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Hänen entinen 
isäntänsä Potifar  
oli lähettänyt 
syyttömän  
Joosefin  
vankilaan.   
Siellä  
Joosef oli  
kuuliainen  
ja avulias. 



Vankilan päällikkö 
uskoi vankilan elämän 
hoidon hänelle.   
Koska Jumala  
oli Joosefin  
kanssa,  
vankilasta  
tuli kaikille  
parempi  
paikka. 



Kuninkaan leipuri ja  
juomalaskija olivat  
vankilassa. 



“Miksi te olette niin 
murheellisia?” Joosef 
kysyi heiltä eräänä 
päivänä. 



“Kukaan ei osaa  
selittää uniamme,” 
miehet vastasivat  
huolestuneina. 



“Jumala osaa!” Joosef 
sanoi.  “Kertokaa  
minulle unenne.” 



“Sinun unesi merkitsee, että kolmen 
päivän kuluttua sinä palaat  
                 faaraon  
                 suosioon,”  
                 Joosef sanoi   
                 juomanlaskijalle. 



“Muista minua, ja pyydä faaraota 
vapauttamaan minut.” 



Leipurin uni oli huonoja uutisia.  
“Kolmen päivän kuluttua sinut   
                    surmataan,”  
                    Joosef  
                    sanoi.   
                    Molemmista  
                    unista  
                    tuli  
                    totta. 



Mutta juomanlaskija unohti 
Joosefin, kunnes eräänä  
 

 
 
 

                               päivänä  
                              faarao 
                              heräsi 

                                     huolissaan. 



“Näin unta,” hän huudahti.   
Kukaan hänen viisaista  

 
 
 
 

                                 miehistään 
                                 ei osannut 

 sitä selittää. 



Silloin juomalaskija muisti  
Joosefin vankilasta.  Hän 

  
 
 
 
 

kertoi siitä 
                                     faaraolle. 



Faarao kutsutti heti  
Joosefin luokseen.  “Sinun  
unesi on viesti Jumalalta,” 
Joosef sanoi kuninkaalle. 



“Egyptiin tulee seitsemän 
yltäkylläisyyden vuotta ja  
sitten seitsemän vuoden      
          nälänhätä.” 



“Nyt on  
varastoitava  
ruokaa  
seitsemän  
hyvän  
vuoden  
aikana,”  
Joosef  
neuvoi  
faaraota, … 



… “tai ihmiset  
kuolevat  
nälkään  
nälänhädän  
aikana.”   
“Jumala  
on sinun  
kanssasi,”  
faarao  
sanoi. 



“Sinä saat  
hallita  
Egyptissä,  
suoraan  
minun  
alaisenani.” 



Ensin tuli seitsemän runsauden 
vuotta.  Sitten seitsemän     
            nälkävuotta. 



Ruuasta oli pula kaikkialla paitsi 
Egyptissä, missä he olivat viisaasti 
varastoineet paljon ruokaa. 



Joosefin kaukaisessa kotimaassa 
Jaakobin perheellä oli kova nälkä. 



Ihmisiä tuli Egyptiin kaikista maista 
ostamaan viljaa. 



“Teidänkin on mentävä,” Jaakob käski     
         poikiaan, “tai me kaikki  
                         kuolemme  
                         nälkään.” 



Saavuttuaan Egyptiin veljekset  
valmistautuivat ruuan ostoon. 



Jaakobin pojat kumartuivat 
Egyptiä hallitsevan 
käskynhaltijan eteen. 



He eivät tunnistaneet 
Joosefia, veljeään.  Mutta 
Joosef tunsi heidät. 



Joosef muisti unet, jotka hän 
oli lapsena nähnyt.  Jumala 
oli kohottanut hänet 
  veljiensä yläpuolelle. 



Joosef oli viisas. Hän puhutteli 
heitä ankarasti ja piti veljensä  
Simeonin vankinaan. 



“Ottakaa ruokaa, palatkaa 
kotiin ja tulkaa sitten  
takaisin … 



… nuorimman veljenne kanssa,”  
hän määräsi. “Sitten tiedän,  
ettette ole vakoojia.” 



