
JOOSEF PALKITAAN, 1. Moos. 41:1-57, 42:6-26 

Kuvat: http://www.freebibleimages.org/illustrations/  > joseph: Pharaoh’s Dreams 

 

Johdanto:  

Viimeksi puhuttiin tästä lauseesta: Kol.3:23 (Näkyviin, ääneen). Me on puhuttu Joosefista, jolla oli tuo mieli, että 

halus teidän kaiken täydestä sydämestä Jumalalle, mutta hän joutui kärsimään ihan hirveästi. Kannattaako 

toimia niin kuin Jumala kehottaa, jos siitä seuraa paljon kärsimystä? 

Tuo raamatunkohta jatkuu näin: Kol. 3:24. (Näkyviin, ääneen), eli kertoo, miksi meidän tulisi tehdä kaikki niin 

kuin Herralle.  Saatte Herralta palkan.  

 

Mitä on palkka? Jotain, mitä saadaan tehdystä työstä. Mikäs on lahja? Ilmaista, minkä saat vain olemalla. 

Syntienanteeksiantamus ja pelastus, taivaaseen pääsy, on lahja, niitä et voi ansaita. Mutta Jumala kutsuu sua, 

joka uskot Häneen, myös palvelemaan Häntä ja toimimaan Hänelle kuuliaisesti., toisia palvellen. Jumala ei lupaa 

menestystä ja rahaa, vaikka joskus antaa sitäkin, Hän ei lupaa helppoa elämää, ei ainaista terveyttä ja iloa. Mutta 

hän siunaa sinua, antaa todellisen turvan, ilon ja rauhan, myös vaikeitten asioiden, pelkojen ja surujen keskelle, 

sekä iankaikkisen elämän taivaaseen; täydellisen ihanan paikan elää.  

 

Tutustaanpa tänään lisää, mitä Joosefin elämässä tapahtui; miten Jumala Joosefille antoi, kun hän oli kuuliainen 

Jumalalle. (Pikakertaus; mitä Joosefin elämässä oli tapahtunut) 

 

Kuva 2  

Juomanlaskija muisti Joosefin vasta kahden vuoden kuluttua! Silloin tapahtui jotain mikä virkisti hänen 

muistiaan. Kun juomanlaskija eräänä aamuna tuli palvelemaan faaraota, tämä oli hyvin huolestunut. Faarao oli 

nähnyt unta, joka teki hänet levottomaksi. Hän kutsui kaikki enteidenselittäjät ja Egyptin viisaat ja kertoi heille 

unensa: 

 

Kuva 5 

1. Moos. 41:17-21 

 

Kuva 6 

1. Moos. 41:22-24 Egyptin enteidenselittäjä ja viisaat miehet kuuntelivat huolestuneina faaraon kertomusta, 

mutta he eivät tienneet unien selitystä. Miksi he eivät voineet selittää unta? Se oli Jumalan viesti, ja nämä 

enteidenselittäjät eivät tunteneet Jumalaa vaan palvelivat Jumalan vihollista.  

 

Puhuuko Jumala tänään unien kautta? Voi puhua, mutta harvemmin, sillä meillä on Jumalan Sana, Raamattu, 

jonka kautta hän ennen kaikkea puhuu sinulle.  

 

Kuva 3  

Silloin ylimmäinen juomanlaskija muisti Joosefin! Hän sanoi faraolle näin: jae 9 (näkyviin)  

Oliko rikkomus, synti, että juomanlaskija unohti Joosefin? Kyllä, sillä juomanlaskija oli luvannut Joosefille puhua 

tämän puolesta, mutta oli pettänyt lupauksensa. Mutta nyt kun hän muisti sen syntinsä, hän tunnusti sen. On 

tärkeää, että tunnustamme syntimme. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon, eli anteeksiannon.  

 

Juomanlaskija kertoi faaraolle, kuinka hän ja ylileipuri näkivät vankilassa ollessaan unen, ja vankilassa ollut nuori 

mies selitti unet heille. Ja ne toteutuivat täsmälleen hänen selitystensä mukaan. Niinpä Faarao käski tuoda 

Joosefin eteensä.  

