
Joosef, isänsä rakkain poika

1. Moos. 29:15-30:24; 35:16-26; 37:1-11

– Iloitse siitä, mitä olet saanut! -13

Jaakobilla oli kaksi vaimoa, Leea ja Raakel. Lea oli kateellinen Raakelille, koska Jaakob rakasti Raakelia ja 
syrji Leeaa. Kun Jumala antoi Leealle poikavauvan, hän oli onnellinen ja ajatteli: ”Nyt mieheni alkaa rakas-
taa minua”.  Hän antoi lapselle nimeksi Ruuben, joka tarkoittaa ”Hän on nähnyt kurjuuteni.” Myöhemmin 
Leea sai vielä kolme poikaa; Simeonin, Leevin ja Juudan. Joka kerta saadessaan pojan, Leea oli varma, että 
nyt Jaakob rakastaisi häntä. Niin ei kuitenkaan käynyt. Myös Raakel alkoi kadehtia sisartaan, koska hänellä 
itsellään ei ollut yhtään lasta ja siskolla oli monta.

Sinäkin saatat tuntea kateutta jotakuta kohtaan, joka mielestäsi on kauniimpi tai taitavampi kuin sinä tai 
omistaa hienomman älypuhelimen kuin sinä. Kenties kaverisi perheessä asiat ovat paremmin kuin teillä. 
Minkä takia minulla ja sinulla ei oikeasti ole mitään syytä eikä tarvetta kadehtia toisia? Koska sinä olet 
Jumalalle aivan erityisen rakas juuri sellaisena kuin olet ja Hän antaa sinulle kaiken, mitä sinä tarvitset, 
kaiken, mitä Hän näkee sinulle parhaaksi antaa. Etsitäänpä 5. Moos. 26:11  Sen sijaan, että olisimme ka-
teellisia, Jumala kehottaa iloitsemaan siitä, mitä hän on meille antanut.

Leea olisi voinut olla kiitollinen lapsista, jotka hän oli saanut ja Raakel olisi voinut iloita Jaakobista, joka hän-
tä rakasti. Nyt heidän välillä oli kuitenkin riitaa ja kateutta. Oli Jaakobin perheessä toki onnellisia hetkiäkin. 
Aina kun Leea sai pojan, hän oli onnellinen. Koska Raakel ei saanut lapsia, hän antoi orjattarensa Jaakobille 
vaimoksi. Myös Leea antoi orjattarensa Jaakobille vaimoksi. Lopulta Jaakobilla oli neljä vaimoa, kymmenen 
poikaa ja yksi tytär. 

Viimein Raakelkin sai kokea onnea, sillä Jumala antoi hänelle pojan; Joosefin. Jaakobin oli helppo osoittaa 
rakkauttaan Joosefille, koska hän oli Raakelin poika. Joosefista tulikin Jaakobin lempilapsi. Muutaman vuo-
den myöhemmin Raakel sai toisen pojan, Benjaminin. Heti vauvan synnyttyä Raakel itse kuoli. Nyt Jaakobilla 
oli 12 poikaa, Ruuben, Simeon, Leevi, Juuda, Dan, Naftali, Gad, Asser, Isaskar, Sebulon, Joosef ja Benjamin. 

Vuodet kuluivat ja pojat kasvoivat. NUorukaisena Joosef paimensi lampaita ja vuohia velipuoliensa kanssa. 
Hänellä oli tapana kannella veljistä ja heidän tekemisistään isälle, sekös varmasti veljiä ärsytti. Ärsytystä 
lisäsi, kun Jaakob rakasti Joosefia enemmän kuin muita poikiaan. Jaakob teetti Joosefille pitkän, värikkään 
puvun; sellaisen, mitä kukaan toinen ei saanut. Joosefin velipuolet tulivat kateellisiksi ja alkoivat vihata 
Joosefia. He eivät enää voineet edes puhua hänelle ystävällisesti. 

Kateus on syntiä ja se erottaa toisista ihmisistä; on vaikea olla sellaisen kanssa, jolle on kateellinen. Se erot-
taa myös pyhästä, puhtaasta ja rakastavasta Jumalasta. Mitä voisit tehdä, ettei sinun tarvitsisi kadehtia toi-
sia? Jospa alkaisitkin kiittää Jumalaa, että Hän on tehnyt sinusta juuri sellaisen huippumahtavan pojan tai 
tytön kuin olet ja antanut sinulle paljon hyvää. Kun mietit ja katselet, mitä olet jo saanut, ei sinun tarvitse 
miettiä, mitä sinulla ei ole, mutta toisilla on, vaan voit iloita siitä hyvästä, mitä Jumala on sinulle antanut. 
Jeesuksen avulla voit opetella myös kiittämään ja iloitsemaan kaikesta hyvästä, mitä Jumala on antanut 
toisille. 

