Iosif - 1
Geneza 37:1 - 50:26

INTRODUCERE
Text: Geneza 37:1-36
1. Atunci când ne gândim la "patriarhi", probabil că ne vin în minte următoarele:
a. Avraam, om al credinței, ”prieten al lui D-zeu”.
b. Isaac, fiul promis.
c. Iacov, tatăl celor doisprezece seminții ale lui Israel.
2. Cu toate acestea, nu putem să nu-l luăm în considerare și pe patriarhul Iosif.
3. Enoh ne arată ce este umblarea prin credință, Noe ne arată perseverența credinței, Avraam ne arată
ascultarea credinței, Isaac ne arată puterea credinței și Iacov ne arată disciplina credinței. În acest
sens, am putea spune că Iosif ne arată triumful credinței. Iosif nu s-a plâns și nu s-a compromis
niciodată.
4. ”Iosif a fost iubit și urât, favorizat și abuzat, ispitit și încrezător, înălțat și abătut. Cu toate acestea,
în nici un moment al vieții sale de o sută zece ani, Iosif nu și-a luat ochii de la Dumnezeu nici nu și-a
pierdut încredere în El. Adversitatea nu i-a ”bătătorit” conștiința. Prosperitatea nu i-a ruinat caracterul.
El a fost același în privat ca și în public. Iosif a fost un om cu adevărat grozav.”
DISCUȚIE
I. IOSIF CA FIU ÎN CANAAN
A. Urât de către frații lui.
1. Spunea tatălui său vorbele rele ale fraților săi, lucru care nu a ajutat - Geneza 37:2
2. Favorizat de către tatăl său, cu siguranță acest lucru a rănit - Geneza 37:3-4
3. Visele lui au făcut mai mult rău - Geneza 37:5-11
4. În cele din urmă frații lui l-au vândut ca pe un sclav - Geneza 37:12-36
B. Credincios tatălui său.
1. Unii copii se răzvrătesc împotriva părinților pentru a fi plăcuți frații lor.
2. Iosif a fost credincios tatălui său, dornic să se supună dorințelor lui - Geneza 37:13
II. APLICAȚII
A. Atunci când păcatul a fost efectiv comis înaintea ochilor noștri, nu avem cum să ne facem că
nu l-am văzut, Efes. 5:10-11, 7; Psa. 26:4-5; Pro. 4:14-15
B. Când inimile sunt pline de ură, gurile nu vorbesc despre pace ci exprimă doar amărăciune și
dispreț, Tit 3:3; 1 Ioan 2:11; 4:20
C. Este o datorie în a declara voia lui Dumnezeu cu privire la scopurile Lui în Biserica Sa chiar și
când nu sunt pe placul oamenilor, Ioan 17:14; 1 Ioan 4:5-6; Fapte 7:57; 2 Tim. 4:1-4
D. Oamenii nevinovați sunt adesea înconjurați de rău, Ioan 16:33; Fapte 14:22; 2 Tim. 3:12

CONCLUZIE
1. În povestea vieții lui Iosif, vedem valoarea unui om (caracterul lui Iosif).
a. Concentrat în credință și încredere în Dumnezeu.
b. Devotat să slujească lui Dumnezeu și omului cu onoare și responsabilitate.
c. Nu a îngăduit în a fi descurajat de ura, trădare și uitarea (nerecunoștința) altora.
d. Capabil să vadă imaginea de ansamblu, lucrările minunate ale lui Dumnezeu în viețile
oamenilor.