 

Kuva 4 

Lopultakin monen vuoden jälkeen Joosef pääsi vankilasta. Jumala ei tietenkään ollut unohtanut häntä niin kuin 

juomanlaskija. Hän oli rakastanut Joosefia ja huolehtinut hänestä koko ajan. Jumalan aikataulut ovat myös 

erilaiset kuin meidän. Joosefkin olisi halunnut päästä aiemmin pois vankilasta, mutta nyt vasta, oli oikea, 

Jumalan tahdon mukainen aika.   
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Joskus Jumala sallii sinunkin elämään epämukavia asioita, ja sinusta voi tuntua, että nyt on mennyt jo liian kauan 

näiden vaikeitten asioitten kanssa. Mutta Jumala toimii aina oikeaan aikaan, myös sun elämän asioiden suhteen.  

 

Kun Joosef vapautettiin vankilasta, hänen partansa ja hiuksensa ajeltiin, pääsi varmaan suihkuun ja sai uudet 

vaatteet ja vietiin faaraon eteen. Faarao kertoi, ettei kukaan osaa selittään hänen untaan, mutta hän on kuullut, 

että sinä, Joosef osaat selittää. 

 

Kuva 7 

Luetaanpa, mitä Joosef sanoi faaraolle: 1. Moos. 41:16 (näkyviin, ääneen). Oliko Joosefin pakko puhua faaraolle 

Jumalasta, kertoa, että Jumala voi antaa selityksen? Eikö hän olisi voinut vaan sanoa, joo, osaanhan minä 

selittää? Joosef antoi kaiken kunnian Jumalalle, jolle se se kunnia myös kuului. Joosef myös ymmärsi, että on 

tärkeää, että faaraokin tietää Jumalan olevan se, jolla on kaikki viisaus ja ymmärrys. Sillä faaraohan ei uskonut 

Jumalaan, vaan palvoi epäjumalia.  

 

Sinä, joka uskot Jeesukseen, annatko ääneen kiitoksen Jeesukselle, kun tekee jotain sinun elämässä? Kun saat 

rukousvastauksen jotain hyvää, kerrotko toisille, että se oli rukousvastaus, Jumala auttoi minua? Annatko 

kunnian Jumalalle vai pidätkö sen ylpeänä itselläsi; kyllähän minä osaan.  

 

Joosef ei ainoastaan palvellut faaraota, vaan hän palveli elävää Jumalaa. Faarao kertoi unensa Joosefille samalla 

tavalla, kuin hän oli kertonut ne Egyptin viisaille tietäjille. 

 

Kuva 5 ja 6 (uudestaan) tai kuvat 8,9 

Kuultuaan unet, Joosef kertoi, että Jumala itse on näyttänyt faaraolle, mitä Hän aikoo tehdä. Ja että molemmilla 

unilla on sama merkitys. Jumala on antanut faaraon nähdä nämä unet. Se, että unet näytettiin kaksi kertaa, 

tarkoitti, että Jumala tulee tekemään kaiken pian. (jae 32) 

 

Mikä oli unien selitys: ensin tulee seitsemän lihavaa vuotta, eli yltäkylläistä vuotta koko Egyptissä, Ruokaa riittää 

enemmän kuin jaksaa syödä. Mutta sitten tulee seitsemän nälkävuotta. Tuo nälänhätä ylettyy laajalle alueelle, 

se tulee olemaan tosi ankara ja silloin unohtuu kaikki se yltäkylläisyys mitä ekat seitsemän vuotta piti sisällään.   

 

Kuva 10 

Joosef antoi faaraolle neuvoja, kuinka nyt pitäis toimia, kun tällainen asia on tiedossa. Hän kehotti faaraon 

valitsemaan viisaan ja taitavan miehen Egyptin käskynhaltijaksi, joka johtaisi asioita niin, että ekan seitsemän 

vuoden aikana saadaan koottua viljaa talteen, että pärjätään ne seitsemän nälkävuottakin. Kuinka Joosef uskalsi 

antaa neuvoja suurelle ja mahtavalle faaraolle? Joosefhan oli orja, just vapautettu vankilasta… Joosef oli 

Jumalan asialla, Jumala oli antanut faaraon nähdä ne unet ja Jumala lähetti Joosefin faaraon luo. Eli Jumala antoi 

Joosefille rohkeuden ja viisauden puhua faaraolle.  