Toimiko Jaakob-isä muuten oikein? Ei, ei meidän tule suosia yhtä ja syrjiä toisia, sillä Jumalakin rakastaa 
kaikkia yhtä paljon. Kaikki olemme yhtä arvokkaita ja rakkaita Jumalalle, ja Hän antaa kaikille lapsillensa 
hyviä lahjoja. Paljon ihanampaa on olla Jumalan rakkauden kohteena kuin kenenkään ihmisen suosikki. 
Toistapa perässä, mistä Jumala kehottakaan meitä iloitsemaan: 5. Moos. 26:11

OPETUS

“Iloitkaa kaikesta siitä hyvästä, minkä Herra, teidän Jumalanne, 

on teille ja teidän perheillenne antanut.” 5. Moos. 26:11



Eräänä päivänä tapahtui jotain, mikä sai veljet vihaamaan Joosefia entistä enemmän. Joosef näki unta, 
jonka hän kertoi veljilleen: ”Kuulkaapa, millaista unta minä näin! Me olimme pellolla lyhteitä sitomassa, ja 
yhtäkkiä minun lyhteeni nousi pystyyn ja teidän lyhteenne kokoontuivat ympärille ja kumartuivat maahan 
minun lyhteeni eteen.” 1. Moos. 37:6,7 – Täh, mitä uni tarkoitti? Ei Joosef vielä tiennyt, mutta se kuulosti 
selvästi siltä, että Joosefin veljet vielä jonain päivänä kumartaisivat häntä. Veljet sanoivat Joosefille: ”Sinäkö 
muka rupeaisit hallitsemaan meitä? Pitäisikö meidän, sinun veljiesi, kumartaa sinua?” Joosef näki toisenkin 
unen ja kertoi senkin veljilleen: ”Taas minä näin unta, ja siinä aurinko, kuu ja yksitoista tähteä kumartuivat 
minun eteeni.” 1. Moos. 37:9 Tämän jälkeen isäkin nuhteli Joosefia: ”Mitä tuollaiset unet ovat olevinaan? 
Pitäisikö minun ja äitisi ja veljiesi muka tulla kumartamaan sinua?” Veljien viha Joosefia kohtaan kasvoi 
kaiken aikaa.

(KÄYTÄ PERUSKUVIA) Synnillä on taipumus kasvaa, jos sitä ei tunnusteta ja pyydetä anteeksi. Pieneltäkin 
tuntuvat synnit kannattaa tunnustaa Jumalalle ja pyytää anteeksi, etteivät ne kasva isommaksi ja tuota 
enemmän harmia, vaan sen sijaan saat ilon ja vapauden elämääsi. Jeesukselta saat rukoilla myös voimaa 
elää hänen tahtonsa mukaan, ettei tarvitsisi olla kateellinen toisille, vaan voisit iloita siitä, mitä hyvää sinä 
itse sekä toiset ovat saaneet. 

Ei se Joosef itsekään ollut mikään täydellinen ja onnistunut kaveri. Hän syyllistyi muun muassa veljiensä 
ärsyttämiseen ja kylläpä unien kertominenkin vaikutti ehkä vähän mahtailulta. Kaikella oli kuitenkin tarkoi-
tuksensa, vaikka he eivät sitä tuolloin ymmärtäneet. Joosef joutui kärsimään paljon ennen kuin he ymmär-
sivät, mistä unissa oli kyse. Lopulta, monien vaiherikkaiden vuosien jälkeen, Jumala auttoi heitä pyytämään 
ja antamaan toisillensa anteeksi ja iloitsemaan siitä, mitä Jumala heille ja heidän perheelleen antoi. Ihan 
niin kuin Jumala kehottaa meitäkin: 5. Moos. 26:11 

MUUTA
Havaintovälineet:
Käytä flanelloja tai etsi kuvat esim. www.freebibleimages.org -sivustolta. 
Muita kuvia/esineitä voit käyttää sen mukaan, kun itseltäsi löytyy tai on mahdollista hankkia. 
Peruskuvat (Jumala, synti, Jeesus, pelastus, taivas) tulostettavissa www.ilosanomalapsille.net -sivustolta. 

Raamatunlause: 
Tulosta erilliselle paperille tai PowerPointteja käyttäessä laita vaikka omalle dialle, jotta se on lasten kanssa 
luettavissa yhdessä aina, kun se opetuksessa mainitaan - jotta se jäisi lasten mieleen. 

Esine/kuva johdannoksi ja lopetukseksi: 
kuva iloisesta perheestä, missä lukee myös asioita, jotka tuovat iloa
Aloitus: Nyt vaikuttaa tosi iloiselta meiningiltä! Tässä kuvassa on iloisia kasvoja ja lukee monia iloisia asioi-
ta. Tässähän ilostuu itsekin, kun näitä lukee. Mitähän uutta opimme tänään ilosta?
Lopetus: Iloinen kuva muistuttaakoon meitä iloitsemaan kaikesta hyvästä, mitä Herra on meille antanut.

Pohdintakysymyksiä: 
Kadehditko sinä jotain? Mitä voisit tehdä, ettei sinun tarvitsisi kadehtia? 
Entä mitä hyvää sinä olet saanut Jumalalta?

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta kaikesta hyvästä, mitä olet Häneltä saanut. Rukoile, että voisit ymmärtää paremmin, kuinka 
rakas sinä olet Jumalalle ja kuinka Hän antaa sinulle kaiken, mitä tarvitset. Pyydä myös, että Hän auttaisi 
sinua niin, että kadehtimisen sijaan näkisit, mistä kaikesta voitkaan olla iloinen. 


