaan tule olemaan aina helppoa.  

Essi: Ei niin, mutta parasta on, että Jeesus siunaa mua ja on vaikeittenkin hetkien keskellä 

mun kanssa.  

Elmeri: Niin ja kun me kuljetaan Jumalan tahdon mukaan, niin siitä seuraa aina 

hyvää, ennemmin tai myöhemmin.   

Essi: Juuri niin! Ja ajattele, vaikka me joskus mokataankin, niin Jumala ei hylkää, vaan 

antaa anteeksi.  

Elmeri: Todellakin! Hyvä on myös miettiä, että millä tavoin Jumala on ollut hyvä 

meille. 

Essi: Joo, tärkeintä on, kun olen saanut synnit anteeksi ja pääsen kerran taivaaseen, 

Jeesuksen luo.  

Elmeri: Jeps, niin on! Ja mahtavaa on myös se, että saan palvella Jumalaa. Jumala 

antaa mulle rohkeutta ja viisautta puhua ja tehdä Hänen suunnitelmiensa mukaisia 

asioita, että Hänen hyvä tahtonsa saisi tapahtua.  

Essi: Rukoillaan toistemme puolesta, että muistettas joka päivä, kaikissa tilanteissa, että 

Jumala on hyvä ja hän meitä aina kantaa.  

Elmeri: Niin teemme! Mut nyt pitää mennä, nähdään taas! 

Elmeri: Nähdään! 

  


