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• 1. Mooseksen kirjan opas ilmestyy kahdessa osassa, koska se on niin pitkä. Yhden puoliskon voi opiskella yhden lukuvuoden
aikana. Koko kirjaan menee siis kaksi vuotta.

• Tätä opasta voi käyttää myös pätkittäin niin, että opiskellaan vain Iisakin elämä (1–3, mahdollisesti myös 4), Jaakobin elämä (4–13,
22–25) ja Joosefin elämä (13–26 paitsi ei 14).

• Vetäjällä pitää olla aina mukanaan molemmat Raamatun käännökset ja melko iso kartta, osanottajilla saa olla kumpi käännös
tahansa. Netistä pitää printata patriarkkojen sukupuu.

• Vanha käännös on tässä oppaassa ilmaistu asteriskilla (*).
• Joustavimmin opiskelu sujuu, jos osanottajat lukevat koko luvun kotonaan edeltä käsin, ja piirissä se luetaan ja käsitellään muutaman

jakeen jaksoissa. Lukua ei siis lueta kokonaan yhdessä.
• Jeesus sanoi ylösnoustuaan: ”Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta

kirjoitettu” (Lk. 24:44). Jokaisen opiskelukerran päätteeksi kysytään, mistä ko. luvusta löytyy Jeesus. Vetäjän pitää miettiä vastausta
edeltä käsin.

• Tekstin käsittelyyn voi käyttää tunnin tai tunnin ja vartin. Jos kysymyksiä on liikaa, osa niistä saa jäädä käsittelemättä. Osanottajat
voivat katsoa niitä kotonaan, esim. netistä.

• Oheislukemistona vetäjä voi tutustua kirjoihini Sankareita ja pelkureita sekä Nainen ja hänen miehensä, joissa puhutaan myös
patriarkoista ja heidän vaimoistaan (Perussanoma). Keskustelun pitää kuitenkin tapahtua Raamatun tekstin, ei ko. kirjojen pohjalta.

Tämä opas omistetaan Lotan raamattupiirille, jossa on kuuleman mukaan käytetty allekirjoittaneen kysymyksiä jo yli 20 vuotta.

Iisalmessa vuoden 2008 viimeisinä päivinä

Mailis Janatuinen
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1. REBEKASTA TULEE IISAKIN VAIMO 1. Moos. 24:1–61

Taustaa: Elieser on se sama Abrahamin palvelija, jolta tämän omaisuus meni sivu suun Iisakin syntyessä. Nyt hän joutuu
etsimään 40-vuotiaalle Iisakille vaimoa. Elieser ei ole syntynyt Urissa, vaan Damaskossa. Hänen nimensä tarkoittaa ”miestä,
jota Jumala auttaa”. (Sana on sama kuin UT:n ”Lasarus”.) Tätä raamattupiiriä varten vetäjän olisi hyvä tulostaa Abrahamin
sukupuu (ks. Oppaan käyttöohjeet).

1–9
• Miksi oli tärkeää, etteivät Abrahamin jälkeläiset menneet naimisiin pakanoiden kanssa?
• Mitä nämä jakeet osoittavat meille vanhan Abrahamin uskosta?
• Mitä opimme enkelien tehtävästä?

10–14. Nahorin kaupunki tarkoittaa Pohjois-Mesopotamian Harrania, jonne Abrahamin isä Terah oli haudattu. Ks. kartasta
Elieserin kulkema reitti Hebronista Harraniin.

• Mitä nämä jakeet osoittavat meille Elieserin uskosta?
• Miettikää, miksi Elieser valitsi juuri tuollaisen merkin? (Mitä kaikkea se osoitti ko. tytöstä?)
• Saako aviopuolisoa mielestänne etsiä vielä nytkin merkin avulla? Perustelkaa vastauksenne.

15–20. Ks. Abrahamin sukupuuta. Kameleita oli siis 10 (vrt. jae 10). Kameli voi kulkea päiväkausia ilman vettä, mutta kun
se pääsee veden ääreen, se saattaa juoda kymmeniä litroja. Kaivot Lähi-idässä ovat yleensä syviä, ja niihin johtaa portaikko
(16b).

• Arvioikaa montako kertaa tytön oli käytävä kaivossa, jotta kymmenen kamelia sai tarpeeksi juodakseen?
• Mikä sai ehkä Rebekan käyttäytymään tuntematonta matkalaista kohtaan noin ystävällisesti?

21–27. Rebekka ei voinut olla iältään vielä parikymppinenkään, sillä tytöt naitettiin nuorina tuohon aikaan. Sekeli painaa
10–16 grammaa.

• Mitä osoittaa se, että Elieser antoi kultakorut tytölle jo tässä vaiheessa?
• Montako grammaa kultaa Rebekka sai yhteensä?
• Miettikää, miksi Jumala tahtoi kirjoituttaa tämän tapauksen Raamattuun näin seikkaperäisesti?

28–32
• Minkä kuvan saatte Labanista näiden jakeiden perusteella?

33–49
• Mitä Elieser tahtoi viestittää Betuelin perheelle kuvatessaan äskeiset tapahtumat noin seikkaperäisesti?
• Vertaa jakeita 7 ja 40. Miten ne eroavat toisistaan ja miksi?

50–61. Jakeessa 58 vanha käännös kysyy: ”tahdotko lähteä” ja uusi: ”tahdotko lähetä nyt heti?” Huomatkaa, että Rebekka
sai ilmeisesti ottaa imettäjänsä Deboran mukaansa pitkälle matkalle (1. Moos. 35:8).

• Iisak oli pysynyt poikamiehenä nelikymppiseksi asti. Mihin Elieserillä nyt oli näin tulenpalava kiire?
• Miettikää, mikä sai nuoren Rebekan lähtemään sellaisen miehen vaimoksi, jota hän ei ollut koskaan edes nähnyt?
• Mistä kaikista asioista nuoren Rebekan piti luopua lopullisesti Harranista lähtiessään? (Mitä nämä jakeet osoittavat

Rebekan luonteesta ja hänen uskostaan?)
• Mitä me voisimme oppia Rebekan käytöksestä?

Kokoavat kysymykset:
• Mitä tämä luku opettaa meille Jumalan johdatuksesta avioliittoasioissa?
• Missä tässä tekstissä on Jeesus?
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2. IISAKIN PERHE 1. Moos. 24:62–67 ja 25:12–34

Taustaa: Iisakin perheeseen kuului avioliiton alkuvuodet myös vanha isä Abraham, vrt. jae 11. Abrahamin kuoleman
käsittelimme jo edellisessä oppaassa (25:1–12). Muistamme, että Iisak oli ollut eräänlainen mammanpoika äitinsä kuole-
maan asti ja että hän oli saanut murrosikäisenä trauman, kun hänen isänsä oli ollut uhraamaisillaan hänet Jumalalle.

24:62–67. Ks. kartalta Elieserin ja Rebekan kulkema matka Harranista Negeviin, Lahai Roin kaivolle.
• Onko mielestänne tavallisten avioliittojen ohella olemassa myös ”taivaassa tehtyjä avioliittoja”? Perustelkaa vastauk-

senne.
• Mikä seikka kiinnittää erityisesti huomiotanne Rebekan ja Iisakin kohtaamisessa Lahai Roin kaivolla?
• Missä suhteessa Iisak ja Rebekka täydensivät toisiaan?
• Mitä ongelmia Iisak ja Rebekka toivat avioliittoonsa omasta taustastaan käsin?

12–18 (Nämä jakeet voidaan sivuuttaa kokonaan, jos aikaa on vähän.)
• Miksi Raamattuun on kirjoitettu myös Ismaelin sukuluettelo, vaikkei hän olekaan Messiaan esi-isä?
• Kumpi näistä veljeksistä näytti ehkä ulkopuolisen silmin siunatummalta: Ismael vai Iisak?
• Millaisen kuvan saatte näiden jakeiden perusteella Ismaelin loppuelämästä?

19–26
• Miettikää, millaisia olivat Iisakin ja Rebekan 20 ensimmäistä avioliittovuotta.
• Mitä osoittaa se, ettei Iisak ottanut itselleen sivuvaimoa?
• Miksi Rebekan raskaaksi tulemiseen tarvittiin myös hänen miehensä rukouksia (21)?
• Mikä nimenomainen asia Rebekkaa huolestutti lasten potkimisessa (22a)?
• Mitä Rebekan käytös osoittaa hänen uskostaan (22b)?
• Miettikää, miksi Jumala tahtoi antaa Iisakin perheelle tällaisen profetian ennen poikien syntymistä (23).
• Luuletteko, että Rebekka kertoi miehelleen ja myöhemmin pojilleen tämän profetian, ja jos kertoi, niin mitä se heihin

vaikutti?

27–34
• Mitä ajattelette Iisakista isänä ja Rebekasta äitinä jakeiden 27–28 perusteella?
• Millainen oli ehkä Iisakin ja Rebekan parisuhde poikien kasvaessa?
• Miksi ”taivaassa tehty avioliitto” ei ollutkaan ongelmaton avioliitto?
• Mikä jakeissa 29–34 on mielestänne hämmästyttävintä?
• Mitä jakeet 29–34 osoittavat meille Jaakobista, hänen luonteestaan ja hänen uskostaan? Entä Esausta?
• Missä tilanteessa meidän aikamme uskova saattaa ”myydä esikoisuutensa” (elämäntehtävänsä, taivasosuutensa)?
• Vetäjä lukee Room. 9:11. Jo ennen kaksospoikien syntymää, ennen kuin he vielä olivat tehneet mitään hyvää tai

pahaa, Jumala sanoi Rebekalle: ”Vanhempi on palveleva nuorempaa.” Näin Jumala osoitti, että hänen suunnitelmansa
perustui hänen omaan valintaansa, ei ihmisen tekoihin vaan kutsujan tahtoon. Mitä jakeet 23, 33 ja Room. 9:11
osoittavat meille Jumalan valinnasta ja ihmisen valinnasta?

Kokoavat kysymykset
• Milloin ja miten meidät on valittu maailmasta Jumalan lapsiksi?
• Missä tässä luvussa on Jeesus?
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3. KOETTELEMUKSIA IISAKIN ELÄMÄSSÄ 1. Moos. 26

Taustaa: Myös Abrahamin aikana filistealaisten kuninkaan nimi oli ollut Abimelek; tekstimme Abimelek on ilmeisesti hänen
jälkeläisensä.

1–6. Iisakin elämässä oli monta pettymystä ja vaikeutta. Ensimmäinen oli ollut hänen murrosikäisenä saamansa trauma,
toinen oli ollut hänen vaimonsa lapsettomuus. Nyt kerrotaan kolmannesta onnettomuudesta eli nälänhädästä. Katsokaa Gerar
kartalta.

• Miksi Jumala ei halunnut Iisakin perheen menevän Egyptiin nälänhätää pakoon?
• Iisak oli varmaan kuullut Abrahamille annetusta lupauksesta häneltä itseltään. Miksi Herra antoi saman lupauksen

Iisakille juuri tässä tilanteessa (2–4)?
• Katsokaa tarkkaan, mitä Iisakille luvattiin nälänhädän keskellä (3–5)?
• Mitä yllättävää on niissä sanoissa, jotka Herra sanoi Abrahamista (5)?

7–11. Muistamme, että Abraham oli toiminut kahteen kertaan Saaran suhteen samalla tavalla kuin Iisak toimi nyt Rebekan
suhteen.

• Mitä mieltä olette siitä väitteestä, että paheet periytyvät sukupolvelta toiselle?
• Mikä Iisakin käytöksessä on mielestänne ymmärrettävää, mikä tuomittavaa?
• Mitä ajattelette siitä, että tällainen episodi kerrotaan heti lupauksen saamisen jälkeen?
• Mikä sai Abimelekin puolustamaan Iisakin perhettä (11)?

12–23. Iisak ryhtyi nyt kokeilemaan maanviljelystä ja tarvitsi siihen vettä. Veden löytäminen ja kaivojen kaivaminen onkin
valtava urakka kuivissa maissa, joissa pohjavesi on syvällä.

• Mitä jakeet 12–14 Iisakista osoittavat?
• Mikä teki patriarkkojen elämän vaikeaksi luvatussa maassa (14–20)?
• Mihin syntiin Iisakilla oli vaara langeta, kun hän joutui jättämään satoisat peltonsa ja muuttamaan paikasta paikkaan

(17,22,23)?
• Miettikää, miksi näille riidoille on annettu Raamatussa näin paljon palstatilaa?

23–25. Katsokaa kartasta Berseba.
• Miksi luulette Herran toistaneen siunauksensa Iisakille juuri tässä tilanteessa (24)?
• Mitä jae 25 osoittaa meille Iisakin uskosta?
• Millaisissa tilanteissa sinä tunnet tarvitsevasi kaikkein kipeimmin lupausta Jumalan siunauksesta?
• Veren vuodatukseen ja eläimen sijaiskuolemaan liittyi usko syntien anteeksiantamukseen. Miettikää, miksi Iisak halusi

uhrata veriuhrin juuri tässä paikassa.

26–33. Iisak ei puolustanut itseään, mutta Jumala puolusti häntä.
• Miten Jumalan Iisakille antama apu näkyy tässä jaksossa?
• Miksi pakanat tulivat solmimaan liittoa Iisakin kanssa?
• Mitä tämä jakso osoittaa Iisakin luonteesta?

Kokoavat kysymykset
• Missä tässä luvussa on Jeesus?

Luetaan jakeet 34–35. Iisak ja Rebekka eivät varmaankaan antaneet Esaulle lupaa mennä kahden pakananaisen kanssa
naimisiin; hän teki sen omin lupinensa. Miniät toivat epäjumalanpalveluksen Iisakin ja Rebekan katon alle ja tekivät appi-
vanhempiensa elämän helvetiksi.
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4. JAAKOB SAA VIEKKAUDELLA SIUNAUKSEN 1. Moos. 27:1–40

Taustaa: Iisakin koettelemukset jatkuvat ja hän tulee sokeaksi. Itse hän luulee kuolevansa aivan pian, mutta itse asiassa
hänellä on vielä yli 20 vuotta elinikää jäljellä.

1–4
• Millaista oli ehkä sokean ihmisen elämä tuohon maailmanaikaan?
• Herra oli sanonut Rebekalle tämän raskausaikana, että vanhempi kaksosista on palveleva nuorempaa. Miten Iisak

näyttää tähän lupaukseen suhtautuneen?

