LECŢIA 11

DUMNEZEU LUCREAZĂ
Scopul: Să cunoaştem în ce mod Dumnezeu foloseşte împrejurările
pentru a ne pregăti de rolul pe care L-a intuit pentru noi.
Pasajul biblic: „Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău: dar
Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede
azi şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr.” (Genesa 50:20)
„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor
ce iubesc pe Dumnezeu şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după
planul Său” (Romani 8:28).
Am studiat succint viaţa lui Avraam, care ne învaţă ce este credinţa.
L-am abordat pe iacov, istoria căruia ne prezintă harul lui Dumnezeu. iar
acum ne vom referi la iosif, naraţiunea despre viaţa lui, fiind scrisă, în
ultimele 14 capitole ale cărţii Genesa.
iosif pare a fi unul dintre cele mai nevinovate personaje ale Scripturii.
Descriind majoritatea eroilor biblici, Dumnezeu ne arată slăbiciunile
şi puterea lor, însă iosif reprezintă o excepție a acestei reguli. (Încă un
exemplu similar – Daniel.)

Istoria lui Iosif
istoria lui iosif reprezintă, într-adevăr, istoria providenţei divine. ideea
principală a acestei naraţiuni poate fi exprimată printr-un verset din noul
Testament: “De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu şi anume, spre binele celor ce sunt
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chemaţi după planul Său” (Romani 8:28). Este evident de ce fraţii lui
Iosif au fost atât de tulburaţi când au aflat cine devenise el. Dar Iosif le-a
răspuns, rostind cuvinte de mângâiere, cuvinte ce ne conving şi pe noi că,
dincolo de toate circumstanţele vieţii noastre e providenţa lui Dumnezeu:
„Acum, nu vă întristaţi şi nu fiţi mâhniţi că m-aţi vândut ca să fiu adus
aici, căci ca să vă scap viaţa m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. “...
Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânţa vie în
ţară şi ca să vă păstreze viaţa printr-o mare izbăvire. Aşa că nu voi m-aţi
trimis aici, ci Dumnezeu ...” (Genesa 45:5, 7-8).
În istoria lui Iacov, tatăl lui Iosif, am aflat despre un bărbat, a cărui
viaţă a fost de succes, dar nu fiindcă el însuşi astfel şi-a dirijat-o. De fapt,
în tot acest răstimp Domnul era în control. Iosif ilustrează acelaşi principiu,
dar puţin din alt punct de vedere. În relatarea despre el descoperim un om,
a cărui viaţă, de-a lungul unei anumite perioade, pare a fi nu prea reuşită.
El a fost vândut în robie de către fraţii săi; a fost pe nedrept învinuit de o
încălcare; a fost uitat de cei, care i-au promis să-l ajute, dar nici una dintre
aceste circumstanţe nu au fost cauzate de acţiunile lui personale. El a
suportat mari dificultăţi, confruntându-se cu foarte grele împrejurări nu din
motiv că a meritat aceasta, dar pentru ca printr-o asemenea modalitate
Dumnezeu să fie proslăvit şi să se realizeze planul Său.

deplorabilă pe care El nu ar fi putut să o corecteze, transformând-o în
bine. Dumnezeu poate folosi influenţa părinţilor voştri, chiar dacă sunt
nişte călcători de lege. Domnul poate folosi influenţa fraţilor şi surorilor
voastre, chiar dacă sunt nişte infractori. Cel Preasfânt a folosit conjunctura
neprielnică a familiei lui Iacov, pentru ca în mod prevăzător să-l trimită pe
Iosif în Egipt şi să salveze de la foame familia aleasă, prin care trebuia să
vină în lume Mesia. Dumnezeu poate folosi atmosfera negativă din familia
voastră pentru a vă realiza viaţa. Şi cândva veţi înţelege cum Dumnezeu,
datorită providenţei Sale a aranjat astfel împrejurările vieţii voastre, ca să
vă pregătească să îndepliniţi lucrarea, pe care El a prevăzut-o pentru voi.

Aplicare în zilele noastre
Această istorie ne prezintă câteva principii, pe care le putem aplica
în viaţa noastră personală. În primul rând, gândiţi-vă la relaţiile lui Iosif
cu tatăl şi fraţii săi. Acestea nu s-au dovedit a fi nişte relaţii-model! Este
evident că Iacov nu a fost un părinte ideal. Ataşamentul lui faţă de Iosif i-a
adus fiului mai multă durere decât bucurie şi acest lucru a fost nedrept,
privind relaţia cu ceilalţi fii. Dar cine dintre noi are părinţi desăvârşiţi. Oare
mulţi dintre noi avem relaţii perfecte cu fraţii şi surorile noastre? Noi nu
am ales familia în care ne-am născut, cu atât mai mult, membrii ei joacă
un rol important în viaţa noastră. Mulţi dintre noi au aripile frânte, avem
neplăceri, ne doare inima din pricina acestor relaţii. Dar lecţia pe care o
putem învăţa din istoria lui Iosif este următoarea: Dumnezeu este Suveran
peste toate circumstanţele vieţii noastre şi nu există vreo situaţie atât de
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Întrebări pentru discuţie
1.

Bazându-vă pe Rom. 8:28, spuneţi, în ce caz tot ceea ce se întâmplă
în viaţa noastră lucrează spre binele nostru?



2.

Ce ne poate ajuta să acceptăm cu smerenie acele împrejurări
dificile, pe care nu le putem dirija noi?








69

LECŢIA 11

3.
Iosif?
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pentru notiţe

Ce principii pentru viaţa de zi cu zi putem învăţa din experienţa lui




Motive de rugăciune
Mulţumiţi-I lui Dumnezeu pentru exemplul lui Iosif, rugaţi-L să vă înveţe a fi
mulţumitori chiar şi pentru circumstanţele dificile din viaţa voastră.
Rugaţi-L pe Tatăl Ceresc să vă arate planul Său cu privire la viaţa voastră, dar
de asemenea, ce vrea El să vă înveţe prin greutăţi. Dumnezeu vrea să vă folosească
asemenea lui Iosif, pentru a vă salva familia şi prietenii de foametea spirituală.
Cereţi-I Domnului să vă ierte. Să vă înzestreze cu har, milă şi îndrăzneală de a
vesti Cuvântul Sfânt.
Temă de casă. De memorat Rom. 8:28.
De citit Exod cap. 1-2.
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