Veljekset ajattelivat, että 
Jumala ehkä rankaisi heitä siitä, 
että he olivat myyneet  
Joosefin orjaksi  
                    monta  

vuotta  
 
 sitten. 



Jaakob ja hänen poikansa olivat  
hämmennyksissään. 



“Rahamme palautettiin viljan 
mukana.  Ja hallitsija sanoi, 
että meidän on palattava 
Benjaminin kanssa.” 



Jaakob ei halunnut päästää 
Benjaminia lähtemään.  Mutta  
pian ruoka loppui. Veljien  
piti palata Egyptiin.   
             Benjamin lähti  
                   mukaan. 



Kun Joosef näki Benjaminin, 
hän käski palvelijoidensa 
valmistamaan juhlan. 



Veljet kutsuttiin juhlaan.  “Onko 
isänne vielä elossa ja terveenä?”  
Joosef kysyi.  Ehkä hän suunnitteli, 
miten voisi saada koko perheen  
                     yhteen. 



Joosef halusi myös  
tietää, katuivatko  
veljet todella  
monen vuoden  
takaista  
 
syntiään. Juhlan  
jälkeen hän  
syytti veljiään  
varkaudesta. 



“Rangaistukseksi otan  
Benjaminin orjakseni,”  
Joosef sanoi.   
“Herrani, ota  
minut hänen  
 
sijaansa,”  
Juuda pyysi. 



Joosef tiesi, että 
Juuda, joka oli 
ehdottanut  
Joosefin  
myymistä,  
 
oli todella  
muuttunut. 



           Silloin Joosef ei enää 
               pystynyt kätkemään  

rakkauttaan 
                           perhettään 
                          kohtaan, … 



              … ja lähetti kaikki 
              egyptiläiset pois. 

                        Sitten 
 hän alkoi 

                        itkeä.  



 “Minä olen veljenne Joosef,           
   jonka te myitte Egyptiin.”     
               Hämmästyneinä ja     
                           peloissaan   
                           veljekset  
                              eivät 
                              sanoneet 

                           mitään. 



Joosef 
rohkaisi 
veljiään. 



“Jumala teki minusta Egyptin 
hallitsijan  
 
 
 
jotta voisin  
pitää teidät  
hengissä  
nälänhädän keskellä. 



Menkää  
hakemaan isäni.   
Minä pidän  
teistä huolen.” 



Jaakob ja Joosef tapasivat 
taas Egyptissä  
 
 
 
ja koko perhe  
eli siellä rauhassa  
ja runsauden   
keskellä. 



Jumala pitää Joosefista huolen 
 

Tämä kertomus löytyy Raamatusta, 
  

I Ms. 39-45 

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”  
Ps. 119:130 



Loppu 



Tässä Raamatun kertomuksessa kerrotaan 
Jumalasta, joka on meidät luonut ja joka  

haluaa sinun tuntevan Hänet. 
Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, 
mitä Hän kutsuu synniksi.  Synnin rangaistus 
on kuolema, mutta Jumala rakastaa sinua niin 

paljon, että Hän lähetti ainoan poikansa, 
Jeesuksen, kuolemaan ristillä ja kärsimään 

rangaistuksen synneistämme.  Sitten Jeesus 
nousi kuolleista ja palasi kotiin taivaaseen!  
Jos uskot Jeesukseen ja pyydät Häneltä 

syntejäsi anteeksi, Hän tekee sen!  Hän tulee 
elämääsi nyt, ja sinä saat elää Hänen  

kanssaan ikuisesti. 



Jos uskot, että tämä on totta, sano 
Jumalalle näin: Rakas Jeesus.  Uskon että 
sinä olet Jumala ja tulit ihmiseksi, kuolit 
syntieni tähden ja nousit kuolleista. Tule 
elämääni ja anna minulle synnit anteeksi, 

jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin elää 
kanssasi iankaikkisesti.  Auta minua 

olemaan Sinulle kuuliainen ja elämään Sinun 
lapsenasi.  Aamen 

Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!  
Joh.3:16 
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