5–13
• Minkälainen mielikuva Rebekalla ilmeisesti oli Jumalan siunauksesta ja siunatusta ihmisestä?
• Pohtikaa yhdessä seuraavaa kysymystä: Olisiko Jumala antanut siunauksen mennä väärään osoitteeseen, jollei Rebekka

olisi ryhtynyt toimeen?
• Mitä tämä suunnitelma osoittaa Rebekan suhteesta mieheensä, poikiinsa ja Jumalaan? Katsokaa erityisesti jaetta 13.
• Mitä tämä suunnitelma osoittaa Jaakobin suhteesta äitiinsä, isäänsä, veljeensä ja Jumalaan?

14–25. Tämä tapaus tuo mieleen Jeesuksen varoituksen susista lammasten vaatteissa.
• Miettikää, miten Jaakob pystyi hämäämään isäänsä tällä tavalla? (Montako vaikeasti uskottavaa asiaa näihin jakeisiin

sisältyy?)
• Mitä tämä kertomus paljastaa meille Iisakista?
• Mitkä seikat tekevät Jaakobin petoksen erityisen julkeaksi?
• Miksi Jumala ei tarttunut asioiden kulkuun ja estänyt tätä petosta?

26–29. Nämä jakeet tuovat mieleen Juudaksen suudelman.
• Mitä a) maallisia ja b) hengellisiä lupauksia Iisakin siunaus sisälsi?
• Verratkaa Jaakobin saamaa esikoisen siunausta siihen siunaukseen, jonka Abraham ja Iisak olivat saaneet suoraan

Jumalalta (12:2–3 ja 26:4). Mitä Jaakobin siunauksesta vielä jäi puuttumaan?

30–40. Molemmista Jaakobin pojista tuli suuri kansa: Esausta polveutuivat edomilaiset, Iisakista juutalaiset.
• Luuletteko, että Esau muisti myyneensä esikoisoikeutensa veljelleen papukeitosta? Perustelkaa kantanne.
• Mitä osoittaa siunauksesta se, ettei sitä voitu peruuttaa?
• Mitä ”esikoisoikeus” merkitsee tänä päivänä ja miten sen voi menettää? Soveltakaa nämä jakeet meidän aikaamme ja

kristilliseen kirkkoomme.
• Kenen syytä Esaun kohtalo mielestänne oli?
• Onko Esau mielestänne sympaattinen vai luotaantyöntävä ihminen? Perustelkaa vastauksenne.
• Heprealaiskirje sanoo yllättäen näin: Uskon tähden, tulevaisuus mielessään, antoi Iisak siunauksensa Jaakobille ja

Esaulle (Hepr. 11:20). Mitä kirjeen kirjoittaja voisi tarkoittaa Esaun saamalla siunauksella?

Kokoavat kysymykset
• Paavali kommentoi tätä tapausta näin: Onhan kirjoitettu: ”Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin.” Mitä me

tähän sanomme? Ei kai Jumala ole epäoikeudenmukainen? Ei suinkaan. Hän sanoo Moosekselle: ”Minä armahdan
kenet tahdon ja osoitan laupeutta kenelle tahdon.” Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se että
Jumala armahtaa (Room. 9:13–16). Mitä nämä jakeet kertovat meille Jumalan valinnasta ja hänen armostaan?

• Paavali jatkaa: Hoosean kirjassa hän sanoo: Minä olen sanova kansakseni sitä, joka ei kansaani ollut, ja rakastetukseni
sitä, jota en rakastanut. Ja samassa paikassa, jossa heille sanottiin: ”Te ette ole minun kansaani”, heitä tullaan
sanomaan elävän Jumalan lapsiksi (Room. 9:25–26). Miten siunauksen ehdot muuttuivat sen jälkeen, kun Jeesus oli
kuollut koko maailman syntien tähden?
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5. JAAKOBIN PAKOMATKA 1. Moos. 27:41–28:22

41–46
• Luuletteko, että Rebekka hämmästyi toimintansa tulosta, vai oliko hän ehkä osannut sitä ennakoida? Perustelkaa kan-

tanne.
• Rebekka luuli saavansa kultapoikansa pian takaisin kotiin, mutta ei ilmeisesti nähnyt tätä koskaan enää. Miettikää

millaisia hänen elämänsä loppuvuodet olivat?

1–5. Tuohon aikaan suku oli ihmisen ainoa tuki ja turva maan päällä. Jollei suku puolustanut, oli ihminen vapaata riistaa
rosvoille ja ryöväreille.

• Miksi vanha Iisak tahtoi sanoa pojalleen jäähyväisiksi nimenomaan jakeiden 1–4 sisältämät asiat?
• Mitä Iisak tässä vaiheessa näyttää ajatelleen Esaun ja Jaakobin suhteesta ja heidän asemastaan?
• Myöhemmin käy ilmi, että Jaakob, rikkaan perheen poika, lähetettiin pitkälle ja vaaralliselle matkalle vain sauva

kädessään, ilman rahaa, ilman aasia (32:11). Miksi?
• Katsokaa kartasta, montako kilometriä Berseban ja Harranin välillä on (5,10). Kauanko terve nuori mies käyttää tuol-

laisen matkan kulkemiseen?

6–9. Muistamme, että Esau oli mennyt naimisiin kahden heettiläisen naisen kanssa, joista oli tullut Iisakille ja Rebekalle
katkera suru (vrt. 26:34–35 ja 27:46).

• Katsokaa Abrahamin sukupuuta. Mikä sukulainen Ismaelin tytär oli Esaulle?
• Luuletteko, että Iisakin ja Rebekan elämä parani Esaun kolmannen avioliiton myötä? Miksi, miksi ei.
• Mitä nämä jakeet osoittavat Esaun suhteesta vanhempiinsa?

10–15. Alkukielen ilmaus portaista viittaa ehkä ziggurat-torniin eli babylonialaiseen porraspyramidiin. Sen yhdellä ulko-
seinämällä oli portaikko, joka johti tornin päällä sijaitsevaan temppeliin. Kauan ennen Jaakobin aikaa oli ihmiskunta yrittänyt
rakentaa oman porraspyramidinsa eli Baabelin tornin, jonka huipulta se toivoi pääsevänsä taivaaseen ilman Jumalaakin.

• Millaiset asiat Jaakobia ehkä pelottivat, kun hän lähti suureen tuntemattomaan?
• Mitä Jaakob jäi eniten kaipaamaan lähtiessään pois kotoaan?
• Miettikää eri syitä, miksi Jaakobin piti yöpyä ulkosalla, vaikkei se ollut turvallista villieläinten tähden?
• Luuletteko, että Jaakob katui nyt petostaan? Miksi, miksi ei?
• Jakeessa 12 viitataan siis portaisiin, ei tikkaisiin*. Miettikää, miksi Herra tahtoi näyttää taivaaseen johtavat portaat

miehelle, joka oli pettänyt sokean isänsä ja oli nyt syntinsä seurauksia paossa? (Mitä Jaakobin uni opettaa meille
Jumalan armosta?)

• Iisak oli jo siunannut Jaakobin esikoisen siunauksella (27:27–29). Mitä sellaista Herra lupasi nyt antaa Jaakobille,
mikä ei ollut sisältynyt hänen isänsä siunaukseen (13–14)?

• Mikä on Jeesuksen osuus Jaakobin unessa?
• Kuvitelkaa, että Jaakob olisi joutunut lähtemään suureen tuntemattomaan ilman jakeen 15 sisältämää ”matkavakuu-

tusta”. Mitä tuo lupaus hänelle hänen pitkällä matkallaan merkitsi?
• Sovella jae 15 omaan elämääsi. Mitä Herra sen kautta lupaa sinulle henkilökohtaisesti juuri siinä tilanteessa, jossa nyt

olet?

16–22. Katsokaa kartalta Betelin sijainti. ”Betel” tarkoittaa Jumalan huonetta tai taloa, toisin sanoen Jumalan kohtaamisen
ja palvelemisen paikkaa.

• Miksi ja mitä Jaakob pelkäsi unesta herättyään?
• Milloin sinä olet viimeksi pelännyt Jumalan pyhyyttä?
• Mitä Jaakob tarkoitti sanoillaan jakeessa 17?
• Mikä oli kiven pystyttämisen tarkoitus?
• Mitä jakeet 20–22 Jaakobin uskosta osoittavat?

Lopuksi: Pari vuosituhatta myöhemmin julisti Jeesus Kristus, että Jaakobin uni oli saanut täyttymyksensä hänessä: Totisesti,
totisesti: te saatte nähdä taivaan avoinna, ja te näette Jumalan enkelien kulkevan ylös ja alas siinä, missä Ihmisen Poika on
(Joh. 1:51). Ja: ”Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu” (Joh. 10:9). Jeesus oli se Jumala, jonka
Jaakob näki unessaan avaavan taivaan oven ja laskeutuvan siitä maan päälle. Myöhemmin hänen rististään tuli portaikko, jota
pitkin syntinen ihminen pääsee ylös taivaaseen. Ja kristillinen seurakunta on se Jumalan huone, jonka päällä tuo ”portaikko”
seisoo.
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6. JAAKOBIN NAISET 1. Moos. 29

Taustaa: Kaivo oli varmaankin se sama Harranin kaivo, jonka luona Elieser oli kohdannut Rebekan 60 vuotta aikaisemmin
(2). Lampaiden paimentaminen on sen verran raskasta työtä, että yleensä sitä tekevät miehet. Raamatussa mainitaan nais-
puolinen paimen vain tässä kohtaa ja Laulujen laulussa. Suuteleminen kuului kyllä kulttuuriin, mutta ei miesten ja naisten
kesken. Tätä tekstiä käsiteltäessä tarvitaan taas karttaa ja sukupuuta.

1–11
• Mikä saattoi olla syynä siihen, ettei lampaita voitu juottaa Harranin kaivolla milloin vain (2–3)?
• Miettikää, miksi Labanin nuorempi tytär joutui tekemään miesten töitä (4–6)?
• Jakeesta 5 on jäänyt Betuelin nimi pois. Katsokaa sukupuusta, mikä sukulainen Raakel oli Jaakobille.
• Mitä jakeet 7–10 osoittavat mammanpoika Jaakobista?
• Mitä osoittaa se seikka, ettei Raakel antanut tuntemattomalle suutelijalle korvapuustia (11)?
• Jaakobista ei Raamattu anna sitä kuvaa kuin että hän olisi itkuiikka. Mikä tässä tilanteessa sai hänet itkemään ääneen?

12–20
• Luuletteko että Jaakob kertoi enolleen tulonsa todellisen syyn (12–14)? Perustelkaa vastauksenne.
• Lukekaa jae 16–17 vanhasta ja uudesta käännöksestä. Mitä Lean ulkonäöstä voidaan päätellä näiden jakeiden perus-

tella?
• Mitä sisarusten väleihin vaikuttaa se, jos toinen on selvästi kauniimpi kuin toinen?
• Jaakob itse ehdotti morsiamen hinnaksi seitsemän vuoden työtä (15, 18–19). Laskekaa Raakelin hinta suomalaisen

keskipalkan mukaan.
• Myöhemmin käy ilmi, ettei Jaakob aloittanut seksisuhdetta Raakelin kanssa noiden seitsemän kihlausvuoden aikana

(20). Miksi ei?
• Mitä se vaikuttaa miehen ja naisen suhteeseen, jos seksiä jaksetaan odottaa häihin saakka? Mitä se vaikuttaa, jollei

odoteta?

21–30
• Mikä tekee Labanin käytöksen erityisen kieroksi (21–26)?
• Mikä sai Lean suostumaan tähän petokseen?
• Mitä sinä olisit Lean sijassa tehnyt, jos olisit rakastunut sisaresi sulhaseen?
• Mitkä seikat mahdollistivat sen, ettei Jaakob huomannut petosta ennen kuin aamulla?
• Miettikää, mitä Herra tahtoi Jaakobille opettaa antaessaan hänen tulla juuri tällä tavalla petetyksi?
• Miksi Jaakob ei yksinkertaisesti jättänyt Leaa seuraavana aamuna?
• Olisiko Jaakobin miestänne pitänyt tyytyä Leaan ja antaa Raakelin mennä jonkun muun kanssa naimisiin? Perustelkaa

vastauksenne.
• Raakel oli odottanut häitään seitsemän pitkää vuotta. Mitä hän ehkä tässä tilanteessa ajatteli isästään, sisarestaan ja

Jumalasta?
• Mitä ajattelette sellaisen avioliiton onnistumisen mahdollisuuksista, missä kaksi sisarusta on saman miehen vaimona

(27–30)?
• Miten kauan suomalaiselta mieheltä menisi aikaa, ennen kuin hän saisi säästetyksi 14 vuoden palkkaansa vastaavan

summan rahaa (30)?

31–35
• Millainen oli ehkä Lean ja Jaakobin suhde?
• Mitä poikien nimet Lean elämästä ja uskosta paljastavat?
• Jos Lean elämässä oli jotain hyvää, niin mitä se oli?

Kokoava kysymys
• Missä tässä luvussa on Jeesus?

Lopuksi: Enkeli Gabriel ennusti 2000 vuotta myöhemmin Marialle, että hänen poikansa ”hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti,
eikä hänen kuninkuudellaan ole loppua” (Luuk. 1:33). Jaakob ja Lea kelpasivat kaikesta huolimatta Jeesuksen esivanhem-
miksi; tämähän oli Lean pojan Juudan jälkeläinen (35). Näin Jumalan armo tulee näkyviin jo hänen Poikansa sukupuussa.
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7. JAAKOBIN AHDINKO KOTONA JA KEDOLLA 1. Moos. 30

Taustaa: 1. Mooseksen kirja ei jostain syystä sano patriarkkojen elämää kuvatessaan: ”Tämä teko oli sitten syntiä”, tai:
”Tämä henkilö toimi tässä ja tässä asiassa Jumalan tahtoa vastaan.” Sen että moniavioisuus on väärin, opimme jo maailman
ensimmäisistä häistä, joissa Herra sanoi Adamille ja Eevalle: ”Sen tähden (yksi) mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja
liittyköön (yhteen) vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi” (1. Moos. 2:24*).

