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Drept de autor © 1999, 2003 Child Evangelism Fellowship® Inc. Toate drepturile rezervate. Folosit cu permisiune.  

Titlul original: Joseph.  

 

Paşi pentru sfătuirea copilului care vrea să vină la Hristos 

1. Arată-i că are nevoie de mântuire; că nu toţi oamenii vor merge în cer; că nimeni nu este atât de 

bun pentru a merita cerul; şi că plata păcatului este moartea veşnică – despărţirea de Dumnezeu 

(Rom. 3:23; Apoc. 21:27; Ioan 8:21,24). 

2. Arată-i calea mântuirii. Mântuirea este darul fără plată, pentru că Isus a murit în locul nostru pe 

cruce, a fost îngropat şi a înviat din morţi (Ioan 3:16; Efeseni 2:8; 1 Cor. 15:3,4). 

3. Ajută-l să primească darul mântuirii — pe Isus Hristos — încrezându-se în El ca Mântuitor personal 

(Ioan 1:12; Apoc. 3:20). 

4. Bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, ajută-l să primească siguranţa mântuirii (Ioan 3:36; Apoc. 3:20; 

Evrei 13:5). 

5. Învaţă-l să mărturisească despre Hristos (Matei 10:32). Această mărturisire poate să ţi-o facă întâi 

ţie, apoi altor lucrători, apoi mai târziu prietenilor şi, dacă circumstanţele permit, unui grup sau 

bisericii.  
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Introducere 
 

Se pare că în lumea de azi mintea umană poate oferi răspunsuri la toate problemele, şi că destinele 

oamenilor sunt determinate doar de deciziile oamenilor.  

Când citim în cartea Geneza despre viaţa lui Iosif, devine evidentă falsitatea acestor idei, deoarece 

ne întâlnim cu un Dumnezeu suveran. Pe măsură ce predai aceste lecţii, vei avea ocazia să arăţi modul 

providenţial în care Dumnezeu a lucrat în viaţa lui Iosif şi a poporului Său ales.  

„Dacă Iosif nu ar fi fost rob în Egipt, el nu ar fi fost nici prim-ministrul Egiptului“ (William Secker). 

Rugăciunea noastră este ca prin aceste lecţii mulţi învăţători şi copii să ajungă să se închine şi să se 

încreadă în Dumnezeul nostru suveran. 

 

Predarea adevărurilor biblice 

Dacă tot ceea ce faci ca învăţător este numai să le spui copiilor povestiri biblice, atunci nu ţi-ai 

împlinit responsabilitatea de învăţător. Este esenţial ca ei să înveţe adevărurile care reies din aceste 

povestiri, şi să îi duci mai departe, arătându-le ce însemnătate au ele în viaţa lor zilnică. Bineînţeles, nu 

vei reuşi să te ocupi într-o singură lecţie de toate învăţăturile pe care le cuprinde povestirea biblică, de 

aceea în fiecare povestire a fost ales un singur adevăr central (AC). Predarea adevărului central a fost 

întreţesută de-a lungul naraţiunii, iar pentru a te ajuta în pregătirea lecţiei, aceste părţi au fost marcate 

cu iniţialele AC. Ele sunt marcate şi în planul lecţiei.  

Vei observa faptul că adevărurile centrale au notate alăturat iniţialele „N“ sau „M“, pentru a arăta 

cărei categorii de copii se potriveşte aplicaţia – nemântuiţi sau mântuiţi. Lucrul acesta este subliniat în 

text de expresii ca: „Dacă nu ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca să-ţi ierte păcatele tale …“ sau „Dacă 

eşti mântuit, atunci tu …“ 

Linia verticală laterală scoate în relief aplicaţia adevărului din text. Adaptează aplicaţiile la nevoile 

copiilor cărora le predai lecţiile. De exemplu, în aplicaţie ai numele unui băiat, iar în grup sunt numai fete, 

sau poate aplicaţia se potriveşte unor copii de vârstă mai mare, în timp ce în grup ai numai copii mici. Fă 

schimbările pe care le consideri necesare. Important este ca întotdeauna să fie aplicat la viaţa lor 

Cuvântul lui Dumnezeu. 
 

Disponibil pentru sfătuire  

Când prezinţi mesajul Evangheliei, vor fi copii care vor răspunde imediat invitaţiei de a se preda 

Domnului Isus. Unii îţi vor spune mai târziu, iar alţii poate nu îţi vor spune niciodată, că L-au primit în 

inima lor pe Isus Hristos, ca Mântuitor. Totuşi, vor fi alţi copii care se bucură dacă sunt ajutaţi să facă şi ei 

pasul acesta, dar nu au curajul să spună. Ei au întrebări, şi de aceea au nevoie de ajutor sau de 

încurajare în a şti cum să procedeze. În timp ce te adresezi copiilor mântuiţi, vor fi momente în care ei vor 

dori un sfat referitor la o situaţie grea, sau au nevoie de o clarificare cu privire la aplicarea unui adevăr în 

viaţa lor zilnică; poate sunt într-o situaţie în care nu ştiu ce spune Biblia despre ce trebuie să facă; poate 

au dorinţa să-ţi spună o problemă pe care o au, ca apoi să te rogi pentru ei, mai ales în cazul în care tu 

eşti singurul lor sfătuitor creştin.  

