Joosef ja veljet
1.Moos. 41:53-45:28
Jumala hallitsee tapatumien kulkua.
7-8v.; 40min
Joosefin kolme vaatetta kuvat, kuvasarja opetukseen (löydät parempia netistä, esim. freebibleimages.org), Joosefin sandaaleissa –rata,

Joosefin veljet tulevat Egyptiin –opetus sopii parhaiten Joosefia käsittelevän opetuskokonaisuuden
osaksi. Periaatteessa opetus toimii itsenäisenäkin, mutta vaatii aika paljon taustoitusta, että saa
lapset opetuksen tasalle.
Joosef oli ollut Egyptissä jo pitkään, arviolta 20 vuotta. Hänen veljensäkin olivat jo melko vanhoja,
perheellisiä miehiä. Veljet olivat eläneet rikoksensa kanssa jo pitkään, samoin Jaakob-isä murheensa kanssa. Pikkuveli Benjamin ei tiennyt veljiensä myyneen Joosefin Egyptiin.

Jooseppi: Kaikki leikkijät ovat ringissä. Yksi menee silmät sidottuna piirin keskelle. Hän osoittaa
yhtä leikkijää ja kysyy: ”Jooseppi?”. Leikkijän on muutettava ääntään ja vastattava: ”Aivan niin.”
Keskellä olija yrittää arvata kuka leikkijöistä on kyseessä. Toimii parhaiten pienehköllä ryhmällä,
jossa tunnetaan jotenkin toisia.
Joosefin sandaaleissa –rata: Opetuksen lopusta löytyy toimintarata, jossa käydään läpi Joosefin
elämän vaiheita.

Mitä Joosefin mielessä liikkuu, kun hän näkee veljensä? Katkeruutta, kostonhimoa? Millaista veljien elämä oli ollut yhteisen salaisuutensa kanssa? Miksi Joosef testaa veljiään?

Kiitos Jeesus siitä, että sinä olit valmis suostumaan rangaistukseen, että me saisimme anteeksi syntimme. Sinulle tehty paha koitui meidän hyväksemme. Aamen.

Alkurukous
Alkuleikki: Jooseppi (motivointi)
Aiemman kertaus: Joosefin kolme vaatetta (orientointi)
- Värikäs puku: Jaakobilla oli 12 poikaa, joista Joosef oli hänen suosikkinsa. Joosef sai isältään
lahjaksi kalliin värikkään puvun. Joosef näki unta, jossa veljet kumarsivat häntä. Näiden
vuoksi veljet vihasivat Joosefia.
- Orjan puku: Kateelliset veljet heittivät Joosefin kaivoon ja sitten myivät orjaksi Egyptiin.
Egyptissä Joosef joutui myöhemmin vielä vankilaan.
- Pääministerin puku: Jumalan avulla Joosef osasi selittää faaraon unet ja faarao ylensi
Joosefin korkeaan virkaan.
Raamatunkertomus: Joosefin veljet tulevat Egyptiin (1.Moos. 41:53-45:28) (sisäistäminen)
Joosefin ollessa faaraon käskynhaltijana(=ns.pääministerinä) tulee nälänhätä.
- Faaraon uni lihavista ja laihoista lehmistä käy toteen.
- Joosef oli kerännyt ruokaa varastoon hyvinä vuosina.
Nälänhätä tulee myös Jaakobin ja Joosefin veljien kotimaahan. Jaakob lähettää poikansa ostamaan
Egyptistä ruokaa.
 Montako veljeä Joosefilla olikaan? 11
 Jaakob lähetti vain 10 matkalle, sillä hän pelkäsi, että nuorimmalle Benjaminille tapahtuisi
jotain.
Joosefin veljet menevät Egyptissä ostamaan ruokaa käskynhaltijalta eli Joosefilta.
- Veljet eivät tunnista Joosefia, mutta Joosef tuntee veljensä.
- Joosefin uni häntä kumartavista veljistä käy toteen.
- Joosef ei kerro veljilleen, kuka hän on, vaan päättä testata heitä.
Joosef puhuu veljilleen ankarasti ja syyttää heitä vakoojiksi. Hän lähettää veljet hakemaan
nuorinta veljeä, Benjaminia, todisteeksi siitä, että he ovat rehellisellä asialla.
- Simeon jää vangiksi odottamaan.
Veljet lähtivät hakemaan Benjaminia. Heidän omatuntonsa kolkutti.
- ”Rankaiseeko Jumala meitä sen takia, mitä teimme silloin Joosefille?” Veljiä kadutti se, mitä
he tekivät Joosefille ja he ymmärsivät tehneensä silloin väärin.
- Onko teillä joskus omatunto kolkuttanut?

