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I. Introducere 
De ani buni deja ni se întâmplă să ajungem în sărbători în timp ce suntem într-o carte oarecare; acum 

suntem în Genesa, şi în Genesa nu este vorba despre intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim. 

Dar am ajuns în dreptul unui personaj, şi acest personaj este Iosif.  

 

Şi ce este foarte interesant, este că nu ştiu dacă în toată Biblia există vreun alt personaj care să se 

suprapună atât de bine peste viaţa Domnului Isus ca Iosif. Nu-l vedem făcând minuni ca pe Elisei dar 

vedem foarte multe asemănări.  

 

Şi eu cred că una dintre cele mai mari asemănări este că şi unul şi celălalt L-au pus pe Dumnezeu 

mai presus de numele pe care şi l-ar fi dorit. Cu alte cuvinte, de dragul Lui au răbdat temniţa, de 

dragul Lui au răbdat crucea, de dragul Lui au răbdat moartea. Şi aceasta este tema din această zi: 

Când Dumnezeu este mai important decât numele pe care ţi-l doreşti. 

II. Iosif şi Domnul Isus  
Aş vrea să încep printr-o paralelă între cele două personaje. Amândoi, şi Iosif şi Domnul Isus, se 

bucură de o naştere miraculoasă. Mama lui Iosif este stearpă şi plânge, strigă la Dumnezeu, strigă şi 

la bărbatul ei: Dă-mi copii sau mor! Şi Iacov mânios îi răspunde: Sunt eu în locul lui Dumnezeu? 

Maria era o fecioară şi naşte un prunc, un miracol extraordinar. Rahela era stearpă şi-l naşte pe Iosif. 

 

Amândoi sunt iubiţi de tatăl lor; ţineţi minte haina multicoloră a lui Iosif care a băgat zâzanie între 

fraţi într-un fel? Dar Tatăl a făcut mult mai mult pentru Domnul Isus, şi atunci când a ieşit din apa 

botezului, şi pe Muntele Schimbării la Faţă, când s-a deschis cerul şi s-a auzit glasul Tatălui: Acesta 

este Fiul meu preaiubit în care-Mi găsesc toată plăcerea, de El să ascultaţi.  

 

Ascultaţi-i pe fraţii lui Iosif: Doar nu vei cârmui tu peste noi? Nu o să ascultăm noi de tine? Ba da, a 

zis Dumnezeu; ce asemănare! Şi pe unul şi pe altul tatăl îi trimite la fraţii lor; şi pe unul şi pe altul 

fraţii lor încep să-i urască. Şi unul şi altul trebuie să ajungă în Egipt ca să scape de moarte. Şi unul şi 

altul ajung robi; Iosif fără voie, Isus de bună voie – S-a dezbrăcat de Sine însuşi şi a luat chip de rob 

şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.  

 

Şi unul şi altul sunt vânduţi de Iuda; Domnul Isus de ucenicul său Iuda, iar Iosif de fratele său Iuda. 

Amândoi îşi încep lucrarea publică la vârsta de 30 de ani. Pe amândoi Dumnezeu îi umple cu Duhul 

Sfânt pentru lucrarea care le-a fost dată; până şi Faraon recunoaşte prezenţa Duhului lui Dumnezeu 

în Iosif. Amândoi au răsplătit răul cu bine. Amândoi au rămas smeriţi în ciuda măreţiei şi puterii lor.  

 

Ar fi putut strivi pe oricine; cu toate acestea până şi în grădina Ghetsimani El a spus: bagă-ţi sabia în 

teacă şi a vindecat urechea lui Malhu. Amândoi au fost învăţaţi de Dumnezeu; Dumnezeu le-a 

descoperit lucruri, le-a arătat viitorul. Amândoi au dat hrană celor flămânzi în chip miraculos: Iosif 

prin descoperirea pe care Dumnezeu a făcut-o şi prin grâul pe care l-a strâns a hrănit Egiptul şi ţările 

din jur timp de şapte ani de cumplită secetă; iar Domnul Isus a ştiut din câteva pâini să sature 

mulţimi de oameni. Amândoi au biruit cele mai dificile ispite din viaţa lor fără să-l facă pe 

Dumnezeu de ruşine. Amândoi au avut descoperiri cu privire la viitor. Amândoi au pus la încercare 

pe oameni pentru a da la iveală ceea ce era în adâncul inimii lor. Isus cunoştea ce era în inima lor, 

Iosif a scos la iveală din fraţii lui lucrurile ascunse şi tăinuite ani buni. Amândoi au fost urâţi pentru 

învăţătura pe care au dat-o. Amândoi au fost vânduţi pe preţ de sclavi.  
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Amândoi au fost acuzaţi pe nedrept şi condamnaţi în baza unor mărturii false. Amândoi au tăcut în 

faţa acuzatorilor: Iosif în faţa lui Potifar şi Isus Hristos în faţa lui Pilat. Amândoi au fost condamnaţi 

între alţi doi prizonieri, şi în ambele cazuri unul a fost mântuit şi celălalt nu. Amândoi s-au ridicat la 

o nouă viaţă: Iosif – la o nouă viaţă pe pământ, iar Isus la o cu totul altă viaţă spre care ne cheamă pe 

fiecare dintre noi. Nici unul dintre ei nu a fost recunoscut de fraţii lui. Amândoi s-au întors la 

tatăl/Tatăl, şi amândoi au ajuns la cinste împărătească. Amândoi devin răscumpărătorii celor care i-

au vândut, i-au batjocorit şi i-au aruncat în temniţă sau i-au pus pe o cruce. Ce extraordinare paralele 

între Iosif şi Isus! 

 

Dar poate cea mai şocantă paralelă şi cea mai preţioasă dintre toate este faptul că amândoi l-au înălţat 

pe Dumnezeu în orice circumstanţe; L-au înălţat pe Dumnezeu şi numele Lui în orice circumstanţe. 