1–8
• Olivatko Raakelin sanat ja teot mielestänne puolusteltavissa? Jos olivat, niin millä perusteella (1–4)?
• Miksi Jaakob ei sanonut Raakelille suoraan, ettei hän halunnut itselleen kolmatta vaimoa?
• Mitä Raakelin antamat nimet paljastavat meille hänestä ja hänen uskostaan (5–8)?

9–13
• Mitä Lea luuli voittavansa sillä, että antoi miehelleen neljännen vaimon?
• Luuletteko, että Jaakob olisi ottanut vastaan miten monta vaimoa hyvänsä, jos vain muut olisivat niitä hänelle antaneet?

Perustelkaa vastauksenne.
• Verratkaa niitä nimiä, joka Lea antoi orjattarensa pojille, niihin nimiin, jotka hän oli antanut omille pojilleen (10–13,

vrt. 29:31–35). Mikä niissä oli erilaista?
• Kuvitelkaa perhe-elämää sellaisessa perheessä, jossa on neljä vaimoa. Mitä vaikeuksia tulee eteen joka päivä?
• Millainen oli ehkä Bilhan ja Silpan asema tässä suurperheessä?
• Millainen oli ehkä Jaakobin poikien suhde isäänsä, äiteihinsä ja toinen toisiinsa?

14–16. Lemmenmarjoiksi sanottiin sellaisen kasvin marjoja, jonka juuret muistuttivat naisen ruumista. Niiden uskottiin
lisäävän hedelmällisyyttä.

• Mitä luulette isän ja äidin välien vaikuttaneen kymmenvuotiaan Ruubenin sielunelämään?
• Mitä tämä episodi paljastaa Raakelin uskosta?
• Oliko Lealla mielestänne oikeutta väittää, että Raakel oli vienyt häneltä hänen miehensä (15)? Miksi, miksi ei?
• Kumpi sisaruksista oli päävaimo?
• Kellä näyttää olleen eniten valtaa Jaakobin perheessä?
• Mitkä ovat uusioperheiden suurimmat vaikeudet meidän aikanamme?

17–24
• Mitä kahden viimeisen pojan nimet paljastavat meille Lean tunne-elämästä (17–21)?
• Mitä Lealle olisi tapahtunut, jos hän olisi vihannut miestään sen sijaan että rakasti häntä?
• Nykyaikana Leaa varmaan pidettäisiin luuserina, koska hän riippui kiinni miehessään, joka ei häntä oikeasti rakas-

tanut. Oliko Lea mielestänne säälittävä naisparka vai suureen inhimilliseen saavutukseen yltänyt aviovaimo ja äiti?
Perustelkaa vastauksenne.

• Miten elämä Jaakobin perheessä muuttui, kun Raakel tuli raskaaksi (22–23)?
• Miksi Raakel ajatteli jo seuraavaa poikaa heti Joosefin synnytettyään (24)?

25–43. Luetaan tämä jakso hiljaa. Huomatkaa, että ennen geneettistä kokeiluaan Jaakob oli nähnyt unen, jonka hän kertoo
vaimoilleen myöhemmin (31:9–12).

• Mitä siis on Jumalan siunaus näiden jakeiden mukaan?
• Miten on mahdollista, että Jaakobin karja lisääntyi tuollaisella metodilla?
• Miksi Jumala tahtoi pitää Jaakobin puolia tässä tilanteessa?

Kokoava kysymys
• Missä tässä luvussa on Jeesus?

Lopuksi: Jumala hankki Jaakobin kautta kaksitoista kantaisää omalle kansalleen. Sillä tavalla hän käänsi Jaakobin perheen
ihmissuhdesotkutkin voitoksi. Niin hän tekee sinunkin perheesi kohdalla, kun häneltä apua pyydät.

c© www.raamattupiiri.fi • 8



8. JAAKOB PAKENEE APPENSA LUOTA 1. Moos. 31

1–13
• Jakeesta 1 käy ilmi, että Lealla ja Raakelilla oli veljiäkin. Mitä vaikutelman saatte näistä miehistä?
• Luuletteko, että Laban oli tässä vaiheessa köyhempi kuin silloin, kun Jaakob astui hänen palvelukseensa? Perustelkaa

mielipiteenne.
• Labanin suuri päämäärä elämässä oli rikastuminen. Mitä tapahtuu, jos kristitty asettaa tuollaisen päämäärän

elämälleen?
• Miten Herra johdatti Jaakobia jakeiden 1–13 mukaan?
• Miksi Jaakob ei vetänyt appeaan maalliseen oikeuteen vastamaan teoistaan?
• Miten paljon kristitty saa mielestänne käyttää aikaa ja energiaa oikeuksiensa puolesta taistelemiseen?

14–21. Tuon ajan oikeustajun mukaan Jaakob olisi tarvinnut appensa luvan siihen, että palasi kotiseudulleen tämän tyttäret
mukanaan.

• Millainen näyttää olleen Labanin tyttärien suhde isäänsä (14–16)?
• Laskekaa, montako henkeä Jaakobin perheeseen kuului tuossa vaiheessa (17)?
• Jaakob pelkäsi, ettei appi päästäisi häntä lähtemään ja häipyi sen vuoksi Harranista salavihkaa (21,31)? Miten hänen

teidän mielestänne olisi pitänyt sieltä lähteä?
• Miksi Raakel tahtoi ottaa mukaansa isänsä amuletit/ epäjumalat – mihin hän niitä tarvitsi (19)?
• Mitä ajattelette kristitystä, joka turvautuu paitsi Jumalaan myös horoskooppeihin, ennustajiin, taro-kortteihin, äiti Am-

maan, feng shui’hin yms.?

22–35. Katsokaa matka kartalta. Jaakobin seurueen vauhdin ei teoriassa olisi pitänyt olla enempää kuin 10 km päivässä,
koska hänellä oli mukanaan lapsia ja lampaita (vrt. 33:13). Ilmeisesti vauhti oli kuitenkin huomattavasti kovempi.

• Miettikää Jaakobin tunnelmia, kun hän tajusi appensa ajavan häntä takaa (22–23).
• Luuletteko, että Laban aikoi ryöstää Jaakobilta hänen perheensä ja omaisuutensa? Perustelkaa kantanne.
• Laban esiintyy nyt Raamatussa viimeistä kertaa. Millaisen kuvan hän jättää itsestään Raamatun lukijan mieleen?
• Millainen oli kaikesta päätellen Labanin Jumala-suhde (24, 29–30)?
• Mitä osoittaa se, että Laaban etsi jumaliaan vain naisten teltoista, ei palvelijoiden tai Jaakobin (33)?
• Mitä Rakel ehkä jäljestäpäin ajatteli tästä tilanteesta, jolloin hän näki isänsä viimeistä kertaa (32–35)?

36–42. Jaakob avasi lopulta sanaisen arkkunsa ja sanoi ensimmäistä kertaa päin appensa kasvoja, mitä hän tästä ajatteli.
• Mikä oli mielestänne Jaakobin puheen pointti?
• Mitä uutta meille paljastuu Jaakobin elämästä?
• Jaakob oli siunattu jo kahteen kertaan. Miltä hänen elämänsä näytti tässä vaiheessa hänen omissa silmissään (38–42)?
• Mistä tiedämme, voimmeko soveltaa jakeen 42 oman elämämme ristiriitoihin. Mistä tiedämme, onko Jumala meidän

puolellamme vai meitä vastaan?

43–54 ja 31:1. Nämä jakeet luetaan hiljaa lopuksi. Jollei ole aikaa, ne luetaan läksynä kotona.

Kokoava kysymys
• Missä Jeesus on tässä luvussa?
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9. JAAKOB PAINII JUMALANSA KANSSA 1. Moos. 32

Taustaa: Katsokaa kartalta Mahanaim, Jabbok ja Seir, joista viimeksi mainitussa Esau asui lähdettyään isänsä luota. Äiti-
Rebekka oli ilmeisesti jo kuollut; ainakaan häntä ei enää mainita Raamatussa. Vain hautapaikka ilmoitetaan (49:31). Esaulla
oli kolme vaimoa ja viisi poikaa (luku 36). Huom. Vanhassa käännöksessä on tämän luvun jakeet numeroitu kahdesti:
sulkumerkkien kanssa ja ilman. Tässä raamattupiirissä käytetään sulkumerkkien sisällä olevaa numeroa, sillä se on sama
kuin uuden käännöksen numerointi.

2–3
• Mistä Jaakob ehkä tunnisti eteensä tulevat enkelit?
• Miksi Jaakob kutsui enkelijoukkoa ”Jumalan etuvartioksi/ sotajoukoksi*”?
• Sovella nämä jakeet omaan elämäntilanteeseesi.

4–9
• Miksi Jaakob käski kertoa veljelleen nimenomaan jakeissa 5–6 mainitut asiat?
• Mitä jakeet 7–9 kertovat Jaakobin jumalasuhteesta?

10–13
• Mitä tarkalleen ottaen Jaakob Jumalalta pyysi ja mihin hän vetosi pyyntöään esittäessään?
• Verratkaa tätä Jaakobin rukousta siihen rukoukseen, jonka hän oli rukoillut Kaksoisvirtain maahan lähtiessään (28:20–

22). Missä suhteessa hänen rukouksensa oli muuttunut näiden 20 vuoden aikana?
• Oliko Jumala luvannut Jaakobille ”menestystä”, kuten tämä jakeissa 10 ja 13 väittää (uuden käännöksen mukaan), vai

oliko kysymys väärinkäsityksestä? Perustele kantasi.

14–22
• Laskekaa, montako eläintä Jaakob veljelleen lähetti?
• Montako prosenttia luulette tuon eläinlauman olleen Jaakobin koko omaisuudesta?
• Mitä Jaakob luuli saavansa lahjallaan aikaan?

23–33. Katsokaa kartalta Esaun tulosuuntaa ja Jaakobin liikkeitä tuona yönä. (Esauhan oli tulossa Seiristä.) Näissä jakeissa
kuvataan sen taistelun huipentuma, jota Jaakob oli käynyt koko ikänsä Jumalan ja ihmisten kanssa.

• Miksi Jaakob jäi itse joen itärannalle (23–25a)?
• Mitä luulette Jaakobin vaimojen ja lasten tuona yönä kokeneen?
• Kuvitelkaa, miten tuo outo painiottelu oikein alkoi?
• Missä vaiheessa Jaakob tajusi, että toinen painija olikin Jumala itse (25b, 30, 31)?
• Miten sellainen painija voi pitää puoliaan, jonka lonkka lähtee sijoiltaan (26–27, 29)?
• Jaakob oli siunattu jo kahteen kertaan. Millaista siunausta hän vielä tavoitteli (27b)?
• Millaisessa tilanteessa sinä olet halunnut huutaa Jumalalle: ”En päästä sinua, jollet siunaa minua ja rakkaitani!”
• Miksi Jumala ryhtyi kesken painin keskustelemaan Jaakobin kanssa heidän nimistään (28–30)?
• Mikä oli Jumalan tarkoitus, kun hän antoi Jaakobille ja hänestä syntyvälle kansalle nimen Israel? Katsokaa jakeen 29

alaviitettä.
• Miten on mahdollista, että lonkkavikainen Jaakob julistetaan tämän painiottelun voittajaksi (29)?
• Miettikää, miksi Vanhan testamentin uskovat eivät saaneet nähdä Jumalan kasvoja kuolemanrangaistuksen uhalla (31)?
• Miksi Jumala lyö lastaan ja aiheuttaa hänelle elinikäisen ruumiinvamman (32–33)?
• Mikä on Jaakobin painin pointti, jonka tähden se on kirjoitettu Raamattuun?
• Mikä on ollut sinun oman elämäsi kovin jaakopinpaini? (Voit vastata myös hiljaa mielessäsi.)

Lopuksi: Vanhan testamentin pyhät eivät saaneet nähdä Jumalan kasvoja, etteivät kuolisi. Vasta Jeesuksessa Jumala tuli
niin lähelle syntistä, että tämä voi katsella hänen kasvojaan – ja jopa lyödä niitä nyrkillä (Matt. 26:67). Itse asiassa Jaakob
paini tuona yönä Jeesuksen kanssa. Kohdatessaan Vapahtajansa Jaakob kasvoi aikuiseksi uskovaksi. Ja vasta kolmannen
siunauksen jälkeen alkoi hänen elämässään suurten surujen aika. . .
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10. VELJEKSET PÄÄSEVÄT SOVINTOON 1. Moos. 33

Taustaa: Muistuttakaa mieleenne, millaisissa olosuhteissa nämä veljekset olivat eronneet kaksi vuosikymmentä aikaisem-
min. Molemmat olivat nyt rikkaita miehiä. Jaakob sai kuulla, että hänen isänsä eli yhä Bersebassa, mutta äiti oli ilmeisesti jo
kuollut.

1–11. Katsokaa jae 10 molemmista käännöksistä.
• Miksi Esau oli ottanut 400 miestä mukaansa?
• Miksi Jaakob käyttäytyi niin kuin jakeissa 1–3 kerrotaan?
• Miksi Jaakob kutsui veljeään ”herraksi”, vaikka hänellä oli esikoisen asema?
• Mikä oli muuttanut Esaun mielen suosiolliseksi veljeään kohtaan?
• Mitä Esau tuossa tilanteessa itki? Entä Jaakob (4)?
• Mitä luulette Jaakobin vaimojen ja lasten tässä tilanteessa kokeneen (5–7)?
• Miksi Esau epäröi eikä olisi halunnut ottaa Jaakobin lahjaa vastaan (8–9)?
• Miettikää eri syitä, miksi Jaakob ei luovuttanut, vaan halusi ehdottomasti antaa veljelleen nuo 600 eläintä (10–11)?

12–17. Katsokaa kartalta, miten pitkä matka Penuelista on Seiriin (minne Esau meni) ja Sukkotiin (minne Jaakob meni)?
• Mitä nämä jakeet osoittavat a) Esaun tunteista Jaakobia kohtaan ja b) Jaakobin tunteista Esauta kohtaan?
• Mitä osoittaa se, että Esau palasi kotiinsa samana päivänä (16)?
• Miksi Jaakob ei vieläkään uskaltanut liittyä veljensä seuraan?
• Mitä veljeksille olisi pitänyt tapahtua, että he olisivat löytäneet sydämen yhteyden toistensa kanssa?
• Mitä nämä jakeet opettavat meille sisarussuhteiden ongelmien ratkomisesta?
• Arvioikaa, miten kauan aikaa Jaakobilta meni jakeen 17 kuvaamiin tehtäviin?

