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Joosep oli valesti pantud 
vanglasse tema endise 
kapteni, Pootifari poolt.  
Vanglas, Joosep oli 
sõnakuulelik ja abivalmis.  
Vangi juhataja  
usaldas Joosepit  
korraldada vangla  
elu.  Sest Jumal  
oli Joosepiga,  
vanglas sai olla  
parem olukord  
kõigile. 



Kuninga pagaritööline ja veini 
maitseja olid vanglas.  “Miks  
teie nii kurvad olete?”   
Joosep palus neist üks päev. 



“Keegi ei saa näidata meile, mida 
meie unenäod tähendavad,” 
probleemsete mehed vastasid.  
“Jumal saab küll!”  Joosep ütles. 
“Räägi mulle unenäodest.”  



“Sinu unenägu tähendab, et kolme päeva pärast  
oled tagasi King Faraoni juures,” Joosep ütles veini 
maitsejale.  “Mäleta mind ja küsi et Farao vabastaks  
                           mind.”  Pagari  
                           unistus toimus  
                           halba uudistega.   
                           “Sa sured kolme  
                           päeva pärast,”  
                           Joosep ütles.  
                           Mõlemad  
                           unistused  
                           tulid  
                           tõesti  
                           niimodi  
                           välja. 



Aga veini maitseja unustas Joosepit  
seni kui Farao ärkas raskustes üks  
päev.  “Mul oli unistus,” ta karjus.   
 
 

 
 
 

                                                 Ükski tema targad  
                                               ei saanud näidata  

                                                   talle  selle  mõtteid.   
                                                   Siis veini maitsejale  
                                                 tuli meelde Joosep  

                                               vanglas.  Ta ütles  
                                             Faraole temast. 



   Farao kutsus Joosepit kohe.  “Sinu  
unistus on sõnum Jumalalt,” Joosep rääkis 
kuningale.  “Egiptus saab seitsme aasta jooksul 
palju, siis tuleb seitse aastat kohutav nälg.”  



“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.”  



Seitse aastat kui oli palju tuligi.  Siis seitse aastat 
kestis näljahädaga.  Toit oli napp igalpool, välja 
arvatud Egiptuses, kus nad olid targalt salvestanud 
tohutu varustusi.  Joosepi kaugel kodumaal Jaakobi  
                     perekond oli näljas.  



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.  



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.  



Joosep oli väga mõistlik.  Ta rääkis 
karedasti ja hoidis oma venna Siimeoni 
kinni.  “Võtke toitu, minge koju   ja tooge  
tagasi teie noorim vend,” ta  
kamandas.  “Siis ma tean, et  
                       teie ei ole  
                       spioonid.” 



Vennad arvasid, et Jumal 
võiks karistada neid et 
nemad müüsid Joosepit  
orja mitu aastat varem.  



Jaakob ja tema pojad olid segi jäänud.  “Meie raha  
on tagasi viljas.  Ja valitseja ütles et peame meie 
Benjaminit temale tooma.”  Jaakob ei lastnud 
Benjaminit minna.  Aga kiiresti toit oli  
ära kasutatud. Vennad pidid minema  
tagasi Egiptusesse.  Benjamin läks  
                  ka nendega.  



Kui Joosep nägi Benjaminit ta kamandas oma töölisi 
et valmistada väga pidulik laua.  Vennad olid 
kutsutud.  “Kas su isa  on ikka elus ja hea tervisega?”  
Joosep palus.  Võib-olla ta oli mõelnud, kuidas ta 
võiks kogu perega koos olla.  



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.  “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.  



   Ei suudnud enam varjata oma  
   armastust oma pere jaoks, Joosep   
   saatis kõik Egiptlased välja.  Siis                     

                            ta hakkas    
                        nutma.   

                            “Mina olen  
                               Joosep teie  
                              vend, keda  

                                 teie müüsite  
                               Egiptusse.”   

 

                             Üllatunud  
                              ja karklik,  

                         vennad  
                            ei öelnud  

                         midagi. 



Joosep julgustas oma venndi.  
“Jumal tegi mind  
 
 
 
 
 
Egiptuse Ülemaks,  
et ma võiks päästa teie  
elu selles näljahädas.   
Mine, tooge mu isa siia.   
Vaatan teie üle.” 



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



Jumal Austab Slaavlane Joosepit  
 

Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Moosese Esimine Raamat 39-45  

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."  
Laulud 119:130 



Lõpp 



See Piibli jutt seletab meile kui imepärane on Jumal kes 
meid tegi ja tahab et meie tundme Teda.  

Jumal teab et meie oleme teinud halba asju mida Tema 
kutsub pattuks.  Pattude karistus on surm, aga Jumal 
armastab meid nii palju et saatis oma ainsündind Poja, 

Jeesust, et risti peal surra meie pattude eest.  Siis Jeesus 
tuli tagasi ellu ja läks tagasi oma Taeva Kodu!  Kui usud 

Jeesust ja palud et Tema andeks annamb sinu pattud, siis 
ka nii Tema teeb!  Tema tuleb ja hakkab elama sinu sees ja 

sina siis elad Temaga igavesti. 
Kui usud et see on tõesti õigus, ütle Jumalale niimodi: 

Kallis Jeesus, Mina usun et Sina oled Jumal, ja saabusid 
meheks et surra minu pattudele ja nüüd elad jällegi.  Palun 

tule minu ellu ja anna andeks minu pattud, nii et saan uue elu 
nüüd, ja üks päev saan Sinuga olla igavesti.  Aita mind sind 

kuulata ja ella nagu olen Sinu laps.  Aamen. 
Loe Piiblit ja räägi Jumalaga iga päev!  Johannesse 

Evangeelium 3:16 
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