 

Silloin kun sinä Jeesuksen uskoen, teet sen, mitä Jumala haluaa sinun tekevän, kun todella palvelet Jumalaa, 

etkä vain ihmisiä, Hän antaa sinulle rohkeuden ja viisauden puhua.  

Kenetkä faarao valitsi käskynhaltijaksi, Egyptin valtiaaksi, heti faaraon jälkeen? 

 

Kuva 11 

Faarao sanoi Joosefia osoittaen: jakeet 38-41 

Kaikki näki, että Jumala oli Joosefin kanssa, Jumala antoi viisauden, rohkeuden, ihan kaiken Joosefille.  

 

Kuva 12 

Faarao otti sormuksen sormestaan ja pani sen Joosefin sormeen. Se oli vallan merkki. Joosef puettiin hienoon 

pukuun, jollaisia prinssit käyttivät. Hän sai kaulaansa kultaketjun ja istutti hänet hevosten vetämiin vaunuihin. 

Ja Faarao käski palvelijoidensa huutaa Joosefin ajaessa vaunuissa, että kaikkien oli kumarrettava Joosefia.  



 Yhdessä hetkessä vankilassa viruvasta orjasta oli tullut koko Egyptin valtias. Joosef, joka oli nöyryytetty ja 

kohdeltu pahoin, korotettiin korkeampaan asemaan kuin hän olisi uskaltanut koskaan uneksiakaan. Hänestä tuli 

osa hallitsija perhettä. 

 

Joosef turvasi Jumalaan, hän halusi toimia Jumalan tahdon mukaan ja Jumalan siunasi Joosefin elämän. Ei Joosef 

ollut täydellinen ihminen, vaan syntinen, niin kuin mekin, sinä ja minä. Joosefkin teki varmasti elämässään vääriä 

juttuja. Mutta hän turvasi silloinkin Jumalaan.  

 

Kun sä turvaat Jeesukseen ja haluat totella Jumalan tahtoa, Jumala siunaa sun elämän. Se ei aina tule olemaan 

helppo, mutta Jeesus on luvannut olla sinun kanssa joka hetki ja johdattaa sinut vaikeuksien kautta voittoon. 

 

Kuva Jeesuksesta ristillä 

• Moni asia Joosefissa muistuttaa meitä Jeesuksesta. 

• Joosef oli isänsä rakas poika – Jeesus taivaallisen Isän rakas poika 

• Joosef palveli orjana – Jeesus tuli ihmiseksi, otti orjan muodon, eli vaikka oli kaikkivaltias Jumala, hän tuli 

ihmiseksi, elämään tätä monin tavoin rajattua ihmiselämää ja tuli palvelemaan, kärsimään meidän 

rangaistuksen meidän puolesta. 

• Joosef joutui kärsimään syyttömästi – Jeesus joutui ristille kuolemaan syyttömästi 

• Joosef vapautettiin vankilasta ja korotettiin Egyptin hallitsijaksi - Jumala korotti Jeesuksen herättämällä 

Hänet kuolleista ja ottamalla Hänet ylös taivaaseen. Jeesus hallitsee kaikkea jo tänä päivänä, ja kerran 

Hän tulee takaisin niin, että kaikki näkee Jeesuksen olevan kuningasten kuningas.   

Fil.2:9,10,11 (näkyviin, ääneen) 

 

(YKSI VAPAAEHTOINEN) Jokainen ihminen, joka ei usko Jeesukseen, on synnin orja. (LAITA JÄTESÄKKI LAPSEN 

PÄÄLLE, ja TEIPPAA SYNTILAPPUJA häneen) Synti hallitsee ihmistä, se tuhoaa ihmisen elämää, aiheuttaa 

monenlaista harmia ja kipua. Siinä ei ole koskaan mitään hyvää. Mutta mitä tapahtuu, kun tule Jeesuksen luo ja 

tunnustat syntisi ja pyydät anteeksi? (LAITA VALKOINEN LAKANA LAPSEN PÄÄLLE) Jeesus puhdistaa sinut 

kaikesta synnistä, saat kaiken anteeksi. Kun Jumala katsoo sua, hän ei näe sussa niitä syntejä, vaan ne on 

anteeksiannettuja ja Jumala näkee sussa Jeesuksen puhtauden. Eli sä joka uskot Jeesuksen, sä olet puettu 