Veljet hakivat Benjaminin ja palasivat Egyptiin. He pääsevät aterialle Joosefin kanssa.
- Joosef utelee kaikenlaista heidän perheestään, isästään jne.
- Ruokailun jälkeen veljet saivat ostaa viljaa ja lähteä. Jäljellä oli kuitenkin vielä yksi Joosefin
järjestämä testi: hän piilottaa rahaa ja hopeamaljan Benjaminin laukkuun.
Joosef lähtee veljien perään ja syyttää heitä varkaiksi. Hän uhkaa, että nyt Benjaminin on jäätävä
orjaksi.
- Veljet ovat oppineet jotain. He eivät halua, että Benjaminille käy samoin kuin Joosefille
aikoinaan. Juuda tarjoutuu jäämään orjaksi Benjaminin sijaan.
Joosef ei enää jaksanut esittää tuntematonta. Ehkä hän ymmärsi veljien katuvan tekoaan. Joosef
kertoi lopulta veljilleen, kuka hän oikeasti oli.
Joosef rakasti veljiään heidän hirveästä teostaan huolimatta ja halusi antaa heille anteeksi.
- Miten Joosef pystyi antamaan anteeksi? Onko teillä jotain asioita, joita teidän pitäisi pyytää
tai antaa anteeksi?
Lopulta koko Joosefin perhe muutti Egyptiin asumaan.
- Joosef näki nyt, että Jumalan suunnitelmaan kuului se, että hän tulisi Egyptiin. Näin koko
perhe pelastuisi nälänhädältä.
- Jumala johdatti Joosefia ikävienkin tapahtumien kautta perheensä pelastajaksi.
Joosefissa ja Jeesuksessa on samankaltaisuutta.
 Joosef joutui kärsimään veljiensä teoista, Jeesus kärsi meidän tekojemme puolesta.
 Joosef pelasti veljensä nälänhädältä. Jeesus pelastaa meidät synniltä ja kuolemalta.
Loppurukous
Joosefin sandaaleissa –rata (kertaus)
 Erikseen vedettävä rata löytyy tiedoston lopusta.

JOOSEFIN KOLME VAATETTA:

JOOSEFIN SANDAALEISSA –RATA
Radan ohjeistus: Lapset kulkevat isosen johdolla läpi Joosefin elämän. Radan kesto riippuu paljon
osallistujien määrästä. Rasteihin kuluu noin 5-7min/rasti, vaihdot on hyvä pillittää ruuhkien välttämiseksi ja että kaikki ehtivät käydä kaikilla rasteilla. Rastit toimivat kylmärasteinakin, mutta miehitettynä ryhmien suoriutuminen on nopeampaa. Monilla rasteilla pitää tehdä nopea uudelleenjärjestely (lehmien piilottaminen seuraavaa ryhmää varten jne.) Toteutuksessa on pari vaihtoehtoa:
a) Rata kuljetaan järjestyksessä 1-6. 0-rasti on tarkoitettu vuoroaan odottaville ryhmille tai radan
jo käyneille. Ryhmät lähtevät yksitellen liikkeelle ja seuraavat Joosefin elämän vaiheita aikajärjestyksessä.
b) Ryhmät aloittavat eri pisteiltä, jolloin odottelurastia 0 ei tarvita. Aikajärjestys Joosefin elämässä
kärsii, mutta vilkkaimmat lapset eivät turhaudu odottamiseen.
0. Joosefin sandaaleissa –piirrustuskilpailu
Mitä sinulle on jäänyt mieleesi Joosefin elämästä tähän mennessä? Piirrä kuva jostain tapauksesta
Joosefin elämässä. Laita sitten piirustukseen nimesi ja pudota se laatikkoon niin osallistut arvontaan.
Isoset voivat vetää leikkejä, lautapelejä ym. ajanvietettä.
Tarvikkeet: Paperia, kyniä, tekemistä.
1. Muotisuunnittelijat
Joosef oli isä Jaakobin suosikkipoika. Hän sai isältään lahjaksi pitkän ja värikkään puvun, jota hän
esitteli ylpeänä veljilleen. Muistatteko mitä Joosefin veljet tuumivat tästä? Pääsette nyt Joosefin
muotisuunnittelijoiksi ja voitte piirtää Joosefin värikkään puvun.
Tehtävä: Ryhmä piirtää Joosefin monivärisen puvun.
Tarvikkeet: Isoja valkoisia papereita/kartonkeja, värikyniä/vesivärejä, kartonginpaloja
2. Joosefin uni
Asuessaan isänsä ja veljiensä kanssa, Joosef näki kaksi kummallista unta. Miten unet menivätkään?
Osaatteko järjestää ne oikeaan järjestykseen?
Tehtävä: Laittakaa unista tehdyt kuvat ja kuvatekstit oikeaan aikajärjestykseen.
Tarvikkeet: Lyhde-unen kuvat ja tekstit leikattuna erilleen.

