
Joosef vankilassa 1.Moos. 39,40 
Kuvat: http://www.freebibleimages.org/illustrations/  > Joseph put in prison 

 

Johdanto: kertausta, mitä on tapahtunut… 

*Jaakob, jolla 12 poikaa 

*Yksi jota, rakasti enemmän kuin muita: Joosef 

*Joosef sai isältään hienon puvun ja näki unia, jotka kertoivat, kuinka veljet ja isä ja äiti kumartavat häntä 

*Veljet kadehtivat ja vihaisia, myivät Joosefin Egyptiin orjaksi 

 

Kol. 3:23 (Näkyviin, yhteen ääneen) 

"Mitä teettekin." Kuuluuko siihen huoneen siivoaminen, roskien vienti tai jokin muu asia, mitä vanhempasi 

sanovat?  Mitä tarkoittaa "täydestä sydämestä"? Innokkaasti, mielellään, todella haluten tehdä, mitä on käs-

ketty. Jos sinua käsketään tekemään jotain, mistä et pidä, miten voit tehdä sen sydämestäsi? Jakeemme sa-

noo: "niin kuin tekisitte sen Herralle eikä ihmisille." Miten minä voin siivota huoneeni Herralle? Tai laittaa 

tiskit koneeseen Herralle? Nämä jakeet on kirjoitettu niille, jotka uskovat Jeesukseen. Jos sinä uskot Jeesuk-

seen, kuulut Jeesukselle ja Hän antaa sinulle halun elää Hänen tahtonsa mukaan. Kaikki, mitä teemme, mei-

dän tulisi tehdä Jeesukselle mieliksi. Kokeilepa sitä!  

 

Tänään tutkitaan, mitä Joosefin elämä opettaa meille tähän raamatunkohtaan liittyen. 

 

Kuva1 

Kamelikaravaani toi Joosefin Egyptiin, missä hänet myytiin – toistamiseen.  Faaraon, Egyptin hallitsijan hovi-

herra ja henkivartijain päällikkö Potifar, osti hänet orjakseen. Raamatussa ei kerrota, millaista työtä Joosef 

teki. Luultavasti se oli melko raskasta ja melko tylsää. Uusi orja joutui varmasti tekemään sellaiset työt, joita 

talossa kauemmin olleet orjat eivät halunneet tehdä.  

 

Miten arvelet Joosefin suhtautuneen työhönsä? Nuristen? Kapinamielellä? Ajatteliko Joosef: "Miksi minun 

on oltava orjana? Tämä on julmien veljien syytä! Jos olisin nyt kotona isän luona, minun ei tarvitsisi tehdä 

tätä inhottavaa työtä. Mitäpä tässä rehkimään sama se miten työ tulee tehdyksi. Eivät Potifarin asiat minua 

liikuta." Joosef ei suinkaan ajatellut näin. Raamatussa sanotaan, että Jumala oli Joosefin kanssa. Joosef teki 

työnsä sydämestään niin kuin Herralle tietäen, että Jumala oli hänen kanssaan. 

 

Kuva 3 

Joosef suoritti tehtävänsä huolella ja pian Potifar siirsi hänet tärkeämpiin tehtäviin. Joosefin asiat alkoivat 

luistaa hyvin. Potifar huomasi, että hän oli erilainen kuin muut orjat; Raamattu sanoo: 1. Moos. 39:3 (Näky-

viin, ääneen)  

 

Sinä, joka uskot Jeesukseen: huomaavatko sinun läheisesi ja ystäväsi, että Jumala on sinun kanssasi? Osoit-

taako sun elämäsi, että olet erilainen; näkyykö sinusta koulussa ja kotitöissä, että Jumala on kanssasi? Kyllä, 

kun teet kaiken sydämestäsi niin kuin Herralle. Kun äitisi seuraavan kerran pyytää sinua siivoamaan ja vie-

mään roskat sano mielessäsi: "En tee tätä vain äidin vuoksi, se on oikein, niin kuin Jumalakin tahtoo minun 

tekevän.” Huomaat, miten tämä ajatus auttaa sinua tekemään työsi sydämestäsi. Kun sä uskot Jeesukseen, 

Hän auttaa sinua ja antaa sinulle halun tehdä työsi iloisin mielin. Rukoile sitä, että muut huomaisivat Jumalan 

olevan kanssasi, niin kuin Potifar huomasi Herran olevan Joosefin kanssa.  
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Kuva 4 

Koska Joosef oli niin hyvä ja kuuliainen palvelija, Potifar ylensi hänet lopulta koko talonsa hoitajaksi. Joose-

fista tuli kaikkien muiden työntekijöiden päällikkö. Raamatussa sanotaan näin: 1. Moos. 39:5 (näkyviin, ää-

neen). Joosef sai osakseen ystävällistä kohtelua ja oli kaikkien suosiossa, sillä hän teki kaikki työnsä kunnolla. 