Din aceste motive este important ca ei să ştie că pot veni oricând să vorbească cu tine. De 

asemenea, este important să ştie când şi unde să vină atunci când vor să vorbească cu tine. 

În sfârşit, este esenţial ca acei copii care nu sunt mântuiţi să nu considere venirea lor la tine drept 

venirea la Domnul Isus. De aceea nu le aminti posibilitatea de a vorbi cu tine în acelaşi timp în care faci 

invitaţia pentru venirea la Domnul Isus, ca ei să nu aibă impresia că nu pot să vină la Hristos, decât dacă 

au venit mai întâi la tine, sau că sunt mântuiţi doar prin simplul fapt că au aşteptat să vorbească cu tine.  

 

Un exemplu de folosit pentru un copil nemântuit 

„Doreşti într-adevăr să trăieşti pentru Domnul Isus, dar nu ştii cum să vii la El? Mă bucur că pot să-ţi 

explic ce spune Biblia. Vino să vorbeşti cu mine. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de 

reper). Fii atent, eu nu pot să-ţi iert păcatele, doar Isus poate face aceasta, dar eu te ajut bucuros să 

înţelegi mai bine cum poţi veni la El. Deci vino şi stai de vorbă cu mine lângă …“ 
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Un exemplu de folosit pentru un copil mântuit 

„Dacă ţi-ai pus încrederea în Domnul Isus, ca Mântuitor al tău, şi nu mi-ai spus încă lucrul acesta, o 

poţi face acum. După terminarea lecţiei voi sta lângă … (dă un punct de reper). Doresc să ştiu dacă şi tu te-ai 

încrezut în Isus Hristos, ca Domn şi Mântuitor al tău, ca să mă rog pentru tine şi să te ajut.“  

 

Versete de memorat 

Pentru fiecare lecţie este sugerat un verset biblic de predat copiilor. Dacă predai aceste lecţii în 

serie, timp de cinci săptămâni, alege două sau trei versete, pe care copiii să le înveţe pe dinafară, şi pe 

care să şi le amintească cu uşurinţă.  

 

Ajutoare vizuale suplimentare 

Scrie pentru fiecare lecţie pe o bucată de carton adevărul central (dacă ai comandat de la AMEC şi 

pachetul cu versete, cântări şi jocuri pentru această serie de lecţii, adevărurile centrale le găseşti 

vizualizate în caietul de idei). Lipeşte pe spatele cartonului cu adevărul central bucăţi de flanel sau ceva 

uşor adeziv. (Foloseşte litere mici de tipar, ca şi copiii mici să poată citi cu uşurinţă cuvintele.) Pune cartonul pe tablă 

înainte de începerea orei, sau din momentul în care menţionezi pentru prima dată adevărul central din 

lecţie.  
 

Ajutoare adiţionale la text 
În dreapta şi în stânga textului sunt ajutoare adiţionale. Sunt date informaţii contextuale şi idei 

facultative, prin care poţi atrage interesul la lecţia predată.  

Aceste idei sunt concepute pentru integrarea diferitelor stiluri de predare. Pentru o învăţare eficientă, 

unii copii au nevoie să vadă sau să scrie ceva, alţii au nevoie să audă sau să vorbească, alţii să pipăie 

sau să mânuiască ceva, iar alţii au nevoie să participe activ.  

Foloseşte aceste idei la grupul tău în măsura în care îţi permite timpul.  

 

Întrebări de recapitulare 
Pentru fiecare lecţie sunt date întrebări de recapitulare. Ele pot fi folosite după predarea lecţiei sau 

săptămâna următoare, înainte de predarea lecţiei noi.  

Dacă timpul de recapitulare decurge în mod disciplinat, el poate fi ocazia ideală de a fixa cele 

predate, iar în acelaşi timp el este şi distractiv pentru copii. Adesea vei descoperi o înţelegere greşită a 

lucrurilor predate sau lipsa unor cunoştinţe de bază, pe care le poţi corecta pe loc. Foloseşte acest timp: 

1. Pentru a afla cât au înţeles şi cât îşi amintesc copiii din materialul predat; 

2. Pentru a te ajuta pe tine însuţi să ştii ce trebuie să accentuezi, astfel încât copiii să-şi 

reamintească mai uşor;  

3. Pentru a avea un timp relaxant şi plăcut în clasă. Copiii preferă competiţia şi aşteaptă cu 

nerăbdare partea aceasta a programului. Dar timpul de recapitulare este mai mult decât o 

competiţie, el este şi un timp de învăţare. 

În acest text sunt incluse doar întrebări de recapitulare a lecţiei. Adaugă şi întrebări din cântări, din 

versete sau din ceea ce predai. În acest fel copiii vor înţelege că sunt importante toate părţile 

programului.  
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 Lecţia 
Adevărul 

central 
Aplicaţia 

Versetul de memorat Nr.  

lecţiei 

Iosif, fiul preaiubit 

Geneza 29:18-

20, 25-28, 31; 

30:1-24; 35:16-

18; 37:1-8.  

