PERHEHARTAUS
Opitaan yhdessä perheenä Jumalasta, Hänen
rakkaudestaan ja siitä valtavasta turvasta, joka
meillä Hänessä on.

Perhehartaus on perheen yhteinen hetki. Kertomuksen voi kertoa lukien, näytellen
tai vaikkapa piirtäen. Voitte kertoa tarinan pehmoleluilla tai legoilla. Liitteenä on
lisäksi aiheeseen sopivaa muuta materiaalia, kuten kysymyksiä, rukous, sopivia
lauluja kuunneltavaksi ja laulettavaksi ja puuhatehtäviä. Pysähdytään hetkeksi
perheinä suurimman aarteen äärelle.
Siunattua aikaa perheellenne!

AIHE

JOOSEF osa 1
Jumalalla on suunnitelma ja hän pitää meistä huolen ihan aina. 1. Moos 37, 39-41

OPETUS

Tämän tarinan voi
vaikka näytellä tai etsiä
netistä sopivat kuvat.

Kauan kauan sitten eli Jaakob-niminen mies. Jaakobilla oli 12 poikaa, joista toiseksi
nuorin oli Joosef. Joosef oli isälleen erityisen rakas, sillä hän oli kauan odotettu lapsi. Se,
että isä piti Joosefista erityisesti, ei tietenkään tuntunut muista veljistä kivalta.
Erään kerran Joosef näki unen, jossa veljekset olivat sitomassa lyhteitä pellolla ja muut
lyhteet kumarsivat Joosefin lyhdettä. Toisessa unessa aurinko, kuu ja 11 tähteä
kumarsivat Joosefia. Veljet suuttuivat näistä. "Mekö kumartaisimme sinua!"
Veljet olivat niin kateellisia ja vihaisia Joosefin saamista kauniista vaatteista ja isän
suosiosta, että päättivät surmata Joosefin ollessaan paimenessa. Lopulta he sen sijaan
heittivät Joosefin ensin kaivoon ja myivät sitten orjaksi Egyptiin ohi kulkeneelle
karavaanille.
Egyptissä Joosefin osti Potifar, faraon hoviherra. Koska Joosef oli neuvokas, sai hän pian
tehtäväkseen hoitaa koko taloa. Potifarin vaimo ihastui Joosefiin, mutta ei onnistunut
viettelemään Joosefia. Tämä sai Potifarin vaimon vihaiseksi. Hän keksi juonen, jonka
seurauksena Joosef joutui vankilaan.
Joosef istui vankilassa pitkään! Jumala ei kuitenkaan unohtanut Joosefia sielläkään.
Kaksi faraon epäsuosioon joutunutta palvelijaa näki erikoiset unet, joiden selityksen
Jumala antoi Joosefille. Kiitokseksi nämä palvelijat lupasivat muistaa Joosefia.
Kun farao myöhemmin näki ihmeellisiä unia, joita kukaan koko valtakunnassa ei
osannut selittää, toinen miehistä muisti Joosefin. Joosef tuotiin faraon eteen ja hän
selitti oudon unen: Siinä Niilistä nousi 7 lihavaa lehmää ja myöhemmin 7 laihaa, jotka
söivät lihavat lehmät. Uni tarkoitti, että tulisi 7 hyvää vuotta ja 7 nälkävuotta. Farao oli
vakuuttunut Joosefin kyvyistä ja teki hänet Egyptin ylikäskynhaltijaksi. Joosef sai
Jumalalta paljon viisautta ja osasi ohjeistaa egyptiläisiä niin, että seitsemänä vuonna
rakennettiin varastoja ja varastoitiin viljaa, jota voitiin sitten syödä nälkävuosina.

Joosefin veljet tekivät ikävän suunnitelman, mutta Jumala käänsi sen hyväksi. Jumala piti
Joosefista huolen: karavaani sattui tulemaan paikalle oikeaan aikaan, Joosef pääsi Potifarin
suosioon ja Joosef sai viisautta selittää unia.
Joosef oli aivan tavallinen nuori, mutta Jumalalla oli hänen varalleen suuri suunnitelma, jota ei
toisten ihmisten suunnitelmat voineet pilata. Eikö meillä olekin mahtava Jumala?

Kysymyksiä
Yhteistä pohdintaa varten...
Miksi Joosef joutui kaivoon ja sitten Egyptiin?
Miksi veljet olivat kateellisia?
Mitä vankilassa tapahtui?
Miksi Joosef osasi selittää unet?
Mitä unet tarkoittivat?
Mistä Joosef sai kaiken viisauden?
Kuka pitää meistä huolen?

RUKOUS

Kiitos Jeesus, että pidät meistä huolen. Kiitos, että sinulla on apu ja
suunnitelma aina valmiina. Anna meille viisautta niin kuin annoit
myös Joosefille. Aamen.

MUUTA PUUHAA
Värityskuva
Kenen takki?

