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“Plaani nüüd säilitada toidu
seitsme head aasta jooksul,”
Joosep soovitas Faraole “või
oma inimesed nälga
surevad.” “Jumal
on teiega,” Farao
deklareeris. “Sa
võtad Egiptuse
tasu üle, ja
oled kõige
tähtsam
peale mind.”
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Jaakobi pojad kooldusid madalale vastutav
Egiptuse isiku ees. Nad ei tunnend Joosepit,
nende venda. Aga Joosep teadis neid.
Joosep pidi meeles, tema poisipõlve
unenäod. Jumal tegi Joosepit üle
oma vendade.

Inimesed kõigist riikidest läksid Egiptusse
et osta maisi. “Teie peate minema ka,”
Jaakob käskis tema
pojadele, “või me
nälga sureme.”
Kui saavusid
Egiptusse,
pojad olid
valmis osta toitu.
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“Võtke toitu, minge koju ja tooge
tagasi teie noorim vend,” ta
kamandas. “Siis ma tean,
et teie ei ole
spioonid.”

Joosep oli väga mõistlik.
Ta rääkis karedasti ja hoidis
oma venna Siimeoni
kinni.
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Vennad arvasid, et Jumal
võiks karistada neid et
nemad müüsid Joosepit
orja mitu aastat varem.

15

16

  & 0        
        &      
   !        
  #$   1   
        

    0   

*      &   
        
(  0   
&    

18

17
“Et karistada teid hoian
Benjaminit minu slaavlaseks,”
Joosep ütles. “Issand, võta
mu elu asemel,” palus
Juuda. Joosep teadis,
et Juuda, kes soovitas
müüia Joosepit, oli
tõeliselt muutunud.

Joosep ka tahtis teada,
kas tema vennad olid väga
kahjused nende pattude
üle mitu aastat varem.
Pärast seda, kui pidu
lõpes ta süüdistas
neid et varastasid.
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“Mina olen Joosep teie vend,
keda teie müüsite
Egiptusse.”
Üllatunud
ja karklik,
vennad ei
öelnud
midagi.

Ei suudnud enam varjata
oma armastust oma pere
jaoks, Joosep
saatis kõik
Egiptlased
välja. Siis
ta hakkas
nutma.
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Joseph julgustas oma venndi.
“Jumal tegi mind

Jaakob ja Joosep
olid jällegi koos
Egiptuses ja kogu
pere elas seal rahus
ja ei olnud puudust.

Egiptuse Ülemaks,
et ma võiks päästa teie
elu selles näljahädas.
Mine, tooge mu isa siia.
Vaatan teie üle.”
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-XPDOWHDE HWROHPHWHLQXGKDOEDDVMXPLGD7HPD
NXWVXESDWWXG3DWWXGHNDULVWXVRQVXUP
-XPDODUPDVWDE PHLGQLLSDOMXHWVDDWLVRPD3RMD
-HHVXVWHWULVWLSHDOVXUUDMDPHLHNDUULVWXVWPDNVWD
-HHVXVWXOLMlOOHJLHOOX MDOlNVWDJDVL7DHYD1G
-XPDOVDDEDQGHNVDQGDPHLHSDWWXG
.XLWDKDGS||UGXPDRPDSDWWXVWWOHQLLPRGL
-XPDODOH.DOOLV-XPDOPLQDXVXQHW-HHVXVVXUL
PLQXSDWWXGHOHMDQGHODEMlOOHJL3DOXQWXOHPLQX
HOOXMDDQQDDQGHNVPLQXSDWWXGQLLHWVDDQXXHHOX
MDVLLVHOD6LQXJDLJDYHVWL$LWDPLQGHODGDQDJX
6LQXODSV$DPHQ-RKDQQHVVH(YDQJHHOLXP
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