
Joosef Egyptin hallitsijaksi

1. Moos. 41 

- Sinun parhaaksesi -16

Oli kulunut kaksi vuotta siitä, kun Joosef kertoi juomanlaskijan ja leipurin unien selitykset. Kun juomanlas-
kija eräänä aamuna tuli palvelemaan faraota, farao oli hyvin huolestunut. Hän oli nähnyt unta, joka teki 
hänet levottomaksi. Hän kutsui kaikki enteidenselittäjät ja Egyptin viisaat ja kertoi heille unensa: ”Minä 
näin unta, että seisoin Niilin rannalla. Silloin Niilistä nousi seitsemän lihavaa ja kaunista lehmää, ja ne jäivät 
syömään kaislikkoon. Mutta niiden jälkeen Niilistä nousi vielä seitsemän muuta lehmää, jotka olivat niin 
kurjia, rumia ja laihoja, etten ole sellaisia nähnyt koko Egyptin maassa. Nuo rumat ja laihat lehmät söivät 
ne seitsemän ensimmäistä, lihavaa lehmää. Mutta vaikka lihavat lehmät katosivat niiden suihin, ei mistään 
voinut huomata, että laihat olivat ahmineet ne sisäänsä, sillä ne näyttivät yhtä laihoilta ja rumilta kuin en-
nenkin. Siihen minä heräsin.” 1. Moos. 41:17–21 ”Sitten näin taas unta. Seitsemän täyteläistä ja kaunista 
tähkää kasvoi samassa korressa. Mutta niiden jälkeen puhkesi esiin seitsemän kuivettunutta, ohutta ja itä-
tuulen polttamaa tähkää. Ja nämä ohuet tähkät nielivät ne seitsemän kaunista tähkää.”1. Moos. 41:22-24

Enteidenselittäjä ja viisaat kuuntelivat huolestuneina faraon kertomusta, mutta eivät tienneet unien se-
litystä. Miksi he eivät voineet selittää unia? Unet olivat Jumalan viesti ja nämä enteidenselittäjät eivät 
tunteneet Jumalaa, vaan palvelivat epäjumalia. Kun juomanlaskija kuuli faraon unet, hän muisti Joosefin ja 
kertoi hänestä faraolle. Farao käski tuoda Joosefin eteensä. Lopultakin, vuosien jälkeen Joosef pääsi van-
kilasta. Hän olisi varmasti halunnut päästä jo aiemmin vapaaksi, mutta nyt vasta oli oikea, Jumalan tahdon 
mukainen, aika.

Sinustakin voi tuntua, että joudut elämään liian kauan joidenkin vaikeitten asioitten kanssa. Jumala kui-
tenkin toimii aina oikeaan aikaan myös sinun elämässäsi. Katsotaanpa, mitä hän lupaa meille: Room. 8:28 
Vaikka et ymmärrä, miksi joudut joskus sairastamaan pitkäänkin, miksi olet yksinäinen tai minkä takia si-
nua kohdellaan väärin ja epäoikeudenmukaisesti, muista, että kaikki on Jumalan käsissä. Hällä on tarkka ja 
hyvä suunnitelma elämällesi ja hän lupaa, että kaikki koituu sinun parhaaksesi.

Kun Joosef vapautettiin vankilasta, hänen partansa ja hiuksensa ajeltiin. Hän sai uudet vaatteet ja hänet 
vietiin faraon eteen. Farao kertoi, ettei kukaan osaa selittää hänen uniaan, mutta hän oli kuullut, että Joosef 
osaa selittää. Silloin Joosef sanoi ”Minä itse en pysty, mutta Jumala voi antaa faraolle suotuisan vastauk-
sen.” 1. Moos. 41:16 Joosef antoi kunnian Jumalalle. Hän ymmärsi, kuinka tärkeää on faraonkin tietää, että 
Jumala yksin antaa viisauden ja ymmärryksen. Kuultuaan unet, Joosef kertoi Jumalan näyttäneen faraolle, 
mitä Hän aikoo tehdä ja että molemmilla unilla on sama merkitys. Se, että unet näytettiin kaksi kertaa, tar-
koitti, että Jumala tulee tekemään kaiken pian. Ensin tulee seitsemän lihavaa eli yltäkylläistä vuotta koko 
Egyptissä, mutta sitten tulee seitsemän nälkävuotta. Nälänhätä ylettyy laajalle alueelle, se tulee olemaan 
tosi ankara ja silloin unohtuu kaikki yltäkylläisyys. Joosef kehotti faraon valitsemaan viisaan ja taitavan mie-
hen Egyptin käskynhaltijaksi johtamaan, että hyvien vuosien aikana saadaan koottua viljaa talteen, jotta 
pärjätään nälkävuodetkin.

