
Joosef antaa anteeksi

1. Moos. 42-46:7
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Joosef ei ollut nähnyt pariinkymmeneen vuoteen isäänsä eikä veljiään. Nyt nälänhätä oli tullut myös Ka-
naanin maahan, ja Isä-Jaakob lähetti poikansa ostamaan viljaa Egyptistä. Ainoastaan Benjamin, nuorin, jäi 
kotiin. Joosefin veljet eivät tunteneet Joosefia. He kumartuivat Joosefin edessä, niin kuin arvoisan hallitsi-
jan edessä piti tehdä ja kutsuivat itseään palvelijoiksi. Mitä tuttua tässä oli? Joosefin unet!! Kun Joosef oli 
nuori, Jumala unien kautta kertoi, että koittaa päivä, jolloin veljet kumartavat ja palvelevat häntä. Nyt se 
toteutui!

Joosef tunsi veljensä, muttei paljastanut heille itseään. Hän puhui ankarasti ja syytti heitä vakoojiksi. Hän 
vaati, että jos he aikovat todistaa, etteivät ole vakoojia, yksi lähtee hakemaan nuorimman veljen Egyptiin 
ja muut jäävät vangiksi siksi aikaa. Ensin hän kuitenkin määräsi kaikki veljensä vankilaan kolmeksi päiväksi. 
Joosef antoi veljilleen kylmää kyytiä niin kuin he olivat aiemmin tehneet Joosefille. Siitäs saivat sitä mitä 
ansaitsivatkin! Kun Joosef kohtasi veljensä, kipu ja viha nousivat pintaan, eikä Joosef tiennyt, mitä hänen 
pitäisi tehdä. Mitäs meidän pitäisi tehdä, kun joku on tehnyt meitä kohtaan väärin? Katsotaanpa Kol. 3:13

Joosef antoi veljilleen viljaa ja he lähtivät kotiin. Yksi veljistä jäi vankilaan. Kotimatkalla veljet ihmeissään 
huomasivat, että heidän viljoista maksamansa rahat olivat säkkien suulla. Kotona he kertoivat isälleen, kuin-
ka Egyptin hallitsija vaati, että heidän on tuotava nuorin veli sinne. Isä ei halunnut ensin mistään hinnasta 
päästää Benjaminia, mutta lopulta hänen täytyi, koska heidän oli pakko saada jälleen ruokaa Egyptistä. Kun 
veljet saapuivat takaisin Egyptiin. He pelkäsivät, että heitä rangaistaan säkeissä olleiden rahojen tähden, 
mutta ei heitä suinkaan rangaistu. Joosef osoitti heille rakkautta, vaikkeivat veljet itse vielä ymmärtäneet-
kään, mistä oli kyse. Kun Joosef näki veljensä Benjaminin, hän liikuttui niin, että häntä itketti. Hetken päästä 
veljet asetettiin pöytään istumaan ikäjärjestyksessä. Kaikki saivat syödä hallitsijan pöydästä, mutta Benja-
minille tarjoiltiin viisi kertaa enemmän kuin muille! Joosef osoitti heille rakkauttaan ja anteeksiantoaan.

Myöhemmin veljien viljasäkit jälleen täytettiin ja he maksoivat niistä. Kun he lähtivät kotimatkalle, Joosef 
lähetti taloudenhoitajansa heidän peräänsä ja käski sanoa: ’Miksi olette palkinneet hyvän pahalla? Teillä-
hän on mukananne se malja, josta herrani juo ja jonka avulla hän näkee tulevat tapahtumat. Kovin pahasti 
olette tehneet!’” 1. Moos. 44:4,5 Veljet oli ihmeissään, ja sanoivat, ettei heille tulisi mielenkään varastaa 
mitään. Joosef itse oli käskenyt laittaa säkkeihin veljien rahat sekä Benjaminin säkkiin hänen hopeamaljan-
sa. Joosef ei tainnut osata päättää, miten suhtautuu veljiinsä. Ensin osoitti rakkautta, itki heidän vuokseen, 
söi yhdessä heidän kanssaan ja teki sitten kepposen. Hän taisteli, antaako anteeksi vai ei. Kipu oli kova ja 
anteeksiantamus vaikeaa, mutta hän rakasti veljiään. 

Ootko kokenut samaa? Tahtoisit antaa anteeksi, mutta et pysty. Viha tai katkeruus nousee pintaan ja ajat-
telet, että hän, joka on tehnyt sinulle väärin, saa kärsiä ansionsa mukaan. Niin kauan kuin tahdot antaa 
anteeksi, annat anteeksi. Kun luovutat, katkeruus saa vallan ja itse kärsit siitä. Anteeksiantamus on valinta, 
ei tunne; vaikka tuntuisi miltä, päätä antaa anteeksi, Jeesuksen avulla. 

