
Joosef orjana ja vankilassa

1. Moos. 39-40

- Tee, niin kuin Herralle -15

Kamelikaravaani toi Joosefin Egyptiin ja siellä hän joutui jälleen myytäväksi. Faaraon, Egyptin hallitsijan ho-
viherra ja henkivartijain päällikkö, Potifar, osti hänet orjakseen, joka tekee, mitä isäntä käskee. Luultavasti 
Joosef joutui tekemään raskasta ja tylsää työtä. Miten arvelet Joosefin suhtautuneen työhönsä? Nuristen? 
Kapinamielellä? Ajatteliko Joosef: ”Miksi minun on oltava orjana? Tämä on julmien veljien syytä! Jos olisin 
nyt kotona isäni luona, minun ei tarvitsisi tehdä tätä inhottavaa työtä.” Ei ajatellut. Vaikkei ollut ollenkaan 
mielekästä olla orja vieraalla maalla, hän luotti Jumalaan ja tahtoi tehdä tehtävänsä hyvin. Uskon, että Joo-
sef teki kaiken niin kuin Herralle, sillä Jumala oli hänen kanssaan. 

Siihen Jumala kutsuu minua ja sinuakin: Kol. 3:23 Nekin puuhat, jotka ei tunnu mukavalta. Kun tiedät, mitä 
Jumala tahtoo, etkö haluakin silloin toimia sen mukaisesti? Jotta voit tehdä kaiken sydämestäsi kuin Her-
ralle, sinun täytyy tuntea tämä Herra, eli Jeesus. (KÄYTÄ PERUSKUVIA) Raamatun kautta opit tuntemaan 
Hänet. Jeesus on ensin rakastanut sinua niin paljon, että kuoli puolestasi ristillä, jotta saat synnit anteeksi ja 
pelastut. Jeesuksen avulla ja rakkaudella voit tehdä tehtäväsi täydestä sydämestäsi Herralle. 

Joosef suoritti tehtävänsä huolella ja pian Potifar siirsi hänet tärkeämpiin tehtäviin. Potifar huomasi, että 
Joosef oli erilainen kuin toiset orjat, ”Herra oli Joosefin kanssa ja antoi Joosefin onnistua kaikissa toimis-
saan.” 1. Moos. 39:3 Mietipä, näkevätkö läheisesi ja ystäväsi, koulussa, kotona ja harrastuksissa, että Juma-
la on kanssasi ja Jeesus on Herrasi? Jeesus yksin voi vaikuttaa sinussa, että kiusaamisen sijasta kannustat 
kaveria. Varastamisen sijasta annat toiselle. Kun äitisi pyytää siivoamaan ja viemään roskat, et tee sitä vain 
äidin vuoksi, vaan koska Jumalakin tahtoo sinun tekevän sen. Ilman Jeesusta et voi mitään, mutta Hänen 
kanssaan voit kaiken, sillä Hän sinua vahvistaa. Rukoile, että elämästäsi voisi näkyä toisille, että Jeesuksen 
olevan kanssasi.

Koska Joosef teki tehtävänsä huolella, Potifar ylensi hänet lopulta koko taloutensa ja omaisuutensa hoita-
jaksi. Herran siunauksen vuoksi Potifarkin menestyi, mutta sitten tapahtui jotain ikävää. Joosef oli komea 
nuori mies ja Potifarin vaimo ihastui häneen. Hän halusi rakkautta muualta kuin omalta mieheltään ja hou-
kutteli Joosefia tekemään kanssaan väärin. Joosef tiesi Jumalan sanovan: ”älä tee aviorikosta”, eikä Joosef 
suostunut syntiin Potifarin vaimon kanssa. Eräänä päivänä Potifarin vaimo oli yksin kotona ja Joosef tuli 
tekemään työtään taloon. Silloin vaimo lähestyi Joosefia, tarttui hänen pukuunsa ja vaati Joosefia olemaan 
kanssaan. Joosef heitti pukunsa ja pakeni talosta jättäen raivostuneen naisen taloon. Hän pakeni pois kiu-
sauksen keskeltä – kiusauksen, tehdä syntiä.

Mekin kohtaamme kiusauksia toimia vastoin Jumalan tahtoa. Älä leiki kiusauksilla ja synnillä, vaan sano 
selkeä ”ei” kiusauksille toimia väärin; suojelet sillä itseäsi ja toisia. Jumala sanoo esimerkiksi: ”Älä varasta” 
– jos olet tilanteessa, missä tulee kiusaus varastaa, lähde pois. ”Älä sano väärää todistusta lähimmäises-
täsi” – sen sijaan että puhuisit valhetta ja pahaa, puhu hyvää. Pyydä Jeesukselta apua, että voit paeta pois 
kiusausten keskeltä. Kun ymmärrät rikkoneesi Jumalan käskyä, tunnusta ja pyydä anteeksi, rukoile voimaa, 
että voisit toimia toisin. Sillä on siunaus elämääsi. 

Joosefin paetessa Potifarin vaimo alkoi kirkua ja kertoi paikalle saapuneille palvelijoille, että Joosef kävi 
häneen käsiksi. Vaimo valehteli ja kertoi valheet myös miehelleen Potifarille. Potifar uskoi vaimoaan ja rai-
vostui. Kysyttiinkö Joosefilta mitään? En tiedä, mutta voi olla, että Joosef ehkä yritti kertoa totuuden, mutta 
häntä ei kuunneltu, koska hän oli orja. Sinuakin voidaan syyttää väärin perustein. Pitäisikö silloin kostaa? Ei! 
Toimitaan oikeuden puolesta ja jätetään asiat Jumalalle, että Hän hoitaa ne parhain päin.

