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Isaak oli väga õnnelik.  Tema poeg Jaakob oli kodus.  
Isegi Eesav tervitas venna keda ta kord vandes 
tappa.  Aga Jaakobi pojad ei olnud õnnelikud, sest 
Joosep, nende noorem vend, oli  
isa lemmik.  
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Kui Ruuben oli puudumise tõttu  
ära, üks karavan  kaamelitega  
juhtis lähedale oma teel kauge  
Egiptususe.  “Müüme Joosepit,”  
karjus Juuda, tema vend.   
Tehing on tehtud.   
 
 
 
 
                                                      Müüsid  
                                                      nad Joosepit  
                                                      kahekümne  
                                                      hõbe tükkist. 

Ruuben, kõige vanem vend nõustus.  “Me ei tohi võtta 
verd,” ütles ta.  “Vaata, siin on sügav auk.  Las ta 
sureb seal!”  Ruuben planeeris päästa Joosepit öösel.  

Joosepi teine 
unistuses, päike, kuu ja 
tähed kooldusid alla, 
temale. Isegi ta isa 
Jaakob oli vihane et 
teda panna ise üle oma 
vanemate ja venndade. 

Kui Joosep  
saabus, tema 
vennad teda kinni 
haarasid ja võttsid 
ära Joosepi 
värvilise mantli 
mida Jaakob oli 
spetsiaalselt  
teinud tema 
lemmiku pojale.  
Siis nad viskasid 
teda halba  
sügava auku.  

Ühel päeval Jaakob saatis Joosepi  põllule, kus tema 
vennad kippusid nende karjad.  Tema vennad nägid 
teda tulemas.  “Nüüd tapame see unistaja,” nad 
nurisesid.  Joosep ei teadnud ohust midagi.  

Joosepi vennad muutusid vihaseks, kui ta rääkis 
neile oma unistustest.  “Minu vihk teraviljapiirituses 
oli pikk ja mu venndade siivid kooldusid au,” Joosep 
ütles.  See unistus tähendas et Joosep oleks  
                                    tähtsam kui tema vennad. 
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Pootifari naine oli kuri tegija.  Ta küsis Joosepi et 
võtta tema abikaasa koha.  Joosep keeldas.  Ta ei 
tahtnud vastu Jumalale minna et halba teha  
Pootifarile. 

“Kõik te teete täispöördeid 
hästi,” rääkis Pootifar Joosepile 
üks päev.  “Jumal on teiega.  Ma 
tahan, et sa minu ülem 
teenistuja olla kogu oma ärija 
kapten üle kõik mu muud 
teenistujad.” 

“Kas see on Joosepi 
mantel?  See on 
verine.  Me leidsime 
selle kõrbes.”  
Julmat vennad 
lubasid Jaakobit 
arvata et 
metsloomal oli 
tapetud tema lemmik 
poeg.  Jaakob rebis 
oma riideid ja leinas.  
Keegi ei saanud  
teda mugavusta.  

Jumal andis Pootifarile 
head saaki ja paljud 
rikkused Josepi  
tõttu.  Nüüd üks oluline 
mees, Joosep siiani 
usaldusväärne ja teenis 
Jumalatstavalt.  Aga  
häda tuli Joosepile.  

Egiptuses, Joosep  pidi olema kartvav ja 
üksildane.  Võib-olla ta igatses kodu.  Aga ta ei 
saanud põgeneda.  Ta oli slaavlane Pootifari  
                                  majas kes oli oluline  
                                  Egiptlane.  Pootifar nägi,  
                                  et Joosep alati head  
                                  tööd tegi ja teda võiks  
                                  usaldada.  

Nutusega ja kartmisega, Joosep vaatas abitult kui  
kaamelid viisid teda eemale tema perekonnast  
ja kodumaast. 
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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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Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist 
 

On leidud 
 

Moosese Esimine raamat 37 ja 39 

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

“Sinu sulane ründas mind,” Pootifari naine kaebas.  
“Vaata, siin on tema mantel!”  Pootifar oli vihane.  
Võib-olla ta teadis, tema abikaasa oli valetaja.  Aga  
                      ta pidi midagi tehama.  Mida ta teeks?  
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Lõpp 

              Pootifar pani Joosepi  
              vanglase.  Kuigi ta oli  
              süütu, Joosep ei olnud  
              kibe või vihane.  Võib-olla  
              oli ta õppinud oma raskusest,                                           
              et ükski asi, kus ta oli,  
              kui ta austab Jumalat,  
              Jumal  austab teda –  
                     isegi vanglas. 

Kui naine üritas sundida teda, ta jooksis.  Aga ta sai 
kinni hoida Joosepi mantli.  

15 16

17 18

19 20