Aş vrea să zăbovim mai întâi în dreptul lui Iosif, pentru că acolo am ajuns cu istoria noastră. El L-a 

înălţat pe Dumnezeu şi Numele Lui în casa lui Potifar, în temniţă, în faţa lui Faraon, în faţa fraţilor 

lui. Şi aş vrea să iau pe rând evenimentele prin care l-a dus viaţa; practic mâna bună a lui Dumnezeu 

care avea planuri pentru el dar pe care Iosif nu le ştia.  

III. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră ...  
Veniţi cu mine în casa lui Potifar. Domnul a fost cu Iosif, aşa că toate îi mergeau bine; el locuia în 

casa stăpânului său, egipteanul. Atunci când toate îţi merg bine, simţi cum te umfli în pene, cum îţi 

ridici năsucul şi cum ai aştepta ca toată lumea să recunoască ce extraordinar eşti. Dar ce este 

fantastic, este că cei care se uitau la Iosif, în loc să-l vadă pe Iosif îl vedeau pe Dumnezeu.  

 

Uitaţi-vă la v.3 din cap.39: Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu Iosif şi că Domnul făcea să-i 

meargă bine în toate lucrurile de care se apuca. Ce interesant, Iosif era cel care avea mâinile în 

lucrurile stăpânului său, cel care le rezolva pe toate, dar nu ştiu cum era transparent şi când se uitau 

la el îl vedeau pe Domnul prin el: Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el şi Domnul făcea să-i 

meargă bine ori de ce se apuca.  

 

Daţi-mi voie să vin în dreptul nostru. Nu cumva acesta este modelul vieţii pe care trebuie să o trăim 

fiecare? Oridecâte ori ne reuşeşte ceva, oridecâte ori iese bine cântarea de pildă, sau am reuşit să scot 

un disc sau să public o carte, sau să nu mă încurc la o predică, oridecâte ori termin o şcoală sau prind 

un post bun, simt cum nu mai am nevoie nici de Dumnezeu, nici de nimeni, şi sunt înălţat în proprii 

mei ochi şi aştept ca toată lumea să recunoască lucrul acesta.  

 

Ascultaţi ce spune Scriptura, Domnul Isus în Predica de pe Munte, cap.5 din Matei, v.16: Tot aşa să 

lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune... da, voi le faceţi, 

noi le facem, noi trăim în casa lui Potifar, noi trăim în lumea aceasta, să vadă faptele voastre bune şi 

să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Nu ştiu cum, dar faptele noastre bune ar trebui să 

fie oglinda în care slava ricoşează, se întoarce înapoi la singurul care o merită. Pentru că nu Iosif prin 

puterea lui, el era doar un sclav străin în Egipt, ci Domnul era cu el, Domnul făcea să-i meargă bine 

în toate lucrurile de care se apuca.  

 

De îndată Potifar l-a pus mai mare peste casa lui şi peste tot ce avea. Domnul a binecuvântat casa 

egipteanului din pricina lui Iosif, şi binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, 

fie pe câmp. Dar într-o bună zi s-au stricat lucrurile pentru că Iosif era frumos la chip şi la statură şi 

nevasta lui Potifar l-a poftit şi a zis: Culcă-te cu mine! Ce complicată situaţie pentru un tânăr departe 

de casă care prin asta ar fi putut să facă pasul următor spre a avea realmente totul sub mâna lui.  

 

Dar ascultaţi-l pe Iosif răspunzând acestei femei: Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să 

păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Nu ştiu ce făcea el toată ziua în timp ce muncea, dar cred că aşa 

cum Domnul se vedea prin el, el se vedea cu Domnul, el se întâlnea cu Domnul, el era în părtăşie cu 

Domnul, el trăia cu Domnul, el ştia că meseria lui nu-i cea de rob, sau de slujitor, sau de împărat mai 

târziu, ci de preot al lui Dumnezeu şi tot ce-i cere Dumnezeu este să arate spre El.  
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Cum aş putea să fac un rău atât de mare, să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Tinerilor, în mod 

special, ispitele sunt peste tot, şi dacă toată viaţa ţi-o trăieşti cu obloanele trase, nu vezi decât înaintea 

ta, numai pe orizontală te mişti, când vine ispita şi când este în favoarea poftelor firii pământeşti, cu 

siguranţă că nu-ţi aduci aminte de Domnul. Dar dacă te-ai sculat de la timpul de părtăşie, dacă ai stat 

şi te-ai bucurat de el, şi ieşi în stradă şi ispita este acolo în calea ta, nu-i aşa că e ceva mai simplu să 

zici: Nu se poate, eu sunt al altuia, cum să fac din trupul meu mădularul unei curve? Cum aş putea să 

păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? 

 

Când mă uit la Iosif, el avea relaţia refocalizată. Nu ştiu cum îşi făcea timpul de părtăşie, Scriptura 

nu ne spune; nu ne spune nici de unde a învăţat despre Dumnezeu. De foarte tânăr a fost dus în robie, 

dar în mod clar el ştia în adâncul sufletului lui: Aparţin lui Dumnezeu în întregime şi nu mă pot 

împărţi cu nimeni. Depind de Dumnezeu în toate lucrurile şi nu vreau să primesc din mâna nevestei 

lui Potifar nici un favor. Şi Lui îi dau socoteală pentru toate lucrurile, şi de aceea nu-mi pot permite 

să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu.  

