
Essi ja Elmeri   Veljet myyvät Joosefin 
- Ennen opetusta 

 

Elmeri: Voi ei, mä en ikinä pysty suoriutumaan tästä tehtävästä! 

Essi: Mistä tehtävästä sä oikein puhut? 

Elmeri: Meidän luokan Aapo on ollut pitkään kipeenä, ja opettaja pyysi mua viemään 

sille kotitehtävät 

Essi: Eikö se ole ihan helppo tehtävä? 

Elmeri: Ei todellakaan oo! 

Essi: Miten niin? Ei kai Aapossa mitään pelättävää oo? 

Elmeri: Onpa. Se on ihan hirveä kaveri. Se kiusaa mua aina; pilkkaa ja potkii ilman 

mitään syytä. Mä en ymmärrä, miksi se vihaa mua.  

Essi: Voi ei! Mut jos se on kipeä, niin eihän se silloin jaksa sua kiusata? 

Elmeri: Ei varmaankaan. Mutta en tänään ehtinyt käydä ja huomenna olin ajatellut 

mennä koko päiväksi laskettelemaan. Mutta enhän mä voi mennä, jos mun pitää 

mennä Aapon luo.  

Essi: Eihän sun tartte Aapon luona koko päivää olla.  

Elmeri: Ei niin, mutta vie se aikaa kuitenkin. Mun tekis mieli ampua se Aapo kuuhun, 

niin ei häiritsisi mun elämää.  

Essi: Elmeri, Tuo ei ollut kovin kiva ajatus! 

Elemeri: Olipa! Mä voisin kyllä auttaa mun hyviä kavereita, mutta en sellaisia, jotka 

tekee mua kohtaan väärin.  

Essi: Ehkä meidän pitäis rukoilla tän asian puolesta.  

Elmeri: Auttaneeko se mitään? 

Essi: Ihan varmasti, mutta mennään nyt kuuntelemaan tän illan opetusta.  

Elmeri: Jeps, mennään! 

 

 

 

 

 



Essi ja Elmeri   Veljet myyvät Joosefin 
- opetuksen jälkeen 

 

Elmeri: Voih, olisinpa minä Joosef! 

Essi: Mitä sä oikein tarkoitat? Haluaisitko, että sinut viskattaisiin kaivoon ja tai myytäisiin 

orjaksi? 

Elmeri: En, vaan että voisin toimia kuin Joosef. Vaikka veljet vihasivat häntä, hän 

lähti käymään katsomassa, kuinka he voivat ja luopui omasta ajastaan heidän takia.  

Essi: Aah, liittyykö tämä ajatus nyt jotenkin Aapon luo menoon? 

Elmeri: Joo. Minusta tuntuu, että mun pitäis mennä katsomaan, mitä Aapolle kuuluu, 

viedä läksyt sille ja luopua samalla siitä mun laskettelureissusta. 

Essi: Kuulostaa hyvältä, mutta ei oo helppo olla avulias sellaiselle, joka on tehnyt sulle 

väärin.  

Elmeri: Ei todellakaan oo helppoa. Voitko Essi rukoilla, että Jeesus antais mulle 

halun ja voiman rakastaa Aapoa ja mennä sen luona käymään.  

Essi: Joo, ilman muuta rukoilen.  

Elmeri: Kiitos! Mulla on kuitenkin helpompaa kuin Joosefilla, kun ei Aapo mulle 

mitään pahaa varmasti tee.  

Essi: Ei niin, mut muista silti, että Jeesus on sun kanssas ihan varmasti ja antaa sulle 

voimaa, rohkeutta ja halua olla ystävällinen ja avulias.  

Elmeri: Hei, Essi, otetaanko Essi haasteeksi tälle vuodelle, että joka päivä rukoiltas 

ja luettas Raamattua? 

Essi: Se olis kyllä hyvä idea. Kun me vietetään aikaa Jeesuksen kanssa, meidän 

ajatuksetkin täyttyy enemmän rakastavilla ja hyvillä asioilla.  

Elmeri: Niinpä, Jeesus kun haluaa antaa meille ystävällistä mieltä ja kaikkea 

muutakin hyvää.  

Essi: Jeps, mutta nyt pitää mennä. Toivon, että kyläreissu Aapon luona on sulle hyvä 

kokemus ja saat olla välittämässä Aapollekin Jeesuksen rakkautta! 

Elmeri: Toivotaan niin! Nähdään taas! 

Essi: Nähdään! 

 


