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JOOSEF  SELITTÄÄ  FARAON  UNET

Kuva © taidegraafikko Kimmo Pälikkö

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Missä kertomus tapahtui Egyptissä 

b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin
Oli kulunut 13 vuotta siitä, kun Joosef oli myyty orjaksi. Nyt hän oli 30-
vuotias.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Farao ja hänen ylimmäinen juomanlaskijansa
Joosef
Kertomuksessa mainitaan myös Joosefin vaimo; Aasenat sekä heidän 
poikansa Manasse ja Efraim.

d) Vieraat termit
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2. Itse kertomus Raamatusta
1. Moos. 41: 1 – 52

Farao näkee kummalliset unet
Kahden vuoden kuluttua tapahtui, että farao näki unen; hän oli seisovinaan 
Niilivirran rannalla. Virrasta nousi seitsemän kaunista ja lihavaa lehmää, jotka 
kävivät laitumella kaislikossa. Niiden jälkeen nousi virrasta toiset seitsemän 
lehmää, rumia ja laihoja; ne asettuivat edellisten lehmien viereen virran 
rannalle. Ne rumat ja laihat lehmät söivät ne seitsemän kaunista ja lihavaa 
lehmää. Siihen farao heräsi. Mutta hän nukkui uudestaan ja näki toisen kerran 
unta: seitsemän paksua ja kaunista tähkäpäätä kasvoi samassa oljessa. Niiden 
jälkeen kasvoi vielä seitsemän tähkäpäätä, ohutta ja itätuulen polttamaa. 
Nämä ohuet tähkäpäät nielivät ne seitsemän paksua ja täyteläistä tähkäpäätä. 
Siihen farao heräsi, ja katso, se oli unta. 

Mutta aamulla faraon mieli oli levoton, ja hän kutsutti eteensä kaikki Egyptin 
tietäjät ja kaikki viisaat; ja farao kertoi heille unensa, mutta ei ollut sitä, joka 
olisi voinut selittää ne faraolle. Silloin puhui ylimmäinen juomanlaskija 
faraolle sanoen: "Nyt minä muistan rikokseni. Farao oli vihastunut 
palvelijoihinsa, ja hän pani minut vankeuteen henkivartijain päämiehen 
taloon, minut ja ylimmäisen leipojan. Niin me molemmat, minä ja leipoja, 
näimme samana yönä unta; me näimme kumpikin unemme, jolla oli oma 
selityksensä. Siellä oli meidän kanssamme hebrealainen nuorukainen, 
henkivartijain päämiehen palvelija. Hänelle me kerroimme unemme, ja hän 
selitti ne meille; hän selitti, mitä kummankin uni merkitsi. Niin kuin hän 
meille oli selittänyt, niin kävikin: minut asetettiin entiseen virkaani, toinen 
hirtettiin." 

Jumala antaa Joosefille selityksen faraon uniin
Silloin farao kutsutti Joosefin eteensä. Hänet tuotiin kiireesti vankikuopasta. 
Joosef ajatti hiuksensa ja muutti vaatteensa ja tuli faraon eteen. Farao sanoi 
Joosefille: "Minä olen nähnyt unen, eikä ole sen selittäjää, mutta olen kuullut 
kerrottavan sinusta, että kun kuulet unen, sinä voit sen selittää." Joosef vastasi 
faraolle sanoen: "En minä; mutta Jumala antaa faraolle suotuisan vastauksen." 
Farao puhui Joosefille: "Minä näin unen; olin seisovinani Niilivirran rannalla. 
Virrasta nousi seitsemän lihavaa ja kaunista lehmää, jotka kävivät laitumella 
kaislikossa. Niiden jälkeen nousi virrasta toiset seitsemän lehmää, kurjia, 
kovin rumia ja laihoja; en ole koko Egyptin maassa nähnyt niin rumia kuin ne. 
Nämä laihat ja rumat lehmät söivät ne ensimmäiset, ne lihavat lehmät. Mutta 
vaikka ne olivat nielleet nämä, ei voinut huomata, että ne olivat nielleet ne, 
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vaan ne olivat yhtä rumannäköiset kuin ennenkin. Siihen minä heräsin. Mutta 
taas minä näin unta: seitsemän täyteläistä ja kaunista tähkäpäätä kasvoi 
samassa oljessa. Niiden jälkeen kasvoi vielä seitsemän tähkäpäätä, 
kuivunutta, ohutta ja itätuulen polttamaa. Nämä ohuet tähkäpäät nielivät ne 
seitsemän kaunista tähkäpäätä. Minä kerroin tämän tietäjille, mutta ei kukaan 
kyennyt sanomaan minulle, mitä se merkitsee." Niin Joosef sanoi faraolle: 
"Faraon unet merkitsevät kumpikin samaa; Jumala on ilmaissut faraolle, mitä 
hän on tekevä. Seitsemän kaunista lehmää merkitsee seitsemää vuotta, 
seitsemän kaunista tähkäpäätä merkitsee myös seitsemää vuotta; unilla on 
sama merkitys. Seitsemän laihaa ja rumaa lehmää, jotka nousivat niiden 
jälkeen, merkitsee seitsemää vuotta, ja seitsemän tyhjää, itätuulen polttamaa 
tähkäpäätä merkitsee seitsemää nälkävuotta. Tätä minä tarkoitin, kun sanoin 
faraolle: Jumala on antanut faraon nähdä, mitä hän on tekevä. Tulee seitsemän 
vuotta, jolloin on suuri viljavuus koko Egyptin maassa. Mutta niitä seuraa 
seitsemän sellaista nälkävuotta, että Egyptin maan entinen viljavuus 
kokonaan unhottuu, ja nälänhätä tuottaa maalle häviön. Eikä enää tiedetä 
mitään maassa vallinneesta viljavuudesta sitä seuraavan nälänhädän vuoksi, 
sillä se on oleva ylen kova. Mutta että uni toistui faraolle, se tietää, että Jumala 
on asian varmasti päättänyt ja että Jumala antaa sen pian tapahtua. Nyt 
valitkoon siis farao ymmärtäväisen ja taitavan miehen ja asettakoon hänet 
Egyptin hallitusmieheksi. Näin tehköön farao: asettakoon päällysmiehiä 
maahan ja ottakoon viidennen osan Egyptin maan sadosta seitsemänä 
viljavuotena. Koottakoon näinä hyvinä vuosina, jotka tulevat, kaikki niiden 
sato ja kasattakoon viljaa faraon haltuun, talletettakoon sato kaupunkeihin ja 
säilytettäköön, niin että maalla on eloa säästössä seitsemän nälkävuoden 
varalle, jotka kohtaavat Egyptin maata. Niin ei maa joudu perikatoon 
nälänhädän aikana." 

