
Joosef Egyptissä (1.Moos. 39-41) 

PT: Jumala tietää tulevaisuuden 

johdanto: Jumala johdattanut elämän läpi 

 

1. Veljet olivat myyneet Joosefin karavaanareille 

- Veljet olivat kateellisia, halusivat päästä Joosefista eroon 

- Egyptissä Joosef myytiin faaraon hoviherralle, joka kohteli häntä hyvin 

> Jumala ei hylännyt Joosefia missään vaiheessa! 

 

2. Joosef joutuu vankilaan 

- Hoviherran vaimo houkutteli Joosefia tekemään väärin. 

? Rikkoiko Joosef Jumalan käskyjä vaimon houkutuksesta? Ei ”Kuinka minä siis 

voisin tehdä niin pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan?” (39:9) 

* Meitä houkutellaan koko ajan tekemään väärin ”Ei kukaan huomaa, kaikki 

muutkin tekee niin jne” > Jumala näkee kaiken! 

> Vaimo suuttui ja valehteli Joosefista > Joosef vankilaan 

? Hylkäsikö Jumala nyt Joosefin? Ei ”Herra piti Joosefista huolta vankilassakin” 

(39:21) 

 

3. Juomanlaskijan ja leipurin unet 

- Faaraon juomanlaskija ja leipuri rikkovat faaraota vastaan > joutuvat vankilaan 

? Ketä vastaan me olemme rikkoneet? Jumalaa. Minkä rangaistuksen saamme siitä? 

Ero Jumalasta 

- Juomanlaskija ja leipuri näkevät unet ja Joosef selittää unet ? Keneltä selitys 

tulee? ”Unien selitykset tulevat Jumalalta” (40:8) > Unet toteutuvat PT 

- Faarao vapauttaa juomanlaskijan, mutta rankaisee leipuria 

? Kuka voi meidät pelastaa? Jeesus 

 

4. Faaraon unet 

- Pari vuotta myöhemmin Faarao näkee kaksi unta, jotka jäävät vaivaamaan häntä 

> hän kutsuu luokseen enteidenselittäjät ja viisaat, mutta he eivät osanneet selittää 

unia > selitykset vain Jumalalta! 

- Juomanlaskija kertoo Joosefista ja hänet kutsutaan paikalle 

 

5. Joosef selittää unet 

- Jumala antoi Joosefille selityksen: Egyptissä tulee olemaan 7 hyvää vuotta, sen 

jälkeen 7 huonoa vuotta > nälänhätää ja kurjuutta > varoitus! 

* Jumala on luvannut pitää huolta vaikeissakin tilanteissa PT 

 

6. Joosef hallitsee Egyptiä 

- Joosef nimitetään käskynhaltijaksi 

- Hän saa valtaa ja rikkauksia, mutta on silti Jumalan palvelija 

- Joosef valvoo viljan talteen keruuta hyvinä vuosina ja sen jakamista huonoina 

* Jumala lähetti Joosefin vaikeiden tapahtumien kautta Egyptiin, ja hänen kauttaan 

pelasti monia ihmisiä kuolemasta nälkään PT 

? Oletko sinä joskus kiukutellut, kun tilanne näyttää huonolta? Miten siitä on 

selvitty?

 OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT: Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

 

 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

RAAMATTU 

 

       Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä Herra teki? toimi Joosefin kautta, antoi Joosefille viisautta Mitä tämä osoittaa hänestä? Jumala 

tietää tulevan, Hän antaa meille viisautta Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Luota Jumalaan, pysy 

nöyränä Hänelle Mitä voimme oppia synnistä ja sen seurauksista? Synti erottaa Jumalasta, rangaistus 

pahoista teoista Onko kertomuksessa vaikea kohta joka pitäisi selittää? käskynhaltia 

Totuuksia: Jumala tietää tulevan ja auttaa meitä selviämään vaikeistakin tilanteista 

 

Rm.3:23 Kaikki synt. 