18–20. Sikem oli se paikka, jonne Abraham pystytti ensimmäisen alttarinsa saavuttuaan Kanaanin maahan (12:6). Kesita-
niminen rahayksikkö esiintyy Raamatussa vain tässä yhteydessä ja Jobin kirjassa (42:11). Tästä on päätelty Jaakobin ja Jobin
olleen aikalaisia. Kesitan arvoa ei tunneta, joten emme tiedä, oliko maapalsta kallis vai halpa.

• Katsokaa kartalta, paljonko Sukkotista oli matkaa Sikemiin?
• Miksi Jaakob päätti yhtäkkiä ostaa itselleen maata (19)?
• Tässä kerrotaan, että Jaakob osti maapalstan hopealla, mutta itse hän myöhemmin väittää ottaneensa sen amorilaisilta

miekallaan (48:22). Miten tämä ristiriita voitaisiin ehkä selittää?
• Oikeastaan Jaakob oli luvannut rakentaa pyhäkön Beteliin (28:22), mutta nyt hän rakensikin ensimmäisen alttarinsa

Sikemiin. Miksi niin?
• Miettikää, miksi patriarkat pystyttivät alttareita samoille paikoille luvattuun maahan, mutta eivät koskaan Mesopota-

miaan tai Egyptiin?
• Mitä luulette Jaakobin saarnanneen perheelleen pitäessään alttarinsa ääressä jumalanpalvelusta ja uhratessaan uhria?
• Miten Jaakobin siunaus näkyy tässä luvussa?

Kokoavat kysymykset
• Missä suhteessa tämä luku muistuttaa Tuhlaajapoika-vertausta?
• Miettikää, miksi Raamatussa Jumalaa nimitetään yhä uudelleen ”Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaksi”?
• Missä tässä luvussa on Jeesus?

Lopuksi: Uhraamalla uhrejaan ja vuodattamalla uhrieläinten verta patriarkat osoittivat uskovansa tulevaan Jumalan Karit-
saan, joka ottaisi pois maailman synnin – heidänkin syntinsä.
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11. JAAKOBIN TYTÄR RAISKATAAN 1. Moos. 34

Taustaa: Jaakob oli luvannut Mesopotamiaan mennessään palata Beteliin, mutta asettuikin asumaan Sikemiin (28:22). (Kat-
sokaa nämä paikat kartalta.) Lean tytär Dina oli mahdollisesti isänsä ainoa tytär ja varmaan hänen silmäteränsä. Dina ei
voinut olla tässä vaiheessa enempää kuin 15-vuotias. Hänellä oli kymmenen isoveljeä ja yksi pikkuveli, vanhimmat heistä
parikymppisiä (30:21). Raiskatuksi joutuminen on kauhea kokemus aina ja kaikkialla, mutta patriarkkojen kulttuurissa se
merkitsi myös yksin jäämistä, koska naisen piti olla neitsyt naimisiin mennessään.

1–4. Huomatkaa, että kaupungin nimi oli Sikem ja prinssin nimi oli Sikem.
• Miettikää Jaakobin historian valossa, millaista Dinan elämä oli ollut Sikemiin saapumiseen asti?
• Mitä Jaakobin ja Lean olisi pitänyt tehdä, ettei tätä onnettomuutta olisi tapahtunut heidän tyttärelleen?
• Mitä ajattelette jakeesta 3?
• Mitä luulette Dinan itsensä tunteneen pakanaprinssiä kohtaan?
• Millaisen kuvan saatte prinssistä?
• Miten Sikem uskalsi loukata Dinan perhettä noin syvästi?
• Jakeesta 26 käy selville, etteivät Sikem ja Hamor päästäneet Dinaa kotiinsa? Miksi eivät?

5–12
• Millaiset ajatukset risteilivät ehkä Jaakobin päässä hänen kuullessaan tyttärensä kohtalosta (5)?
• Miettikää, miksi perheen naisten säädyllisyys ja miesten kunnia liitetään yhteen monessa kulttuurissa (jae 7, uusi

käännös)?
• Kumpaa luulette Jaakobin poikien ajatelleen enemmän: omaa kunniaansa vai pikkusiskonsa kauheaa kohtaloa? Perus-

telkaa vastauksenne.
• Mitä jakeet 8–12 osoittavat isä-Hamorin ja hänen poikansa Sikemin suhteesta?
• Mitä olisi tapahtunut, jos Jaakob olisi suostunut Hamorin ehdotukseen?

13–24. Ympärileikkaus ilman anestesiaa on todella tuskallinen toimitus. Afrikassa jotkut heimot ovat ympärileikattuja ja
toiset ympärileikkaamattomia. Tosiasia on, että edelliset halveksivat jälkimmäisiä eivätkä pidä heitä oikeina miehinäkään.

• Mitä ajattelette Jaakobin parikymppisten poikien suunnitelmasta?
• Miten on mahdollista, että sikemiläiset suostuivat Jaakobin poikien ehdotukseen?

25–29
• Mitä Jaakobin perheen olisi mielestänne pitänyt tehdä tuossa tilanteessa; huomatkaa, että Dina oli yhä Hamorin talos-

sa?
• Oliko Simeonin ja Leevin toiminnassa mielestänne kysymys murhasta, taposta vai itsepuolustuksesta?
• Miettikää tätä tapausta sikemiläisten naisten ja lasten kannalta.
• Mitä tämä verilöyly vaikutti ehkä parikymppisten nuorukaisten, Simeonin ja Leevin, psyykeen?
• Mitä osoittaa se, että Jumala valitsi joka tapauksessa Leevin Israelin pappissuvun kantaisäksi?

30–31
• Mikä teki Jaakobin mielestä hänen poikiensa toiminnan tuomittavaksi, raiskauksesta huolimatta?
• Miten sikemiläisten surma vaikutti ehkä Dinan psyykeen?
• Dina oli mukana, kun Jaakob läksi perheineen Egyptiin parinkymmenen vuoden kuluttua (46:7). Miettikää, millainen

oli tämän tytön loppuelämä.
• Jaakob kysyi varmaankin Jumalalta, miksi tämä antoi tällaisen kauhean asian tapahtua hänen (ainoalle?) tyttärelleen.

Luuletteko, että Jaakob sai koskaan mitään vastausta kysymykseensä? Perustelkaa vastauksenne.
• Voiko Jumala mielestänne kääntää näinkin kauhean asian omiensa parhaaksi ja jos voi niin miten?

Kokoava kysymys
• Missä tässä luvussa on Jeesus?

Lopuksi: Sikem oli se paikka, jossa Jeesus antoi 2000 vuotta myöhemmin eräälle elämänsä sotkeneelle naiselle elävää vettä
ja synnit anteeksi (Joh. 4:5). Sellaista onnettomuutta ei olekaan, jota hän ei voisi kääntää salatulla tavalla lapsensa parhaaksi.
Ehkä Dinallekin koitui loppujen lopuksi siunaukseksi se, että hän jäi perheensä keskuuteen ja pysyi siten armonvälineiden
yhteydessä ja oikeassa uskossa.

c© www.raamattupiiri.fi • 12



12. RAAKELIN KUOLEMA 1. Moos. 35

Taustaa: Edellisessä luvussa kerrottiin, miten Leevi ja Simeon saattoivat perheensä sikemiläisten vihoihin. Lähtiessään
tuosta kaupungista Jaakob toimitti perheensä parissa uskonpuhdistuksen. Ehkä hän tiesi, että Raakel oli ottanut Harranista
mukaan isänsä jumalankuvia. Sikemiä ryöstettäessä oli epäjumalia ja amuletteja varmaan tuotu lisää Jaakobin leiriin (31:34
ja 34:29).

1–5. Katsokaa kartalta Sikem ja Betel. Vetäjä lukee lupauksen, jonka Jumala oli antanut Betelissä Jaakobille tämän lähtiessä
pitkälle matkalleen (28:15).

• Luuletteko, että jumalankuvista ja amuleteista luopuminen oli Jaakobin perheväelle helppoa? Perustelkaa vastauksen-
ne.

• Voitko sinä omaa elämääsi katsellessasi sanoa saman uskontunnustuksen kuin Jaakob sanoo jakeessa 3b ja jos voit,
niin miksi?

• Miksi kanaanilaisheimot eivät hyökänneet Jaakobin perheen kimppuun, vaikka olivat kuulleet Sikemin verilöylystä?

6–15. Tässä kerrotaan toisesta Jaakobin pystyttämästä alttarista ja neljännestä hänen saamastaan siunauksesta. Debora oli
ilmeisesti lähtenyt Jaakobin mukana Kanaanin maahan vanhoilla päivillään, jollei hän sitten ollut tullut sinne jo 80 vuotta
aikaisemmin Rebekan mukana. Hän oli varmaan ollut hurskas vanhapiikatäti, joka oli osallistunut lasten kasvattamiseen ja
rukoillut heidän puolestaan.

• Miettikää, miksi Raamattu kertoo meille Rebekan imettäjän, mutta ei Rebekan itsensä kuolemaa (8)?
• Mitä uutta Jaakobille luvattiin hänen neljännessä siunauksessaan (10–12)?
• Millä tavalla Jumala ilmestyi Jaakobille tällä kertaa? (9, 13–15. Lukekaa jae 13 molemmista käännöksistä.)

16–20. Katsokaa kartasta Betelin ja Betlehemin välimatka. Nyt mainitaan Betlehem ensimmäistä kertaa Raamatussa, mut-
ta Efratan nimellä (19). Raakel oli halunnut ehdottomasti toisenkin pojan, mutta hän oli tässä vaiheessa noin 40-vuotias
riskisynnyttäjä. Muistamme, että Jaakob oli uhonnut apelleen: Keneltä amuletit löytyvät, se on kuoleman oma. . .

• Miettikää, mikä Raakelin synnytyksessä mahdollisesti meni vikaan (16–17)?
• Mitä Raakel mietti ehkä viimeisillä hetkillään?
• Mitä hyvää, mitä huonoa Raakelin lyhyeen elämään oli sisältynyt? Oliko hän mielestänne ollut onnellinen vai onneton

nainen?
• Voidaanko jostakusta ihmisestä sanoa, että hän kuoli liian varhain? Miksi, miksi ei?
• Miksi Raakelin menetys oli Jaakobille musertava kokemus?
• Kenenkään muun miehen ei kerrota Raamatussa pystyttäneen patsasta vaimonsa haudalle. Tuo patsas seisoi paikoillaan

vielä silloin, kun 1. Mooseksen kirjaa kirjoitettiin muistiin. Mikä oli tuon patsaan tarkoitus (20)?
• Jaakob muisteli Raakelin kuolemaa vielä kuolinvuoteellaan, yli puoli vuosisataa myöhemmin (48:7). Mitä se noiden

kahden väleistä osoittaa?
• Mikä avuksi ihmiselle, joka ei pääse aviopuolisonsa kuoleman yli?
• Millä tavalla Lean asema nyt muuttui Jaakobin perheessä?
• Mikä oli pikku Benjaminin osa äitinsä kuoleman jälkeen?

21–29
• Mikä teki Ruubenin teosta erityisen häpeällisen?
• Millaiset olivat ehkä Jaakobin tunnelmat isänsä hautajaisissa?
• Mitä Jaakob ehkä ajatteli Jumalan siunauksesta tässä luvussa kuvattujen kolmen kuolemantapauksen jälkeen?

Kokoava kysymys
• Missä tässä luvussa on Jeesus?

Läksy: Luetaan kotona luku 36, jota ei käsitellä raamattupiirissä. Siinä meille esitellään Esaun sukupuu.
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13. JAAKOB JA JOOSEF 1. Moos. 37

1–4. Huomatkaa, että väriaineet olivat tuohon aikaan kalliita. Joosef piti hienoa pukuaan arkenakin, joten veljet joutuivat
katselemaan sitä jatkuvasti (23).

• Miettikää, miksi Joosef vietti aikaansa orjattarien poikien, ei niinkään Lean poikien seurassa?
• Missä tilanteessa lapsen pitäisi mielestänne kertoa sisarustensa edesottamuksista vanhemmilleen (jae 2, molemmat

käännökset)?
• Miettikää Jaakobin motiiveja: miksi hän hankki hienon puvun vain Joosefille eikä kaikille pojilleen?
• Mitkä seikat olivat vaikuttaneet haitallisesti Jaakobin kymmenen vanhimman pojan isä-suhteeseen (4)?
• Miettikää hiljaa mielessänne omaa perhettänne: mistä viha ja epäsopu tulevat perheenjäsenten välille?

5–11. Joosef joutui kokemaan kovan nuoruuden. Hänellä ei ollut käytettävissään samanlaista Raamattua kuin meillä, joskin
hän varmasti oli kuullut isältään moneen kertaan 1. Moos. 1–36:ssa kerrotut tapahtumat.

• Miksi Jumala tahtoi näyttää Joosef-pojalle juuri tuollaiset unet?
• Miksi Joosef ei pitänyt unia omana tietonaan, vaan kertoi ne perheelleen?
• Mitä Joosefista osoittaa se, ettei hän itse ryhtynyt tulkitsemaan uniaan (8,10)?
• Mistä me voimme tietää, onko jollain näkemällämme unella jokin erityinen sanoma vai eikö ole?

12–17. Katsokaa kartalta Hebronin – Sikemin ja Sikemin – Dotanin väliset etäisyydet. Muistamme, että Jaakobin perhe oli
vähän aikaisemmin sotkenut välinsä sikemiläisten kanssa.

• Laskekaa, kuinka monen päivän matkalle Joosef oli lähdössä.
• Mitä Jaakobista osoittaa se, että hän uskalsi lähettää 17-vuotiaan poikansa yksin tuollaiselle matkalle?
• Mitä tämä jakso paljastaa meille Joosefin luonteesta?

18–22. Veljet tunnistivat Joosefin tämän värikkäästä puvusta jo pitkän matkan päästä.
• Miten veljet voivat olla tässä tilanteessa ajattelematta sitä tuskaa, jonka vääjäämättä aiheuttaisivat vanhalle isälleen?
• Mitä vanhimman veljen Ruubenin olisi mielestänne pitänyt tehdä tai sanoa jo tuossa tilanteessa?

