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MINÄ  OLEN  JOOSEF

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Missä kertomus tapahtui
b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
d) Vieraat termit

2. Itse kertomus Raamatusta
1. Moos. 44: 1 – 34 ja 45: 1 – 15.

Sen jälkeen Joosef käski huoneenhaltijaansa sanoen: "Täytä miesten säkit 
viljalla, niin paljon kuin he voivat kuljettaa, ja pane itse kunkin raha hänen 
säkkinsä suuhun. nuorimman säkin suuhun pane minun maljani, tuo 
hopeamalja, ynnä hänen viljarahansa." Huoneenhaltija teki, niin kuin Joosef 
käski. 

Aamulla päivän valjetessa miehet saivat aaseinensa lähteä matkalle. Mutta 
kun he olivat ehtineet vähän matkaa kaupungin ulkopuolelle, sanoi Joosef 
huoneenhaltijalleen: "Nouse ja aja miehiä takaa, ja kun saavutat heidät, sano 
heille: 'Minkä tähden olette palkinneet hyvän pahalla? Onhan se juuri se, josta 



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 2(6)
Luterilainen Kirkko 2. vuosi nro VT 1 _ 28/29
www.luterilainen.com
lapsille@luterilainen.com 9.6.2013
________________________________________________________________________________

isäntäni juo ja josta hän salaisia tiedustelee. Te olette pahoin tehneet 
menetellessänne näin.'" 

Kun hän sitten saavutti veljet, puhui hän heille nämä sanat. Veljet vastasivat 
hänelle: "Minkä tähden herramme puhuu näin? Pois se, että palvelijasi 
tekisivät niin! Katso, rahan, jonka löysimme säkkiemme suusta, me olemme 
tuoneet takaisin sinulle Kanaanin maasta; kuinka siis olisimme varastaneet 
hopeata tai kultaa herrasi talosta? Se palvelijoistasi, jolta se löydetään, 
kuolkoon; ja me muut tulemme herramme orjiksi." Huoneenhaltija vastasi: 
"Olkoon niin, kuin olette puhuneet; se, jolta malja löydetään, olkoon minun 
orjani. Mutta te muut pääsette vapaiksi." 

Malja löytyy
He laskivat nopeasti säkkinsä maahan, ja jokainen avasi säkkinsä. 
Huoneenhaltija etsi, alkaen vanhimmasta ja lopettaen nuorimpaan, ja malja 
löytyi Benjaminin säkistä. Silloin he repäisivät vaatteensa, kuormasivat kukin 
tavaransa aasinsa selkään ja palasivat kaupunkiin. Juuda meni veljinensä 
Joosefin taloon, jossa tämä vielä oli, ja he lankesivat maahan hänen eteensä. 
Silloin Joosef sanoi heille: "Mitä olettekaan tehneet! Ettekö tienneet, että 
minun kaltaiseni mies saa salatut ilmi?" Juuda vastasi: "Mitä sanoisimmekaan 
herralleni, mitä puhuisimme ja millä puolustautuisimme! Jumala on 
paljastanut palvelijaisi syyllisyyden. Katso, me olemme herrani orjat, niin 
hyvin me muut kuin se, jolta malja löytyi." Joosef sanoi: "Pois se, että minä 
tekisin niin! Se, jolta malja löytyi, olkoon minun orjani, mutta te muut menkää 
rauhassa kotiin isänne luo." Silloin Juuda astui hänen eteensä ja sanoi: 
"Oi herrani, salli palvelijasi puhua sananen herrani kuullen, älköönkä vihasi 
syttykö palvelijaasi kohtaan, sillä sinä olet niin kuin itse farao! Herrani kysyi 
palvelijoiltaan sanoen: 'Onko teillä isää tai veljeä?' Me vastasimme herralleni: 
'Meillä on kotona vanha isä ja veli, joka on syntynyt hänen vanhoilla 
päivillänsä ja on vielä nuori; mutta tämän veli on kuollut, ja niin hän on jäänyt 
yksin äidistänsä, ja hänen isänsä rakastaa häntä.' Niin sinä sanoit 
palvelijoillesi: 'Tuokaa hänet tänne minun luokseni, että silmäni saisivat 
katsella häntä.' Me vastasimme herralleni: 'Nuorukainen ei saata jättää 
isäänsä, sillä jos hän jättäisi isänsä, niin tämä kuolisi.' Mutta sinä sanoit 
palvelijoillesi: 'Jos nuorin veljenne ei tule tänne teidän kanssanne, niin älkää 
enää näyttäytykö minun kasvojeni edessä.' Me menimme kotiin palvelijasi, 
minun isäni, luo ja kerroimme hänelle herrani sanat. Niin isämme sanoi: 
'Menkää jälleen ostamaan meille vähän elintarpeita.' Me sanoimme: 'Emme 
voi lähteä sinne; ainoastaan jos nuorin veljemme seuraa mukanamme, me 
lähdemme, sillä me emme voi näyttäytyä sen miehen kasvojen edessä, jollei 
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nuorin veljemme ole mukanamme.' Niin palvelijasi, minun isäni, sanoi meille: 
'Tiedättehän itse, että vaimoni synnytti minulle kaksi poikaa. Toinen lähti pois 
luotani, ja minä sanoin: Varmaan hänet on raadeltu kuoliaaksi, enkä minä ole 
häntä siitä päivin nähnyt. Jos te nyt viette minulta tämänkin ja jos 
onnettomuus kohtaa häntä, niin te saatatte minun harmaat hapseni 
vaipumaan tuskalla tuonelaan.' Jos minä siis tulisin kotiin palvelijasi, isäni, 
luo eikä meillä olisi mukanamme nuorukaista, johon hän on kaikesta 
sielustaan kiintynyt, niin hän nähdessään, ettei nuorukainen ole kanssamme, 
kuolisi, ja me, sinun palvelijasi, saattaisimme palvelijasi, isämme, harmaat 
hapset vaipumaan murheella tuonelaan. Sillä palvelijasi on luvannut isälleen 
vastata nuorukaisesta ja sanonut: 'Jos en tuo häntä takaisin luoksesi, niin minä 
olen syyllinen isäni edessä kaiken elinaikani.' Jääköön siis palvelijasi 
herralleni orjaksi nuorukaisen sijaan, ja nuorukainen menköön kotiin veljiensä 
kanssa. Sillä kuinka minä voisin mennä kotiin isäni luo, jollei nuorukainen 
olisi kanssani? En voisi nähdä sitä surkeutta, joka tulisi isäni osaksi." 