Fereşte-te de 

invidie*! 

Nemântuit:  Doar Hristos te 

poate elibera de 

păcat; încrede-te 

în El. 

„Dacă Fiul vă 

eliberează, veţi fi cu 

adevărat liberi.“ Ioan 

8:36 – noua traducere în 

limba română 

(„Dacă Fiul vă face 

slobozi, veţi fi cu 

adevărat slobozi.“ Ioan 

8:36) – traducerea 

Cornilescu 

1 

Iosif vândut de 

fraţii săi 

Geneza 37:9-35; 

42:21-22 

Toţi copiii lui 

Dumnezeu 

trec prin 

necazuri. 

Mântuit:      Înţelege că 

necazurile sunt 

spre binele tău şi 

că Dumnezeu 

este cu tine şi 

atunci. 

„Dumnezeu este 

adăpostul şi sprijinul 

nostru, un ajutor care 

nu lipseşte niciodată în 

nevoi.“  

Psalmul 46:1 

2. 

Iosif, rob în Egipt 

Geneza 39-40 

Dumnezeu îi 

ajută pe 

copiii Lui să 

trăiască 

pentru El – 

oriunde se 

află. 

Mântuit:       Cere-I ajutor lui 

Dumnezeu şi 

demonstrează 

adevărul scris în 

Filipeni 4:13. 

„Pot totul în Hristos 

care mă întăreşte“. 

Filipeni 4:13 

3. 

Iosif, răsplătit 

Geneza 41:1-

57;42:6-26 

Dumnezeu 

stăpâneşte 

peste 

oricine, orice 

şi 

pretutindeni. 

  

Nemântuit:   Acceptă 

suveranitatea Sa 

şi în viaţa ta. 

 

Mântuit:       Gândeşte-te la 

măreţia Lui şi 

închină-te Lui. 

„Dumnezeul nostru 

este în cer, El face tot 

ce vrea.“  

Psalmul 115:3 

4. 

Iosif îngrijeşte de 

familia sa 

Geneza 42:27-

45:28; 47:12; 

50:15-21.  

Cuvântul lui 

Dumnezeu 

promite că: 

„Toate 

lucrurile 

lucrează 

împreună 

spre binele 

celor ce 

iubesc pe 

Dumnezeu“  

(Rom. 8:28). 

Nemântuit:  Trebuie să crezi 

în Hristos pentru 

ca astfel să te 

poţi bucura de 

promisiunea Lui. 

 

Mântuit:       Crede această 

promisiune 

minunată.  

„Toate lucrurile 

lucrează împreună spre 

binele celor ce iubesc 

pe Dumnezeu.“  

Romani 8:28  

5. 

PRIVIRE DE ANSAMBLU 

*Pentru clarificare vezi explicaţia din DEX: invidie – sentiment de nemulţumire egoistă, provocat de succesele, situaţia sau 

calităţile cuiva; pizmă; ciudă.  

gelozie – 1. sentiment chinuitor şi obsedant pe care îl provoacă în sufletul cuiva 

bănuiala sau certitudinea că fiinţa iubită îi este necredincioasă. 2. (Rar) 

invidie, pizmă. 
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Lecţia 1 
Iosif, fiul preaiubit 

 

Text biblic pentru învăţător 

Geneza 29:18-20, 25-28, 31; 30:1-24; 35:16-18; 37:1-8 

Adevăr central 

Fereşte-te de invidie! 

Aplicaţie  

Nemântuit: Doar Hristos te poate elibera de păcat; încrede-te în El. 

Versetul de memorat  

„Dacă Fiul vă eliberează, veţi fi cu adevărat liberi“ Ioan 8:36. (Noua traducere în limba română) 

Ajutoare vizuale  

 planşele 1-1 până la 1-6 sau  

 figurile J-1 până la J-13; (J – de la Joseph – engl.) 

 fundaluri (opţional): scenă de exterior. În scenele 1-3 poate fi folosită o scenă cu interiorul 

unui cort; 

 sfoară; 

 pentru a vizualiza predarea adevărului central: taie un cerc din carton alb cu diametrul de 25 

cm. Lipeşte cercul în partea de sus a unui băţ – ca un semn. Pe circumferinţa cercului scrie 

cu litere îngroşate roşii, „Fereşte-te“. Pe partea opusă scrie cu verde, „de invidie!“; 

 pentru lecţia scurtă cu obiect: planşe suplimentare sau foi mari de hârtie sau tablă albă (vezi 

pagina 8). 

