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Iisak oli hyvin onnellinen. Hänen poikansa Jaakob oli
kotona. Jopa Esau toivotti veljensä tervetulleeksi,
vaikka oli aikaisemmin uhannut tappaa hänet.
Mutta Jaakobin pojat eivät olleet
tyytyväisiä, sillä heidän nuorin
veljensä Joosef oli
isän suosikki.

Joosefin veljet vihastuivat entisestään kun
Joosef kertoi heille unensa. “Minun lyhteeni
nousi pystyyn ja teidän lyhteenne kumarsivat sitä,”
Joosef sanoi. Uni tarkoitti sitä, että Joosef olisi
veljiään tärkeämpi.
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Joosefin toisessa
unessa aurinko, kuu
ja tähdet kumarsivat
häntä. Jopa isä
Jaakob oli hänelle
vihainen siitä, että
hän asetti itsensä
vanhempiensa ja
veljiensä yläpuolelle.

Eräänä päivänä Jaakob lähetti Joosefin laitumelle,
missä hänen veljensä olivat paimentamassa karjaa.
Veljet näkivät hänen tulevan. “Tapetaan tämä
unennäkijä”, he sanoivat itsekseen. Joosef ei
tiennyt, mikä vaara häntä uhkasi.
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Vanhin veli Ruuben oli eri mieltä. “Älkää vuodattako
verta,” hän sanoi. “Katsokaa, tuossa on kaivo.
Annetaan hänen kuolla sinne!” Ruuben suunnitteli
pelastavansa Joosefin auringon laskettua.
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Kun Joosef
tuli sinne,
hänen veljensä
kävivät häneen
käsiksi, ja
riisuivat häneltä
sen värikkään
puvun jonka
Jaakob oli tehnyt
suosikkipojalleen.
Sitten he
heittivät
hänet
kaivoon.
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“Myydäänpä Joosef heille,”
huudahti Juuda, yksi
veljistä. Kauppa tehtiin.
He myivät Joosefin
20 hopeasekelistä.

Kun Ruuben ei ollut paikalla,
kamelikaravaani lähestyi
heitä matkallaan kohti
kaukaista Egyptiä.
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“Onko tämä Joosefin
takki? Se on
verinen. Löysimme
sen erämaasta.”
Julmasti veljekset
antoivat Jaakobin
uskoa, että villieläin
oli surmannut hänen
suosikkipoikansa.
Jaakob repäisi
vaatteensa ja suri.
Kukaan ei pystynyt
häntä lohduttamaan.

Kyynelissä ja peloissaan Joosef katsoi
avuttomana, kun kameli kiikutti häntä
pois hänen perheensä luota ja
hänen kotimaastaan.
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Egyptissä Joosef oli
varmasti peloissaan
ja yksinäinen. Hänellä
oli ikävä kotiin. Mutta
hän ei päässyt pakoon.
Hän oli orjana
korkea-arvoisen
egyptiläisen Potifarin
talossa. Potifar
näki, että Joosef oli
ahkera ja luotettava
työntekijä.

“Kaikki mitä teet, menestyy,”
Potifar sanoi eräänä päivänä
Joosefille. “Jumala on sinun
kanssasi. Haluan nimittää sinut
ylimmäksi palvelijaksi, joka
vastaa taloudestani ja muista
palvelijoistani.”
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Potifarin vaimo oli ilkeä nainen.
Hän pyysi Joosefia ottamaan
aviomiehensä paikan.
Joosef kieltäytyi.

Jumala antoi Potifarille hyvän sadon
ja paljon rikkautta Joosefin ansiosta.
Tärkeässä asemassaan
Joosef yhä luotti
Jumalaan ja palveli
häntä uskollisesti.
Mutta sitten Joosef
joutui vaikeuksiin.
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Hän ei halunnut tehdä syntiä Jumalaa vastaan
tekemällä Potifarille pahaa. Nainen yritti pakottaa
häntä, ja Joosef pakeni.
Mutta nainen sai
kiinni hänen
puvustaan.

“Sinun orjasi hyökkäsi kimppuuni,” Potifarin vaimo
valitti. “Katso, tässä on hänen pukunsa!” Potifar
oli vihainen. Voi olla, että hän tiesi vaimonsa
valehtelevan. Mutta hänen
täytyi tehdä jotakin.
Mitä hän tekisi?
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Ehkä hän oli oppinut
vastoinkäymisistään,
että olipa hän missä
tahansa, jos hän
kunnioitti Jumalaa,
Jumala kunnioittaisi
häntä – jopa
vankilassa.

Potifar pani Joosefin
vankilaan. Vaikka hän
oli syytön, Joosef ei
ollut katkera tai
vihainen.
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Suosikkipojasta orjaksi

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.

Tämä kertomus löytyy Raamatusta,

Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.

1 Ms.37, 1 Ms 39

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

Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

