
Veljet myyvät Joosefin

1. Moos. 37:12–35 

– Rakasta ja tee hyvää -14

Jaakobilla oli 12 poikaa, joista hänelle rakkain oli Joosef, jota veljet vihasivat hänen saamansa isän huomion 
ja värikkään puvun tähden sekä siksi, että Joosef kertoi näkemistään unista, jotka vihjailivat, että Joosef 
tulisi hallitsemaan veljiänsä. Joosef kuului samaan perheeseen, mutta hänet asetettiin jatkuvasti erilleen 
muista veljistään; myös hänen upea pukunsa teki hänestä erilaisen. 

Joosefin elämässä on paljon yhtäläisyyksiä Jeesuksen elämään. Jumalallakin on paljon lapsia, meitä Jee-
sukseen uskovia. Me ollaan kaikki hänelle yhtä rakkaita, mutta Jeesuksesta Jumala sanoo: ”Tämä on minun 
rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!” Matt. 17:5. Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen 
välittämään Jumalan rakkautta tänne maailmaan, meidän ihmisten luokse, vaikka tiesi, Jeesuksen joutuvan 
vihatuksi. Jeesus eli niin kuin muutkin ihmiset, mutta Hän oli erilainen, sillä Hän oli synnitön, Jumalan poika. 
Hän myös kertoi olevansa kuningas, kaikkien hallitsija. Ihmiset pilkkasivat ja vihasivat häntä. Katsotaanpa, 
miten Hän meitä ohjeistaa toimimaan: Luuk. 6:27 Koska Jeesus on rakastanut ensin sinua, sinä voit rakas-
taa toisia, heitäkin, jotka vihaavat sinua tai ovat tehneet sinulle jotain väärää.  

Erään kerran Joosefin veljet olivat paimenessa kaukana kotoa. Jaakob lähetti Joosefin katsomaan, miten 
veljet ja karja voivat. Hän välitti isän rakkautta veljilleen menemällä heidän luokseen, vaikka tiesi veljiensä 
vihaavan häntä. Hän sai kävellä useamman päivän, ennen kuin saapui veljien luokse. Kuvittelepa, että miltä 
tuntuisi, jos joku pyytäisi sinua tekemään jotain oikein ystävällistä, jollekin joka on usein kiusannut sinua 
tai loukannut sinua pahasti. Ei ole helppo olla ystävällinen toiselle, joka on toiminut itseä kohtaan väärin. 
On helpompaa, luontaisempaa ja pidämmepä sitä usein omana oikeutenammekin, että saamme olla louk-
kaantuneita ja toimia vihastamme käsin. Koska meille on tehty väärin, saamme itsekin tehdä väärin.  Jeesus 
kuitenkin voi ja tahtoo antaa sinulle halun ja voiman olla ystävällinen heillekin, jotka ovat ilkeitä sinulle. 
Mietipä, kuinka hyvä ja rakastava Jeesus on ollut sinua kohtaan, vaikka sinä olet toiminut Jeesusta kohtaan 
väärin. Mites Jeesus käskeekään toimimaan heitä kohtaan, jotka ovat olleet ilkeitä? Luuk. 6:27

Kun Joosef tuli, veljet näkivät hänet jo kaukaa ja juttelivat keskenään: ”Tuolla se unien näkijä nyt tulee. Tape-
taan hänet, heitetään hänet johonkin kaivoon ja sanotaan, että peto on hänet syönyt. Sittenhän nähdään, 
miten hänen unensa käyvät toteen.” 1. Moos. 37:19,20. Vanhin veli, Ruuben, kuitenkin vastusti ajatusta. 
”Älkäämme tehkö sellaista syntiä, että surmaisimme hänet”, hän sanoi. ”Heitetään hänet vain kaivoon va-
hingoittamatta häntä.” Ruuben suunnitteli tulevansa takaisin pelastamaan Joosefin kaivosta ja lähettämään 
hänet kotiin. Kun Joosef saapui veljiensä luokse, veljet tarttuivat häneen, repivät värikkään puvun pois ja 
heittivät hänet kaivoon, jossa ei silloin ollut vettä. Ruuben ei ollut juuri silloin paikalla. Raamattu ei kerro, 
mutta voisin kuvitella, että Joosef on huutanut apua: ”Älkää jättäkö minua tänne… Juuda, auta minut ylös… 
Simeon, miksi teet tämän? … Leevi, tule auttamaan!” Mutta kukaan ei kuunnellut, kaikki söivät kaikessa 
rauhassa, välittämättä pikkuveljestään. Silloin he huomasivat karavaanin lähestyvän ja Juuda sai ajatuksen: 
”Mitä hyötyä meille on siitä, että tapamme veljemme ja joudumme kätkemään verityömme jäljet? Myy-
dään poika noille ismaelilaisille, niin meidän ei itse tarvitse käydä häneen käsiksi, onhan hän sentään mei-
dän veljemme.” 1. Moos. 37:26,27 Veljet nostivat Joosefin kaivosta ja myivät hänet kahdestakymmenestä 
hopearahasta karavaanille; se oli normaali hinta orjasta. (kilistele rahoja)