Farao ylentää Joosefin koko Egyptin maan hallitusmieheksi
Tämä puhe miellytti faraota ja kaikkia hänen palvelijoitansa. Farao sanoi 
palvelijoilleen: "Voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki niin kuin 
tässä?" Farao sanoi Joosefille: "Koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken 
tämän, ei ole ketään niin ymmärtäväistä ja taitavaa, kuin sinä olet. Hoida sinä 
minun taloani, ja sinun käskyäsi totelkoon kaikki minun kansani; ainoastaan 
valtaistuimen puolesta minä olen sinua korkeampi." Farao sanoi Joosefille: 
"Katso, minä asetan sinut koko Egyptin maan hallitusmieheksi." Farao otti 
sinettisormuksensa kädestään ja pani sen Joosefin käteen ja puetti hänen 
ylleen hienot pellavavaatteet ja ripusti kultakäädyt hänen kaulaansa. Farao 
antoi Joosefin ajaa omissa, lähinnä parhaissa vaunuissaan, ja hänen edellään 
huudettiin: abrek! Niin asetettiin hänet koko Egyptin maan hallitusmieheksi. 
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Farao sanoi Joosefille: "Minä olen farao, mutta sinun tahtomattasi älköön 
kukaan nostako kättä tai jalkaa koko Egyptin maassa." Farao nimitti Joosefin 
Saafenat-Paneahiksi ja antoi hänelle puolisoksi Aasenatin, Oonin papin Poti-
Feran tyttären. 

Niin Joosef lähti tarkastamaan Egyptin maata. Joosef oli kolmenkymmenen 
vuoden vanha, kun hän tuli faraon, Egyptin kuninkaan, palvelijaksi. Joosef 
lähti faraon luota ja kulki läpi koko Egyptin maan. Seitsemänä viljavuotena 
maa kasvoi ylen runsaasti. Näinä seitsemänä hyvänä vuotena, jotka tulivat 
Egyptin maahan, hän kokosi kaikkea eloa ja talletti sen kaupunkeihin. Hän 
talletti kuhunkin kaupunkiin sen elon, joka tuotiin ympäristön vainioilta. Niin 
Joosef kasasi viljaa niin kuin meren hiekkaa, ylen suuret määrät, siihen asti 
että lakattiin sitä mittaamasta, sillä se ei ollut enää mitattavissa. Joosefille 
syntyi, ennen kuin nälkävuosi tuli, kaksi poikaa, jotka Aasenat, Oonin papin 
Poti-Feran tytär, synnytti hänelle. Esikoiselle Joosef antoi nimen Manasse, 
"sillä", sanoi hän, "Jumala on saattanut minut unhottamaan kaikki vaivani ja 
koko isäni kodin." Toiselle hän antoi nimen Efraim, "sillä", sanoi hän, "Jumala 
on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa."

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Jumala johdatti ja siunasi Joosefia ihmeellisesti. ”Oi sitä Jumalan rikkauden ja 
viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja 
käsittämättömät hänen tiensä!” Room.11: 33.

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Daniel selitti kuningas Belsassarille oudon, ennustavan kirjoituksen.

5. Opeteltava Raamatun lause
Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta, niin 
sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi. 
Sananl. 3: 9 -10.

”Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. Maa on 
satonsa antanut. Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme. Siunatkoon 
meitä Jumala, ja pelätkööt häntä kaikki maan ääret. Ps. 67: 6 – 8.



Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 5(6)
Luterilainen Kirkko 2. vuosi nro VT 1 _25 /29
www.luterilainen.com
lapsille@luterilainen.com 19.5.2013
________________________________________________________________________________

6. Lauluehdotus – PK 193

Viljan korjuu, elon aika Pohjolaan on ehtinyt.
Koneet liikkuu sukkelasti. Vilja on jo kypsynyt.

Ihmiset taas ilomielin työnsä raskaan palkaksi
saavat koota viljasadon vuoden pitkän tarpeiksi.

Neuvo, taivaan Isä, meitä lahjas oikein käyttämään:
Rakkaudenkäskyäsi köyhää kohtaan täyttämään.

Kiitos sulle, Jumalamme, lahjoistasi kaikista:
Kodista ja isänmaasta, työstä jonka annoit sa!

Sävel A. P. Wallin 1800-luvulla, sanat K. J. Rahikainen k. 1909
Sävel = Ahkeruuden anna olla (SK 152 ja 501)

7. Tehtäviä / kysymyksiä

8. Muuta huomioitavaa
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