23–28. Veljet söivät Joosefin tuomia eväitä hyvällä ruokahalulla sillä aikaa, kun poika itse makasi syvän, pimeän ja kylmän
kaivon pohjalla. Ruuben oli ilmeisesti mennyt katsomaan, ettei ohi kulkeva karavaani sieppaisi mukaansa heidän lampaitaan.
Veljet muistivat vielä 20 vuoden kuluttuakin Joosefin ”sielun tuskan”, jota hän osoitti avoimesti tässä tilanteessa (42:21*).

• Mikä idea puvun riisumisessa oli (23)?
• Mitä osoittaa veljistä se, että he voivat aterioida pikkuveljen huutaessa kaivon pohjalla (25)?
• Mikä sai juuri Juudan ehdottamaan noin kauheaa kohtaloa omalle veljelleen (26–27)?
• Millä tavalla 17-vuotias nuorukainen ehkä osoitti isoveljilleen ”sielunsa tuskaa”?

29–36. Jaakobin kyynelet on mainittu vain kerran tähän mennessä, nimittäin silloin, kun hän kohtasi Raakelin Harranin
kaivolla (29:11).

• Missä vaiheessa luulette veljien ruvenneen katumaan tekoaan?
• Millä tavalla ja millä sanoilla veljet ehkä koettivat isäänsä lohduttaa?
• Mitä kaikkia asioita Jaakob itki?
• Mitä Jaakob ehkä tässä vaiheessa ajatteli elämänsä neljästä siunauksesta?

Kokoava kysymys
• Kuinka monen asian suhteen Joosef on tässä luvussa Jeesuksen ennakkokuva?
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14. JUUDAN PERHE 1. Moos. 38

Taustaa: Juuda oli paikalla, kun Joosef myytiin orjaksi ja hän oli paikalla, kun lähdettiin Egyptiin 30 vuotta myöhemmin.
Ennen ja jälkeen Joosefin myymisen hän asui monta vuotta kanaanilaisten seassa. Tiedämme sen siitä, että tässä luvussa
Juudan pojat ovat jo aikuisia. Huomatkaa, että tämä luku kertoo meille Jeesuksen sukupuun muotoutumisesta!

1–10. Ks. kartalta Adullam ja Hebronin (eli Jaakobin silloisen asuinpaikan) välinen matka.
• Muistelkaa sitä, mitä edellisessä luvussa tapahtui, ja miettikää, miksi Juuda ei halunnut asua isänsä perheen parissa?
• Millaista oli ehkä Erin, Onanin ja Selan elämä perheessä, jossa isä oli heprealainen ja äiti kanaanilainen.
• Millaisia vaikeuksia on avioliitossa, jossa aviopuolisot uskovat eri jumalaan?
• Mikä Erin ja Onanin kasvatuksessa meni ehkä pieleen (7,10)?
• Miksi Jumala katsoi Onanin käytöksen niin pahaksi, että langetti siitä kuolemanrangaistuksen (8–10).
• Mitä Juuda ehkä mietti mielessään kaiken tämän tapahtuessa?

11–23. Katsokaa kartalta Timna. Pakanoilla oli prostituutioon erilainen suhde kuin Jaakobin perheellä; kanaanilaisissa kylissä
oli nimittäin pyhäkköjä, joissa temppeliportot tarjosivat palveluksiaan. Leskenpuku tarkoitti, ettei Tamarilla ollut lupa mennä
uudelleen naimisiin.

• Mitä Tamarille olisi tapahtunut, jos hänet olisi unohdettu loppuelämäkseen isänsä kotiin (11)?
• Miettikää, miksei Juuda mennyt uudelleen naimisiin.
• Katsokaa jakeita 15–18. Miksi Raamattu kertoo tällaisen tarinan sanomatta selvästi, että Juudan käytös oli syntiä?
• Mitä jakeet 16–18 Tamarista osoittavat?
• Kumman synti oli mielestänne suurempi, Juudan vai Tamarin? Miksi?
• Mitä meidän pitää tehdä, jos tajuamme sotkeneemme elämämme synneillämme?
• Mistä syystä Juuda pelkäsi tulevansa naurunalaiseksi (20–23)?

24–30
• Mitä arvelette: uskoiko Tamar tässä vaiheessa appensa Jumalaan vai omiin jumaliinsa? Perustelkaa vastauksenne.
• Miksi Juuda ei katsonut omaan poveensa langettaessaan miniälleen kuolemantuomiota (24–26)?
• Mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä siitä, ettei Juuda enää koskenut Tamariin (26b)?
• Miettikää Tamarin synnytyksen kulkua – mikä teki sen erityisen vaikeaksi (27–30)?
• Millaisia vaivoja tuosta synnytyksestä saattoi jäädä Tamarille loppuiäksi?
• Tamar otettiin nyt uudelleen Jaakobin perheen jäseneksi, koskapa hänen lapsensa mainitaan sukuluettelossa Egyptiin

siirryttäessä (46:12). Miettikää, millaiseksi kanaanilaisen Tamarin loppuelämä muotoutui Jaakobin suvun parissa?
• Ruutin kirja kertoo, että kihlautunutta miestä onniteltiin satoja vuosia myöhemmin Israelissa sanomalla näin: ”Anta-

koon Herra sinulle tämän naisen kautta niin paljon jälkeläisiä kuin hän antoi Peresille, jonka Tamar synnytti Juudal-
le!” (Ruut 4:12). Mikä teki Tamarista näin arvostetun esiäidin Jumalan kansalle?

Kokoavat kysymykset
• Kummasta Tamarin kaksospojasta tuli siis Jeesuksen esi-isä?
• Johdattiko Jeesuksen sukupuun muotoutumista Jumala vai Saatana? Perustelkaa vastauksenne.
• Miksi Jumala tahtoi, että kanaanilaisen Tamarin nimi mainittaisiin hänen Poikansa sukupuussa heti Uuden testamentin

alussa (Matt. 1:3)?
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15. JOOSEF ORJANA 1. Moos. 39

Taustaa: Oli menossa 1800–1700–luku eKr. ja Egyptissä elettiin Keskivaltakunnan aikaa. Pääkaupunki sijaitsi tuohon aikaan
Memfiissä. (Katsokaa kartalta.) Henkivartijain päällikkö tarkoitti hyvin korkea-arvoista hoviherraa, joka oli vastuussa faaraon
turvallisuudesta.

1–6a. Lukekaa jae 2 molemmista käännöksistä.
• Jos kameli kulkee 25 km vuorokaudessa, miten kauan Josefin matka kesti Dotanista Memfiiseen?
• Miten kauan luulette kuluneen, ennen kuin Joosef pääsi sen shokin yli, jonka äkillinen elämänmuutos hänelle aiheutti?
• Onko ihmisen mielestänne mahdollista selvitä tuollaisesta kohtalosta katkeroitumatta missään vaiheessa? Miksi –

miksi ei?
• Kuvitelkaa, miten Joosefin myyminen Memfiin torilla tapahtui.
• Mitkä Joosefin piirteet tai ominaisuudet saivat korkea-arvoisen orjanostajan kiinnittämään häneen huomionsa?
• Millaisista töistä Joosefin piti ehkä orjan uransa aloittaa?
• Mikä esti Joosefia lyömästä elämäänsä lekkeriksi?
• Miten kauan luulette 17-vuotiaalta orjapojalta menneen, ennen kuin hän hallitsi Egyptin kielen?
• Millä tavalla Joosefia ehkä testattiin, ennen kuin hänelle annettiin enemmän vastuuta?
• Jos Joosef olisi ollut täysin katkeruuden vallassa, niin millä tavalla se olisi tullut hänen elämässään näkyviin?
• Mistä Joosef tiesi, että Herra oli hänen kanssaan?
• Mistä muut tiesivät, että Herra oli Joosefin kanssa?
• Miten on mahdollista, että parikymppinen Joosef ajoi talossa syntyneiden ja häntä kaksi kertaa vanhempien orjien ohi

arvojärjestyksessä?

6b-10. Joosef oli juuri siinä iässä, jolloin hormonit hyrräävät, eikä voinut itse järjestää itselleen aviopuolisoa. Monissa
entisaikojen hoveissa kaikille miespuolisille palvelijoille tehtiinkin kastraatioleikkaus, ettei mitään seksisuhteita voisi syntyä
heidän ja heidän emäntiensä välille. Potifarin talossa sitä ei tehty, mutta isäntä oli selvin sanoin kieltänyt orjiaan koskemasta
vaimoonsa (9).

• Millaisesta avioliitosta nuori Joosef ehkä mielessään haaveili?
• Mitä ajattelette naisesta, joka tekee tuollaisen ehdotuksen nuorelle orjalleen (7, 10)?
• Millaisia tunteita miehen ”ei” nostattaa yleensä naisen sydämessä?
• Millä eri tavoilla rouva Potifar ehkä koetti saada Joosefin itsehillinnän murtumaan?
• Kumpi vaihtoehto on mielestänne todennäköisempi: sekö että tässä oli kysymys rouva Potifarin elämän suuresta rak-

kaudesta vai se, että hän oli solminut aikaisemminkin suhteita orjiinsa? Perustelkaa vastauksenne.
• Jos Joosef olisi solminut seksisuhteen emäntänsä kanssa, miten hän olisi voinut puolustautua omantuntonsa edessä?
• Katsokaa tarkkaan Joosefin vastaus jakeissa 8–9. Mikä oli se asia, joka esti tätä nuorta miestä ottamasta seksuaalista

tyydytystä sieltä, missä sitä oli tarjolla?
• Miten me voisimme vastustaa seksuaalisia kiusauksia, kuten Joosef niitä vastusti? (Voit vastata myös hiljaa mielessäsi.)

11–20
• Miksi rouva Potifar ei luovuttanut (11–12)?
• Miettikää, olisiko ollut mitään muuta tapaa, miten Joosef olisi voinut selvitä piinallisesta tilanteesta paitsi pako? Jos

olisi, niin mikä?
• Luuletteko, että rouva Potifar harkitsi tekonsa seurauksia päättäessään kostaa Joosefille (13–14)? Perustelkaa vastauk-

senne.
• Kumpaa luulette muiden orjien uskoneen: emäntäänsä vai Joosefia? Perustelkaa vastauksenne.
• Mitä epäjohdonmukaisuuksia rouva Potifarin kertomukseen sisältyy (17–18)?
• Potifar tiesi, että Joosef oli aina ollut rehellinen mies. Miksei hän uskonut Joosefin sanaa tässä tilanteessa?
• Miksi maailma uskoo yleensä naisen sanaa enemmän kuin miehen, kun on puhe seksuaalisesta häirinnästä?
• Mitä Joosef ehkä ajatteli Jumalasta sillä hetkellä, kun hänet heitettiin vankilaan?
• Miksi Joosef heitettiin ylhäisön, ei orjien, vankilaan?

Kokoava kysymys
• Missä suhteessa Joosefin kohtalo muistuttaa Jeesuksen kohtaloa?

Lopuksi: Sekä Joosef että Jeesus voittivat paholaisen kiusaukset, mutta molempia heitä rangaistiin ikään kuin he olisivat
kiusauksensa hävinneet.
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16. JOOSEF VANKILASSA 1. Moos. 39:21–40:23

39:21–23. Lukekaa nämä jakeet molemmista käännöksistä. Huomatkaa, että kaikki vangit tuossa vankilassa olivat sivisty-
neitä miehiä (ns. ”poliittisia vankeja”). Joosef itse oli vankilaan joutuessaan noin 24 vuotta vanha.

• Millä eri tavoilla Joosef olisi voinut reagoida siihen, että hän joutui viattomana vankilaan, ilman oikeudenkäyntiä ja
valituksen mahdollisuutta?

• Mitä se osoittaa Joosefista, ettei hän vieläkään lyönyt elämäänsä lekkeriksi?
• Millä tavalla Herra oli Joosefin kanssa vankilassa (23)?
• Mitä sellaisia asioita Joosef oppi luottovangin tehtävässä, joista hänellä oli hyötyä tulevaisuudessa?

40:1–8. Myöhemmin käy ilmi, että tämä tapahtui kaksi vuotta ennen Joosefin vapautumista, hänen ollessaan 28-vuotias.
Joosef oli siihen mennessä ollut Egyptissä 11 vuotta.

• Verratkaa jaetta 3 jakeeseen 39:1. Mitä lisäväriä Joosefin vankeuteen toi se seikka, että vankila sijaitsi Potifarin piha-
piirissä?

• Miettikää, millä eri tavoilla Joosef palveli faraon juomanlaskijaa ja leipuria?
• Millaisia uusia puolia tämä jakso paljastaa meille Joosefin luonteesta ja kyvyistä?
• Mitä ajattelette jakeesta 8?

9–15. Nämä jakeet kuvaavat, miten Joosefin sydämeen syttyi hurja toivo vapautumisesta.
• Järkeilikö Joosef juomanlaskijan unen selityksen, vai saiko hän sitä varten jumalallisen ilmestyksen? Perustelkaa vas-

tauksenne.
• Mitä mielestänne osoittaa se, ettei Joosef mainitse veljiään tai rouva Potifaria jakeessa 15?
• Millaista tulevaisuutta Joosef ehkä tässä vaiheessa itselleen toivoi?

16–23
• Mitä olisi tapahtunut, jos Joosef olisi kaunistellut leipurin unen selitystä?
• Luuletteko, että jakeen 23 kuvaama tilanne oli Joosefille kiusaus epäuskoon ja epätoivoon? Perustelkaa vastauksenne.
• Miten Joosef olisi käyttäytynyt, jos hän olisi menettänyt kokonaan uskonsa Jumalaan ja hänen apuunsa?
• Miksi Jumala ei ilmoittanut Joosefille unessa, että tämän vankeus kestää enää vain kaksi vuotta (41:1)?
• Mitä tapahtuisi, jos Jumala ilmoittaisi meille meidän kärsimyksemme keston?
• Miltä kaikelta Joosef varjeltui istuessaan vankilassa tärkeät nuoruusvuotensa 24–30 v.?
• Mitä sellaista Joosef oppi orjuudessa ja vankilassa, mitä hän ei olisi koskaan oppinut isänsä kodissa?
• Vertaa omaa nuoruuttasi Joosefin nuoruuteen. Kumpi on mielestäsi ollut onnellisemmassa asemassa?

Kokoava kysymys
• Missä tässä luvussa on Jeesus?