 

Un om focalizat pe relaţia lui cu Dumnezeu. Da, Domnul i-a fost mai scump decât numele care l-a 

câştigat şi care l-ar fi putut câştiga întinzând mâna spre ce nu era a lui. Drept urmare este aruncat în 

temniţă. Şi dacă pentru binele pe care-l faci lui Dumnezeu, cinstindu-L pe El, ajungi în temniţă între 

şobolani şi şoareci, poate că te răzvrăteşti în adâncul sufletului tău. Dar Iosif n-a făcut-o! În temniţă 

preocuparea lui de căpătâi a fost să înalţe Numele lui Dumnezeu. Domnul a fost cu Iosif şi i-a dat 

întâietate, Şi-a întins bunătatea Lui peste el, şi a făcut să capete trecere înaintea mai marelui 

temniţei. 

 

M-am gândit la versetul acesta de multe ori. A ajuns în temniţă; ce este foarte interesant este că 

ştiindu-l pe Domnul cu el, s-a scuturat de praf, şi deşi a fost dezbrăcat de hainele lui, în loc să stea 

să-şi bocească nenorocirea a făcut ce a putut. În câteva zile toată lumea a văzut că e ceva deosebit cu 

băiatul acesta. Toate lucrurile îi mergeau bine pentru că: Tot aşa lumina şi lumina lui înaintea celor 

din temniţă, încât ei văzând faptele lui bune... interesant, l-au uitat pe Iosif şi s-au îndreptat spre 

Dumnezeu. Spune textul că mai marele temniţei i-a pus sub supravegherea lui pe toţi întemniţaţii 

care erau în temniţă, şi nimic nu se făcea acolo decât prin el. Indiferent în ce situaţie ai fi, în ce 

priveşte relaţia cu Dumnezeu şi responsabilitatea în această relaţie lucrurile nu se schimbă.Lumin a 

ta, chiar şi în temniţă, trebuie să strălucească înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele tale, faptele 

mele bune. Uneori suntem înălţaţi, alteori suntem marginalizaţi. Şi noi, ca şi copii ai lui Dumnezeu, 

de multe ori avem parte de astfel de marginalizări, nu contează unde eşti.  

 

Îmi aduc aminte că mi s-a povestit cum un patron ca să-şi bată joc de un subaltern de-al lui care era 

pocăit (patronul nu avea nimic cu Dumnezeu) l-a pus să măture curtea cu toate că era licenţiat; omul 

nostru nu a zis nimic, a luat mătura a început să cânte şi a măturat curtea. Şi a măturat azi şi mâine şi 

poimâine, şi o lună, şi două, şi patronul se uita pe fereastră la el tot timpul. Şi după câteva luni l-a 

chemat în birou şi a zis: Ce fel de om eşti? Şi l-a pus mai mare peste toată afacerea lui. De ce? Pentru 

că el a fost acelaşi în relaţia lui cu Dumnezeu, şi sus în birou şi jos la mătură. 

 

Da, lumina mea, lumina ta, trebuie să strălucească, faptele mele bune, faptele tale bune, trebuie să le 

vadă cei din jurul nostru, în aşa fel încât ei să nu se oprească la noi ci să treacă prin noi la Tata – să-L 

slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. ... Mai marele temniţei nu se mai îngrijea de nimic din 

ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el şi Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. 

Domnul era pe primul plan în viaţa lui.  

 

Acolo în temniţă au fost aruncaţi şi doi slujitori înalţi ai lui Faraon; paharnicul este mai mult ca 

primul ministru, mâna dreaptă a lui Faraon. El este acolo, aude tot, vede tot, judecă tot; pitarul la fel, 

veghează viaţa lui Faraon. Pitarul şi paharnicul ajung în temniţă şi într-o dimineaţă Iosif îi vede cu 

faţa tristă. Acuma, să fii mai mare peste temniţă, cu legătura de chei şi să patrulezi pe acolo, nu-ţi 

prea pasă de ceilalţi nu-i aşa? Cel puţin aşa-i normal. Dar nu era aşa normal pentru Iosif; el nu era un 
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zbir, un stăpân, ci era un slujitor. Şi-i vede cu faţa tristă şi-i întreabă: De ce vă este faţa posomorâtă? 

Am visat un vis, au zis ei, şi nu este nimeni care să ni-l tălmăcească. Iosif a zis: ... Istorisiţi-mi dar 

visul vostru.  

 

Şi aşa ar fi putut fi scris textul, dar textul sună aşa: Iosif a zis: Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. 

După care a zis: Istorisiţi-mi dar visul vostru. Observaţi ce simplu ar fi putut scoate o propoziţie pe 

care noi de multe ori o omitem; nu vrem să vorbim despre Dumnezeu pentru că nu convine urechilor 

celor din jur şi omitem lucrul acesta. Iosif nu s-a jenat cu toate că era într-o ţară străină, între 

dumnezei străini, a zis: Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, i-a luat şi le-a îndreptat 

faţa în sus. După care a zis, când ei nu se mai uitau la el – istorisiţi-mi dar visul vostru.  

 

Cum să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor? Aşa încât ei văzând faptele voastre bune să-l 

slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Visele se împlinesc, sau tălmăcirile se împlinesc – 

paharnicul ajunge înapoi lângă Faraon, pitarul este executat. După doi ani Iosif este scos din temniţă 

şi ajunge înaintea lui Faraon. Acum, când ajungi înaintea mai marelui lumii totul tremură pe tine. Tu 

care eşti un tânăr rob, scos din temniţă după ani şi ani uitat acolo în fundul închisorii, stai în faţa lui 

Faraon, cam ce-ţi trece prin minte? O singură preocupare văd în Iosif: Să-L cinstească pe Dumnezeu, 

să ridice numele lui Dumnezeu în faţa lui Faraon.  