 
 

 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

Problema lui Ionel şi a Simonei  AC 

Desfăşurarea evenimentelor  

1. Iacov are două neveste 

2. Lea şi Rahela sunt geloase AC 

3. Naşterea fiilor lui Lea 

4. Rahela are un copil: Iosif 

5. Rahela are al doilea copil şi moare 

6. Iosif creşte mare ACN 

7. Iacov îi dă lui Iosif o haină 

8. Fraţii lui Iosif îl urăsc 

Punctul culminant 

Iosif povesteşte visurile 

Concluzie 

Fraţii lui Iosif se mânie pe el ACN 
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Lecţie scurtă cu obiect 
 

Cinci lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face  
 

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu uimitor de puternic. Prin 

puterea Lui au fost create cerurile şi pământul şi tot ce există în 

univers. Dar ştiai tu că sunt unele lucruri pe care Dumnezeu nu le 

poate face? 

 

Dumnezeu nu poate minţi (Tit 1:2). 

Minciuna este un păcat, iar Biblia ne spune că Dumnezeu nu are 

nici un păcat (1 Petru 2:22). El este perfect în bunătate şi spune 

întotdeauna adevărul. Noi nu suntem aşa. Noi suntem păcătoşi. 

Dumnezeu spune că „toţi au păcătuit“ (Rom. 3:23). Tu păcătuieşti 

atunci când gândeşti, spui sau faci lucruri care sunt împotriva 

poruncilor lui Dumnezeu. Când spui o minciună sau faci ceva rău, 

sau când nu asculţi pe mama sau pe învăţătorul tău, Dumnezeu 

numeşte aceasta păcat. 

 

Dumnezeu nu poate permite nici un păcat în cer (Apoc. 21:27). 

Păcatul nu poate să existe în locul unde este Dumnezeu, iar 

cerul nu ar mai fi un loc plin de bucurie, dacă în el ar exista şi cel mai 

mic păcat. 

 

Dumnezeu nu poate înceta să te iubească (1 Ioan 4:10). 

Biblia spune că Dumnezeu te iubeşte atât de mult, încât vrea ca 

tu, atunci când nu vei mai trăi pe acest pământ, să trăieşti veşnic cu 

El, în casa Lui cerească. Nimeni nu merită să ajungă acolo, dar 

Dumnezeu te iubeşte, şi a găsit o cale ca să fii iertat de păcat. 

 

Dumnezeu nu poate lăsa păcatul nepedepsit (Rom. 6:23). 

Dumnezeu spune că pedeapsa pe care o meriţi pentru păcatele 

tale este despărţirea pentru totdeauna de El, într-un loc plin de 

întuneric. 

Dar Dumnezeu te iubeşte atât de mult, încât Şi-a trimis pe Fiul 

Lui fără păcat, pe Domnul Isus Hristos, care a murit ca să ia 

pedeapsa în locul tău. Însă trei zile mai târziu, Dumnezeu L-a înviat 

din morţi. Acum Isus este viu, în cer, şi doreşte să te salveze de 

păcatele tale. 

 

Şi mai este un lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face. 

 

Dumnezeu nu poate să-ţi ierte păcatele, dacă tu nu-L primeşti pe Fiul 

Lui ca Mântuitor al tău (Ioan 3:16-18). 

Dumnezeu promite în Biblie că dacă tu crezi în Domnul Isus 

Hristos, vei avea viaţa veşnică (Ioan 3:16). Şi Dumnezeu nu poate să 

mintă! Dacă tu crezi că Isus a murit pentru tine, şi Îi vei cere să-ţi 

ierte păcatele, El o va face. Şi atunci vei avea viaţa veşnică, şi într-o zi 

vei merge la El în cer.  

În lecţia noastră de astăzi vom vorbi mai mult despre aceste 

lucruri. 

Pentru ilustrarea fiecărui adevăr al 

acestei lecţii, confecţionează câteva 

planşe simple din carton (vezi mo-

delul de mai jos) sau scrie pe foi 

mari de hârtie sau pe tablă. 

păcat  

minciună  

Dumnezeu te 

iubeşte  
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Lecţia 
„Întotdeauna este la fel“, se gândea Ionel. „Iată-l împreună cu 

toţi prietenii lui. Toţi vor să fie cu el.“ 

Ionel avea câţiva prieteni, dar toţi erau prieteni cu Marius. 

Simona îi spune mamei sale: „Mamă, eu de ce nu pot avea mai 

multe haine noi? Alina are iarăşi o rochie nouă! Nu este corect!“ 

„Oh, Simona, mi-ai spus asta de atâtea ori!“, răspunse mama. 

„Tu ştii că noi nu ne putem permite atâtea lucruri noi. Oricum, şi 

hainele tale sunt frumoase.“ 

„Dar nu aşa frumoase ca ale Alinei. Ale ei sunt cu adevărat 

moderne.“, se strâmbă Simona. 

Ionel avea o problemă. Simona avea o problemă. Ce problemă? 

Lasă copiii să răspundă.  

Problema lor era invidia. Aceasta începuse cu dorinţa de a avea 

ceva ce avea o altă persoană. Ce dorea Ionel? Ce dorea Simona? Ai 

simţit şi tu vreodată ce simţeau ei? Când faci la fel ca ei, înseamnă 

că pofteşti. Una din poruncile lui Dumnezeu este: „Să nu pofteşti“. 