Lopuksi: Jakeet 13 ja 19 paljastavat meille kaksi eri merkitystä, jotka sanalla ”korottaminen/ ylentäminen” on Raamatussa
ja Jeesuksen elämässä. Jeesus nimittäin korotettiin ensin ristille, sitten taivaaseen Isän oikealle puolelle. ”Niin kuin Mooses
autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi
iankaikkisen elämän” (Joh. 3:14–15).
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17. JOOSEFISTA TULEE EGYPTIN KAKKOSMIES 1. Moos. 41

Taustaa: Unia ja niiden selittäjiä pidettiin muinaisessa Egyptissä suuressa arvossa. Paimentolaisia sen sijaan ei tässä maan-
viljelyskulttuurissa arvostettu. Joosef oli nyt 30-vuotias eikä lainkaan yrittänyt salata sitä tosiasiaa, että oli syntyperältään
heprealainen paimentolainen.

1–14
• Millaisia olivat ehkä Joosefin viimeiset kaksi vuotta vankilassa (1)?
• Mikä faraon unissa oli niin järkyttävää, että ne saattoivat tämän pois tolaltaan?
• Kuinka kauan aikaa ehkä meni Joosefin pesemiseen, pukemiseen ja parturointiin, ennen kuin hänet voitiin viedä

kärsimättömänä odottavan faraon eteen?
• Miettikää, millaiset tunteet ja ajatukset velloivat Joosefin mielessä jakeen 14 tapahtuessa.

15–36. Lumen sulaminen Etiopian vuorilla sai Niilin tulvimaan säännöllisesti joka vuosi, joten nälkävuosia ei Egyptissä
useinkaan tarvinnut kokea.

• Verratkaa toisiinsa faaraon unen kahta versiota. Miksi yksi versio ei riittänyt antamaan tarpeellista informaatiota?
• Kuvitelkaa, miltä Joosef näytti seistessään faraon valtaistuimen edessä. Miten hän ehkä erosi niistä Egyptin viisaista,

joita faraon ympärillä parveili (24)?
• Miten Joosef olisi puhunut, jos hän olisi halunnut päästä faraon suosioon?
• Mitä Joosefin sanat jakeessa 16 hänestä ja hänen uskostaan osoittavat?
• Mikä oli pitänyt Joosefin omanarvontunnon tallella kolmetoista pitkää orjuuden ja vankeuden vuotta?
• Mistä Joosef yhtäkkiä vetäisi tuon luvun, että näet lihavina vuosina on kerättävä nimenomaan viidesosa sadosta pahan

päivän varalle?
• Mitkä kaikki seikat todistavat Joosefin älykkyydestä?

37–46. Hevosia oli alettu kesyttää vasta vähää aikaisemmin, joten ne merkitsivät tuolloin enemmän kuin kalleinkaan lois-
toauto meidän päivinämme.

• Egyptissä oli satoja jumalia. Miettikää, miksi farao ei maininnut yhtäkään niistä nimeltä tässä tilanteessa (38–39)?
• Mitkä seikat vaikuttivat siihen, että farao uskalsi ottaa riskin ja jättää koko valtakuntansa tuiki tuntemattoman ulko-

maalaisen käsiin (38–41)?
• Mikä esti Joosefia ylpistymästä osakseen langenneesta kunniasta (42–44)?
• Mitä Joosefista osoittaa se, että hän meni faraon valitseman vaimon kanssa naimisiin (45)?
• Mitä Joosefista osoittaa se, ettei hän koskaan etsinyt itselleen toista puolisoa?
• Asenat oli Ra-jumalan papin tytär, kotoisin Oonista, jota kreikkalaiset kutsuivat Heliopoliiksi. (Katsokaa kartalta.)

Millaisten asioiden luulette Asenatin elämässä muuttuneen sen jälkeen, kun hänestä tuli Joosefin vaimo (45)?
• Millainen pääministeri Joosefista olisi mahdollisesti tullut, jos hän olisi noussut valtaan suoraan isänsä teltasta, ilman

orjuutta ja vankeutta?
• Miten Potifar ja hänen vaimonsa ehkä suhtautuivat uuteen pääministeriin?

47–57. Vilja säilyy Egyptissä hyvin, koska ilma on siellä kuivaa. Poikien nimien kautta saamme kurkistaa suoraan Joosefin
sydämeen.

• Missä vaiheessa Joosefille kävi selväksi, että kaikki hänen tragediansa olivatkin kuuluneet Jumalan suunnitelmaan?
• Mitä Manassen nimi osoittaa hänen isänsä elämästä (51)? (Tarkoittaako tämä jae mielestäsi sitä, että Joosef oli todella

unohtanut isänsä ja kotinsa? Perustele vastauksesi.)
• Mitä Efraimin nimi osoittaa hänen isänsä uskonelämästä (52)?
• Jos ajattelet taaksepäin omaa elämääsi, kumpi jae luonnehtii sitä paremmin: 51 vai 52?

Kokoava kysymys
• Missä tässä luvussa on Jeesus?
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18. VIRTAHEPO OLOHUONEESSA 1. Moos. 42

Taustaa: Joosef oli ollut kateissa 13+7+1=21 vuotta ja oli nyt siis 38 vuotta vanha. Hänen veljensä olivat 40–50 -vuotiaita,
paitsi Benjamin, joka oli vielä alle kolmekymppinen. Isoveljet olivat naimisissa ja heillä oli lapsia. (Virtahevolla olohuonees-
sa tarkoitetaan perheen yhteistä, häpeällistä salaisuutta, josta kaikki vaikenevat.)

1–4
• Luuletteko, että veljet olivat joskus keskustelleet keskenään Joosefin kohtalosta? Miksi, miksi ei (1–2 ja myös 21)?
• Millä eri tavoilla ”virtahepo” vaikutti Jaakobin klaanin elämään?
• Millä tavalla Jaakob oli ehkä kasvattanut nuorinta poikaansa, ainoaa ”muistoa”, joka hänellä enää oli jäljellä Raakelista

(4)?

5–12
• Miten on mahdollista, etteivät veljet tunnistaneet Joosefia?
• Millaiset ajatukset mahtoivat pyöriä Joosefin päässä tuolla hetkellä? (Luuletteko, että Joosef tunsi vielä kostonhimoa?)
• Joosefin mieleen palautuivat nyt hänen lapsena näkemänsä unet. Millä tavalla ne häneen vaikuttivat (9–12)?
• Miksi Joosef rupesi yhtäkkiä nimittämään veljiään vakoojiksi sen sijaan, että olisi paljastanut heille, kuka oli?
• Mitä sinä tekisit, jos sinua eniten vahingoittanut ihminen olisikin yhtäkkiä sinun armoillasi?

13–20. Huomatkaa, että veljillä oli kullakin Kanaanin maassa vaimo ja lapsia, jotka kuolisivat nälkään, jolleivät he pääsisi
pian takaisin kotiin?

• Mitä Joosef ensiksi vaati veljiltään (13–17)?
• Mitä se Joosefin veljistä osoittaa, ettei kukaan heistä suostunut noutamaan Benjaminia Kanaanin maasta?
• Mitä Joosef ajatteli saavuttavansa sillä, että heitti veljensä vankilaan?
• Mikä sai Joosefin muuttamaan mielensä ja päästämään veljensä pois vankilasta (18–19)?
• Miksi Joosef halusi veljien tuovan hänelle nimenomaan Benjaminin, eikä esimerkiksi isää (20)?
• Millaisia asioita tämä jakso paljastaa meille Joosefin uskosta?

21–28
• Katsokaa jakeita 21–22 ja 28. Kumpi osapuoli oli mielestänne elänyt onnellisemman elämän sitten viime tapaamisen,

Joosef vai hänen veljensä? Miksi?
• Mitä paha omatunto vaikuttaa ihmisen arkipäivään ja hänen ihmissuhteisiinsa?
• Miten sinä toimit, kun omatuntosi sinua syyttää? (Tähän kysymykseen voit vastata myös hiljaa.)
• Mitä se Joosefista osoittaa, että hän osasi itkeä vielä tässäkin tilanteessa (23–24a)?
• Mitä Joosef itki?
• Mikä Simeonille oli ehkä vaikeinta, kun hänen piti jäädä yksin egyptiläiseen vankilaan (24b)?
• Miksi Joosef tahtoi palauttaa veljilleen viljan hinnan (27–28 ja 35)?

29–36. Jae 36 on luettava molemmista käännöksistä. Muistakaa sitä lukiessanne, että Jaakob on koko Raamatun siunatuin
henkilö.

• Mitä ajattelette Jaakobin repliikistä hänen saatuaan kuulla, mitä Egyptissä oli tapahtunut (36)?
• Mitä isän repliikki ehkä vaikutti hänen yhdeksään poikaansa, jotka sen kuulivat?

Kokoava kysymys
• Missä tässä tekstissä on Jeesus?
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19. JAAKOBILTA VIEDÄÄN TUHKATKIN PESÄSTÄ 1. Moos. 42:37–43:34

Taustaa: Tilanne tämän luvun alussa on seuraava: Simeon on jätetty egyptiläiseen tyrmään eikä pääse sieltä ennen kuin
Benjamin viedään vihaisen pääministerin eteen. Simeonin vaimo ja lapset odottavat isäänsä kotiin. Ruuben on Simeonin
isoveli; kaikki muut ovat tätä nuorempia. Ruuben haluaisi hakea veljensä kotiin mahdollisimman nopeasti.

42:37–43:7
• Millaisen kuvan saatte Ruubenista tämän tekstin kautta?
• Miten Ruuben voi antaa isälleen jakeessa 42:37 kuvatun lupauksen?
• Mitä jae 38 osoittaa vanhan Jaakobin suhteesta Jumalaan, poikiinsa, omaan elämäänsä ja saamiinsa siunauksiin?
• Verratkaa Benjaminissa kiinni riippuvaa Jaakobia ja hänen isoisäänsä Abrahamiin, joka oli valmis uhraamaan poikansa

Iisakin. Mistä luulisitte eron johtuvan?

8–14. Tällä välillä oli taas kaikki ruoka leiristä syöty, ja Jaakobin lapsenlapset katselivat isoisäänsä suurin silmin ja kalpein
kasvoin.

• Miettikää, mikä sai Ruubenin vaikenemaan tässä tilanteessa.
• Juuda oli muinoin ehdottanut Joosefin myyntiä. Mikä sai hänet nyt ottamaan johdon käsiinsä (8–10)?
• Mikä saattoi olla Juudan motiivi hänen tehdessään jakeessa 9 mainitun lupauksen?
• Mitkä seikat saivat Jaakobin muuttamaan mielensä ja päästämään Benjaminin pois luotaan?
• Olivatko Jaakobin sanat jakeissa 11–14 mielestänne uskon vai epäuskon ilmausta? Perustelkaa kantanne.
• Jaakob ei siis saanut pitää luonaan rakkainta ihmistä maan päällä. Miksi Jumala tahtoi koetella vanhaa miestä viemällä

häneltä tuhkatkin pesästä?
• Miksi Jumala koettelee joskus meitäkin samalla tavalla kuin Jaakobia – viemällä tuhkatkin pesästä?
• Mitä hyvää ero luultavasti teki Jaakobin ja Benjaminin suhteelle?

15–24. Huomatkaa, etteivät Joosefin palvelijat ymmärtäneet sitä kieltä, jota veljet puhuivat, vaan heillä täytyi aina olla tulkki.
Lukekaa myös jae 42:25.

• Mitä osoittaa se, että Joosefin taloudenhoitaja käytti Jumalasta tuollaista nimeä (23)?
• Mistä Joosefin taloudenhoitaja oli saanut tietoonsa sen, mihin ja millaiseen Jumalaan nämä miehet ja heidän isänsä

uskoivat?
• Mitä veljet tajusivat Simeonin nähdessään (23b)?
• Miettikää, miksi kaikki nämä yksityiskohdat on pitänyt kirjoittaa Raamattuun?

25–34. Lukekaa jae 32 molemmista raamatunkäännöksistä. Tiedämme maallisesta historiasta, että maata viljelevät egyp-
tiläiset halveksivat paimentolaisia nimittäen heitä ”aavikon tallaajiksi”.

• Miksi Joosef tahtoi syödä yhdessä veljiensä kanssa?
• Mitä Joosefin ensimmäinen kysymys hänestä osoittaa (27–28)?
• Millaisia ajatuksia Joosefin päässä pyöri, kun hän näki pikkuveljensä Benjaminin yli 20 vuoden eron jälkeen?
• Mitä Joosef itki (29–30)?
• Mitä luulette taloudenhoitajan ja palvelijoiden ajatelleen isäntänsä itkusta?
• Luuletteko, että Joosef häpesi itkuaan, kuten miehet usein tapaavat tehdä? Perustelkaa vastauksenne.
• Jae 32 paljastaa, ettei Joosef ollut koskaan syönyt samassa pöydässä egyptiläisten kanssa, vaikka oli maan kakkosmies.

Miettikää, miksi Joosef ei yrittänyt salata paimentolaista syntyperäänsä eikä pyrkinyt Egyptin kansalaiseksi?
• Mitä eri asioita veljet ihmettelivät ruokapöydässä istuessaan (33–34)?
• Kumpi selitys on mielestänne uskottavampi: Tahtoiko Joosef juottaa veljilleen niin paljon alkoholia, että he humaltui-

sivat, vai joivatko veljet sitä omasta halustaan liikaa?

Kokoavat kysymykset
• Missä tässä tekstissä on Jeesus?
• Etsikää yhteisiä piirteitä tämän aterian ja viimeisen ehtoollisen väliltä?
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20. JOOSEF KOETTELEE VELJIÄÄN 1. Moos. 44:1–45:3

1–10
• Mitä luulette Joosefin taloudenhoitajan tästä hässäkästä ajatelleen?
• Miksi Joosef valitsi juuri tällaisen tavan koetellakseen veljiään, ja miksi malja piti pistää nimenomaan Benjaminin

säkkiin?
• Mitä veljien vastaus heistä osoittaa (7–9)?