 

Faraon a zis lui Iosif: Am visat un vis; nimeni nu a putut să mi-l tălmăcească şi am aflat că tu 

tălmăceşti un vis îndată după ce l-ai auzit. Iosif a răspuns lui Faraon: Aşa este! Mi s-a întâmplat nu 

o dată. Faraon, spune-mi visul tău. Nu! Cât de mult contează câteva cuvinte dacă adevărul lor este în 

inima ta. Iosif a răspuns lui Faraon: Nu eu! ... Observaţi ce-i spune Faraon: tu... El zice: nu, nu eu, 

Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Nici nu ştiu dacă vedeţi cum îi 

întoarce privirile de pe el spre Altul. Cum să lumineze lumina voastră? Aşa încât ei văzând faptele 

voastre bune... Am auzit că tu... nu, nu eu, Tatăl din ceruri. Dumnezeu este acela care va da un 

răspuns prielnic lui Faraon.  

 

Iosif a zis lui Faraon: Ce a visat Faraon înseamnă un singur lucru; avea două vise – cu vacile şi cu 

spicele – este un singur lucru. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să facă. Cât 

priveşte faptul că Faraon a visat de două ori visul, înseamnă că lucrul este hotărât din partea lui 

Dumnezeu şi că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Cu ce a rămas Faraon după discuţia 

asta cu Iosif? Cu Iosif? Nu, cu Dumnezeu a rămas. Se vede clar din următoarele cuvinte a lui Faraon. 

Faraon a zis slujitorilor săi: Am putea noi oare găsi un om care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? 

 

Cu ce a rămas Faraon? Cu Dumnezeul lui Iosif. Şi Faraon a zis lui Iosif: „Fiindcă Dumnezeu ţi-a 

făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie mai priceput şi mai înţelept ca tine. Te 

pun mai mare peste casa mea şi tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de 

domnie mă va ridica mai pesus de tine”. Faraon a zis lui Iosif: „Uite, îţi dau stăpânire peste toată 

ţara Egiptului”. Faraon şi-a scos inelul din deget, l-a pus în degetul lui Iosif; l-a îmbrăcat în haine 

de in subţire, i-a pus un lanţ de aur la gât. L-a suit în carul care venea după el, şi strigau înaintea 

lui: „În genunchi!” Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată ţara Egiptului. Şi a mai zis lui Iosif: 

„Eu sunt Faraon! Dar fără tine nimeni nu va ridica nici mâna nici piciorul în toată ţara Egiptului”.  

 

Faraon a pus lui Iosif numele Ţafnat-Paeneah, i-a dat o nevastă, şi cine şi-ar fi dorit o mărire mai 

mare decât asta? Dându-i ca nevastă fata unui preot, el a ajuns între cei de rang înalt de care nimeni 

nu se atingea în Egipt, nici de pământurile lor, nici de averile lor. Iosif avea tot ce şi-ar fi dorit.  

 

Se spune că puterea corupe, şi puterea absolută corupe în mod absolut. Şi vedem în jurul nostru ce se 

întâmplă pe toate planurile. Când un om începe să se ridice un pic în viaţă, şi când pune mâna pe 

putere, sau pe o pensie bună, sau pe un scaun de parlamentar, nu-i mai ajungi la vârful nasului nici 

cu prăjina. Puterea corupe şi puterea absolută corupe în mod absolut. Iosif era puternic; în genuchi 

era tot Egiptul înaintea lui.  
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Şi la un moment dat, după doi ani de foamete apar fraţii lui, vânzătorii. Interesant este să-l vezi pe 

Iosif în toată măreţia şi puterea lui stând faţă în faţă cu fraţii lui pe care ar fi putut să-i strivească. 

Iosif a zis fraţilor săi: „Apropiaţi-vă de mine”. Ei s-au apropiat. El a zis: „Eu sunt fratele vostru. Nu 

a zis: Eu sunt Faraon, sau al doilea om după Faraon, eu sunt fratele vostru pe care l-aţi vândut ca să 

fie dus în Egipt. Acum nu vă întristaţi, nu fiţi mâhniţi pentru că m-aţi vândut ca să fiu adus aici, căci 

ca să vă scap viaţa m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră”. 

 

Observaţi, după ce a fost batjocorit de fraţii lui, legat, dezbrăcat de hainele lui, târât până în Egipt, 

cel puţin o secundă ar fi putut să fluture măreţia lui pe sub nasul lor. Şi a făcut-o într-un fel, ca să 

scoată din adâncul inimii lor adevărul. Dar ce face el – le întoarce capul fraţilor şi în loc să se uite la 

el, ei încep să privească spre Dumnezeu: Nu voi, Dumnezeu m-a trimis aici înaintea voastră.  

 

Iată, sunt doi ani de când bântuie foametea în ţară, şi încă cinci ani nu va fi nici semănătură, nici 

secerat. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânţa vie, ca să vă păstreze viaţa 

printr-o mare izbăvire. Aşa că nu voi m-aţi trimis aici ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată a lui 

Faraon, stăpân peste toată casa lui şi cârmuitorul întregii ţări a Egiptului. Grăbiţi-vă de vă suiţi la 

tatăl meu şi spuneţi-i: „Aşa a vorbit fiul tău Iosif: „Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul; 

coboară-te la mine şi nu zăbovi!”  

 

Iacov vine, trec anii, bătrânul Iacov moare. Când moare bătrânul Iacov fraţii lui Iosif se sperie şi zic: 

Cel care stătea între noi şi marele Iosif a fost tatăl nostru. Acum că a fost luat dintre noi tatăl nostru, 

ce va face Iosif cu noi? Când au văzut fraţii lui Iosif că tatăl lor a murit şi-au zis: „Dacă va prinde 

ură Iosif pe noi şi ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut?” Şi au trimis să spună lui Iosif: „Tatăl 

tău a dat porunca aceasta înainte de moarte: „Aşa să vorbiţi lui Iosif: „O, iartă nelegiuirea fraţilor 

tăi şi păcatul lor, căci ţi-au făcut rău! Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău”. 

