
Veljet myyvät Joosefin 
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Kertausta: Mitä viimeksi puhuttiin? 

• Jaakobille syntyi 12 poikaa, joista hänelle rakkain oli… Kuka? Joosef.  

• Mitä Jaakob antoi Joosefilla, mitä muut ei saanut? Uuden värikkään puvun.  

• Mitä veljet tuumasivat? Heistä tuli kateellisia ja he vihasivat Joosefia.  

• Joosef näkin unia – millaisia? > lyhteet kumarsivat, sitten aurinko, tähdet ja kuu kumarsivat.  Viittaus 

että veljet ja koko perhe kumartaisivat Joosefia, hän olisi muiden yläpuolella.  

• Mitä veljet tuumasivat unista? Veljet olivat entistä vihaisempia ja kateellisempia näiden unien ja pu-

heiden myötä 

 

Jumala tietää tulevaisuuden ja voi joskus paljastaa osan siitä. Tietääkö joku muu? Ei, vain yksin Jumala.  

 

Kuva 1  

Kului jonkin aikaa ja Joosefin veljet olivat paimentamassa karjaa Sikemin alueelle, eli 75km päästä kotoa. 

(”Iisalmessa”) Jaakob alkoi olla huolissaan pojistaan ja sanoi Joosefille, että Joosefin pitäis mennä katsomaan, 

miten veljet ja karja voivat ja tulla kertomaan siitä sitten isälle.  

 

Kuva 2 

Jaakob rakasti toki muitakin poikiaan, vaikka Joosef oli hänen suosikkinsa. Hän oli valmis lähettämään lempi-

lapsensa tarkistamaan heidän vointiaan. Hän kyllä tiesi, mitä mieltä veljet olivat Joosefista, mutta lähetti hä-

net silti heidän luokseen. 

 

Viime kerralla puhuimme siitä, että Herra Jeesus on Jumalan suosikki. Jumala halusi lähettää ainokaisen Poi-

kansa maailmaan, vaikka tiesi, että Hän joutuisi siellä vihatuksi. Raamatussa sanotaan, että Jeesus tuli itse 

tekemänsä maailmaan, omiensa tykö, mutta he eivät ottaneet Häntä vastaan (Joh.1:11). Hän tuli pelasta-

maan ihmiset heidän synneistään. Jumala lähetti Poikansa maailman Vapahtajaksi (1.Joh.4:14). Niin paljon 

Jumala rakasti kaikkia maailman ihmisiä, myös sinua ja minua.  

 

Kuva 3 (=kartta) 

Joosef välitti isän rakkautta poikiaan kohtaan menemällä veljiensä luo. Matka kotoa Sikemiin oli pitkä, kun se 

oli sen 75 kilometriä. Kävelymatka kesti ainakin kaksi päivää. Joosef teki hyvin suostuessaan lähtemään, 

vaikka veljet olivat kohdelleet häntä niin pahoin. Hän ei vihannut veljiään, niin kuin nämä häntä. Hän pani 

päälleen isältään saamansa värillisen ihokkaan ja lähti matkaan.  

 

Kuva 4 

Sikemiin tultuaan Joosef kierteli siellä etsimässä veljiään, mutta ei nähnyt heitä. Mutta hän tapasi erään mie-

hen, joka kertoi, että Joosefin, veljet olivat jo lähteneet sieltä ja menneet Dootaniin.  

 

Kuva 5 (=kartta) 

Dootaniin! Sinne oli vielä kaksikymmentä kilometriä! Kävellen… Mies olisi voinut vakuuttaa Joosefille, että 

veljillä oli kaikki hyvin ja Joosef olisi voinut palata takaisin kertomaan sen isälleen. Oikeastaan isä oli pyytänyt-

kin häntä menemään vain Sikemiin. Kuitenkin Joosef jatkoi matkaa Dootaniin asti löytääkseen veljensä.  

