
Joosef, isänsä rakkain poika 

1. Moos. 29,30,35,37 

Kuvat: http://www.freebibleimages.org/illustrations/ 

 

Mitä sana ”kateellinen” tuo sinulle mieleen? Kokemuksia kateudesta? 

Kadehtiminen on sitä, että pahoittaa mielensä, koska jollakulla toisella on sitä, mitä toivoisit itselläsi olevan 

ja jätät huomiotta sen, mitä hyvää sinulla itsellä on. Sellainen ei ole Jumalan mieleen, jokainen ihminen on 

Jumalalle erityisen rakas ja jokainen on saanut Jumalalta paljon hyvää. Sinäkin olet saanut Jumalalta paljon 

hyvää, näetkö sen kaiken? Ja oletko tyytyväinen ja kiitollinen siitä, mitä juuri sinä olet Jumalalta saanut? 

Kateus aiheuttaa paljon pahaa mieltä. Siitä kertoo tämän päivän raamatunkohta.  

 

Mitä on käyty läpi viime syksynä -pikakertaus: Luominen – Aadam ja Eeva – Kain ja Aabel - Henok – Nooa – 

Aabraham – Iisak – Eesau ja Jaakob. (Kuvat näkyviin)  

Kuva1 (=kuva 6  Jacob is deceived at his wedding -kuvasarjasta) 

Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, että Jaakobilla oli kaksi vaimoa. Hän ei kuitenkaan ollut aiko-

nut ottaa kahta vaimoa. Jaakob rakasti Raakelia ja halusi vain hänet vaimokseen. Raakelin isä lupasi tyttä-

rensä Jaakobille, jos tämä palvelisi häntä 7 vuotta. Niiden vuosien jälkeen mies petkutti Jaakobia ja antoikin 

Leean Jaakobille vaimoksi. Jaakob ei rakastanut Leeaa, vaan halusi Raakelin vaimokseen. Hänen piti vielä pal-

vella toiset 7 vuotta, jotta hän saisi Raakelin vaimokseen. Jaakob meni siis naimisiin sekä Leean että Raakelin 

kanssa, mutta tämä ei ollut Jumalan tahdon mukaista. Niinpä Jaakobin kodissa oli paljon ongelmia. Leea oli 

kateellinen Raakelille, koska Jaakob rakasti vain tätä. Sitten tapahtui jotain, mikä teki Leean onnelliseksi. Hän 

sai poikavauvan. 

 

Kuva2 (=kuva 18, Jacob and Esau are reunited-kuvasarjasta) 

Se oli Jaakobin ensimmäinen lapsi. ”Nyt mieheni alkaa rakastaa minua”, Leea ajatteli ja antoi lapselle nimeksi 

Ruuben, joka tarkoittaa ”katso poikaa”.  Myöhemmin Leea sai vielä kolme poikaa, Heidän nimensä olivat 

Simeon, Leevi ja Juuda. Raakel oli yhä kateellisempi, Raakelilla ei ollut yhtään lasta, kun Leea jo synnytti nel-

jännen lapsen. Joka kerta synnytettyään Leea oli varma, että nyt Jaakob rakastaisi häntä. Mutta niin ei käynyt 

ja Leea kadehti Raakelia, koska Jaakob rakasti Raakelia enemmän kuin häntä. Ja Raakel taas kadehti Leea, 

kun tälle syntyi lapsia, mutta hän itse ei saanut.  

 

Koska sinä olet Jumalalle aivan erityisen rakas, sinun ei tarvitse kadehtia ketään. Saatat kuitenkin helposti 

tuntea kateutta jotakuta kohtaan, joka mielestäsi on kauniimpi tai taitavampi kuin sinä. Tai joku omistaa hie-

nomman älypuhelimen tai lumilaudan kuin sinä. Aina kun huomaat kadehtivasi toista, ala kiittää Jumalaa 

siitä, että Hän on tehnyt sinusta juuri sellaisen kuin olet ja antanut sinulle paljon hyvä. 1Tess 5:18 sanoo; 

”Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen omilta.” (näkyviin, ääneen) 

 