Întâi doreşti să ai ceea ce are altcineva, apoi începi să fii invidios pe 

acea persoană. Şi acest lucru este neascultare de Dumnezeu – un 

lucru foarte rău. Aşa că (arată adevărul central) „Fereşte-te de invidie!“ 

Probabil că în familia sau în viaţa ta există gelozie sau invidie. Astăzi 

vom afla despre o familie din Biblie în care exista multă gelozie şi 

invidie. 

 

Scena 1  

Fundal exterior. Aşează-i pe Iacov (J-1), pe Lea (J-2) şi pe Rahela (J-3).  

Iacov, despre care găsim scris în cartea Geneza a Bibliei noastre, 

avea două soţii. 

Dacă ai predat deja lecţiile din seria „Patriarhii“, dă mai puţine explicaţii.  

El nu a dorit să aibă două soţii. Iacov o iubea pe Rahela şi dorea 

să se căsătorească cu ea. Tatăl Rahelei i-a promis lui Iacov că va 

putea să se căsătorească cu ea dacă va munci la el şapte ani. Dar 

tatăl Rahelei l-a înşelat pe Iacov, făcându-l să se căsătorească cu 

sora ei mai mare, Lea. Tatăl ei i-a spus că va putea să se 

căsătorească şi cu Rahela, dacă va mai lucra alţi şapte ani. În timpul 

acela obiceiurile ţării erau diferite de ale noastre, şi unii bărbaţi 

aveau mai mult de o soţie. Aşa că Iacov s-a căsătorit şi cu Rahela. 

Oricum, acesta nu a fost un lucru bun, şi a cauzat o mulţime de 

necazuri.  

Lea era geloasă pe sora ei, deoarece Iacov o iubea pe Rahela, 

iar pe ea nu o iubea. Lea a încercat de multe ori să-l determine pe 

Iacov să-i acorde ei mai multă atenţie decât Rahelei. Iacov nu o 

alesese pe Lea ca să-i fie soţie. Cea pe care o alesese şi pe care o 

iubea el era Rahela. Şi nu este de mirare că Lea era geloasă. Într-o zi 

s-a întâmplat însă ceva ce avea s-o facă pe Lea foarte fericită. Ea a 

născut un băiat – întâiul născut al lui Iacov. „Acum soţul meu mă va 

iubi“, se gândea ea. I-a pus copilului numele Ruben, ceea ce 

însemna: „Vedeţi, fiu!“  

Aşează bebeluşul (J-4). 

Ceva mai târziu Lea a mai avut un fiu, şi apoi încă unul. Numele 

lor erau Simeon şi Levi.  

Îndepărtează bebeluşul (fig. J-4) şi aşează băieţii (fig. J-5). 

Rahela era invidioasă. Biblia spune că „Rahela o invidia pe sora 

ei“ (Gen. 30:1). Rahela nu avea nici un copil, pe când Lea avea patru 

fii. Al patrulea era Iuda.  

Pune doi copii să mimeze o situaţie 

care să exprime invidia dintre fraţi. 

Preşcolarii pot să mimeze o faţă 

mânioasă. 

AC 

Ridică sus Biblia deschisă. Preşcolarii 

să repete după tine cuvântul „Geneza“. 

 

Dacă ai predat seria de lecţii 

„Patriarhii“ de la AMEC, cere copiilor    

să-şi amintească anumite evenimente. 

 

Numără până la şapte cu preşcolarii. 

 

 

 

 

Preşcolarii se pot preface că leagănă 

un bebeluş în braţele lor. 

Planşa 1-1 

În timp ce ei ascultă numele copiilor lui 

Iacov, le poţi spune şi însemnătatea lor, 

aşa cum sunt scrise în pasajul biblic. Ca 

activitate suplimentară, caută într-un 

dicţionar de nume semnificaţia numelui 

fiecărui copil din clasa ta, apoi scri-o pe 

un carton şi dă-li-l lor. 
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O discuţie scurtă împreună cu grupul 

tău de copii poate scoate la iveală lucruri 

cu care copiii se confruntă şi te poate 

ajuta să găseşti aplicaţii mult mai 

relevante. Cu preşcolarii discută despre 

cum pot fi ei invidioşi pe un nou membru 

din familia lor, sau atunci când fratele 

sau sora lor primeşte un cadou pe care 

şi-l doreau şi ei. 

Dacă nu ai în clasă şi copii mai mari, 

nu explica faptul că unii din copiii lui 

Iacov aveau ca mame pe roabele soţiilor 

acestuia şi nu pe soţiile lui. Deşi acesta 

era pe atunci un lucru obişnuit în cultura 

lor, el nu a fost niciodată aprobat de 

Dumnezeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arată pe o hartă din zilele noastre unde 

este Israelul. 

Scena 2  

Pune copiii (J-6) 

De fiecare dată când năştea un alt copil, Lea era sigură că Iacov 

o va iubi mai mult pe ea decât pe Rahela. Însă nu a fost aşa, şi de 

aceea Lea era geloasă. 