11–17. Tilanne oli yhä se, että elleivät veljet pääsisi viemään viljaa kotiinsa ja pian, heidän perheensä nääntyisivät nälkään.
• Mikä veljistä tuntui ehkä pahimmalta, kun malja löytyi kuin löytyikin Benjaminin säkistä?
• Luuletteko, että jonkun veljen päässä käväisi sekunninkaan ajan epäilys Benjaminin syyllisyydestä? Perustelkaa vas-

tauksenne.
• Miten Benjamin itse tämän tilanteen ehkä koki?
• Miksi veljet eivät olleet enää kateellisia Benjaminille isän suosiosta, kuten he muinoin olivat olleet Joosefille?
• Mitä veljistä osoittaa se, ettei kukaan heistä lähtenyt viljalastin kanssa kotiin ilman pikkuveljeään (13)?
• Mitä siihen tarvitaan, että aikuinen ihminen pääsee irti sisaruskateudestaan?
• Millaiset ajatukset miesten päässä ehkä pyörivät heidän taivaltaessaan takaisin kaupunkiin (13)?
• Mitä jakeen 16 sanat Juudasta osoittavat?
• Mihin eri suuntiin syyllisyyden taakka voi muuttaa ihmistä?
• Mitä mieltä olette: olivatko veljet puhuneet syyllisyydestään Jumalalle näiden 20 vuoden aikana? Perustelkaa vastauk-

senne.

18–24
• Millaisen kuvan Juuda antaa vanhasta isästään ja suhteestaan häneen?
• Mitä Juuda sanoo pikkuveljistään Joosefista ja Benjaminista ja mitä hän jättää heistä sanomatta?
• Juuda oli ehdottanut Joosefin myymistä orjaksi yli 20 vuotta aikaisemmin. Nyt hän oli itse valmis jäämään Egyptiin

koko loppuiäkseen. Mitä kaikkea siitä hänelle seuraisi, jos Joosef ottaisi hänen ehdotuksensa vakavasti?

45:1–3
• Mitä Joosef oli saanut veljistään selville, ennen kuin hän ilmaisi itsensä heille?
• Miksi Joosef ei halunnut egyptiläisten olevan paikalla tässä tilanteessa?
• Mikä sai Joosefissa aikaan noin valtavan tunteenpurkauksen?
• Koettakaa kuvailla veljien tunteita sillä hetkellä, kun he kuulivat Egyptin pääministerin suusta omalla kielellään sanat:

”Minä olen Joosef!”
• Miksi Joosef kysyi asiaa, jonka hän jo tiesi (vrt. 43:27–28)?

Kokoava kysymys
• Missä tässä luvussa on Jeesus?

Lopuksi: Jeesus, Juudan suvusta syntynyt, tuli vapaaehtoisesti orjaksi voidakseen ostaa meidät vapaiksi synnin, kuoleman
ja paholaisen orjuudesta. Jeesus teki juuri sen vaihtokaupan, jota hänen esi-isänsä Juuda tekstissämme ehdottaa.
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21. JOOSEF ANTAA VELJILLEEN ANTEEKSI 1. Moos. 45:4–25

4–8. Joosefilla oli ollut 22 vuotta aikaa miettiä kärsimyksensä tarkoitusta ja suhdetta veljiinsä.
• Mikä tässä kuvauksessa on mielestänne liikuttavinta?
• Mikä oli saanut Joosefin vakuuttuneeksi siitä, että Jumala itse oli lähettänyt hänet Egyptiin, eivät veljet (5,7,8)?
• Mikä ero on näillä kahdella väitteellä: ”Jumala salli sen, että Joosef myytiin orjaksi”, tai: ”Jumala lähetti Joosefin

orjuuteen”?
• Miten Joosef olisi ehkä menetellyt tässä tilanteessa, jos hän olisi ottanut onnettomuutensa veljien kädestä, ei Jumalan?
• Miltä veljistä tuntui kuulla Joosefin sanat, etenkin jae 5?
• Mitä pitäisi tapahtua, että sinä voisit sanoa toisen ihmisen sinulle aiheuttamasta tuskasta: ”Ei se ollut hän, se oli

Jumala”?

9–15
• Mitä Joosefin sanat kertovat hänen suhteestaan vanhaan isäänsä (9–13)?
• Millaisia asioita Joosef halusi isän hänestä tietävän?
• Miettikää tuota päivää Benjaminin kannalta, joka ei ollut tiennyt Joosefin myymisestä mitään. Miten tämä kaikki

häneen ehkä vaikutti (14)?
• Mistä luulette Joosefin keskustelleen kunkin veljensä kanssa (15)?
• Millä eri tavoilla Joosef koetti osoittaa veljilleen rakkauttaan?
• Mitä nämä jakeet opettavat meille anteeksiantamuksesta?

16–20. Muistatte varmaan, etteivät egyptiläiset periaatteessa sietäneet keskuudessaan paimentolaisia.
• Mikä sai faaraon tekemään kaikki nämä lupaukset?

21–25. Sekeli oli painomitta: 10–16 grammaa.
• Joosef oli lapsena saanut isältään erityisen puvun. Miettikää, miksi hän nyt tahtoi antaa jokaiselle veljelleen lahjaksi

nimenomaan juhlapuvun ja Benjaminille jopa viisi?
• Montako kiloa Benjamin sai hopeaa (22)?
• Luuletteko, että muut veljet tunsivat kateuden pistoksen sydämessään nähdessään Benjaminin saaman erityiskohtelun?

Perustelkaa vastauksenne.
• Millaista riitaa Joosef ehkä pelkäsi sanoessaan jakeen 24 sanat?
• Miten veljien usko Jumalaan muuttui tällä matkalla?

Kokoavat kysymykset
• Millä eri tavoilla Joosef on Jeesuksen ennakkokuva tässä luvussa?
• Miten Joosefin käytös muistuttaa Tuhlaajapojan isän käytöstä?

Lopuksi: Joosef on Jeesuksen ennakkokuva anteeksiantavana veljenä: ”Niinpä hänen oli tultava joka suhteessa veljiensä
kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit.
Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan” (Hepr. 2:17–18).
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22. JAAKOB JÄTTÄÄ LUVATUN MAAN 1. Moos. 45:25–46:30

Taustaa: Helpotuksekseen Jaakob sai nähdä Benjaminin ja jopa Simeonin tulevan takaisin kotiin, ja vieläpä hevoskyydillä.
Joosefin menettäessään Jaakob oli sanonut: ”Murehtien minä menen tuonelaan poikani tykö” (37:35*). Nyt hänen murheensa
muuttui valtavaksi iloksi, jota hän ei ollut osannut enää elämältä odottaa.

45:25–28
• Miten voidaan ehkä psykologisesti selittää se, että ”Jaakobin sydän pysyi kylmänä*” hänen kuullessaan suuren uutisen

Joosefista (26b, molemmat käännökset)?
• Jakeessa 28 Jaakob sanoo vanhan käännöksen mukaan: ”Nyt on minulla kyllin.” Oletko sinä koskaan elämässäsi voinut

sanoa nämä sanat? Jos olet, niin missä tilanteessa?
• Miksi Jaakob ei kommentoinut sanallakaan Joosefin korkeaa asemaa Egyptissä?
• Miten Jaakob pystyi antamaan pojilleen anteeksi sen, että nämä olivat myyneet hänen rakkaan Joosefinsa orjaksi?
• Mitä uutta Jaakob oppi nyt Jumalan siunauksesta?
• Miettikää näiden jakeiden valossa, miksi Jumala oli vienyt vanhalta Jaakobilta tuhkatkin pesästä?

46:1–7. Jaakobin isoisä Abraham oli tehnyt Egyptiin matkan, joka päättyi huonosti. Iisak oli pystyttänyt alttarin Beersebaan
(26:25); sillä alttarilla hänen poikansa nyt uhrasi ja rukoili Jumalaa ennen luvatusta maasta poistumistaan. Tämä oli neljäs ja
viimeinen kerta, kun Herran sanotaan puhuneen Jaakobille ja joka kerran oli ollut kysymys lähtökäskystä: Harraniin, takaisin
kotiin, Beteliin rakentamaan alttaria ja nyt Egyptiin.

• Miksi näissä jakeissa kutsutaan Jaakobia Israeliksi (1–2)?
• Millaisia asioita Jaakob saattoi ehkä pelätä Egyptiin lähtiessään?
• Mitä Jaakob jäi kaipaamaan muuttaessaan Egyptiin?
• Miksi Jaakob halusi uhrata viime töikseen luvatussa maassa veriuhrin?
• Mitä Jaakob ajatteli nyt siitä, että Herra oli luvannut antaa Kanaanin maan hänelle ja hänen perillisilleen?
• Mitä Herra tarkoitti luvatessaan tuoda Jaakobin takaisin Kanaanin maahan; itse asiassahan hänet tuotiin sinne vain

ruumiina (3–4)?
• Mitä Jaakob olisi ehkä ajatellut, jos olisi tiennyt jälkeläistensä joutuvan Egyptissä orjuuteen?

8–27. Nämä jakeet luetaan hiljaa
• Kertokaa huomioitanne tästä sukuluettelosta.

28–30. Katsokaa kartalta Gosen.
• Miten pitkä matka on Beersebasta Egyptin Goseniin?
• Kumpaa luulette Jaakobin odottaneen kiihkeämmin: häitään Raakelin kanssa nuorena vai Joosefin tapaamista nyt van-

hana? Perustelkaa vastauksenne.
• Mitä jakeet 28–29 Joosefista kertovat?
• Kuvitelkaa mielessänne isän ja pojan kohtaamista. Mikä tekee siitä todella liikuttavan (29)?
• Mitä Jaakob tarkoittaa sanoillaan jakeessa 30 (lukekaa hänen sanansa molemmista käännöksistä ja verratkaa jakeeseen

37:35b)?
• Mitä Jaakob oli oppinut tähän mennessä Jumalan siunauksesta?

Kokoava kysymys
• Missä tässä tekstissä on Jeesus?

Lopuksi: Myös Jeesus joutui tekemään Egyptin matkan: Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen
äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli
profeetan suulla ilmoittanut: ”Egyptistä minä kutsuin poikani” (Matt. 2:14–15).

c© www.raamattupiiri.fi • 23



23. JAAKOB EGYPTISSÄ 1. Moos. 46:31–47:31

Taustaa: Katsokaa kartasta Gosen ja Ramses. Ramses-nimiset faraot hallitsivat Egyptiä monta sataa vuotta näiden tapah-
tumien jälkeen, joten Jaakobin aikana tuolla paikkakunnalla on täytynyt olla toinen nimi. Tilanne on sama kuin että me
kutsuisimme Norjan 1800–luvun pääkaupunkia Osloksi, vaikka sen nimi olikin vielä silloin Kristiania.

46:31–34
• Millainen suunnitelmia Joosefilla näyttää olleen sukuaan varten?
• Millaisia konflikteja Joosef ehkä koetti tässä välttää?
• Mitä jae 34 paljastaa Joosefin omastakin elämästä?

47:1–6
• Mitä tarkoitusta varten tämä kohtaaminen oli järjestetty?
• Raamatunlukija saa sen kuvan, että Joosef seisoi koko ajan veljiensä vierellä ja jännitti. Mikä häntä jännitti?
• Minkä kuvan saatte faraosta?
• Luuletteko, että veljet tekivät faraoon suotuisan vaikutuksen, vai antoiko hän lupauksensa vain Joosefin tähden (6)?

Perustelkaa vastauksenne.
• Luuletteko, että farao tiesi, mitä veljet olivat Joosefille tehneet? Perustelkaa mielipiteenne.

7–10. Kuvitelkaa sitä näkyä, kun 130-vuotias, valkotukkainen patriarkka ontuu faraon valtaistuinsaliin keppiinsä nojaten.
(Hänellähän oli lonkkavika muistona eräästä Jumalan siunauksesta.)

• Miksi Jaakob tervehti faraota nimenomaan toivottamalla tälle siunausta mennen tullen (7,10)?
• Miten luulette 130-vuotiaan Jaakobin selvinneen Egyptin hovin etiketistä?
• Mitä ajattelette siitä, miten Raamatun siunatuin mies, Jaakob, arvioi omaa elämäänsä (9)?
• Millaisen kuvan farao ilmeisesti sai pääministerinsä isästä?

11–12
• Millä kaikilla tavoilla Jaakobin perheen elämä oli Egyptissä erilaista kuin se oli ollut Kanaanin maassa?
• Millaiseksi Joosefin ja hänen veljiensä suhde ehkä muodostui tästä lähtien?

13–20
• Jos sinä olisit ollut Joosefin asemassa, niin miten olisit kansan ruokkimisen hoitanut?
• Mitä olisi tapahtunut, jos ruokaa olisi jaeltu ilmaiseksi?

21–26. Egyptin myöhemmästä historiasta käy ilmi, että papisto oli tosiaan verovapaata, rikasta ja vaikutusvaltaista.
• Mistä huomaamme, että kansa piti 20siedettävänä?

27–31
• Millä tavalla vanha Jaakob näyttää suhtautuneen lähestyvään kuolemaansa?
• Miksi Jaakob puhuu hautajaisistaan nimenomaan Joosefille?
• Miksi hautapaikka näyttää olleen Jaakobille äärimmäisen tärkeä (29–31)?
• Mitä Jaakob nyt ajatteli lupauksesta, jonka oli saanut Jumalalta Kanaanin maasta lähtiessään (46:2–4)?
• Miten sinä olet valmistautunut tulevaan kuolemaasi?

Kokoava kysymys
• Missä tässä luvussa on Jeesus?

Lopuksi: Jeesus julisti Jaakobin eläväksi melkein 2000 vuotta hänen kuolemansa jälkeen: ”Mutta ylösnousemuksesta pu-
heen ollen - ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on teille sanonut: ’Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin
Jumala’? Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien” (Matt. 22:31–32).
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24. JAAKOB JA JOOSEFIN POJAT 1. Moos. 48

Taustaa: Nälkävuodet olivat päättyneet runsas vuosikymmen aikaisemmin, ja Jaakobin tulosta Egyptiin oli kulunut jo 17
vuotta. Joosefin pojat olivat vähän yli kaksikymppisiä nuorukaisia. (Hehän syntyivät jo ennen nälkävuosien alkamista.)
Manasse ja Efraim olivat kasvaneet Egyptin ylhäisöpiireissä; heidän toinen isoisänsä oli Ra-jumalan pappi.

1–6. Lus on sama kuin Betel, jossa Jaakob näki taivaaseen johtavat portaat (jae 3, vrt. luku 28). Joosefin heimon jakaminen
kahteen osaan takasi sen, että luvatussa maassa asui 12 sukukuntaa. Leeviläisethän eivät saaneet maata omistukseensa, koska
Herra oli heidän perintöosansa.