OPETUS

“Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä, 

niin kuin tekisitte sen Herralle ettekä ihmisille.” Kol. 3:23



Joosef pantiin vankilaan. Vaikka Joosef joutui kärsimään syyttömästi, Jumala oli hänen kanssaan. ”Herra 
piti Joosefista huolta vankilassakin ja oli hänen kanssaan, niin että hän saavutti vankilan päällikön suosion.” 
1.Moos. 39:21. Vankilan päällikkö antoi Joosefille tehtäviä vankilassa. Miten arvelet Joosefin suorittaneen 
työnsä vankilassa? Uskon, että ”täydestä sydämestään niin kuin Herralle.” Joosef ei palvellut vain vangin-
vartijaa, vaan Jumalaa.

Miten sinä reagoit, kun kaikki tuntuu menevän pieleen; ihmiset ovat ilkeitä, sinulla on vaikeuksia tai joudut 
kärsimään syyttömästi? Voitko tehdä tehtäväsi iloiten? Se ei ole helppoa, se on mahdotonta itsellesi, mutta 
Jeesus on apusi. Mikäs hänen tahtonsa olikaan?  Kol. 3:23  Jeesus auttaa!

Joosefin huostaan annettiin kaksi uutta vankia; ylileipuri ja ylijuomanlaskija. Eräänä aamuna hän tapasi 
heidät alkuloisina. Molemmat olivat nähneet unen, joka vaivasi heitä eikä heillä ollut ketään, joka selittäisi 
heidän unensa. Joosef sanoi: ”unien selitykset tulee Jumalalta, mutta kertokaa kuitenkin unenne minulle”. 
Juomanlaskija ja leipuri kertoivat unensa kolmehaaraisesta viiniköynnöksestä ja faraolle vietävästä rypäle-
mehusta ja maljasta sekä kolmesta faraolle menevästä leipäkorista, joista linnut söivät leivät. Jumala auttoi 
Joosefia ymmärtämään ne. Unet kertoivat, että kolmen päivän päästä farao palauttaa juomanlaskijan takai-
sin työhönsä, mutta leipuri tapetaan. Toden totta tapahtui, juuri niin kuin Jumala oli Joosefin kautta kerto-
nut. Joosef pyysi, että juomanlaskija vapauduttuaan vankilasta kertoisi Joosefista faraolle ja auttaisi hänet 
pois vankilasta. Juomanlaskija kuitenkin unohti Joosefin. Se oli varmasti pettymys, mutta Joosef uskollisesti 
jatkoi työtään vankilassa ja Jumala oli edelleen hänen kanssaan.

Vaikka Joosefin elämä ei ollut helppoa, hän tunsi Jumalan, joka oli hänen kanssaan koko ajan. Jumalan avul-
la hän jaksoi eteenpäin ja pystyi toimimaan Jumalan sanan ohjeen mukaan: Kol. 3:23 

Pyydä sinäkin Jeesusta olemaan kanssasi ja auttamaan sinua elämään elämäsi iloiset sekä vaikeat ajat ja 
tilanteet täydestä sydämestä Herralle. 

MUUTA
Havaintovälineet:
Käytä flanelloja tai etsi kuvat esim. www.freebibleimages.org -sivustolta. 
Muita kuvia/esineitä voit käyttää sen mukaan, kun itseltäsi löytyy tai on mahdollista hankkia. 
Peruskuvat tulostettavissa www.ilosanomalapsille.net -sivustolta. 

Raamatunlause: 
Tulosta erilliselle paperille tai PowerPointteja käyttäessä laita vaikka omalle dialle, jotta se on lasten 
kanssa luettavissa yhdessä aina, kun se opetuksessa mainitaan - jotta se jäisi lasten mieleen. 

Esine/kuva johdannoksi ja lopetukseksi: siivousvälinepussi: harja, roskapusseja, luuttu, pölyhuiska tms.
Aloitus: Hetkonen, mitäs näillä tehdään? En mä ainakaan haluaa siivota. Mä haluan jotain kivaa ja mu-
kavaa. Voiskohan se olla näillä työvälineillä mahdollista. Mitähän Jeesus tahtoo meidän tänään oppivan?
Lopetus: Siivousvälinepussi muistuttaa, kuinka Jeesus tahtoo meidän tekevän kaiken, mitä ikinä tehdään, 
myös tylsät ja epämielyttävät asiat, täydestä sydämestämme Hänelle, eikä ihmisille.

Pohdintakysymyksiä: 
Missä asioissa tarvitset Jeesukselta apua, että voisit toimia Hänen tahtonsa mukaisesti? 
Mitä voit tehdä silloin, kun joudut kiusaukseen toimia vastoin Jeesuksen tahtoa?  

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta, että Hän on sinun kanssasi joka hetki ja apusi kiusauksissa ja vaikeuksissa. 
Pyydä apua, että voit tehdä kaiken niin kuin Jeesukselle, toimia Hänen tahtonsa mukaan. 
Rukoile, että toisetkin voisivat nähdä elämäsi kautta, kuinka Jeesus on kanssasi.