 

Iosif a plâns când a auzit aceste cuvinte. Fraţii lui au venit ei înşişi, s-au aruncat cu faţa la pământ 

înaintea lui şi au zis: „Suntem robii tăi”. Iosif le-a zis: „Fiţi fără teamă. Sunt eu oare în locul lui 

Dumnezeu? Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să 

împlinească ceea ce se vede astăzi, şi anume ca să scape viaţa unui popor în mare număr. Fiţi dar 

fără teamă şi eu vă voi hrăni pe voi, pe copiii voştri”. Şi i-a mângâiat şi le-a îmbărbătat inimile. 

 

Când Dumnezeu este mai presus de numele pe care ţi-l doreşti, ai puterea să-l înalţi pe El în orice 

circumstanţă te-ai găsi. Şi întreb încă o dată: Care este menirea noastră pe pământ? Să facem bani, să 

avem copii, să avem o casă mare, să avem maşină, slujbă, sănătate? Nu! Menirea noastră pe pământ 

este să îl înălţăm pe Dumnezeu, să-L proslăvim pe El prin tot ce facem şi prin tot ce suntem. Să-L 

proslăvim pe El în casa lui Potifar, în temniţă, în faţa lui Faraon, în slujba lui Faraon, înaintea fraţilor 

care poate te dispreţuiesc, dar chiar şi în faţa morţii.  

 

Aş vrea să vă aduc în ultimele ceasuri ale vieţii lui Iosif. Iosif a pus pe fraţii lui Israel să jure zicând: 

„Când vă va cerceta Dumnezeu, Iosif era pe patul morţii, să luaţi şi oasele mele de aici”. M-am tot 

gândit la asta – ce sfârşit de carte. De fapt ce spune Iosif? Nici în moarte nu vreau să fiu despărţit de 

Dumnezeu. Vreau să fiu acolo unde Dumnezeu lucrează, în ţara în care El îşi va desăvârşi planurile. 

Nu mă îngropaţi aici, duceţi-mă acolo. Până şi în mormânt aş vrea să mă bucur de Dumnezeul meu; 

luaţi-mi oasele de aici.  

 

O viaţă ca a lui Iosif este posibilă doar când Dumnezeu este mai important decât numele pe care ţi-l 

doreşti. Dacă numele tău este legat de cărămizi şi smoală, îl vei vinde pe Dumnezeu întotdeauna 

pentru ceva ce poţi apuca din bucla asta fără şir a deşertăciunii. Dar când Dumnezeu este mai 

important decât numele pe care ţi-l doreşti, în orice situaţie, preocuparea de căpătâi va fi una singură: 

Să-L cinsteşti pe El, să-L proslăveşti pe El, să ridici Numele Lui. Aşa să lumineze faptele tale, încât 

nu ştiu cum, oamenii să privească prin tine spre el, să nu se oprească la tine, la mine. 
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IV. Când Dumnezeu este mai important decât numele pe care ţi-l 
doreşti 
Spuneam că poate cea mai şocantă paralelă dintre Iosif şi Isus este dorinţa aceasta, şi a unuia şi a 

celuilalt, să-L proslăvească pe Dumnezeu, să-I înalţe numele lui Dumnezeu. Şi daţi-mi voie să fac o 

paralelă între înălţarea lui Iosif şi intrarea în Ierusalim a Domnului Isus Hristos. Amândouă sunt 

pline de glorie într-un fel, de osanale, de aplauze. În Egipt toată lumea era în genunchi; în faţa lui 

Hristos toată lumea îşi aşternea hainele pe drum şi cântau nădăjduind că El este cel care trebuia să 

vină. 

 

Nu vreau să vă povestesc istorioara; ştiţi povestea cu măgăruşul, cu ucenicii, cu hainele, cu 

noroadele, cu osanalele – aceasta este istorioara din Dumineca de Florii. Dar v-aş aduce înapoi la 

începutul vieţii Domnului Isus Hristos. Înainte să-şi înceapă lucrarea, la treizeci de ani ca şi Iosif, 

duhul îl ia şi îl duce în pustie ca să fie ispitit, încercat. Vin ispitele una după alta: Fă din pietre pâine, 

aruncă-te de pe streaşina Templului, închină-te mie şi-ţi voi da împărăţiile lumii.  

 

Dar textul se termină aşa în Luca cap.4:13: După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de 

la El până la o vreme. Şi vreau să vă spun, cu Dumineca Floriilor, acea vreme a sosit, şi diavolul s-a 

întors înapoi să-şi desăvârşească ispitirea, să ducă testul până la capăt, să vadă dacă Domnul Isus îl 

iubeşte mai mult pe Tatăl decât numele pe care şi l-ar fi putut face transformând pietre în pâine, 

sărind de pe streaşina Templului, sau având împărăţiile şi bogăţiile lumii acesteia. Săptămâna mare – 

începe săptămâna ultimelor ispitiri, a ultimei lupte şi a ultimei biruinţe, şi am dori ca toată săptămâna 

aceasta să stăm lângă această ultimă ispitire care vine împotriva Domnului Isus.  

 

În Ioan cap.14, în camera de sus Domnul Isus îşi termină aşa discursul cu ucenicii: Nu voi mai vorbi 

mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în Mine, dar vine pentru ca să 

cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi că fac aşa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să 

plecăm de aici! Asta se va întâmpla undeva în joia mare. Dar ispitirile au început din dumineca mare.  

 

N-am să uit niciodată: într-o bună zi au bătut la uşa noastră patru bărbaţi; ne-au întors casa pe dos, 

m-au luat şi m-au dus la Securitate. M-au aşezat într-o cameră şi am fost lăsat acolo ca să fierb în suc 

propriu, că aşa se întâmpla în astfel de situaţii. Şi după o vreme se deschide uşa şi intră un domn, cu 

un zâmbet, cu ochi albaştri, frumos, înalt, se aşează lângă mine şi începem să povestim împreună. 

