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Isaac era foarte fericit. Fiul sĉu Iacov era acasĉ.
Pânĉ üi Esau l-a întâmpinat bucuros pe fratele sĉu
pe care odatĉ a jurat sĉ îl omoare. Numai cĉ
fiii lui Iacov erau supĉraɉi pe fratele
lor Iosif pentru cĉ acesta era cel
mai mic dintre ei üi
preferatul tatĉlui lor.

Mai mult decât atât fraɉii lui Iosif au devenit
üi mai supĉraɉi când acesta le-a istorisit visele
sale. „Snopul meu de grâu s-a ridicat üi a stĉtut în
picioare în timp ce snopii voütri s-au aruncat cu faɉa
la pĉmânt înaintea lui” a
spus Iosif. Acest vis
însemna cĉ Iosif
avea sĉ fie mai
important
decât
fraɉii lui.
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În cel de-al doilea vis
pe care Iosif l-a avut,
soarele, luna üi stelele,
s-au aurncat cu faɉa la
pĉmânt înaintea lui.
Pânĉ üi tatĉl sĉu, Iacov,
s-a mâniat pe acesta
pentru cĉ se credea
mai presus decât
pĉrinɉii üi fraɉii lui.

Într-o zi Iacov l-a trimis pe Iosif pe câmpul unde
fraɉii lui aveau turmele de animale. Fraɉii lui l-au
vĉzut pe Iosif venind. „Sĉ omorâm pe fĉuritorul
de vise” au spus ei mânioüi. Iosif nu ütia ce
pericol îl aütepta.
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Numai cĉ fratele cel mai mare, Ruben, nu a fost de
acord. „Sĉ nu vĉrsaɉi sânge” a spus el. „Uite aici o
prĉpastie. Lĉsaɉi-l sĉ moarĉ acolo!” Ruben plĉnuia
sĉ îl salveze pe Iosif
la lĉsatul nopɉii.
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Când Iosif
a ajuns, fraɉii
lui l-au apucat,
l-au dezbrĉcat
de haina coloratĉ
pe care Iacov a
fĉcut-o special
pentru fiul sĉu
preferat üi l-au
aruncat în acea
prĉpastie.
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„Hai sĉ îl vindem pe Iosif”
a spus Iuda, fratele lui.
Înɉelegerea a fost fĉcutĉ.
Ei l-au vândut pe Iosif
pentru douĉzeci de sicli
de argint.

În absenɉa lui Ruben,
o caravanĉ de cĉmile a
fĉcut popas în drumul
spre îndepĉrtatul Egipt.
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„Este aceasta
haina lui Iosif? E
plinĉ de sânge. Am
gĉsit-o în deüert.”
Cei doi fraɉi l-au
fĉcut pe Iacov sĉ
creadĉ cĉ un animal
sĉlbatic i-a ucis
fiul preferat. Iacov
üi-a sfâüiat hainele
üi a plâns. Nimeni
nu a putut sĉ îi
aline suferinɉa.

Cu ochii în lacrimi üi înfricoüat, Iosiv
a privit neputincios cum cĉmilele
l-au dus departe de familia
üi de tĉrâmul natal.
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În Egipt, Iosif se
simɉea probabil
singur üi înfricoüat.
Îi era dor de casĉ.
Dar nu putea sĉ
scape. Era scalv în
casa lui Potifar, un
important om
egiptean. Însĉ
Potifar a vĉzut cĉ
Iosif era un muncitor
conütiincios üi de
încredere.
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„Tot ce faci, îɉi reuüeüte”
i-a spus Potifar lui Iosif.
„Dumnezeu e în preajma ta.
Aü vrea ca tu sĉ fi üeful
servitorilor mei üi sĉ te
ocupi de toate afacerile
mele”.
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Nevasta lui Potifar era o femeie vicleanĉ. L-a rugat
pe Iosif sĉ fie cu ea în locul soɉului ei. Iosif a
refuzat. Nu avea sĉ
comitĉ pĉcat în faɉa
lui Dumnezeu cu
nevasta lui Potifar.

Dumnezeu i-a dat lui Potifar
recoltĉ bogatĉ üi multe bogĉɉii
datoritĉ lui Iosif. Ajuns un om
important, Iosif nu üi-a
pierdut încredrea üi
credinɉa în Dumnezeu.
Numai cĉ necazul l-a
gĉsit din nou pe Iosif.
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„Sclavul tĉu m-a atacat” s-a plâns nevasta cĉtre
Potifar. „Uite-i haina!” Potifar s-a înfuriat.
Poate ütia cĉ soɉia lui minɉea. Dar trebuia
sĉ facĉ ceva.
Oare ce?

Când femeia a încercat sĉ îl oblige, Iosif a fugit.
Numai cĉ haina lui a rĉmas în mâinile ei.
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Poate a învĉɉat din
acele necazuri cĉ
indiferent unde se
afla, dacĉ îl va onora pe
Dumnezeu, Dumnezeu
la rândul Sĉu îl va
onora pe el – chiar
üi în închisoare.

Potifar l-a închis pe
Iosif în închisoare.
Cu toate cĉ era
nevinovat, Iosif nu
era supĉrat sau
amĉrât.
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O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,
se gĉseüte în
Genesa 37, Genesa 39

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.”
Psalmi 119:130
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'XPQH]HXúWLHFă QRLDPIăFXWOXFUXULUHOHDFHVWHOXFUXUL
UHOHVXQWQXPLWHGH(OSăFDWH 3HGHDSVDSHQWUXSăFDW
HVWHPRDUWHD
'XPQH]HXQHDLXELWDúDGHPXOWvQFkWDWULPLVSH
)LXO6ăX,VXVVă PRDUă SHRFUXFHúLVă SOăWHDVFă
SUHĠXOSHQWUXYLQDQRDVWUă 'DU,VXVDvQYLDWúLVD
vQWRUVvQ&HU $FXP'XPQH]HXSRDWHLHUWD
SăFDWHOHQRDVWUH
'DFă YUHLVă WHvQWRUFLGHODSăFDWURDJăWHOXL
'XPQH]HXDVWIHO'RDPQHFUHGFă ,VXVDPXULWSHQWUX
PLQHúLDFXP(OHVWHYLX 7HURJYLQRvQYLDĠDPHDúL
LDUWăPLSăFDWHOHFDVă SRWDYHDRYLDĠă QRXă DFXPúLVă
ILXFX7LQHSHQWUXYHúQLFLH $MXWăPă Vă WUăLHVFFDúL
FRSLODOWăX $PLQ ,RDQ
&LWHúWH%LEOLDúLYRUEHúWHFX'XPQH]HXvQILHFDUH]L

