
Kertauskisa – Joosef palkitaan 
 

1. Faaraon juomanlaskija unohti Joosefin kahdeksi vuodeksi. Mikä tapaus toi Joosefin hänen mieleensä? 

(Faarao näki unia, joita kukaan ei kyennyt selittämään hänelle.) 

2. Millaisia unia faarao näki? (Niilinvirrasta nousi seitsemän kaunista ja lihavaa lehmää, ja niiden jälkeen 

seitsemän rumaa ja laihaa lehmää, jotka söivät ne kauniit ja lihavat lehmät. Yhdessä korressa kasvoi 

seitsemän kaunista tähkäpäätä. Niiden jälkeen tuli seitsemän kelvotonta tähkäpäätä, jotka söivät 

hyvät tähkäpäät.) 

3. Miksi egyptiläiset viisaat, enteidenselittäjät ja tietäjät eivät pystyneet selittämään faaraon unia? (Se 

oli Jumalan viesti, ja nämä enteidenselittäjät eivät tunteneet Jumalaa vaan palvelivat Jumalan 

vihollista.) 

4. Mitä Joosef vastasi, kun faarao sanoi hänelle: "Minä olen kuullut, että sinä osaat selittää unia."? (En 

minä, vaan Jumala antaa unille selityksen.) 

5. Mitä Joosef kertoi unien merkitsevän? (Jumala halusi ilmoittaa, että Egyptissä oli oleva ensin 

seitsemän viljavaa vuotta ja sitten seitsemän nälkävuotta.) 

6. Joosef antoi faaraolle neuvon, millaisen? (Faaraon tuli asettaa luotettava mies huolehtimaan siitä, 

että viljaa varastoitaisiin hyvinä vuosina. Silloin egyptiläiset eivät kuolisi nälkään huonoina vuosina.) 

7.  Mitä faarao teki kuultuaan tämän? (Hän asetti Joosefin hallitsemaan egyptiä, kakkosmieheksi ja 

vastaamaan siitä, että viljaa varastoidaan nälänhädän varalta.) 

8.  Mitkä asiat Joosefin elämässä muistuttaa Jeesusta? (Joosef oli isänsä rakas poika, Joosef palveli 

orjana, Joosef joutui kärsimään syyttömästi, Joosef joutui kärsimään syyttömästi) 

9. Ketä Joosefin tuttuja tuli ostamaan nälkävuosina viljaa Egyptistä? (Joosefin veljet) 

10. Veljet eivät tunteneet Joosefia. Miten Joosef kohteli heitä? (Hän väitti heitä vakoojiksi.) 

11. Miksi veljet peljästyivät Joosefin väitettä? (Vakoilusta seurasi kuolemanrangaistus.) 

12. Miksi veljet arvelivat joutuneensa tähän ahdinkoon? (Heillä oli huono omatunto siitä, mitä he olivat 

tehneet Joosefille ja he ajattelivat saavansa nyt rangaistuksen.) 

13. Miten Joosef vaati heitä osoittamaan, että he eivät olleet vakoojia? (Heidän oli tuotava nuorin 

veljensä Egyptiin.) 

14. Minkä ystävällisen teon Joosef teki veljilleen, ennen kuin nämä lähtivät kotimatkalle? (Hän käski 

panna heidän viljasta maksamansa rahat takaisin veljien viljasäkkeihin.)’ 

15. Millä tavoin Jumala tahtoo siunata sinua? (todellinen ilo ja rauha, vaikeuksien keskellä, antaa 

apunsa ja kaiken mitä tarvitset elämääsi, pitää huolta) 

 