Pe de altă parte, Iacov o iubea pe Rahela, dar ea a devenit atât 

de invidioasă pe Lea, că avea copii, încât i-a spus lui Iacov: „Dă-mi 

copii, sau mor!“ 

Între aceste două surori geloase au existat multe discuţii 

contradictorii şi certuri. Lucrurile deveneau din ce în ce mai rele. Aşa 

se întâmplă cu gelozia sau invidia. Deseori începe cu un gând secret. 

Nimeni în afară de Dumnezeu nu ştie cât îl invidiezi pe fratele tău 

pentru că este deştept, sau pe prietenul tău pentru jucăriile pe care 

le are. Însă „Fereşte-te“ (arată adevărul central) – aceasta nu-I place lui 

Dumnezeu. În Biblie Dumnezeu spune că invidia este păcat şi duce la 

ceartă (Iacov 3:16).  

Iată cum stau lucrurile – (foloseşte o sfoară pentru a-l lega pe un copil în 

timp ce vorbeşti). Invidia începe mai întâi în inima ta; de multe ori ai 

gânduri de invidie. Apoi te cerţi cu cineva care are haine mai 

frumoase sau jucării mai bune. Eşti supărat. Plănuieşti să-i faci rău. 

Apoi lucrurile se înrăutăţesc – ajungi chiar să urăşti persoana 

respectivă. Totul a început cu invidia. Eşti robit de aceste lucruri rele 

şi nu te poţi elibera de ele.  

Arată cum copilul pe care l-ai legat nu se pate elibera singur, şi lasă-l legat până mai 

târziu. 

Ce oribilă este invidia! Şi nu-i de mirare că Dumnezeu ne 

avertizează să ne ferim de ea. Aceeaşi tristeţe şi aceleaşi probleme 

au adus gelozia şi invidia şi în casa lui Iacov.  

Dar uneori era şi fericire. De fiecare dată când avea un copil, Lea 

era bucuroasă. Pe un fiu l-a numit Aşer, care înseamnă „fericit“. Cu 

siguranţă că şi Iacov trebuie să fi fost fericit că avea toţi aceşti copii. 

Erau zece fii şi o fiică, însă nici unul nu era al Rahelei. 

Dar în cele din urmă a venit marea fericire şi pentru Rahela. 

Biblia spune că Dumnezeu şi-a adus aminte de Rahela, şi a răspuns 

rugăciunilor ei. I-a dat un fiu.  

Aşează bebeluşul (fig. J-4) lângă Rahela. 

„Îi voi pune numele Iosif“, a spus ea. „Ştiu că Dumnezeu îmi va 

mai da unul.“ 

Micuţul Iosif a adus multă bucurie Rahelei şi lui Iacov. Se pare că 

Iacov era mai fericit pentru acest fiu decât pentru toţi ceilalţi. În mod 

nechibzuit, el îi acorda o atenţie mai mare. Aceasta pentru că o iubea 

mai mult pe Rahela, de aceea şi acest fiu era mai deosebit pentru el. 

Cum credeţi că îl priveau fraţii lui pe Iosif?  

Da, ei erau invidioşi.  

Îndepărtează toate figurile. 

Iosif avea 6 ani atunci când Rahela a mai născut un băiat. Ea 

avusese dreptate când a spus că Dumnezeu îi va mai da un fiu. Însă 

la naşterea acestui copil a venit multă tristeţe. Rahela a murit 

imediat după naştere. Iacov i-a pus copilului numele Beniamin. 

Acesta era cel de-al doisprezecelea, şi ultimul lui fiu. 

 

Scena 3  

Fundal exterior. Aşează cei 12 fii (J-7, J-8, J-9, J-10, şi J-11). 

Ce familie mare! Doisprezece fii. Ai vrea să faci parte dintr-o 

astfel de familie? Aceasta era o familie foarte deosebită. Era 

începutul naţiunii promise de Dumnezeu lui Avraam. Ei se numeau 

AC 

Planşa 1-2 

Planşa 1-3 

Planşa 1-4 
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Deşi unii l-au acuzat pe Iosif că el îi 

pâra lui Iacov pe fraţii lui, se pare că 

pâra era justificată, având în vedere 

tendinţa lor de a face rău. Ca exemplu 

avem incidentul de la Sihem. 

Planşa 1-5 

Fă o mică scenetă cu copiii. Doi dintre 

ei să interpreteze pe Iacov şi Iosif, iar 

alţii pe fraţii invidioşi. Foloseşte o mantie 

colorată strălucitor sau o bucată de 

material care să reprezinte haina lui 

Iosif. Povestirea va fi mult mai reală 

pentru copii, dacă pot să atingă 

materialul. Preşcolarii pot să probeze 

„haina“ lui Iosif. Poţi să arăţi 

preşcolarilor „haina lui Iosif“ (pag. 42).  

Planşa 1-6 

copiii lui Israel. Mai târziu, urmaşii lor (copiii copiilor lor şi aşa mai 

departe) s-au numit evrei. Astăzi evreii locuiesc peste tot în lume. 

Mulţi dintre ei locuiesc în ţara promisă lui Avraam, ţara Israel. De 

fapt, Israel era numele nou pe care i l-a dat Dumnezeu lui Iacov (Gen. 