Mi-am zis: dacă pentru asta m-au adus, nu-i tare rău aici. Nu ştiu ce s-a întâmplat, se scoală, iese, şi 

vine un altul. Când vine celălalt, vine tunând şi fulgerând de când trânteşte uşa după el. Şi mi-am zis: 

ce interesant! Primul a încercat să scoată din mine lucrurile cu dulcegării, al doilea a dat cu pumnul 

în masă. Un singur lucru îi interesa – numele fraţilor mei. Le-am zis: dacă vreţi să vă vorbesc despre 

mine, o fac, dar despre alţii – îmi pare rău. 

 

Gândiţi-vă la Domnul Isus Hristos şi la săptămâna ispitirilor Lui. Mai întâi a venit cel înalt, cu ochi 

albaştri şi drăguţ, că ia tot felul de forme diavolul, se îmbracă chiar şi într-un înger de lumină. Şi cel 

mai uşor alunecă un pământean atunci când ... putere şi slavă aşa cum a primit şi Iosif. Cea mai 

lunecoasă pistă este pista măririi, pista înălţării, şi în Dumineca de Florii despre asta este vorba, asta 

se întâmplă cu Domnul Isus Hristos. Cei mai mulţi din norod – şi erau un puhoi la Ierusalim – îşi 

aşterneau hainele pe drum, alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum. Noroadele care 

mergeau înaintea lui Isus şi care veneau după El strigau: Osana, Fiul lui David!  

 

Noi nu pricepem ce însemna, ce rezonanţă aveau aceste cuvinte – Fiul lui David; preoţii ştiau, de 

aceea au fost umpluţi de mânie – era Mesia, Hristosul, cel care trebuia să vină. Osana Fiul lui David 

– este ca şi cum lucrarea lui Hristos ar fi ajuns la apogeu, lumea Îl recunoaşte ca Mesia. Binecuvântat 

este Cel ce vine în numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte! 
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Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mişcare şi fiecare zicea: „Cine este acesta?” 

„Este Isus, proorocul din Nazaretul Galileei”, răspundeau noroadele. ... „Tu eşti proorocul?” au 

întrebat fariseii pe Ioan Botezătorul. Cu alte cuvinte, toate privirile erau focalizate pe persoana Lui. 

Domnul Isus ar fi putut spune, luat de val şi ridicat: În sfârşit! Da, ar fi putut spune – în sfârşit – dacă 

dorinţa de a avea un nume ar fi fost mai presus de dorinţa Lui de a-L proslăvi pe Dumnezeu, pe Tatăl 

Lui, şi a ridica Numele Lui. 

 

E foarte interesant ce face în dumineca aceea; eu cred că ce a făcut Isus nu putea să fie mai rău în ce 

priveşte propriul Lui nume. Nimic nu-l putea face mai puţin popular decât ce a făcut în dumineca 

aceea: a intrat în Templu şi, după ce şi-a făcut un bici de ştreanguri, a început să răstoarne mesele 

vânzătorilor de bani, scaunele celor care vindeau porumbei, să cureţe Templul, să-i întoarcă pe toţi 

împotriva Lui. Lucrurile acestea nu le faci când te preocupă numele tău.  

 

Dar ceea ce L-a tulburat pe Domnul Isus este ce se întâmpla cu Numele Tatălui în ziua aceea în 

Templu. Tatăl era terfelit şi călcat în picioare prin tot ce făceau, de la preoţi până la vânzătorii din 

Templu. Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în 

Templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei, şi le-a 

zis: Este scris! Aţi auzit undeva cuvintele acestea – Este scris? A, da, le-am auzit cu trei ani şi 

jumătate în urmă, în pustie, ispitit de diavolul – Este scris. Observaţi cu cine se luptă El din nou? 

Este scris: Casa Tatălui Meu, cum spune un alt evanghelist, se va chema o casă de rugăciune, dar 

voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.  

 

Ce a urmat? Mânia mai marilor norodului, hotărârea de a fi dat la moarte şi apoi Vinerea Mare, 

crucificarea şi mormântul. Am scăpat de un impostor! De ce a făcut toate aceste lucruri? Pentru că 

numele lui Dumnezeu era mai important pentru Isus decât propriul Său nume.  

 

Uitaţi-vă la cei doi: Iosif şi Isus. Ca Iosif, Isus trăia şi acţiona nu pentru a-şi face un nume ci pentru a 

înălţa Numele lui Dumnezeu. Iosif a făcut-o în casa lui Potifar, în temniţă, în faţa lui Faraon, în 

slujba lui Faraon, în faţa fraţilor lui şi chiar în faţa morţii. Isus a făcut-o de-a lungul întregii Lui vieţi, 

şi în mod special în Săptămâna Mare chiar cu preţul vieţii. Ascultaţi-L vorbind: Acum sufletul meu 

este tulburat; şi ce voi zice? Tată, izbăveşte-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am 

venit până la ceasul acesta. Tată, proslăveşte Numele Tău! 

 

Aceasta era preocuparea de căpătâi a Domnul Isus Hristos în Săptămâna Mare, nu gloria şi onorurile 

oamenilor, nu poziţiile pe care le putea ... Proslăveşte Numele Tău! În timp ce Iosif împlinea planul 

lui Dumnezeu fără să înţeleagă prea multe, vreau să vă spun Isus o făcea de bună voie şi nesilit de 

nimeni. Nimeni nu-Mi ia viaţa. Eu mi-o dau de la Mine însumi ca iarăşi s-o iau.  