• Mitkä olivat ehkä Joosefin tunnelmat, kun hän sai viestin isänsä sairaudesta (1)?
• Miksi Joosef halusi ottaa poikansa mukaan tälle matkalle (1b-2)?
• Miksi luulette Jaakobin maininneen aivan ensimmäiseksi Betelin kokemuksensa, kun hän alkoi muistella pitkää

elämäänsä (3–4)?
• Vielä kerran Jaakob siis muisteli Jumalan lupausta maasta ja jälkeläisistä. Mitä tuo siunaus hänelle merkitsi kuoleman

edessä (4)?
• Miettikää, miksi Jaakob tahtoi adoptoida omakseen Joosefin pojat (5)?
• Jae 6 ei voi tarkoittaa sitä, että Joosefilla olisi ollut muitakin poikia, joiden jälkeläiset 400 vuotta myöhemmin olisivat

jääneet Egyptiin (vrt. 46:27). Mitä se sitten tarkoittaa?

Jae 7. Raakelin kuolemasta oli tullut kuluneeksi vähintään kuusi vuosikymmentä.
• Miksi Jaakob tahtoi kuolema silmiensä edessä kertoa Joosefille jotain tämän äidistä?
• Luuletteko, että Jaakob oli kaivannut vaimoaan kaikki nämä vuosikymmenet? Perustelkaa kantanne.
• Raakelia ei haudattu patriarkkojen hautaan; sinne pääsi Lea. Mikä painoarvo hautapaikalla on, kun mietimme sisarus-

ten elinikäistä riitaa?
• Kumman elämänosan sinä mieluummin valitsisit: Raakelinko, joka sai osakseen suuren rakkauden vai Leanko, josta

tuli Messiaan esiäiti?

8–12
• Mitä nämä jakeet Jaakobin ruumiin kunnosta ja henkisistä kyvyistä osoittavat?
• Millainen oli Joosefin suhde isäänsä tämän kuoleman edessä?
• Mitkä olivat ehkä nuorukaisten tunnelmat isoisän kuolinvuoteen vieressä?
• Kun 400 vuoden päästä lähdettiin takaisin Israeliin, niin Manassen ja Efraimin jälkeläiset olivat lähtijöiden joukossa.

Miten Joosef pystyi estämään sen, ettei hänen pojistaan tullut egyptiläisiä ja pakanoita?
• Miten meidän pitäisi menetellä, ettei meidän lapsistamme tulisi jälkikristillisen kulttuurin keskellä pakanoita?

13–20. Manasse oli Joosefin esikoinen, mutta Efraimille Jaakob antoi ”oikean käden siunauksen”. Efraimin heimosta tulikin
sitten Israelin suurin heimo. Jaakob oli se Raamatun henkilö, joka puhui Jumalasta hyvänä paimenena ensimmäistä kertaa
(15).

• Luuletteko, että Jaakob koetti siirtää Joosefin pojille myös Abrahamin siunauksen (3–4)? Perustelkaa vastauksenne.
• Mikä oli Jaakobin arvio hänen isänsä ja isoisänsä elämästä (15a)?
• Mikä on Jaakobin lopullinen arvio omasta elämästään (15b-16)?
• Millä perusteella Jaakob voi väittää, että hänet on pelastettu kaikesta onnettomuudesta (16a); eivätkö siis apen petolli-

suus, vaimojen riitely, tyttären raiskaus ja pojan katoaminen olleetkaan onnettomuuksia?
• Uskon tähden siunasi kuoleva Jaakob Joosefin kummankin pojan ja rukoili sauvaansa vasten kumartuneena (Hepr.

11:21). Miksi juuri tämä siunaus (johon sisältyvät jakeet 15–16) oli Heprealaiskirjeen kirjoittajan mielestä Jaakobin
uskon ihanin ilmaus?

• Kuolinvuoteella lausutut sanat jäävät yleensä suvun muistiin. Mitä sinä haluaisit sanoa viimeisiksi sanoiksesi?

21–22. Lukekaa nämä jakeet molemmista käännöksistä. Sana ”vuorenharjanne” on hepreaksi ”sikem”. Muistamme, että
Jaakob oli joutunut lähtemään pois Sikemistä, ainoalta omistamaltaan maapalstalta, kun hänen poikansa olivat järjestäneet
siellä verilöylyn sisarensa raiskauksen jälkeen.

• Mitä Jaakob nyt ajatteli Jumalalta saamastaan lupauksesta, vertaa jakeita 4 ja 21?
• Miten on selitettävissä jakeeseen 22 sisältyvä ristiriita: ostiko Jaakob Sikemistä tontin vai valloittiko hän sen taistele-

malla (vrt. 33:19)?

Kokoavat kysymykset
• Mitkä asiat tekivät Jaakobin elämästä kaikesta huolimatta siunatun elämän?
• Missä tässä luvussa on Jeesus?

Lopuksi: Joosef ei nähnyt koskaan Sikemiä näillä silmillään, mutta sinne hänen luunsa todellakin haudattiin 400 vuoden
kuluttua (Joos. 24:32).
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Taustaa: Viimeistä kertaa sana ”siunaus” esiintyy nyt Jaakobin elämänkerrassa. Useimmat hänen ”siunauksistaan” tässä
luvussa ovat profetioita Israelin 12 heimon tulevista kohtaloista (vrt. jakeet 1 ja 28). Aikakirjoissa Jaakobin poikien johta-
juussuhteita kuvataan näin: Ruuben oli Israelin esikoinen, mutta koska hän häpäisi isänsä vuoteen, ei häntä enää mainittu
esikoiseksi, vaan johtoasema annettiin Israelin pojan Joosefin jälkeläisille. Juudasta kuitenkin tuli veljeksistä mahtavin, ja
hänen jälkeläisistään nousi hallitsija, vaikka esikoisoikeus kuului Joosefille (1. Aik. 1:1–2). Vetäjällä pitää olla kartta, johon
on merkitty 12 heimon asuinalueet luvatussa maassa.

1–4 Ruuben. Tässä Jaakob muistelee sitä tapausta, kun Ruuben nuorukaisena makasi hänen sivuvaimonsa kanssa (35:22).
Katsokaa kartalta Ruubenin heimon alue.

• Millaisena miehenä sinä olet oppinut Ruubenin tuntemaan opiskellessasi 1. Mooseksen kirjaa?
• Onko mielestäsi reilua, että Ruuben menetti johtoasemansa tuollaisen syyn tähden? Perustele vastauksesi.
• Keskustelkaa aiheesta: Voiko kirkon tai kristillisen järjestön paimen langeta sellaiseen syntiin, että se estää häntä

toimimasta paimenena, vaikka hän saisikin syntinsä anteeksi?

5–7 Simeon ja Leevi. Jaakob muistelee nyt Sikemin verilöylyä Dinan raiskauksen jälkeen (luku 34). Katsokaa kartalta
Simeonin heimon alue.

• Millaisen kuvan nämä jakeet antavat Simeonista ja Leevistä?
• Mitä nämä jakeet Jaakobista itsestään osoittavat?
• Miettikää Jumalan valintaa – miksi hän kuitenkin valitsi leeviläiset palvelemaan häntä pappeina ja suntioina?

8–12 Juuda. Juudan nimi tarkoittaa ”ylistystä”, ks. alaviite. Muistamme, että Juuda ehdotti Joosefin myymistä ja kävi ”por-
ton” luona (luvut 37, 38). Katsokaa kartalta Juudan heimon alue.

• Jos sinä olisit ollut valitsijan paikalla, kenet Jaakobin 12 pojasta olisit valinnut Abrahamin siunauksen perijäksi ja
Jeesuksen esi-isäksi?

• Miten Juudan saama siunaus eroaa kahdesta edellisestä siunauksesta – mistä huomaamme, että tässä on kysymys
nimenomaan Abrahamin siunauksesta?

• Miksi sinut on valittu Jumalan lapseksi?
• Etsikää näistä jakeista mahdollisimman monta käsitettä, jotka esiintyvät Uudessa testamentissa Jeesuksen, Juudan

jälkeläisen, yhteydessä.

13–21 Sebulon, Isaskar, Dan, Gad, Asser, Naftali. Katsokaa Raamatusta alaviitteet ja nimien selitykset sekä kartalta näiden
heimojen asuma-alueet.

• Miettikää, mihin nämä ennustukset mahtaisivat viitata?
• Jakeessa 18 Jaakob esittää henkilökohtaisen uskontunnustuksensa: Herra, sinulta minä odotan pelastusta. Sana ”pe-

lastus” on sama kuin Jeesus-nimi hepreaksi (jeshua). Mitä vanha Jaakob tällä tunnustuksellaan tarkoittaa?
• Voitko sinä sanoa jakeen 18 uskontunnustuksen ajatellessasi omaasi ja sukulaistesi tulevaisuutta? Miksi voit, miksi et?

22–28 Joosef ja Benjamin. Vasta näissä jakeissa esiintyy siunaus-sana ensimmäistä kertaa (25). Katsokaa kartalta Efraimin,
Manassen ja Benjaminin heimojen asuma-alueet.

• Miten Jaakobin ennustus Joosefin tulevaisuudesta eroaa edellisistä ennustuksista (22–24a)?
• Mitä jakeet 24b-25 paljastavat meille kuolinvuoteellaan makaavan Jaakobin jumalasuhteesta?
• Mitä ovat siunaukset ylhäältä taivaasta ja alhaalta syvyydestä (25)?
• Mitä Jaakob oli oppinut siunauksesta pitkän elämänsä aikana (25–26)?
• Verratkaa sitä kuvaa, jonka olette saaneet Benjaminista, siihen kuvaan jonka jae 27 hänestä antaa.

29–33 Jaakobin kuolema. Muistakaa, että oltiin yhä Egyptissä, monen sadan kilometrin päässä Makpelan sukuhaudasta.
• Mitä osoittaa se, että Jaakob puhuu hautapaikastaan vielä kerran?
• Kuvaile yhdellä lauseella patriarkka Jaakobin elämää.

Kokoava kysymys
• Missä tässä luvussa on Jeesus?

Lopuksi: Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet; he olivat vain etäältä nähneet sen
ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. . . He odottivat parempaa, taivaallista
isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän Jumalakseen, sillä hän on heitä
varten jo rakentanut valmiin kaupungin (Hepr. 11:13–16).
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Taustaa: Joosef sai toden totta sulkea isänsä silmät, kuten Jumala oli Jaakobille luvannutkin. Huomatkaa, ettei Joosef ollut
saanut käydä luvatussa maassa yhtään kertaa sen jälkeen, kun oli joutunut sieltä lähtemään 17-vuotiaana nuorukaisena.

1–10. Yleensä heprealaisia ei balsamoitu; Jaakobin ja Joosefin kohdalla tehtiin poikkeus. Balsamointi kesti tavallisesti 70
päivää, mutta se saatettiin suorittaa lyhemmässäkin ajassa, vrt. jae 3. Katsokaa kartasta Gosenin ja Abel-Misraimin sekä
Abel-Misraimin ja Hebronin välinen matka.

• Miksi Raamattu kertoo vain Joosefin surusta, ei muiden veljien (1)?
• Mitkä seikat tekstissämme osoittavat, että Jaakobia arvostettiin Egyptissä?
• Mitä osoittaa se, että farao lupasi pääministerinsä ja tämän veljien poistua maasta?
• Miksi vaimoja ja lapsia ei päästetty mukaan (8)?

11–14
• Miettikää, miksi Jaakobille pidettiin ikään kuin kahdet hautajaiset: ensin Jordanin takana Abel-Misraimissa, sitten

Mamressa, Makpelan luolalla (jae 10 ja alaviite, sekä jae 13)?
• Jos egyptiläiset eivät tulleet Makpelan luolalle, niin mistä se ehkä johtui?
• Miten Jaakobin pojat löysivät sukuhautansa?
• Miettikää, miksi tähän hautaan ei tämän jälkeen haudattu enää yhtään patriarkkojen jälkeläistä?
• Kuvitelkaa, miltä Joosefista tuntui päästä käymään vielä kerran luvatussa maassa?

15–21
• Mikä sai veljet pelkäämään Joosefin kostoa (15)?
• Luuletteko, että Jaakob oli antanut tämän käskyn vai keksivätkö veljet sen omasta päästään? Perustelkaa kantanne

(16–17)?
• Miksi veljet eivät esittäneen anteeksipyyntöä omissa nimissään?
• Mitä Joosef itki (17b)?
• Mitä Joosefin kyynelet veljille viestittivät?
• Mitä veljet tarkoittivat pyynnöllään jakeessa 18b?
• Mitä jakeet 19–21 Joosefista osoittavat?
• Entä jos Joosef olisikin vastannut veljilleen: ”Ei se mitään” – mikä olisi ollut näiden sanojen vaikutus?
• Luuletteko, että veljet saivat tämän jälkeen jo lopultakin rauhan sydämeensä? Perustelkaa vastauksenne.
• Mitä veljet oppivat armosta tämän tapauksen kautta?

22–26. Joosef ei elänyt yhtä vanhaksi kuin isänsä (147 v.) tai isoisänsä (175 v.). Muutamat hänen veljistään olivat hengissä
hänen kuollessaan. Kuolemattomuus oli egyptiläisille pakkomielle. Mitä komeampi hauta ja mitä täydempi tavaraa, sen
parempi iankaikkisuus, niin uskoivat egyptiläiset – mutta niin ei uskonut Joosef.

• Luuletteko, että Joosef sai olla korkeassa asemassa Egyptissä vanhuuteensa asti? Perustelkaa mielipiteenne.
• Miten Joosef suhtautui omaan kuolemaansa?
• Miksei Joosef rakennuttanut itselleen hienoa hautaa ja kasannut sitä täyteen aarteita, kuten muut Egyptin ylhäiset

tekivät?
• Uusi testamentti arvioi Joosefin uskoa näin: Uskon kautta muistutti Joosef loppunsa lähetessä Israelin lasten lähdöstä

ja antoi määräyksen luistansa (11:22*). Miksi Heprealaiskirjeen kirjoittaja pitää nimenomaan tätä pyyntöä suurimpana
uskon osoituksena Joosefin elämässä?

Kokoavat kysymykset
• Missä suhteessa Joosef näyttäytyy tässä tekstissä Jeesuksen ennakkokuvana?
• Mitä on tärkein asia, jonka olet oppinut 1. Mooseksen kirjaa opiskellessasi?
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