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Iosif a fost aruncat în închisoare 
pe nedrept de fostul său stăpân, 
Potifar.  În închisoare, Iosif  
a fost ascultător şi supus.   
Mai marele temniţei a avut  
încredere în Iosif  
să organizeze viaţa  
celor întemniţaţi.   
Pentru că  
Dumnezeu  
era cu Iosif,  
închisoarea  
a devenit un  
loc mai bun  
pentru toţi. 



Mai marele paharnicilor şi  
mai marele pitarilor regelui  
erau în închisoare.  „De ce  
sunteţi atât de trişti?” i-a  
întrebat Iosif într-o zi. 



„Nimeni nu ne poate spune  
ce înseamnă visele noastre,”  
au spus oamenii necăjiţi.  
„Dumnezeu poate” a spus Iosif.   
„Povestiţi-mi visele”. 



„Visul tău înseamnă că în trei zile vei fi înapoi în 
serviciul regelui Faraon” i-a spus Iosif mai marelui 
paharnicilor.  „Adu-ţi aminte de mine şi roagă-l pe  
                          Faraon să mă  
                          elibereze.”   
                          Visul pitarului  
                          însă aducea  
                          veşti rele.   
                          „Vei muri în  
                          trei zile,” a  
                          spus Iosif.   
                          Amândouă  
                          visele au  
                          devenit  
                          realitate. 



Numai că mai marele paharnicilor a  
uitat de Iosif până când Faraon s-a  
trezit necăjit într-o zi.  „Am avut un  
                vis,” s-a plâns el.  Nici unul  
                                din înţelepţii de  
                                   la curte nu  i-au  
 

 
 

                                         putut spune ce 
                                         înseamnă. Mai marele 
                                         paharnicilor şi-a 
                                         adus aminte de Iosif 
                                         din închisoare.  I-a spus lui 
                                         Faraon despre Iosif. 



Faraon a trimis după Iosif imediat.   
„Visul tău e un mesaj de la Dumnezeu”  
i-a spus Iosif regelui.  „Egiptul va avea şapte  
ani de bogăţii, şi apoi şapte ani de foamete.” 



„Plănuieşte acum să  
faci provizii în timpul  
celor şapte ani de recolte  
bogate,” l-a sfătuit  
Iosif pe Faraon  
„sau poporul  
tău va muri în  
timpul foametei  
ce va veni.”   
„Dumnezeu  
este cu tine,”  
a spus Faraon.   
„Tu vei fii mâna  
mea dreaptă  
în Egipt.” 



Şapte ani de recolte bogate au trecut.  Apoi şapte 
ani de foamete au venit.  Mâncare nu se găsea 
nicăieri decât în Egipt unde aveau provizii.  În  
tărâmul natal familia lui Iosif suferea de foame. 



Oameni din toate ţările s-au îndreptat către Egipt să 
cumpere porumb.  „Şi voi trebuie să va duceti,” le-a  
  poruncit Iacov fiilor săi, „sau vom muri   
                         de foame.” Ajungând în  
                                  Egipt, aceaştia  
                                  s-au pregătit  
                                  să meargă să  
                                  cumpere  
                                  mâncare. 



Fiii lui Iacov s-au închinat în faţa  
mai marelui stăpân în Egipt.  Nu şi-au 
recunoscut fratele, pe Iosif.  Numai 
că Iosif i-a recunoscut.  Iosif şi-a 
adus aminte de visul avut în copilărie.  
Dumnezeu l-a mărit aşa cum merita. 



Iosif era foarte înţelept.  A vorbit 
răutăcios şi l-a ţinut ostatic pe fratele 
Simeon.  „Ia mâncarea, du-te acasă şi 
întoarce-te cu fratele tău cel        mai 
mic” a ordonat el. „Atunci  
                    voi ştii că nu  
                         sunteţi  
 

                           spioni.”  



Fraţii au crezut că Dumnezeu 
îi pedepseşte pentru că şi-au 
vândut fratele cu mulţi  
ani în urmă. 



Iacov şi fii lui erau derutaţi.  „Nu ne-au  
luat bani pentru porumb.  Dar stăpânul  
a spus că trebuie să îl ducem pe  
Benjamin în Egipt.”  Însă Iacov  
nu l-a lăsat pe Benjamin să plece. 



Numai că mâncarea s-a terminat 
repede şi astfel fraţii au trebuit 
să se întoarcă în Egipt după  
provizii.  Beniamin a plecat  
cu dânşii. 



Când Iosif l-a văzut pe Beniamin a ordonat 
servitorilor să pregătească un mare banchet.   
Fraţii lui au fost invitaţi.  „Trăieşte tatăl tău?”   
A întrebat Iosif pe Beniamin.  Poate se gândea  
la o modalitate să reunească familia. 



Iosif a vrut să ştie dacă fraţii  
săi regretau ceea ce au făcut  
cu mult timp în urmă.   
După ce banchetul  
s-a terminat Iosif  
şi-a acuzat fraţii  
de furt.   
 
 
„Ca să vă pedepsesc,  
îl voi ţine pe Benjamin  
ca sclavul meu,”  
a spus Iosif. 



„Stăpâne, ia-mi viaţa în locul lui  
Beniamin” l-a implorat Iuda.   
Iosif ştia că Iuda care a  
sugerat vânzarea lui,  
cu mulţi ani în urmă,  
se schimbase  
cu adevărat. 



Pentru că Iosif nu îşi mai putea 
ascunde dragostea faţă de fraţii  
                 săi, aceasta a ordonat  
                                  ca toată 

                              lumea din  
                           sala de 

                                 banchet să 
plece.  Apoi 

                                 a început a 
                           plânge. 



„Eu sunt Iosif, 
fratele vostru, 
pe care l-aţi 
vândut.”  
Uimiţi 
şi înfricoşaţi, 
fraţii nu au 
spus nimic. 



Iosif şi-a încurajat fraţii. „Dumnezeu m-a făcut  
stăpân în Egipt ca să vă pot  
 
 
 
 
 
salva viaţa în  
timpul foametei.   
Mergeţi şi aduce-ţi la  
mine pe tatăl meu.   
Voi avea grijă de voi.” 



Iacov şi Iosif  
s-au reîntâlnit în 
Egipt şi toată familia 
a trăit în armonie  
şi bogăţie. 



Dumnezeu îl măreşte pe Iosif, Sclavul 
 

 O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, 
 

 se găseşte în 
 

Genesa 39-45 

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” 
Psalmi 119:130  



Sfârşit 



Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul 
nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se 

facă cunoscut nouă. 
Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele 

sunt numite de El păcate.  Pedeapsa pentru păcat este 
moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult 
încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce 

şi să fie pedepsit pentru păcatele tale.  Dacă tu crezi în 
Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta!  El va veni în viaţa ta, 

iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna. 
Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te 

astfel lui Dumnezeu: 
Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca 
să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu.  Te rog intră 
în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o viaţă nouă 
şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine.  Ajută-mă să-Ţi 

slujesc şi să trăiesc ca şi copil al Tău.  Amin. 
Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în  

fiecare zi!  Ioan 3:16 
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