35:9-13). 

Israel este ţara în care au locuit Iacov şi familia lui. Anii au trecut, 

şi Iosif a crescut mare, surprinzând deseori privirile invidioase ale 

fraţilor săi. Însă el era deosebit. Nu citim nicăieri că Iosif ar fi fost 

invidios. Sunt sigur că deseori el ar fi dorit ca mama lui să mai 

trăiască, şi probabil că a fost ispitit să fie invidios pe fraţii lui care 

aveau mamă. Însă Dumnezeu era Dumnezeul lui Iosif. Iosif Îl iubea 

pe Dumnezeu şi asculta de El. Acesta este modul în care tu şi eu 

putem fi eliberaţi de invidie şi de orice alt păcat. Nu te poţi elibera 

singur. (Arată copilul legat care nu se poate dezlega singur.) O singură 

Persoană poate face aceasta – singurul Fiu al lui Dumnezeu, Isus 

Hristos. El a murit pe cruce pentru a te elibera.  

Eu pot tăia funia aceasta (tai-o şi eliberează copilul), însă numai 

Domnul Isus te poate elibera de păcat. Dumnezeu spune în Biblie: 

„Dacă Fiul [Domnul Isus Hristos] vă eliberează, veţi fi cu adevărat 

liberi“ (Ioan 8:36). Dacă vrei cu adevărat să fii liber, încrede-te astăzi 

în Domnul Isus, ca El să te elibereze. Apoi vei avea puterea să-L 

iubeşti pe Dumnezeu şi să asculţi de El, chiar şi atunci când cei din 

jurul tău nu o fac.  

Poate că te gândeşti: „Da, vreau să fiu liber, şi nu vreau să mai 

fiu stăpânit deloc de păcat. Însă tot nu înţeleg cum pot fi eliberat. Îţi 

explic bucuros mai mult din Biblie. După terminarea programului 

rămâi pe loc, şi astfel ştiu că vrei să vorbeşti cu mine. Dumnezeu te 

poate schimba; El l-a schimbat şi pe Iosif. Într-adevăr, este important 

să ştii cum te poate elibera Dumnezeu de păcat şi te poate 

transforma, aşa cum l-a transformat pe Iosif.  

Când Iosif avea 17 ani, păştea turma împreună cu fraţii lui mai 

mari. Uneori fraţii lui făceau lucruri urâte, şi Iosif spunea aceste 

lucruri tatălui lor. Acest lucru i-a făcut pe fraţii lui să se mânie pe el.  

Iacov continua să arate că Iosif era favoritul lui. Favoritismul a 

cauzat întotdeauna probleme în familii, şi nici această familie nu a 

fost scutită de ele. În special atunci când Iacov i-a dat lui Iosif un dar 

deosebit.  
 

Scena 4  

Înlocuieşte-l pe Iosif (J-10) cu Iosif (J-12). Pune-l pe Iacov (J-1).  

Era o haină specială! O haină în mai multe culori, semn că 

persoana care o purta era mai deosebită decât toţi ceilalţi. Sunt sigur 

că fraţii lui au fost nemulţumiţi de aceasta şi i-au spus lui Iosif 

cuvinte pline de mânie. Biblia spune că ei îl urau pe Iosif. Cu adevărat 

ei erau măcinaţi de invidie. Şi se pare că nici nu le păsa că aceasta 

nu-I plăcea lui Dumnezeu. 

Într-o zi Iosif a spus familiei lui ceva foarte important. Toţi s-au 

strâns în jurul lui să-l asculte. 

„Am avut un vis“, a spus el. „Noi toţi lucram la câmp şi legam 

snopii de grâu. Snopul meu s-a ridicat şi a stat în picioare. Iar toţi 

snopii voştri l-au înconjurat şi s-au aruncat la pământ înaintea 

snopului meu.“ 

Îndepărtează-l pe Iacov (J-1). Pune snopii de grâu (J-13).  

„Aşa-i că tu crezi că vei domni peste noi?“, au exclamat ei 

revoltaţi.  

„Să ne închinăm noi ţie? Niciodată!“ 

Acum ei îl urau pe Iosif mai mult ca oricând, şi l-au poreclit 

„Visătorul“. 

ACN 
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Lasă pe câţiva copii să redea printr-o 

scenetă această conversaţie şi reacţia 

pe care fraţii lui Iosif au avut-o când au 

auzit visul lui. 

 

 

ACN 

Deşi de multe ori haina lui Iosif a fost 

descrisă ca fiind „pestriţă“ („haină în 

mai multe culori“), F.B. Meyer o descrie 

ca fiind o tunică de in, lungă până la 

glezne. La marginea de jos şi la mâneci 

această tunică are o bandă de broderie 

în multe culori.  

Era diferită de haina păstorului, care 

era lungă până la genunchi, pentru a 

permite libertate în mişcare, şi era 

colorată.  

Haina pe care o purta Iosif era 

asemănătoare cu cele purtate de regi 

(vezi 2 Samuel 13:18). Ea îl făcea astfel 

pe Iosif mai deosebit de fraţii lui, dându-i 

statutul de întâi născut şi drepturile 

acestuia („Joseph, Chosen of God“; 

Good News Publishers; 1962). 

