
Essi ja Elmeri    Joosef vankilassa 
- Ennen opetusta 

 

Elmeri: Moi Essi! Mitäs oot tänään puuhastellut? 

Essi: Koulun jälkeen on siivonnut ja siivonnut ja vielä kerran siivonnut. En oo tehnyt yhtään 

mitään muuta.  

Elmeri: Sullahan on ollut sitten tosi kiva päivä! 

Essi: Ei todellakaan oo ollut kiva päivä. Siivoaminen on inhottavin kotityö, mitä tiedän. 

Elmeri: Ai, mä luulin, että sä rakastat siivoamista.  

Essi: Joopa joo! Mä en ymmärrä ollenkaan, miksi edes pitää siivota.  

Elmeri: Teidän koti muuttuis kaatopaikaksi, jos et koskaan siivoaisi.  

Essi: En mä koskaan sotke. Mun pikkuveli ja siskot ne aina sotkee, joten niitten kuuluis 

siivota. Mut ne saa tehdä vaan mukavia hommia. Ne pääsee aina niin helpolla. 

Elmeri: Höh, tuota en ihan usko. Mä luulen, että kaikki sotkee ja kaikkien kuuluu 

siivota.   

Essi: Ehkä oot oikeassa, mutta mä tuun aina vaan niin pahalla tuulelle, kun on pakko 

siivota. Mä tahtoisin tehdä jotain mukavampia kotitöitä, kuten leipoa.  

Elmeri: Mut ethän sä voi vaan aina leipoa ja syödä taikinaa? 

Essi: Kyllä voisin, kun muut hoitas siivoustyöt.  

Elemeri: Voi Essi! Ei se vaan mene noin. 

Essi: Mulla on kehitteillä hyvä juoni, ettei mun tarvitse enää koskaan siivota.  

Elmeri: Vain niin! Mut mennään nyt kuuntelemaan tän illan opetusta. 

Essi: Jeps, mennään vaan! Mut mä vielä tänä iltana kerron sulle mun loistoidean! 

Elmeri: Okei, mut nyt mennään! 

 

 

 

 

 

 



Essi ja Elmeri    Joosef vankilassa 
- opetuksen jälkeen 

 

Elmeri: Kerro nyt, mikä se sun loistoideasi on? Kuinka pääset eroon siivoamisesta? 

Essi: Ei se ollutkaan kovin hyvä idea.  

Elmeri: No, miksi ei? 

Essi: Kuuntelitkö sä opetuksen? 

Elmeri: Totta kai kuuntelin. 

Essi: Mä ajattelin ottaa oppia siitä, mitä kuultiin. Rukoilen, että voisin tehdä kaiken, mitä 

teen, niin kuin tekisin sen Jumalalle. Ehkä mä voin oppia siivoamaankin kiitollisin ja iloisin 

mielin.  

Elmeri: Ihan varmasti opit! Se ei oo helppoa, mut Jeesus on luvannut antaa halun ja 

voiman siihen, ihan niin kuin se antoi Joosefillekin. 

Essi: Jeps! Ja onhan se aika hieno ajatus, että mä voin siivota Jeesukselle, vaikken mä 

häntä näekään mun silmillä. 

Elmeri: Ja samalla siitä ilahtuu myös äiti ja iskä ja monet muutkin.  

Essi: Aattelepa, miten hienoa olisi se, että ihan kaikessa, mitä mä teen, toiset näkis, että 

Jumala on mun kanssani.  

Elmeri: Niinpä! Sit vois vaan kertoa, että Jeesus on se, joka antaa mulle voimaa ja 

iloa, joten kannattaa sunkin uskoa Jeesukseen. 

Essi: Rukoillaan, että kaverit, jotka ei vielä tunne Jeesusta, voisivat  oppia tuntemaan 

Hänet! 

Elmeri: Ehdottomasti! Mikä on sen parempaa kuin että kelpaa just tällaisena 

Jeesukselle ja häneen uskomalla saa kaikki synnit anteeksi. Toivoisin, että jokainen 

vois uskoa Jeesukseen! 

Essi: Jeesus antaa myös voimaa, iloa, rohkeutta ja monenlaista muuta hyvää meille tähän 

elämään!  

Elmeri: Hän myös auttaa meitä selviämää vaikeista tilanteista ja ongelmista! 

Essi: Kiitos Jeesus, että olet aina meidän kanssamme, niin kuin olit Joosefin kanssa! 

Elmeri: Aamen! Nyt mennään kotiin! 

Essi: Moi moi! Nähdään taas! 

 