3. Kaivon kuivattaminen
Muistatteko mitä Joosefille tapahtui, kun hän meni tapaamaan veljiään laitumelle?
Veljet heittivät Joosefin kaivon pohjalle virumaan. Tuolloin siellä ei onneksi ollut vettä ja Joosef ei
hukkunut sinne. Nyt me voisimme alkaa kuivattaa tätä kaivoa tässä. Saatteko näitä pulloja täytettyä, jos käytössänne on vain nämä vedenkantovälineet?
Tehtävä: Kuljettakaa vettä isosta ämpäristä kauempana (15m) oleviin pulloihin niin nopeasti kuin
pystytte. Aikaa on pilliin vihellykseen asti.
Tarvikkeet: Iso ämpäri täynnä vettä, pulloja, vedenkantovälineitä (rättejä, sieniä yms.)
4. Potifarin talossa
Joosefin veljet myivät hänet orjaksi Egyptiin, jossa hän päätyi Potifar nimisen miehen taloon. Jumala oli Joosefin kanssa ja hänellä oli aina onni mukanaan. Potifar nimittikin taitavan ja ahkeran
Joosefin taloudenhoitajakseen. Tässä näette tavaraa hujan hajan. Seuraava tehtävä vaatiikin taitoa
ja ahkeruutta: kuinka ison tornin saatte rakennettua annetussa ajassa?
Tehtävä: Rakentakaa annetuista materiaaleista mahdollisimman iso torni. Aikaa on pilliin vihellykseen asti.
Tarvikkeet: Rullamitta (mittaamista varten), rakennustarvikkeet (esim. pahvilaatikoita, maitopurkkeja ym. rojua)
5. Vankilassa
Vankilassa Joosef oli tunnettu siitä, että hän oli aina valmis auttamaan toista. Nyt teilläkin on mahdollisuus auttaa. Tässä on erään vangin palapeli, jota hän ei kerta kaikkiaan ole saanut valmiiksi.
Osaisitteko te koota sen hänelle?
Tehtävä: Kootkaa keskeneräinen palapeli valmiiksi. (Vaikeutus: osalla silmät sidottu, osa neuvoo)
Tarvikkeet: Jättiläispalapeli, jos ei ole niin tavallinen palapeli.
6. Unen selittäjä
Egyptin kuningas, faarao, näki unen, jossa Jumala varoitti häntä tulevasta nälänhädästä. Selitettyään Jumalan avulla unen Joosefista tuli Egyptin käskynhaltija. Faaraon unessa esiintyi laihoja ja lihavia.. Muistatteko mitä? Lehmiä. Nyt on kuitenkin käynyt niin, että faaraon uni on lähtenyt harhailemaan ja lehmät ovat piiloutuneet ympäriinsä. Etsikää yhdessä seitsemän lihavaa ja seitsemän
laihaa lehmää.
Tehtävä: Etsikää ympäristöstä piilotetut lehmät.
Tarvikkeet: Lehmän kuvia (7 laihaa ja 7 lihavaa) (esim. maitopurkista leikattuna tai tulosta valmiit).

JOOSEF SANOI: ”KUULKAAPA MILLAISTA UNTA
MINÄ NÄIN!”

”ME OLIMME PELLOLLA LYHTEITÄ SITOMASSA.
YHTÄKKIÄ MINUN LYHTEENI NOUSI PYSTYYN.”

”TEIDÄN LYHTEENNEN KOKOONTUIVAT YMPÄRILLE
JA KUMARTUIVAT MINUN LYHTEENI ETEEN.”

VELJET SANOIVAT: ”SINUSTAKO TULISI MEIDÄN KUNINKAAMME, SINÄKÖ MUKA HALLITSISIT MEITÄ?
NÄIDEN UNIEN JA PUHEIDEN TAKIA VELJET VIHASIVAT JOOSEFIA YHÄ ENEMMÄN.”