Entä Raakel ja Leea. Mistä he olisivat voineet olla kiitollisia? Leea, ainakin niistä lapsista joita oli saanut, Raa-

kel, siitä että Jaakob rakasti häntä. Nyt sisarusten välillä oli kuitenkin riitaa ja kateutta. Kun ajattelet vain 

itseäsi ja alat riidellä toisten kanssa, teet syntiä, ja se harmia ja kipua myös sinun omaa elämääsi, ei vain 

muiden elämää. Tietyt tapahtumat toivat sentään onnen hetkiäkin Jaakobin kotiin. Aina kun Leea sai pojan, 

hän oli onnellinen. Yhdelle pojistaan hän antoi nimeksikin ”Asser”, joka tark. Onnellista.  Jaakobilla oli lopulta 

jo kymmenen poikaa ja tytär. 

 

Kuva 3 (=kuva 1 Jacob returns to Canaan-kuvasarjasta) 

Viimein suuri onni suotiin Raakelillekin. Raamatussa kerrotaan, että Jumala muisti häntä ja antoi hänelle po-

jan.  ”Hänen nimensä olkoon Joosef.” Raakel sanoi ja jatkoi; ”Herra antakoon minulle toisenkin pojan.” Pikku 
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Joosef toi paljon iloa myös Jaakobin elämään. Jaakobin oli helppoa osoittaa rakkauttaan Joosefille, koska hän 

oli Raakelin poika. Joosefista tuli Jaakobin lempilapsi.  

 

Tiesitkö, että Jumalallakin on suosikkipoika? Mutta hänellä onkin vain yksi poika. Jeesus. Hän on ylitse mui-

den, täydellinen, täynnä rakkautta oleva, kaikkivaltias Jumala, joka rakastaa sinua. Mutta kun Jumala katsoo 

meitä ihmisiä, jotka ollaan Hänen lapsiaan, silloin kun me uskotaan Jeesukseen, niin ei Jumalalla ole lempi-

lapsia, niin kuin Jaakobilla. Jumala tahtoo antaa kaikille hyviä lahjoja, sinullekin, joka uskot Häneen. Paljon 

ihanampaa on olla Jumalan rakkauden kohteena, kuin olla Jaakobin tai kenenkään mukaan suosikkipoika tai 

-tyttö.  

 

Joosef oli n.6 vuoden ikäinen, kun Raakel sai toisen pojan. Tämän pojan syntymään liittyi suuri onnettomuus; 

Heti vauvan synnyttyä Raakel kuoli. Jaakob antoi pojalle nimen ”Benjamin”, joka tarkoittaa, ”Oikean käteni 

poika”. Nyt Jaakobilla oli 12poikaa, joista Benjamin oli nuorin. Jaakob perheineen eli Israelin massa. Vuodet 

kuluivat ja Joosef kasvoi nuorukaiseksi. Kun Joosef oli 17-vuotias, hän paimensi lampaita ja vuohia velipuo-

liensa kanssa. Kun velipuolet ehkä pinnasivat välillä velvollisuuksistaan tai tekivät muuta väärää, niin Joose-

filla oli tapana kannella heistä isälleen. Ja varmasti veljiä ärsytti sellainen.  

 

Meidän, minun ja sinunkin, tulee varoa ärsyttämästä muista ihmisiä käyttäytymällä ikään kuin olisimme 

muita parempia. 

 

Kuva 4 (kuva 1 Joseph and his dreams-kuvasarjasta) 

Raamattu kertoo Jaakobin rakastaneen Joosefia enemmän kuin muita poikiaan ja hän antoikin hänelle jotain, 

mitä muut eivät saaneet. Mitä? Isä teetti hänelle pitkän, värikkään puvun.  Se oli merkki siitä, että sen kanta-

jaa pidettiin muista suuremmassa arvossa.  Mitä veljet tuumasivat? He tulivat kateellisiksi > 1. Moos. 37:1 

(näkyviin, ääneen)  

 

Oliko se hyvä asia? Ei. Kateus on synti, eikä ole hyväksi kenellekään. Se erottaa meidät toisista ihmisistä. 