 

Evrei cap.5:7: El este acela care în zilele vieţii sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu 

strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izvbăvească de la moarte, de la atingerea 

păcatului, şi astfel de la atingerea morţii, şi fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, măcar că era Fiu, 

a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Şi după ce a fost făcut desăvârşit, s-a făcut 

pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice, căci a fost numit de Dumnezeu: Mare 

Preot în veac după rânduiala lui Melhisedec. 

 

Ascultaţi-l şi pe Pavel vorbind despre singurul scop al Domnului Isus: Înălţarea Tatălui şi a numelui 

Lui. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi nu a crezut ca un lucru de apucat să fie 

deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de Sine însuşi şi a luat chip de rob, făcându-se asemenea 

oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om; S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de 

cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat numele care este mai pesus de 

orice nume, pentru ca în Numele Lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe 

pământ, şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus 

Hristos este Domnul.  
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Şi dacă El este Domnul, noi ca robii Lui suntem chemaţi să trăim cum a trăit El, să facem din 

înălţarea numelui lui Dumnezeu scopul vieţii noastre, obiectivul nostru de căpătâi, indiferent de 

circumstanţele în care ne vom afla. 

 

De ce vi se pare că este importantă această paralelă? Isus este Dumnezeu întrupat. E foarte greu să 

mă compar cu El, să intru în papucii Lui, măcar că Scriptura îmi spune: Cine zice că rămâne în El 

trebuie să trăiască cum a trăit Isus. Iosif este un om ca mine şi ca tine, unul dintre mulţii copii ai 

unei familii de pe pământul acesta. Dacă ţi-e greu să te raportezi la Isus, Iosif îţi strigă în urechi: Se 

poate! Se poate cu ajutorul lui Dumnezeu.  

 

Iosif fiind un om, eu fiind un om, nimeni, nici Dumnezeu, nu-mi cere nimic mai mult decât lui; 

adică, ne cere să facem preocuparea noastră de căpătâi înălţarea numelui lui Dumnezeu în orice 

circumstanţă. Iar lucrul acesta este posibil atunci când Dumnezeu este mai important decât numele 

pe care ţi-l doreşti, atunci când Îl cunoşti pe Dumnezeu şi Îl iubeşti pe Dumnezeu aşa cum a făcut-o 

şi Iosif. Ajută-ne Doamne!  

V. Cum a auzit Iosif despre Dumnezeu? 
Am o întrebare care m-a frământat mai ales în această ultimă parte a cărţii Genesa: Unde şi cum o fi 

auzit Iosif despre Dumnezeu? Când mă gândesc la viaţa lui Iosif, la 17 ani şi un pic trimis în robie, 

tot ce a adunat despre Dumnezeu a trebuit să se întâmple până la 17 ani. Nu la întâmplare naratorul 

ne pune vârsta lui acolo. Dar dacă s-a întâmplat până la 17 ani, numai în familie putea să câştige 

lucrul acesta. Biserică nu era, şcoală duminecală nu avea, toţi canaaniţii erau străini de Dumnezeu şi 

împotrivitori lui Dumnezeu, deci era doar strict familia lui. Fraţii lui nu puteau să-l ajute, deci mai 

rămâne doar Iacov şi Rahela eventual. Dar Rahela era moartă de o bună vreme, după naşterea lui 

Beniamin, deci a mai rămas doar tatăl lui, Iacov.  

 

Aş vrea să numesc această frumoasă lucrare expusă în faţa noastră de ceva vreme – pomul lui Iacov. 

Pentru că nu ştiu dacă l-a mai înnegrit cineva pe Iacov cum am făcut-o eu în ultimele predici. Am 

scos tot ce se putea scoate, l-am bătut ca pe o perină rea, şi tot puful şi praful a ieşit din el afară. Şi pe 

drept cuvânt, din Biblie l-am scos. Dar aş vrea să numesc pomul acesta Iacov pentru că tulpina este 

toată zbaterea lui cu sămânţa aceea Dumnezeiască în ea. Dar coroana şi frumuseţea lui Iacov este 

Iosif. Cu alte cuvinte, nu la întâmplare naratorul spune: Iată istoria lui Iacov, punct. Iosif avea vârsta 

de şaptesprezece ani, şi urmează istoria lui Iosif. Iosif este istoria lui Iacov, practic deznodământul 

vieţii lui Iacov. Pentru că nu ştiu de unde să-l fi luat pe Dumnezeu dacă nu de la Iacov.  

 

Iacov a început prost: a şantajat, a complotat, a minţit, a înşelat, a luat în deşert numele Domnului. 

Spuneţi-mi voi dacă putea să fie mai rău decât atâta? Toate acestea le-a făcut. De ce şi-o fi legat 

Dumnezeu numele de el? Probabil din pricina a ceva ce era bun acolo, dorinţa de a fi cu Dumnezeu 

şi în planul lui Dumnezeu. Ceva strălucea în el, dar era un diamant neşlefuit, era acolo în mijlocul 

zgurii ca aurul necurăţit.  

 

Dumnezeu nu-şi leagă numele de nimeni, pentru că nu va duce pe nimeni în ceruri dacă nu îl 

transformă. Cred că povestea lui Iacov a început în dimineaţa de după noaptea nunţii când îşi 

deschide ochii şi vede că Lea este lângă el. El pare că intră într-o depresie incredibilă. Practic 

abandonează viaţa; îşi abandonează familia, nevestele, şi se ocupă de afacerile lui. Îşi vine în fire 

abia când se naşte Iosif, atunci se trezeşte.  