 

Kuvittelehan, että joku pyytäisi sinua tekemään jotain oikein ystävällistä sellaiselle henkilölle, joka on ollut 

hyvin ilkeä sinulle - vaikkapa jollekulle koulutoverille, joka on jatkuvasti kiusannut sinua ilman mitään syytä. 
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Jonakin päivänä tämä henkilö olisi sairas ja opettaja pyytäisi sinua viemään hänelle kotitehtävät. Kauhistuisit 

varmaan. Et ehtisi ajoissa kotiin katsomaan lempiohjelmaasi, etkä saisi edes kaikkia läksyjä tehdyksi ennen 

päivällistä, niin kuin olit suunnitellut. Olisi eri asia, jos kyseessä olisi paras ystäväsi, mutta sellainen ilkimys! 

Miltä sinusta tuntuisi?  

 

Ei ole helppo olla ystävällinen ja avulias sellaiselle henkilölle, joka on tehnyt sulle väärin. Mutta Jeesus voi 

antaa sinulle halun ja voiman olla ystävällinen niillekin, jotka ovat olleet ilkeitä sinulle.  Hän myös kehottaa 

meitä toimimaan niin. Luuk. 6:27,28 (Näkyviin, yhteen ääneen) 

 

Kuva 6 

Joosef jatkoi matkaansa ja etsi veljiään, jotka olivat olleet ilkeitä hänelle. Matkatessaan Joosef ehkä mietti, 

oliko veljien suhtautuminen häntä kohtaan muuttunut. Pian hän pääsi asiasta selville. Hän oli vielä kaukana, 

kun veljet jo näkivät hänet.  

 

Kuva 7 

Kun veljet näkivät Joosefin, he puhuivat keskenään. 1. Moos. 37:19,20 (näkyviin, ääneen) 

 

Kuva 9 

Mutta vanhin veli, Ruuben, vastusti ajatusta. "Älkäämme tehkö sellaista syntiä, että surmaisimme hänet", 

hän sanoi. "Heitetään hänet vain kaivoon vahingoittamatta häntä."  

 

Kuva 10 

Ruuben suunnitteli tulevansa takaisin pelastamaan Joosefin ja lähettämään hänet kotiin silloin, kun muut 

veljet eivät olisi lähistöllä. Ruuben ehkä pelkäsi veljiään, vaikka nämä olivat häntä nuorempia. Ei ole helppo 

vastustaa pahaa silloin kun on yksin muita vastaan, vaikka itse olisikin oikeassa. 

 

Kuva 11 

Veljet tarttuivat häneen ja repivät häneltä ihokkaan päältä. Joosef tajusi, että veljillä oli jokin juoni häntä 

vastaan ja yritti puhua heille järkeä, mutta he eivät kuunnelleet, vaan heittivät hänet kaivoon. Kaikki tapahtui 

niin nopeasti, että Joosef ehti tuskin tajuta asiaa. Ruuben oli jostain syystä mennyt muualle. (Ehkä hänellä oli 

töitä tai ehkä hän oli poistunut miettimään, miten pelastaisi Joosefin.) 

 

Kuva 12 

Veljet istuivat syömään ja vähät välittivät Joosefin avunhuudoista, naureskelivat vaan. Voin kuvitella, miten 

Joosefin ääni kaikui kaivosta: "Älkää jättäkö minua tänne… Juuda, auta minut ylös… Simeon, miksi teet tä-

män? Leevi, auta minua!" Mutta kukaan ei kuunnellut, kaikki söivät lounastaan kaikessa rauhassa.  

 

Jeesukselle tehtiin vääryyttä enemmän kuin kenellekään muulle. Raamatussa sanotaan Hänestä: "Joka häntä 

herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut." Jeesus ei yrittänyt kostaa niille, jotka olivat 

ilkeitä Hänelle. Hän jopa salli naulita itsensä ristille kuolemaan, jotta me saisimme syntimme anteeksi. Jos 

olet ottanut Jeesuksen vastaan Vapahtajanasi, Hän voi antaa sinulle halun ja voiman olla ystävällinen niille, 

jotka ovat ilkeitä sinulle.  

 

Kuva 13 

Veljesten syödessä he pian veljet huomasivat karavaanin lähestyvän. Silloin Juuda sai ajatuksen: 1. Moos. 

37:26,27 (näkyviin, ääneen) Veljet nostivat Joosefin kaivosta ja tarjosivat häntä kauppiaalle ja niin veljet myi-

vät Joosefin kahdestakymmenestä hopearahasta tälle karavaanille. Halvalla lähti pikkuveli. Ihminen ei ole 



myytävissä, ihmisen arvoa, sinun arvoasi ei voi mitata rahassa. Sinä olet arvokkaampi kuin mikään tässä maa-

ilmassa. Mutta Joosefin veljet olivat valmiit myymään veljensä rahasta.  