Kenet farao valitsi? Hän sanoi Joosefia osoittaen: ”Voisimmeko löytää toista hänen veroistaan miestä! Hä-
nessä asuu Jumalan henki!” Joosefille hän sanoi: ”Koska Jumala on tämän kaiken sinulle ilmoittanut, ei voi 
olla toista niin viisasta ja taitavaa miestä kuin sinä. Sinä saat hallita minun valtakuntaani, ja koko kansani 
on totteleva sinun sanaasi. Vain valtaistuimeni tekee minut sinua korkeammaksi.” jakeet 38-41 Farao otti 
sormuksen sormestaan ja pani sen Joosefin sormeen. Se oli vallan merkki. Joosef puettiin hienoon pukuun, 
hän sai kaulaansa kultaketjun ja hän istui hevosten vetämiin vaunuihin. Farao käski palvelijoidensa huutaa 
Joosefin ajaessa vaunuissa, että kaikkien oli kumarrettava Joosefia. 

OPETUS

“Kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa.” 

Room. 8:28



Yhdessä hetkessä vankilassa viruvasta orjasta tuli koko Egyptin hallitsija. Joosef, joka oli nöyryytetty ja koh-
deltu pahoin, korotettiin korkeampaan asemaan kuin hän olisi uskaltanut koskaan uneksiakaan. Juuri tätä 
varten Jumala oli tuonut Joosefin Egyptiin ja kouluttanut vankilassa. Joosef rakasti Jumalaa, tahtoi toimia 
Hänen tahtonsa mukaisesti ja Jumalan siunasi Joosefin elämän. Tapahtui niin kuin Raamattu sanoo, toistapa 
perässä: Room. 8:28

Rakastatko sinä Jumalaa? Jos rakastat, haluat elää Hänen tahtonsa ja suunnitelmiensa mukaisesti. Aina 
ei ole helppoa, mutta Jeesus on kanssasi ja johdattaa sinut vaikeuksien kautta voittoon. Vaikeat asiatkin 
koituvat parhaaksesi. Jotta voit rakastaa Jumalaa, tarvitset itse ensin Jumalan rakkautta. Jos synti erottaa 
sinut vielä Jumalasta, mutta tahtoisit saada anteeksi ja elää Jeesuksen kanssa, voit rukoilla ja pyytää, että 
Jumala, anna syntini anteeksi Jeesuksen tähden. Tahdon elää kanssasi. Hän varmasti sinua kuulee ja siihen 
vastaan, Hän on luvannut niin. 

Seitsemän hyvän vuoden aikana Joosef keräsi kaikkea syötävää ja talletti sen kaupunkeihin. Hän varastoi vil-
jaa niin suunnattomat määrät, että lopulta sitä oli kuin hiekkaa meren rannalla eikä sen määrää enää voitu 
mitata. 1. Moos. 41:48,49 Jumala siunasi Joosefin työn. Hyvinä vuosina Joosef meni myös naimisiin ja sai 
kaksi poikaa. Sitten koitti nälkävuodet. Joosef avasi viljavarastot ja möi viljaa egyptiläisille muistakin maista 
tulleille nälkäisille ihmisille. Joosef sai kokea elämässään, mitä tarkoittaa Room. 8:28. Vaikeatkin asiat, mitä 
Joosef joutui käymään läpi, koitui hänen parhaakseen ja hänen kauttansa myös pelastukseksi monille, mo-
nille ihmisille; Egyptin kansalle ja naapurikansoillekin. 

Kaiken kivun ja kärsimyksenkin keskellä Jumala on hyvä. Voit aina luottaa Häneen, tuntui sinusta hyvältä tai 
pahalta. Hän siunaa sinua jo tässä elämässä, mutta vaikeuksien kautta hän valmistaa sinua taivasta varten. 
Jumala toimii parhaaksesi, että sinä pelastuisit, pääsisit taivaaseen. Siellä kaikki on hyvin, kaikki on parasta, 
parempaa kuin voit kuvitella, kaikille meille, jotka rakastamme Jumalaa. 

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 tai kuva johdannoksi ja lopetukseksi: pitkä naru, jossa solmuja ja päässä karkki
Aloitus: Mihinkähän tämä liittyy? Hmm. voihan elämässä olla monenlaisia solmuja ja lopulta jotain hyvää. 
Katsotaanpa, mitä Raamatusta tähän liittyen opimme.
Lopetus: Solmunaru muistuttaa, että vaikka olisi pitkään vaikeaa ja monenlaisia solmuja elämässäsi, 
lopulta saat nähdä, että kaikki vaikutti parhaaksesi.

Pohdintakysymyksiä: 
Oletko elänyt tai elätkö tällä hetkellä joidenkin vaikeiden asioiden kanssa. Onko sinusta tuntunut, että 
vaikeudet kestää liian pitkään? Mitä on tärkeä muistaa vaikeuksien keskellä, jotta jaksat eteenpäin? 

Rukousaiheita opetuksen pohjalta: 
Kiitä Jeesusta, että kaikki vaikeudetkin koituvat lopulta parhaaksesi. Pyydä voimia kestää vaikeuksien 
keskellä ja luottaa Jumalan huolenpitoon, hyvään tahtoon ja hyviin suunnitelmiin elämässäsi.