Minä olen Joosef
Silloin Joosef ei voinut kauemmin hillitä itseään kaikkien niiden nähden, jotka 
seisoivat hänen ympärillään. Hän huusi: "Antakaa kaikkien mennä pois 
minun luotani!" Niin ei ollut ketään saapuvilla, kun Joosef ilmaisi itsensä 
veljilleen. Hän purskahti ääneensä itkemään, niin että egyptiläiset ja faraon 
hoviväki sen kuulivat. Joosef sanoi veljilleen: "Minä olen Joosef. Vieläkö 
minun isäni elää?" Mutta hänen veljensä eivät voineet vastata hänelle, niin 
hämmästyksissään he olivat hänen edessään. Mutta Joosef sanoi veljilleen: 
"Tulkaa tänne luokseni." He tulivat. Niin hän sanoi: "Minä olen Joosef, teidän 
veljenne, jonka myitte Egyptiin. Mutta älkää nyt olko murheissanne älkääkä 
pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala on minut 
lähettänyt teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä. Kaksi vuotta on nyt 
nälänhätä ollut maassa, ja vielä on jäljellä viisi vuotta, joina ei kynnetä eikä 
eloa korjata. Niin Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille 
jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä, pelastukseksi monille. 
Ette siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala; hän asetti minut faraon 
neuvonantajaksi ja koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan 
valtiaaksi. Menkää, rientäkää minun isäni tykö ja sanokaa hänelle: 'Näin 
sanoo poikasi Joosef: Jumala on asettanut minut koko Egyptin herraksi, tule 
luokseni, älä viivyttele! Sinä saat asettua Goosenin maakuntaan ja olla minun 
läheisyydessäni, sinä ja sinun lapsesi ja lastesi lapset, pikkukarjasi ja 
raavaskarjasi, kaikki, mitä sinulla on. Minä elätän sinua siellä - vielä on näet 
viisi nälkävuotta - niin ettet sinä eikä sinun perheesi eikä kukaan omaisistasi 
ole sortuva puutteeseen.' Te näette omin silmin, ja myös veljeni Benjamin 
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näkee, että minä itse teille puhun. Kertokaa siis isällenne kaikesta siitä 
kunniasta, joka on tullut minun osakseni Egyptissä, ja kaikesta, mitä olette 
nähneet, ja rientäkää ja tuokaa isäni tänne." Joosef lankesi veljensä Benjaminin 
kaulaan ja itki. Myös Benjamin itki hänen kaulassaan. Ja hän suuteli kaikkia 
veljiään ja itki heidän rinnoillaan. Sen jälkeen hänen veljensä puhelivat hänen 
kanssaan.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Joosef antaa meille esimerkin siitä, miten meidänkin tulee antaa anteeksi 
toisillemme – pahatkin teot. Hän ei vaatinut mitään vastapalveluksia tai 
hyvityksiä. Jeesus sanoi: ”Rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja 
lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on 
oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä 
kiittämättömille ja pahoille. Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän Isänne on 
armahtavainen. Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita; älkää 
kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. 
Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.” "Pitäkää itsestänne vaari! 
Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle 
anteeksi. Jos hän seitsemän kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja 
seitsemän kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo: 'Minä kadun', niin anna 
hänelle anteeksi." Luuk. 17: 3 – 4.

Joosef osoitti kauniisti kunnioittavansa isäänsä.

Joosef sanoi: ”Jumala on minut lähettänyt teidän edellänne pitääkseen teidät 
hengissä.” Näin Jumala varjeli sen kansan ja suvun, jonka keskuudesta Jeesus 
oli myöhemmin syntyvä ihmiseksi ja Vapahtajaksi. Joosef on esikuva 
Jeesuksesta. Jeesus kärsi syyttömänä. Jeesuksen armotyön tähden Jumala 
antaa uskovilleen hengellisen elämän täällä ja iankaikkisen elämän taivaassa.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa

5. Opeteltava Raamatun lause
"Kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin 
toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille 
anteeksi teidän rikkomuksenne."  Mark. 11: 25

Pienille: ”Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina 
tekemään hyvää toinen toisellenne ja kaikille.” 1. Tess. 5: 15.
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6. Lauluehdotus

Anna sinä anteeksi, onhan hän sun veljesi.
Palvelija armoton esimerkki kelvoton.
Anna siis anteeksi, anna siis anteeksi!
Anna siis anteeksi, niin Jeesus opetti.

Onnellinen elämä syntyy ystävyydestä
Hyvän mielen itse saa, kun vain toista armahtaa.
Anna siis anteeksi, anna siis anteeksi!
Anna siis anteeksi, niin Jeesus opetti.

(sävel = Jeesus meitä rakastaa)

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
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