 

Kuva 14 (=kartta) 

Kamelikaravaani lähti liikkeelle Joosef mukanaan; ne suuntasivat Egyptiin.  Pitkä oli matka, mille Joosef joutui. 

Noin 700 km. (Lappiin, Saariselkä) Veljet luulivat päässeensä hänestä eroon lopullisesti. Miten julmasti, epä-

ystävällisesti ja epäoikeudenmukaisesti veljet kohtelivat Joosefia! Myydä nyt oma veli kahdestakymmenestä 

hopearahasta!  

 

Myös Jeesus koki samanlaisen kohtalon. Yksi Hänen opetuslapsistaan kavalsi Hänet kolmestakymmenestä 

hopearahasta. Siitä hinnasta tämä opetuslapsi toimitti Jeesuksen Hänen vihollistensa käsiin, jotta he olisivat 

voineet surmata Hänet. Koska Jeesus oli Jumalan Poika ja Hänellä oli kaikkivalta. Hän olisi voinut paeta, toisin 

kun Joosef. Raamatussa sanotaan, että Jeesus itse antoi henkensä: "Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä 

sen annan pois" (Joh.10:18).  

 

Kuva 15 

Ruubenin sydämessä oli pisara ystävällistä mieltä Joosefia kohtaan. Hän palasi kaivolle auttamaan veljeään, 

niin kuin oli suunnitellut. Mutta Joosef ei ollut enää kaivossa. Ruuben kiirehti muiden veljien luo sanoen: 

”Poika on poissa! Kuinka minun nyt käy?” Raamatussa ei kerrota, miten veljet selittivät Ruubenille Joosefin 

katoamisen. Koska hän oli vanhin, hän arvasi joutuvansa vastaamaan asiasta isän edessä. 

 

Kuva 16 

Yhdessä veljet päättivät, mitä tehdä: he tappoivat vuohen, tuhrivat Joosefin kirjavan ihokkaan sen verellä ja 

toimittivat vaatteen Jaakobille. "Me löysimme tämän", he valehtelivat. "Onko tämä poikasi ihokas?" "On, 

tämä on Joosefin ihokas", Jaakob voihkaisi. "Villipeto on varmaan raadellut hänet." 

 

Kuva 17 

Oli sydäntä särkevää nähdä, miten Jaakob suri. Mikään ei voinut lohduttaa häntä. (Veljet eivät tietenkään 

aikoneetkaan kertoa hänelle totuutta.) "Minä suren poikaani, kunnes kuolen", hän sanoi ja itki päivästä toi-

seen. Miten veljet saattoivat olla niin julmia? 

 

He kaikki olivat kuulleet Jumalasta, mutta eivät antaneet Hänen hallita elämäänsä. Pahuus ja epäystävällisyys 

täytti heidän mielensä ja erotti heidän Jumalasta. Jos Jumalalla on oikea sija sinun elämässäsi, mielesi ei ole 

täynnä ilkeitä ja epäystävällisiä ajatuksia.  

 

Sinun tulee joka päivä hiljentyä Jumalan edessä ja antaa Hänen täyttää mielesi rakastavilla ja kauniilla ajatuk-

silla, kun luet Raamattua ja rukoilet. Muista, että kun sinä uskot Jeesukseen, Jumalan Pyhä Henki on kanssasi 

joka hetki. Hän voi täyttää elämäsi ilolla, rakkaudella, ystävällisyydellä ja hyvyydellä. Kun haluaisit olla ilkeä, 

voit rukoilla, että Jumala auttaisi sinua - ja Hän auttaa! Kun muistat, mitä Herra Jeesus on tehnyt sinun puo-

lestasi, voit olla ystävällinen jopa niille, jotka ovat ilkeitä sinulle. Veljet hylkäsivät Joosefin, mutta hylkäskö 

Jumala? Ei, Jumala ei hylkää ketään. Ensi kerralla jatketaan, mitä Joosefin elämässä sitten tapahtui… 