Veljet eivät voineet edes puhua Joosefille ystävällisesti.  Se erottaa meidät myös Jumalasta. Ei me voida ra-

kastaa Jumalaakaan, jos emme rakastaa toisia ihmisiä. Muista, että sinä olet rakas Jumalalle ja Jumala antaa 

sinulle kaiken mitä tarvitset, ja kiitä siitä Jumalaa, niin silloin sun ei tarvitse kadehtia ketään toista.  Jos ka-

dehdit jota kuta siksi, että hänellä on hienompia tavaroita kuin sinulla, pyydä Jumalaa antamaan sinulle kii-

tosmieltä siitä, mitä sinulla on. Kateudella on myös seuraukset. Veljet alkoivat vihata Joosefia… 

 

Kuva 5 (kuva 3 Joseph and his dreams-kuvasarjasta) 

Eräänä päivänä tapahtui jotain, mikä sai veljet vielä enemmän vihaamaan Joosefia. Mitä tapahtui? > Joosef 

näki unta, joka hän kertoi veljilleen. Miten uni meni? > 1. Moos. 37:6,7 (näkyviin, ääneen) Veljet raivostuivat 

”Sinäkö muka rupeaisit hallitsemaan meitä? Pitäisikö meidän, sinun veljiesi, kumartaa sinua? Näin veljet ky-

selivät ja halveksivat ja syrjivät Joosefia enemmän kuin koskaan. Joosef näki toisenkin unen. 

 

Kuva 6 (kuva 5 Joseph and his dreams-kuvasarjasta) 

1. Moos. 37:9 (Näkyviin, ääneen) Mitä se tarkoitti? > Eihän ne vielä ymmärtänyt, mutta Raamattu sanoo: jae 

10. Veljet olivat entistä vihaisempia ja kateellisempia näiden unien ja puheiden myötä. He olivat kateellisia 

kaikesta siitä huomiosta mitä Joosef sai ja kuinka isä rakasti häntä enemmän kuin muita. Sen lisäksi Joosef 

näki unia, jotka vihjailivat, että Joosef olisi veljiään tärkeämpi henkilö. Veljien viha Joosefia kohtaan kasvoi 

kaiken aikaa.  Se oli synti ja synnillä on taipumus kasvaa.  

 

Sinullakin voi olla elämässäsi joku pienen pieneltä tuntuva synti, joku valkoinen valhe tai pieni laiminlyönti, 

ruma sana tms. Kaikki ne ovat kuitenkin syntiä ja sinä tarvitset anteeksiantamusta. Kannattaa tunnustaa ne 



Jumalalle ja pyytää anteeksi. Pyytää anteeksi myös häneltä ketä kohtaan oot sanonut tai tehnyt väärin niin, 

ettei se kasva isommaksi ja tuota enemmän harmia. Ja silloin kun oot voinut pyytää ja antaa anteeksi, on 

itselläsikin hyvä olla.  

 

Joosefkin saattoi syyllistyä veljiensä ärsyttämiseen. Ja unien kertominen vaikutti mahtailulta. Kaikella oli ku-

tenkin tarkoitus, mutta Joosef joutui kärsimään paljon ennen kuin veljillekin kirkastui mistä näissä unissa oli 

kyse. Mutta Raamatussa on eräs toinenkin henkilö kuin Joosef, jota vihattiin, halveksittiin ja lopulta surmat-

tiin. Kuka hän on? Jeesus.   

 

Kuva Jeesuksen rististä ja tyhjästä haudasta 

Raamatussa sanotaan: ”Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma. Jes. 53:3 (näkyviin) Jeesus kärsi täydellisen syyt-

tömänä, kun hän kärsi mun ja sun takia. Mutta ei vaan kärsinyt, vaan aina pitää muistaa, että hän nousi 

kuolleista ja voitti kaikki pahan vallat ja elää tänäänkin.  Jumala itse sanoi Jeesuksesta näin: Matt. 3:17 Jeesus 

oli Jumalalle aivan erityisen rakas. Hän oli erityinen siksi, että Jeesus on ainoa, joka voi tuoda sinut Jumalan 

luokse ja antaa sinulle kaiken anteeksi. Siten sinustakin tulee Jumalan lapsi ja saat iloita kaikesta hyvästä, 

mitä Jumala sinulle antaa.  

 

Ok, ja rukous 

 

 

 

 