Jeesuksen puhtauteen tänäänkin; sä oot Jumalan lapsi, sun synnit on anteeksiannettu ja Jeesus hallitsee sun 

elämää. Jos sä et vielä usko Jeesukseen, mutta tahtoisit saada kaiken anteeksi ja tahtoisi antaa koko elämäsi 

Jeesukselle niin, että hän saa sua auttaa ja johdattaa, niin se on tänäänkin mahdollista. Voit rukoilla… Jeesus 

kuulee. OK! 

 

Kuva 13 

Takaisin Joosefiin. Voi olla, että egyptiläiset osoittivat kunnioitusta Joosefille siksi, että heidän käskettiin tehdä 

niin, mutta pian he varmaankin oppivat rakastamaan häntä, koska hän teki kaikki työnsä hyvin ja heidän 

hyväkseen.  Nimittäin Raamattu kertoo meille näin: 41:48,49 (näkyviin, ääneen) 

Ja Jumala siunasi Joosefin työn. Sitten koitti ne nälkävuodet. Ihmiset, jotka valittivat nälästä, ohjattiin Joosefin 

luo. Joosef avasi viljavarastot ja möi viljaa egyptiläisille. Mutta nälänhätä oli laajempi kuin pelkkä Egypti, joten 

muistakin maista ihmiset tulivat Joosefin tykö ostamaan viljaa.  

 

Kuva 1 (Joseph’f brothers visit Egypt – kuvasarjasta) 

Myös Joosefin isä, Jaakob kuuli, että Egyptistä saa viljaa ja lähetti poikansa, eli Joosefin veljet, muuta paitsi 

nuorimman, Benjaminin, ostamaan viljaa Egyptistä. Veljet, jotka olivat myyneet Joosefin orjaksi, eivät 

tunnistaneet Joosefia veljekseen, kun tulivat Egyptiin. He olivat nähneet hänet viimeksi 18-vuotiaana. Nyt hän 

oli 39-vuotias ja pukeutunut kuin egyptiläinen ja puhu Egyptin kieltä. Eihän heille voinut tulla mieleenkään, että 

Joosef voisi olla Egyptin valtias, he olettivat Joosefin jo kuolleen.  

 

He kumartuivat Joosefin edessä, niin kuin arvoisan hallitsijan edessä piti tehdä ja kutsuivat itseään Joosefin 

palvelijoiksi. Mitä tuttua tässä tilanteessa oli? Joosef muisti jotain nuoruudesta, mikä nyt oli käymässä toteen 

eli mitä? Joosef näki nuorena kaksi unta, mitkä ne olivat? Ja mitä ne unet kuvasivat? Jumala kertoi jo Joosefille, 



kun hän oli nuori, että koittaa päivä, jolloin veljet kumartavat häntä, ja palvelevat häntä. Nyt se oli 

toteutumassa. 

  

Miten Joosef suhtautui veljiinsä? Niihin, jotka olivat vihanneet häntä, meinanneet tappaa hänet, ja lopulta 

kuitenkin myyneet hänet orjaksi? Oliko hän katkera? Halusiko hän kostaa? Hänellä olisi ollut mahdollisuus, 

vaikka tappaa heidät.  Ei. Joosef ei ollut vihainen, ei katkera. Hän rakasti veljiään. Hän kuitenkin koetteli heitä, 

ennen kuin kertoi, kuka hän itse on, mutta koettelemisen takana ei ollut kostoajatukset, vaan hän halusi saada 

veljissä aikaa katumuksen. Että katuisivat sitä, mitä olivat Joosefille tehneet. Joosef jututti veljiään tiukkaan 

sävyyn ja syytti heitä vakoojiksi, Veljet vastasivat todella vilpittömästi ja rehellisesti: "Me olemme kaikki 

veljeksiä. Nuorin veljemme on kotona isänsä kanssa ja yhtä ei enää ole” Tarkoittivat sillä Joosefia. 