 

Şi, deşi şi-a venit în fire, era prea târziu pentru majoritatea copiilor lui, erau deja adolescenţi, întorşi 

împotriva lui. Nu a mai ştiut să-şi împace nici nevestele; Dumnezeu a rezolvat problema ducând 

acasă pe una ca să lase pe cealaltă cu el. Dar singurul asupra căruia şi-a mai putut îndrepta atenţia a 

fost Iosif. Nu ştiu dacă aş greşi spunând că în accepţiunea naratorului Iosif este mântuirea lui Iacov. 
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Deci, Iacov este mântuit am putea spune prin viaţa lui Iosif. Pentru că, cu ultima lui sforţare, în toată 

durerea lui după întâlnirea lui cu Dumnezeu, s-a întors spre ce a mai putut din casa lui. Dacă ceilalţi 

deja i-au scăpat printre degete, au ajuns la vârsta adolescenţei, i-a mai rămas Iosif şi Beniamin. Nu 

ştiu dacă a făcut-o cu înţelepciune sau nu, dar Scriptura ne spune că asta este istoria lui Iacov. Şi 

toată frumuseţea aceasta extraordinară pe care o citesc în viaţa lui Iosif cred că se datorează lui 

Iacov. I-a vorbit despre Avraam şi despre felul în care a plecat din Ur, despre planurile pe care 

Dumnezeu le avea pentru el, şi despre cum a încercat Avraam şi nu a reuşit, şi a trebuit Dumnezeu, 

când nimeni nu mai credea, să intervină. Pe urmă i-a vorbit despre propriile lui greşeli; despre faptul 

că n-a ştiut să aştepte împlinirea vremii, a calendarului lui Dumnezeu, şi a întins mâna şi a apucat 

mijloace neconforme cu voia lui Dumnezeu. I-a vorbit despre întâlnirea lui la Betel, despre visul lui 

cu scara, despre ce i-a promis Dumnezeu, despre purtarea Lui de grijă de-a lungul a celor douăzeci şi 

ceva de ani, despre lupta lui cu Dumnezeu în noaptea aceea, despre spaima lui în faţa lui Esau, 

despre mântuirea pe care i-a dat-o Dumnezeu.  

 

Dar i-a mai spus ceva: Iosife, când s-a închis cercul, Dumnezeul tatălui meu Avraam, Isaac şi Iacov, 

care m-a primit şi pe mine în planul Lui, numindu-mă Israel, Dumnezeul acesta a promis că şi tu şi 

urmaşii tăi veţi fi parte din planul lui Dumnezeu. Şi eu cred că în timpul care i-a rămas a turnat în 

pruncul lui pe Dumnezeu cu care s-a întâlnit în sfârşit. 

VI. Concluzii 
De multe ori prostiile pe care le facem în viaţă ne fac să pierdem lucrurile printre degete. De ce? 

Pentru că avem impresia că trebuie să alergăm de dimineaţa până seara, că nu trebuie să dăm bineţe 

nevestei şi pruncilor, că noi avem afaceri şi că trebuie să plătim birurile, şi... Dar toate acestea sunt 

nişte prostii şi minciuni! Ştiţi ce a promis Dumnezeu? Şi ori El minte, ori noi minţim: Cine caută 

împărăţia Lui şi neprihănirea Lui, toate aceste lucruri i se vor da pe deasupra.  

 

Puneţi-Mă la încercare, a zis Dumnezeu, gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Aţi văzut că indiferent 

pe unde a dus drumul lui Iosif, Dumnezeu nu l-a scăpat printre degete. A fost cu el în casa lui Potifar, 

a fost cu el în temniţă, a fost cu el în ispită, a fost cu el în faţa lui Faraon, a fost cu el pe tronul 

Egiptului, a fost cu el în faţa fraţilor, a fost cu el de-a lungul întregii lui vieţi. Şi a fost cu el şi-n 

moarte şi în înviere; a fost cu Iosif. Dumnezeu nu minte. 

 

Dar mă gândesc că tot ce este acolo a fost săpat în Iosif încă din copilăria lui, atât de adânc încât Iosif 

a făcut preocuparea de căpătâi a vieţii lui – Să înalţe numele lui Dumnezeu. Cum aş putea să 

păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? ... Nu eu! Dumnezeu tâlcuieşte visurile. Nu eu, nu voi, Domnul 

m-a trimis aici. Răspunde-ţi voi dacă găsiţi vreun alt izvor al Dumnezeului lui Iosif, decât undeva în 

casa tatălui său, în gura şi frământările şi lacrimile lui Iacov.  

 

Iosif este mântuirea lui Iacov. Dar Iosif este frumuseţea lui Dumnezeu. Dacă şi dintr-un Iacov 

Dumnezeu poate scoate aşa ceva, mai este nădejde şi pentru mine, şi pentru tine, şi pentru tine... 

depinde cu ce o să vă umpleţi viaţa. Poţi să alergi după afaceri de dimineaţa şi până seara, să ai idei 

absolut extraordinare, şi să-ţi cadă pruncii printre degete. Sau, indiferent ce s-ar întâmpla, poţi să te 

opreşti să stai de vorbă cu nevasta şi cu pruncii şi să torni pe Dumnezeul tău în ei, dacă Îl ai, şi dacă 

ai timp pentru El. 

 

Nu ştiu dacă Iacov ar fi putut face lucrul acesta înainte de întâlnirea lui cu Dumnezeu. Şi de aceea 

aici începe drumul, la întâlnirea cu Dumnezeu. Şi întâlnirea cu Dumnezeu începe cu o decizie 

personală. Dacă nu ai făcut-o... Cel mai mare lucru pe care-l poţi face pentru pruncii tăi este să te 

pocăieşti. Pentru că de acolo încolo va începe sfinţirea, şi vei arăta un alt model copiilor tăi, ei vor 

creşte într-o altă atmosferă. Şi vei înţelege că cel mai mare lucru pe care îl poţi da copiilor tăi este 

întâlnirea lor cu Hristos. Pentru că din clipa aceea este nădejde ca tot răul care din mine s-a transmis 

în ei, să fie oprit de Duhul lui Dumnezeu şi transformat într-o minune!  
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