PERHEHARTAUS
Opitaan yhdessä perheenä Jumalasta, Hänen
rakkaudestaan ja siitä valtavasta turvasta, joka
meillä Hänessä on.

Perhehartaus on perheen yhteinen hetki. Kertomuksen voi kertoa lukien, näytellen
tai vaikkapa piirtäen. Voitte kertoa tarinan pehmoleluilla tai legoilla. Liitteenä on
lisäksi aiheeseen sopivaa muuta materiaalia, kuten kysymyksiä, rukous, sopivia
lauluja kuunneltavaksi ja laulettavaksi ja puuhatehtäviä. Pysähdytään hetkeksi
perheinä suurimman aarteen äärelle.
Siunattua aikaa perheellenne!

AIHE

JOOSEF osa 2
Jumalalla on suunnitelma meidän elämäämme. Jumala antaa meille viisautta ja
ohjaa meitä antamaan anteeksi toisillemme. 1. Moos 37, 42-47

OPETUS

Tämän tarinan voi
vaikka näytellä tai etsiä
netistä sopivat kuvat.

Joosefin kotimaassa oli nälänhätä. Siellä tiedettiin, että Egyptissä oli viljaa, joten Jaakob
lähetti kymmenen vanhinta poikaansa ostamaan viljaa Egyptistä. Hän ei päästänyt
nuorinta poikaansa, Benjaminia, matkaan.
Joosefin veljet eivät tienneet, mitä Joosefille oli tapahtunut sen jälkeen, kun he olivat
myyneet hänet orjaksi. Siksipä he eivät tunnistaneet Joosefia, kun heidät ohjattiin tämän
vaikutusvaltaisen miehen eteen. Joosefista oli nimittäin tullut suuri ja vaikutusvaltainen
mies faraon hovissa sen jälkeen, kun hän oli selittänyt faraon unet ja selitykset kävivät
toteen.
Joosef tunnisti veljensä heti heidän saapuessaan ja hän liikuttui tilanteesta, mutta ei
paljastanut henkilöllisyyttään. Joosef puhutteli veljiään kovasti. Hän muisti näkemänsä
unet. Joosef syytti veljiään vakoilusta ja heitätti heidät tyrmään. Hän päästi kuitenkin
muut pois, mutta yhden täytyi jäädä pantiksi, että Benjamin tulisi seuraavalla kerralla.
Se ei ollut helppo tehtävä, mutta lopulta Jaakob päästi myös Benjaminin lähtemään.
Joosef näki siis kaikki veljensä, myi heille viljaa ja päästi lähtemään kohti kotia. Matkalla
sotilaat pysäyttivät heidät ja Benjaminin säkistä löytyi Joosefin hopeamalja! Joosef oli itse
käskenyt laittaa sen sinne salaa veljiltään. Veljet anoivat armoa Benjaminille ja lopulta
Joosef kertoi, kuka oli.
Veljet ilahtuivat nähdessään Joosefin elossa. Joosef antoi veljilleen kaiken anteeksi. Veljet
hakivat isänsä ja kaiken omaisuuden Egyptiin, joten Joosef sai nähdä myös isänsä ja elää
lopulta perheensä lähellä. Perhe lisääntyi ajan kuluessa ja siitä tuli Israelin kansa!

Vaikka Joosefin veljet olivat olleet todella ilkeitä Joosefille, antoi Joosef heille anteeksi. Joosef
tiesi, että Jumala oli nähnyt koko tilanteen ja Jumalan avulla Joosef pystyi nyt auttamaan
perhettään. Jumalalla oli suuri suunnitelma Joosefin elämän varalle.
Joosefin esimerkin tavoin myös meidän tulisi antaa anteeksi toisille, jotka ovat olleet meitä
kohtaan ilkeitä tai ikäviä. Se ei tarkoita, että he olisivat tehneet oikein, mutta anteeksi
antaminen vapauttaa!

Kysymyksiä

Yhteistä pohdintaa varten...
Miksi Joosefin veljet tulivat Egyptiin?
Miksi veljet eivät tunnistaneet Joosefia?
Miksi Joosef ei myynyt viljaa heti veljilleen?
Mitä hyötyä siitä oli, että Joosef oli Egyptissä?
Toimiko Joosef mielestäsi oikein?

RUKOUS
Kiitos Jeesus, että pidät meistä huolen. Auta meitä antamaan anteeksi
niille, jotka ovat toimineet väärin meitä kohtaan.
Aamen.

MUUTA PUUHAA
Tähän sopii oikein hyvin Joosefista kertova Kotipuun jakso 157. Jakso löytyy
tamperehelluntai.fi/media.
Näytelkää tai esittäkää varjoteatterina koko Joosefin tarina ihan alusta alkaen.
Keskustelkaa yhdessä asioista, mitä on vaikea antaa anteeksi. Miten pyydetään
anteeksi? Miten annetaan anteeksi?