Herran siunauksen vuoksi Potifarkin menestyi. 

 

Kuva 5 

Joosef oli varsin komea nuorukainen, ja Potifarin vaimo huomasi sen. Hän seuraili Joosefia tämän työssä päi-

vittäin ja toivoi tämän kiinnittävän huomiota häneen. Potifarin vaimo halusi, että Joosef rakastaisi häntä ja 

sanoikin sen Joosefille. Potifarin vaimo houkutteli Joosefia tekemään väärin. Joosef kieltäytyi sanoen: 1. 

Moos. 39:8,9 

 

Miksi rakastaminen on väärin? Kyse ei ollut mistä tahansa rakastamisesta, vaan kyse oli siitä, että vaimo oli 

ilkeä ja hän halusi rakkautta muualta kuin omalta mieheltään; se on aikuisten synti. Mutta myös sinua ja 

minuakin houkutellaan koko ajan tekemään väärin ”Ei kukaan huomaa, kun lunttaat kokeissa, kaikki muutkin 

tekee niin.” ”Ei se haittaa, jos otat kaverilta pyyhekumin, sillä on niitä monta” > Jumala näkee kaiken! 

Mitä sinua on houkuteltu tekemään väärin? Lunttaaminen, varastaminen…? 

 

Joosef ei suostunut syntiin Potifarin vaimon kanssa. Hän sanoi, ettei hän voi rikkoa Jumalaa vastaan. Niin, 

kaikki pahan tekeminen on rikkomista Jumalaa vastaan, sen lisäksi että se on väärin toisille ihmisille.  Siksi 

synnin tekeminen on niin vakava asia! 

 

Kuva 6 

Potifarin vaimo ei jättänyt Joosefia rauhaan, vaikkei tämä kiinnittänyt häneen mitään huomiota.  

 

Kuva 8 

Eräänä päivänä vaimo oli yksin kotona ja Joosefilla oli asiaa taloon. Silloin vaimo lähestyi häntä, tarttui hänen 

viittaansakin ja vaati Joosefia olemaan kanssaan. Mitä Joosef teki?  

 

Kuva 9 

Heitti viittansa ja pakeni talosta jättäen raivostuneen naisen viitta kädessään taloon. Hän pakeni pois sen 

kiusauksen keskeltä – kiusauksen, tehdä syntiä. Kun sinä tiedät, mitä mieltä Jumala on jostain asiasta, niin 

tiedät kuinka silloin pitää toimia. Älä leiki kiusauksilla ja synnillä, vaan sano selkeä ei väärille asioille; silloin 

kun tiedät, että se mihin sinua yritetään houkutella, on väärin. Suojelet sillä itseäsi ja toisia. 

 

Kuva 10 

Joosefin paetessa Potifarin vaimo alkoi kirkua ja muutama palvelija ryntäsi sisään katsomaan, mikä oli hätänä. 

Vaimo syytti Joosefia, kuinka Joosef kävi häneen käsiksi ja vasta kun hän alkoi kirkua, Joosef juoksi pakoon.  

Oliko se totta? Ei. Tää vaimo valehteli Joosefista.  

 

Kuva 11 

Hän kertoi nämä valheet myös miehelleen, Potifarille ja näytti Joosefin viittaa. Sinuakin voidaan syyttää vää-

rin perustein. Pitäisikö silloin kostaa? Ei!!! Taistellaan kyllä oikeuden puolesta ja jätetään asia Jumalalle, että 

Jumala hoitaa asiat parhain päin. Potifar uskoi vaimoaan ja raivoistui. Hänellä oli syytä olla vihainen Joosefille 

- ja hän olikin. Mutta kysyttiinkö Joosefilta mitään? Raamattu ei ainakaan kerro siitä. Voi olla, että Joosef on 

yrittänyt kertoa totuuden, mutta häntä ei ole kuunneltu, kun hän on orja. 