 

Joosef oli iloinen kuullessaan, että hänen isänsä elää vielä, ja että Benjamin oli kunnossa. Hän vaati, että "Jos 

haluatte todistaa, ettette ole vakoojia, niin lähteköön yksi teistä hakemaan nuorimman veljenne tänne. Muut 

jäävät siksi aikaa tänne vangeiksi. Jos tuotte nuorimman veljenne luokseni, silloin tiedän, ettette te ole 

vakoojia." Keskustelun päätteeksi Joosef määräsi veljensä vankilaan kolmeksi päiväksi miettimään asioita. 

 

Kuva6 

Päästettyään heidät vankilasta Joosef puhui heille ystävällisemmin. "Olen päättänyt, että yksi teistä jää tänne 

vangiksi ja te muut voitte palata kotiinne. Minä olen Jumalaa pelkääväinen mies", Joosef jatkoi. antaen veljien 

ymmärtää, että hän oli suopea heille, koska palveli Jumalaa. He eivät tietenkään olleet ansainneet sellaista 

ystävällisyyttä Joosefin puolelta. "Jos te olette rehellisiä miehiä, jääköön yksi teistä tänne vangiksi, ja muut 

menkööt koteihinsa perheittensä luokse. Kun tulette uudestaan, tuokaa nuorin veljenne mukananne. Siitä minä 

tiedän, ettette ole vakoojia, vaan rehellisiä miehiä, ettekä te ole kuoleman omat.” Vakoilijat rangaistiin 

kuolemalla, joten ei ole mikään ihme, että veljet olivat peloissaan. He puhuivat asiasta Joosefin edessä 

tietämättä, että tämä ymmärsi heidän kieltään! "Me olemme syylliset sen tähden, mitä teimme veljellemme 

Joosefille", he sanoivat. "Emme välittäneet hänen tuskastaan ja avunhuudoistaan ja siksi olemme joutuneet 

tällaiseen tilanteeseen."  

 

Kuva 8 

Kuullessaan miten veljet puhuivat siitä, kuinka he olivat myyneet Joosefin, kuinka he olivat joutuneet elämään 

syntinsä kanssa 20 vuotta, Joosefia alkoi itkettää. Hän kääntyi nopeasti selin veljiinsä, etteivät nämä näkisi 

hänen kyyneleitään. Joosefin veljillä oli paljon tunnustettavaa, ennen kuin he voisivat tietää saaneensa syntinsä 

anteeksi, ei vain Jumalalle vaan myös Joosefille. Joosef vangitutti Simeonin heidän nähtensä ja lähetti muut 

kotimatkalle.  

 

Kuva 12 

Kun veljet pysähtyivät matkalla, he huomasivat, että kaikki heidän maksamansa rahat olivat säkkien suulla. 

Nyt he olivat vielä enemmän ihmeissään, miksi heiltä ei otettukaan rahaa viljasta…  Joosef osoitti jälleen 

ystävällisyyttä veljilleen! Kaikkein arvokkainta Joosefille oli se, että hän näki veljensä ja kuuli isänsä ja 

Benjaminin voivan hyvin. Se oli hänelle tärkeämpää kuin, mitä faarao oli tehnyt hänen hyväkseen. Jumala on 

todella hyvä! Hän lupaa siunata niitä, jotka tottelevat Häntä (Joosua 1:8). Viikon päästä puhumme siitä, mitä 

tapahtui, kun veljet palasivat Egyptiin… 

Joosef sai kokea, kaiken kärsimyksen rinnalla, että Jumala on hyvä. Mietipä sinäkin, millä tavalla Jumala on ollut 

hyvä sinulle? Ja Kiitä Jumalaa niistä asioista. 

*Tiedän ja olen onnellinen, että välini Jumalan kanssa ovat kunnossa, syntini on anteeksiannettu. 

*Minulla on sisimmässäni rauha silloinkin, kun on vaikeaa. 

*Olen onnellinen, koska tiedän palvelevani Jumalaa. 

*Uskallan puhua niin kuin Jumala haluaa minun puhuvan 

*Olen onnellinen, koska tiedän Jumalan tekevän työtään minussa. (että minusta tulisi yhä enemmän sellainen 

kuin Jumala tahtoo) 

Rukoillaan, OK! 


