
Joosef: Egyptin vankilassa (1.Moos.39-40) 

PT: Jumala ei unohda sinua 

Johdanto: Tapasin tutun, mutta en muistanut kuka hän oli, en kysynyt. Juteltiin. 

 

0. Kertaus: Joosef sai unia, että hänestä tulisi mahtava mies 

- Isä antoi Joosefille kauniin puvun, veljet olivat kateellisia 

- Veljet möivät Joosefin kamelikaravaanille. Jumala ei ollut unohtanut! PT 

 

1. Joosef myydään orjaksi Potifarille 

- Potifar huomaa Joosefin taitavaksi ja antaa kaiken hänen hallintaansa 

? Miten Joosef toimii orjana? > Hyvin vai huonosti? 

? Miten sinun pitäisi toimia toisia ihmisiä kohtaan? 

 

2. Potifarin vaimo lavastaa Joosefin syylliseksi 
- Vaimo houkuttelee Joosefin pettämään isäntänsä Potifarin, joka luotti Joosefiin 

- Vaimo riistää Joosefin puvun ja väittää Joosefin hyökänneen hänen kimppuun 

? Kun sinua houkutellaan tekemään väärin, miten toimit? 

* Kukaan ihminen ei kestä kaikkia houkutuksia, vaan tekee väärin eli syntiä 

* Kaikki väärintekijät ansaitsevat rangaistuksen. 

 

3. Joosef laitetaan vankilaan 

- Joosef oli syytön 

? Kuka muu tuomittiin syyttömänä? > Jeesus 

* Jeesus oli syytön ja hän kärsi minun ja sinun rangaistuksen, ettei meitä laiteta 

ikuiseen vankilaan 

? Muistiko Joosef hänen saamat unensa siitä, että hänestä tulisi suurmies? PT 

* Jumalan suunnitelmiin voi olla joskus vaikea luottaa, mutta Jumala tietää kaiken! 

- Joosef toimii hyvin ja saa vankilanjohtajan suosion 

 

4. Faraon juomanlaskija ja leipuri joutuvat vankilaan 

- Joosef huolehtii heistä 

 

5. Juoman laskija ja leipuri näkevät unet 

- Joosef kysyy heiltä:  Miksi te näytätte tänään niin onnettomilta?"  

- "Olemme nähneet unta, eikä täällä ole ketään, joka selittäisi unemme."  

? Mitä Joosef vastaa? > Kyllä Minä selitän vai voi harmi, itkekää sitä sitten.. 

- Joosef sanoi: "Unien selitykset tulevat Jumalalta, mutta kertokaa kuitenkin 

unenne minulle."  

* Jumala on kaiken antaja, mutta Hän haluaa käyttää meitä välittäjänä > Lähetys!!  

 

6. Joosef selittää Jumalan avulla heidän unensa 

- Juomanlaskija näki unta 3 viinitertusta ja faraosta. Leipuri 3 leipäkorista ja linnuista 

- Älä unohda minua, kun sinun käy hyvin -- puhu minusta faraolle ja auta 

- Unet toteutuvat, kuten Joosef oli selittänyt 

? Miten juomanlaskijan kävi, muistiko hän puhua faraolle Joosefista? 

 

7. Juomanlaskija unohtaa Joosefin. 

- Menee kaksi vuotta vankilassa PT 

? Onko kaksi vuotta pitkä aika?  Miten vanha sinä olet kahden vuoden päästä? 

*Jumala ei koskaan unohda sinua! 

 

Muistolause: 

Jer.49:15-16         

Minä en sinua unohda. Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt – Jumala. 

KERTAUS ja sovellus:  
 

OHJEET 
1.2.3..Pääkohdat 

? Esitä kysymys  

> ”Siitä seuraa” 

* Sovellus elämään 

PT: Toista päätotuus 

Kerro opetuksessa: 

 

 

 

 

 RAAMATTU 

 

 

 

 

      Olemme kaikki 

syntisiä. 

 

 

† Jeesus nousi 

kuolleista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmiyhteinen 

Jumala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Kysymyksiä: 

?

Rm.3:23 Kaikki synt. 



Egyptin vankilassa (1.Moos.39-40)              PT: Jumala ei unohda sinua. 

Mitä Herra teki? Kuljetti Joosefin suunnitelmissaan vaikeuksien kautta. Antoi selityksen unille.  Mitä 

tämä osoittaa hänestä? Herra näkee pidemmälle. Hänen suunnitelmansa ovat hyvät. Hän tietää kaiken. 

