
Joosef ja veljet 

Jaakob-nimisellä miehellä oli suuri perhe.  
Hän asui Kanaanin maassa. Perheessä oli kaksitoista poikaa. 



Pojista toiseksi nuorin, Joosef, oli isän suosikki.

Joosef näki unta, jossa lyhteet 
kumarsivat. Hän kertoi unesta 
veljilleen. Unessa he olivat olleet 
pellolla sitomassa lyhteitä.  
Hänen lyhteensä oli noussut pystyyn 
ja toisten veljien lyhteet olivat 
kumartaneet hänen lyhdettään. 

Joosef kertoi veljille myös 
toisesta näkemästään unesta. 
Siinä aurinko, kuu ja yksitoista 
tähteä olivat kumartaneet 
Joosefille. Perheen isä jäi 
pohtimaan, mitä unet mahtoivat 
merkitä.

Joosef näkee unia



Veljiä Joosefin ylpeily harmitti. He olivat 
myös kyllästyneet siihen, että isä heidän 
mielestään hemmotteli Joosefia. 

Eräänä päivänä isä lähetti Joosefin katsomaan, miten paimenessa olevat 
veljet ja karja voivat. Kun veljet näkivät Joosefin olevan tulossa, he sanoivat 
toisilleen: ”Sieltä se unennäkijä tulee. Tapetaan hänet ja heitetään kaivoon!” 
Vanhin veli kuitenkin vastusti, ja niinpä veljet päättivät riisua Joosefin 
hienon vaatteen ja pakottaa hänet tyhjään kaivoon.

Kun veljekset vähän myöhemmin olivat syömässä, heidän 
luokseen pysähtyi kauppiaiden karavaani. Se oli matkalla 
Egyptiin. Veljet päättivät, että on parempi myydä Joosef 
kauppiaille kuin jättää hänet kitumaan kaivoon. 

Veljet kostavat Joosefille 

Joosef myydään kauppiaille 



Veljet tahrivat Joosefin vaatteet lampaan vereen ja näyttivät 
ne isälleen. He väittivät, että villipeto oli raadellut Joosefin.  
Isä oli murheen murtama ja suri poikaansa kauan.

Niinpä he nostivat Joosefin kaivosta, luovuttivat tämän karavaanin 
matkaan ja saivat maksuksi 20 hopearahaa.

Egyptissä kauppiaat myivät 
Joosefin orjaksi Egyptin hallitsijan, 
faraon, hoviherralle Potifarille. 
Hoviherra huomasi, että Joosef 
oli taitava ja teki ahkerasti työtä. 
Lopulta Joosef sai tehtäväkseen 
huolehtia hoviherran taloudesta 
ja kaikesta omaisuudesta. 

Joosef vankilassa  



Joosefista kuitenkin valehdeltiin ja häntä 
syytettiin petoksesta, jota hän ei ollut 
tehnyt. Joosef tuomittiin vankilaan, vaikka 
hän oli syytön.

Vankilassa oli myös 
kaksi muuta faraon 
palvelijaa. Eräänä yönä 
palvelijat näkivät unta. 
Joosef selitti palvelijoille, 
mitä heidän unensa 
merkitsivät, ja Joosefin 
selitykset toteutuivat. 

Sitten toinen palvelijoista pääsi pois vankilasta.124



Toisessa unessa farao näki seitsemän rehevää, kaunista 
viljantähkää ja seitsemän kuivunutta ja rumaa tähkää. 
Kuivuneet tähkät söivät rehevät tähkät.

Kun vankilasta vapautettu palvelija kuuli faraon unista, hän muisti 
Joosefin. Joosef haettiin vankilasta selittämään faraolle, mitä unet 
tarkoittivat. Ensin tulisi seitsemän hyvää satovuotta ja niiden jälkeen 
tulisi seitsemän huonoa satovuotta. Tieto oli faraolle tärkeä, sillä 
kuultuaan selityksen hän osasi varautua tulevaan. Kiitollisena farao 
antoi Joosefin jäädä hoviin.

Eräänä yönä farao näki kaksi 
kummallista unta. Unessa hän oli 
seissyt Niilin rannalla. Joesta oli 
noussut ensin seitsemän lihavaa 
ja kaunista lehmää. Niiden jälkeen 
joesta oli noussut seitsemän 
laihaa ja raihnaista lehmää.  
Laihat lehmät olivat käyneet 
lihavien kimppuun ja syöneet ne. 

Joosef vapautetaan 