Ihminen ei ole oikeasti myytävissä. Ihmisen arvoa, sinun arvoasi, ei voi mitata rahassa. Sinä olet arvok-
kaampi kuin mikään tässä maailmassa. Joosefin veljet olivat kuitenkin valmiit myymään veljensä orjaksi. 
Joosef oli heille mitätön. Joosef joutui todella pitkälle ja rankalle matkalle Egyptiin. Miten julmasti, epäys-
tävällisesti ja epäoikeudenmukaisesti veljet kohtelivatkaan Joosefia! 

OPETUS

“Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat.” 

Luuk. 6:27



Myös Jeesus koki samanlaisen kohtalon. Yksi Hänen opetuslapsistaan, Juudas, kavalsi Hänet kolmestakym-
menestä hopearahasta. Juudas toimitti Jeesuksen Hänen vihollistensa käsiin. Jeesukselle tehtiin vääryyttä 
enemmän kuin Joosefille, eikä Hän yrittänyt kostaa. Hän salli naulita itsensä ristille kuolemaan, jotta minä 
ja sinä saamme syntimme anteeksi. Jeesus rakasti loppuun asti jokaista, joka Häntä vihasi.

Kun Ruuben palasi kaivolle auttamaan veljeään ja tajusi Joosefin olevan poissa, hän kiirehti toisten luokse 
sanoen: ”Poika on poissa! Kuinka minun nyt käy?” En tiedä, miten veljet selittivät Joosefin katoamisen, 
mutta yhdessä he päättivät, mitä tehdä: he tappoivat vuohen, tuhrivat Joosefin kirjavan ihokkaan sen ve-
rellä ja toimittivat vaatteen isälle. ”Me löysimme tämän”, he valehtelivat. ”Onko tämä poikasi puku vai ei?” 
”On, tämä on Joosefin puku”, Jaakob voihkaisi. ”Villipeto on varmaan raadellut hänet.” Jaakob-isä suri ja itki 
poikaansa pitkään. Veljet eivät kertoneet isälle totuutta ja varmasti he kantoivat syyllisyyttä teoistaan vielä 
pitkään. Synnistä seurasi kaikille jälleen vain kipua ja tuskaa. Veljet olivat kuulleet Jumalasta, mutta eivät 
antaneet Hänen hallita elämäänsä. Pahuus ja epäystävällisyys täytti heidän mielensä ja he toimivat hyvin 
väärin. 

Jumala tahtoo hallita sinun elämääsi, ajatuksiasi, sanojasi ja tekojasi, jotta voisit elää hänen tahtonsa mu-
kaisesti. Anna hänelle aikaasi, pysähdy kuuntelemaan Jumalaa ja pyydä häneltä apua. Anna hänen täyttää 
elämäsi rakkaudella ja hyvyydellä. Kun muistat, mitä Jeesus on tehnyt puolestasi ristillä, saat iloita Jeesuk-
sen rakkaudesta ja anteeksiantamuksesta sinua kohtaan ja Jeesuksen avulla ja rakkaudella voit rakastaa ja 
tehdä hyvää heille, jotka ovat olleet ilkeitä sinulle. Luuk. 6:27

Veljet hylkäsivät Joosefin, mutta Jumala ei hylännyt, Hän oli Joosefin kanssa. Jumala ei hylkää ketään, sillä 
Jeesus tuli Jumalan hylkäämäksi ristillä, jottei sinua eikä minua koskaan hylätä. Olipa elämässä kuinka vai-
keaa tahansa, Jeesus on kanssasi.

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 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 tai kuva johdannoksi ja lopetukseksi: risti
Aloitus: Risti on kärsimyksen, mutta myös elämän, toivon ja rakkauden merkki. Tämän kertaisessa ker-
tomuksessa on kärsimystä, mutta mitä voimmekaan oppia kertomuksen kautta rakkaudesta? 
Lopetus: Risti muistuttaa, kuinka paljon Jeesus on rakastanut meitä ja kärsinyt syntiemme tähden.

Pohdintakysymyksiä: 
Mistä sinä saat rakkautta rakastaa heitä, jotka ovat toimineet sinua kohtaan väärin? 
Mitä sinulle merkitsee se, mitä Jeesus teki ristillä puolestasi? 

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta Hänen rakkaudestaan sinua kohtaan. 
Pyydä Jeesukselta rakkautta rakastaa ja tehdä hyvää heille, jotka ovat olleet ilkeitä sulle. 