Mitä voimme oppia päähenkilöstä? Joosef luotti Jumalaan vaikeuksienkin keskellä. Mitä voimme oppia 

synnistä ja sen seurauksista? Synti viekoittelee unohtamaan Jumalan asian. Onko kertomuksessa vaikea 

kohta joka pitäisi selittää?          Totuuksia: Jumala tietää salaisuudet. Jumalan suunnitelmiin voi luottaa. 

Jumalan mielen mukaan toimimalla menestyy.  
1.Moos.39-40 1. Joosef Potifarin talossa  Joosef vietiin Egyptiin, ja egyptiläinen Potifar, faraon hoviherra ja 

henkivartijain päällikkö, osti hänet ismaelilaisilta, jotka olivat hänet sinne tuoneet. 2. Herra oli Joosefin kanssa, ja 

siksi hänellä oli aina onni mukanaan. Hän asui egyptiläisen isäntänsä talossa, 3. ja isäntä huomasi, että Herra oli 

Joosefin kanssa ja antoi Joosefin onnistua kaikissa toimissaan. 4. Joosef pääsi Potifarin suosioon ja palveli häntä niin 

hyvin, että Potifar asetti hänet taloutensa hoitajaksi ja uskoi hänen haltuunsa koko omaisuutensa. 5. Kun Potifar oli 

määrännyt Joosefin taloutensa ja kaiken omaisuutensa hoitajaksi, Herra siunasi hänen taloaan Joosefin tähden. Ja 

Herran siunaus näkyi kaikessa, mitä Potifarilla oli, niin kotona kuin tiluksilla. 6. Sen tähden Potifar jätti Joosefin 

hoitoon koko omaisuutensa eikä itse huolehtinut muusta kuin mitä hän söi. Joosef oli kaunis vartaloltaan ja 

kasvoiltaan. 7. Niinpä jonkin ajan kuluttua isännän vaimo iski silmänsä Joosefiin ja sanoi: "Makaa minun kanssani." 

8. Mutta Joosef kieltäytyi ja sanoi isäntänsä vaimolle: "Isäntäni ei enää välitä itse huolehtia mistään, hän on uskonut 

minun hoitooni kaiken omaisuutensa.  9. Minulla on tässä talossa yhtä paljon valtaa kuin hänelläkin, eikä hän ole 

kieltänyt minulta mitään paitsi sinut, koska olet hänen vaimonsa. Kuinka minä siis voisin tehdä niin pahan teon ja 

rikkoa Jumalaa vastaan?" 10. Ja vaikka nainen päivästä toiseen houkutteli Joosefia, Joosef ei suostunut makaamaan 

eikä olemaan hänen kanssaan. 11. Eräänä päivänä, kun Joosef taas tuli taloon tekemään työtään eikä ketään talon-

väkeen kuuluvaa ollut paikalla,  12. nainen tarttui Joosefin vaatteeseen ja sanoi: "Tule makaamaan kanssani." Silloin 

Joosef pakeni ulos, mutta hänen pukunsa jäi naisen käsiin. 13. Kun nainen näki, että Joosef oli jättänyt pukunsa 

hänen käsiinsä ja paennut, 14. hän huusi talonsa palvelijoita ja sanoi: "Katsokaa! Potifar on tuonut tänne heprealaisen 

miehen, joka nyt pitää meitä pilkkanaan. Hän tuli minun luokseni ja halusi maata kanssani, mutta minä huusin kovaa, 

15. ja kun hän kuuli minun kirkaisevan ja alkavan huutaa, hän jätti pukunsa tähän ja juoksi pakoon." 16. Nainen piti 

Joosefin puvun siihen asti, kun hänen miehensä palasi kotiin. 17. Hän kertoi miehelleen samat asiat: "Tuo 

heprealainen orja, jonka olet tuonut meille, tuli minun luokseni häpäistäkseen minut, 18. mutta kun minä kirkaisin ja 

rupesin huutamaan, hän jätti pukunsa minun viereeni ja juoksi pakoon."  19. Kun isäntä kuuli vaimonsa kertovan, 

mitä orja oli tehnyt, hän raivostui. 20. Hän otti Joosefin kiinni ja pani hänet vankilaan, paikkaan, jossa kuninkaan 

vankeja säilytettiin.  21. Joosef vankilassa Herra piti Joosefista huolta vankilassakin ja oli hänen kanssaan, niin että 

hän saavutti vankilan päällikön suosion. 22. Päällikkö uskoi Joosefin valvontaan vankilan muut vangit, ja Joosef 

huolehti kaikesta, mitä siellä tehtiin. 23. Eikä vankilan päällikkö lainkaan valvonut Joosefin toimia, koska Joosef 