Veljet palasivat takaisin Joosefin luokse. Joosef vaati, että ”se, jonka säkistä malja löytyi, olkoon minun or-
jani ja te muut menkää rauhassa kotiinne.” 1.Moos.44:16 Veljet anoivat armoa, sillä he eivät voineet jättää 
Benjaminia orjaksi. Lopulta veljet saivat kokea uskomattoman yllätyksen. Joosef jäi yksin veljiensä kanssa 
ja itki ääneen. Hän kutsui veljensä luokseen ja sanoi: ”Minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myitte 
Egyptiin. Mutta älkää olko murheissanne älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne, 
sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä.” 1. Moos. 45:4,5 Joosef antoi veljil-

OPETUS

“Antakaa anteeksi toisillenne, 

vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta.” Kol. 3:13



leen kaiken anteeksi. Yli 20 kyynelten ja juonien, hylkäämisten vuotta oli päättynyt. Viha ja anteeksiantamus 
olivat käyneet taistelua ja anteeksiantamus voitti. Tapahtui niin kuin Jumalan tahto on, luetaanpa yhdessä: 
Kol. 3:13 Anteeksiantaminen kannattaa aina. Se tuo vapauden, ilon ja yhteyden, siunauksen elämääsi.

Joosef käski veljien lähteä kiireesti kotiin kertomaan isälle hänestä. ”Tulkaa Egyptiin kaikki, teidän perheen-
ne, eläimenne ja kaikki, mitä omistatte. Minä pidän teistä huolen, että teillä riittää ruokaa, kun nälkävuosia-
kin on vielä viisi jäljellä.” He itkivät ilosta ja riemuitsivat. Sellaista saa aikaan anteeksiantamus! Viljan lisäksi 
Joosef antoi heille rahaa, vaatteita, aaseja ja vaunuja, jotta saavat tuotua sukunsa Egyptiin. Yhtäkkiä heistä, 
pahasti veljeään kohtaan rikkoneista, nälkäisistä miehistä, tuli etuoikeutettuja, Egyptin kunniakansalaisia. 
He saivat anteeksi ja pelastuisivat nälänhädästäkin. Heistä varmasti tuntui kuin heidän veljensä olisi herän-
nyt henkiin, ja he itsekin saivat uuden elämän. He olivat nyt samaa perhettä Egyptin hallitsijan kanssa, hän 
oli heidän veljensä.

(PERUSKUVAT) Samalla tavalla kuin Joosefin veljet, minä ja sinäkin olemme satuttaneet toisia ihmisiä, teh-
neet tyhmyyksiä, sotkeneet ja haavoittaneet omaa ja toisten elämää monin tavoin. Jeesus, taivaan ja maan 
hallitsija, sanoo sinulle: tule luokseni, anna sinulle anteeksi ja pidän sinusta huolen ja annan iankaikkisen 
elämän. Jeesus kärsi paljon enemmän kuin Joosef, kun hän kuoli ristillä. Hän teki sen, koska hän rakastaa 
sinua. Jeesus nousi kuolleista ja elää, jotta sinäkin saisit elää. Jeesuksen uskovana kuulut Jumalan perhee-
seen; Jumala on isäsi, Jeesus veljesi. Saat elää Jumalan rakkauden ympäröimänä. Jos et vielä kuulu Jumalan 
perheeseen, mutta tahtoisit, rukoile vaikka näin: ”Jeesus, kiitos, että rakastat minua. Anna minulle minun 
syntini anteeksi. Tule sydämeeni asumaan. Tahdon olla lapsesi, kuulua sinun perheeseesi. Aamen.” Jeesus 
kuulee rukouksesi ja siihen varmasti vastaa.

Jaakob ja koko suku muutti Egyptiin. Perhe oli jälleen koossa. Joosef piti lupauksensa ja huolehti perhees-
tään, etteivät he nähneet nälkää. Vuosien päästä, kun Jaakob kuoli, veljet olivat aivan varmoja, että Joosef 
kostaisi heille, mutta ehei, ei Joosef kostanut. Hän oli antanut oikeasti kaiken anteeksi. 
Tee sinäkin samoin, Jeesuksen avulla, niin kuin Raamattu kehottaa: Kol. 3:13 

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: Tyhjä säkki
Aloitus: Hmm. Tämä säkki on ihan tyhjä. Millähän se tänään täytetään? Toivottavasti jollain hyvällä, millä 
on iloa itsellemme ja toisillemme. No, se varmasti paljastuu pian...
Lopetus: Säkki muistuttaa, kuinka tärkeää on täyttää omat ja toisten elämänsäkit anteeksiantamuksen sie-
menillä, joista kasvaa hyvää hedelmää, eikä suinkaan täyttää  vihan ja katkeruuden juurilla, jotka tuottavat 
vain huonoa hedelmää.

Pohdintakysymyksiä: 
Onko elämässäsi joku henkilö, kenelle sinun on vaikea antaa anteeksi? 
Miksi anteeksiantaminen kannattaa? Mistä saat voiman antaa anteeksi?

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta syntien anteeksisaamisesta. Rukoile apua, että voit antaa anteeksi toisille, 
vaikka sinulla olisikin moittimisen aihetta. 