 

 



Kuva 12 

Potifar pani Joosefin vankilaan. Potifar ei aikonut jakaa vaimoaan muiden kanssa, eikä kukaan kertonut hä-

nelle totuutta asiasta. Joosef olisi voinut ajatella, että Jumala kohteli häntä epäoikeudenmukaisesti. Hän oli 

ollut kuuliainen eikä ollut suostunut tekemään syntiä Potifarin vaimon kanssa, ja kuitenkin hän oli joutunut 

vankilaan. Oliko Jumala unohtanut hänet? Eikö Jumala rakastanutkaan häntä?  Kyllä, Jumala rakasti Joosefia 

yhä. Vaikka Hän salli Joosefin joutua vankilaan kärsimään rangaistusta sellaisesta, mitä hän ei ollut tehnyt.  

 

Jumala ei koskaan lakkaa rakastamasta ketään meistä, ei sinuakaan, olivatpa ongelmasi minkälaisia hyvänsä.  

 

Miten Joosef aikoi suhtautua uuteen tilanteeseensa? Maristen? Valittaen? Surkutellen itseään?  Mitä Raa-

matussa sanotaan? 1.Moos. 39:21 (näkyviin, ääneen) Varmaankin Joosef rukoili paljon. Hän tunsi, että Jumala 

oli läsnä ja luotti siihen, että Hän järjestäisi asiat. Joosef uskoi, että Jumala oli sallinut hänen joutua vankilaan 

jotain tiettyä tarkoitusta varten. Herra sallikin Joosefin päästä vanginvartijan suosioon, ja tämä alkoi antaa 

Joosefille tehtäviä. Miten arvelet Joosefin suorittaneen työnsä? "Sydämestään niin kuin Herralle." Joosef ei 

palvellut vain vanginvartijaa, vaan Jumalaa.  

 

Miten reagoit, kun kaikki tuntuu menevän pieleen, kun ihmiset ovat ilkeitä sinulle, kun sinulla on paljon on-

gelmia? Voitko silloin tehdä tehtäväsi iloiten? Se ei ole helppoa, se oikeastaan mahdotonta, itsessäsi. Mutta 

kun sinä turvaat Jeesukseen, Hän voi auttaa sinua tekemään tehtäväsi tai tottelemaan määräyksiä erilaisissa 

tilanteissa, iloiten. 

 

Kuva 1 kuvasarjasta: Dreams of the Baker and Cupbearer 

Eräänä päivänä Joosefin huostaan annettiin kaksi uutta vankia. Raamatussa kerrotaan faaraon vihastuneen 

heihin, muttei kerrota miksi. Toinen vangeista oli faaraon ylimmäinen leipoja ja toinen oli faaraon ylimmäinen 

juomanlaskija. Faaraolla oli leipojia ja juomalaskijoita muitakin, mutta nämä olivat heidän päälliköitään. Joo-

sef huolehti ja palveli näitä miehiä vankilassa. 

 

Kuva 2 

Eräänä aamuna Joosef tapasi juomanlaskijan ja leipurin alakuloisina.  Ja kyseli, että miksi te näytätte tänään 

noin onnettomilta. Molemmat olivat nähneet unen, joka vaivasi heitä eikä heillä ollut ketään, joka selittäisi 

ne. Joosef sanoi: ”unien selitykset tulee Jumalalta, mutta kertokaa kuitenkin unenne minulle” 

 

Kuva 3 

Juomanlaskija kertoi: 1. Moos. 40:9-11 (näkyviin, ääneen) 

 

Kuva 4 

Ja Joosef ymmärsi, mistä unessa oli kyse ja sanoi hänelle: 1. Moos. 40:12-13 (näkyviin, ääneen) Sen jälkeen 

Joosef vielä jatkoi: "Muista mainita faaraolle minusta ja pyydä häntä toimittamaan minut pois täältä. Minut 

on vasten tahtoani tuotu tähän maahan, enkä minä täällä ollessanikaan ole tehnyt mitään, mikä ansaitsisi 

vankilan." Lopultakin Joosefilla oli toivoa päästä vapaaksi, jos joku muu kuin Potifar voisi vapauttaa hänet. 

Faarao oli tietenkin paljon mahtavampi kuin Potifar, ja hän voisi vapauttaa Joosefin, jos vain tahtoisi.  

Kun ylileipuri kuuli, miten hyvin Joosef selitti juomanlaskijan unen, hän kertoi omansa.  