Herran avulla suoritti ne hyvin. Herra antoi Joosefin onnistua kaikessa.  1. Jonkin ajan kuluttua tapahtui, että 

faraon, Egyptin kuninkaan, juomanlaskija ja leipuri rikkoivat herraansa vastaan. 2. Silloin farao vihastui näihin 

kahteen hoviherraansa, ylijuomanlaskijaan ja ylileipuriin, 3. ja toimitti heidät henkivartijain päällikön vartioitaviksi, 

samaan vankilaan jossa Joosefkin oli. 4. Henkivartijain päällikkö määräsi Joosefin huolehtimaan heistä ja palve-

lemaan heitä. Niin he olivat jonkin aikaa vankeudessa. 5. Joosef selittää juomanlaskijan ja leipurin unet  

Vankilassa ollessaan Egyptin kuninkaan juomanlaskija ja leipuri näkivät molemmat samana yönä unta. Kumpikin 

näki eri unen, joka vaati oman selityksensä. 6. Kun Joosef aamulla tuli heidän luokseen, hän tapasi heidät alaku-

loisina. 7. Hän kysyi näiltä faraon hovimiehiltä, jotka olivat vankeina hänen kanssaan hänen isäntänsä talossa: "Miksi 

te näytätte tänään niin onnettomilta?" 8. He vastasivat: "Olemme nähneet unta, eikä täällä ole ketään, joka selittäisi 

unemme." Joosef sanoi: "Unien selitykset tulevat Jumalalta, mutta kertokaa kuitenkin unenne minulle." 9. Ylijuo-

manlaskija kertoi unensa Joosefille sanoen: "Näin unta, että edessäni oli viiniköynnös 10. ja viiniköynnöksessä oli 

kolme haaraa. Tuskin se oli puhjennut lehteen, kun se jo kukki, ja rypäleet kypsyivät sen tertuissa. 11. Minulla oli 

kädessäni faraon malja, ja minä otin rypäleitä, puristin niiden mehun faraon maljaan ja annoin maljan faraon käteen." 

12. Joosef sanoi hänelle: "Tämä on unesi selitys. Nuo kolme haaraa tarkoittavat kolmea päivää. 13. Kolmen päivän 

kuluttua farao ylentää sinut ja palauttaa sinut entiseen asemaasi, ja sinä saat antaa maljan faraon käteen niin kuin 

ennenkin, kun olit hänen juomanlaskijansa. 14. Älä unohda minua, kun sinun käy hyvin, vaan tee minulle palvelus: 

puhu minusta faraolle ja auta minut pois tästä talosta. 15. Minut on näet ryöstetty tänne heprealaisten maasta, enkä 

ole täälläkään tehnyt mitään pahaa. Silti minut on heitetty tähän vankityrmään."  16. Kun ylileipuri kuuli, miten 

hyvin Joosef selitti unen, hän sanoi: "Minun uneni oli tällainen. Minulla oli pääni päällä kolme korillista vehnäleipiä. 

17. Ylimmässä korissa oli kaikenlaisia leivonnaisia faraolle syötäväksi, mutta linnut söivät ne korista pääni päältä."  

18. Joosef sanoi: "Tämä on unesi selitys. Nuo kolme koria tarkoittavat kolmea päivää. 19. Kolmen päivän kuluttua 

farao ylentää sinutkin: hän ripustaa sinut hirsipuuhun, ja linnut syövät sinun lihasi."  20. Kolmantena päivänä faraolla 

oli syntymäpäivä, ja hän järjesti pidot koko hovinsa väelle. Hän ylensi ylijuomanlaskijan ja ylileipurin hovinsa 

nähden:  21. hän palautti ylijuomanlaskijan entiseen asemaansa, niin että tämä sai taas antaa maljan faraon käteen, 

22. mutta ylileipurin hän hirtätti - juuri niin kuin Joosef oli selittänyt heidän unensa. 23. Mutta ylijuomanlaskija ei 

muistanut Joosefia, vaan unohti hänet. 