 

 

 

 

 

 

Joc de recapitulare pentru 

preşcolari 
 

Haina lui Iosif 

Creează un puzzle din patru piese din 

haina lui Iosif. 

Întinde jocul pe podea sau lipeşte flanel 

pe spatele pieselor, pentru a le pune pe 

flanelograf. Când un copil răspunde la o 

întrebare, poate aşeza o piesă de puzzle. 

Haina va fi completă când copiii vor 

răspunde corect la cele 4 întrebări.  

Repetă jocul dacă timpul îţi permite şi 

copiii sunt interesaţi.  

În timpul acela nu era încă scrisă nici o carte din Biblie, aşa că 

Dumnezeu Îşi trimitea uneori mesajele prin visuri. Prin visul lui Iosif, 

Dumnezeu spunea ceva fraţilor lui, dar ei nu voiau să ştie. Ei erau 

aşa de invidioşi, încât nu voiau să asculte vreun mesaj din partea lui 

Dumnezeu. 

Invidia poate face şi în viaţa ta acest lucru. Te poate stăpâni în 

aşa măsură, încât să nu (mai) vrei să asculţi Cuvântul lui Dumnezeu. 

Nu vrei să asculţi cum poţi fi eliberat de păcat? Trebuie să te fereşti. 

Fii atent, eşti în pericol! Dacă nu îi ceri lui Dumnezeu să te elibereze, 

păcatul sau lucrurile rele care te-au înrobit te vor ţine pentru 

totdeauna departe de Dumnezeu. „Dacă Fiul [lui Dumnezeu] vă 

eliberează, veţi fi cu adevărat liberi“ (Ioan 8:36). 

Nu vrei să crezi în Isus Hristos astăzi, pentru a fi eliberat? Îi poţi 

mărturisi că ai fost înrobit de lucruri rele şi de păcat. Mulţumeşte-I că 

a murit pentru tine, şi cere-I să te elibereze chiar acum.  

Fii atent, nu continua să fii invidios, aşa cum au făcut fraţii lui 

Iosif. Data viitoare vom afla dacă lucrurile s-au schimbat în bine sau 

în rău.  

Păstrează câteva momente de linişte, în care copiii să poată răspunde în inima 

lor Cuvântului lui Dumnezeu. 

 

Întrebări de recapitulare 

1. De ce Lea şi Rahela erau geloase una pe cealaltă?  

(Lea era geloasă pe Rahela, fiindcă Iacov o iubea pe Rahela. La 

rândul ei Rahela era geloasă pe Lea că aceasta avea copii, iar 

ea nu avea.) 

2. Cum apare gelozia/invidia în inima ta? (ca un gând ascuns) 

3. La ce poate conduce invidia? (ceartă) 

4. Câţi fii a avut Iacov? (doisprezece) 

5. Cum a arătat Iacov că Iosif era favoritul lui?  

(I-a dat o haină deosebită.) 

6. Cum poţi fi eliberat de gelozie/invidie?  

(„Dacă Fiul vă eliberează, veţi fi cu adevărat liberi“ Ioan 8:36.) 

7. De ce Isus Hristos are putere să te elibereze?  

(El a murit pe cruce, ca tu să poţi primi eliberarea prin El.) 

8. De ce nu te poţi elibera singur?  

(Nu ai putere – doar Isus te poate elibera de păcate.) 

9. Ce poreclă i-au dat fraţii săi lui Iosif? (Visătorul) 

10. Care a fost visul lui Iosif?  

(Iosif şi fraţii lui erau la câmp şi legau snopii de grâu. Snopii 

fraţilor lui s-au închinat snopului lui Iosif.) 

11. Cine era fratele mai mic al lui Iosif? (Beniamin) 

Activitate facultativă 

Poţi adăuga 15 min. la programul tău, timp în care fiecare copil 

poate confecţiona „haina lui Iosif“. Foloseşte modelul de la pag. 42. 

Trasează pe un carton o haină, apoi decupează-o. Adu mai multe 

cartoane la grupul de copii. Fiecare copil să traseze pe carton o 

haină, folosind modelul decupat de tine, apoi să decupeze cartonul şi 

să coloreze doar mânecile hainei. Foloseşte aceste haine pentru a 

încuraja prezenţa. Copiii vor colora o dungă a hainei în fiecare 

săptămână, şi când haina este toată colorată, o pot lua acasă.  

Întrebări de recapitulare pentru 

preşcolari 
 

1. Cum se numeau părinţii lui Iosif? 

(Iacov şi Rahela) 

2. Ce dar special i-a făcut Iacov lui 

Iosif? (o haină specială) 

3. Ce au simţit fraţii lui Iosif când au 

văzut haina lui nouă? (Au fost 

invidioşi.) 

4. Cine este singura Persoană care te 

poate elibera de păcate? (Isus) 
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Lecţia 2 
Iosif vândut de fraţii săi 
 

Text biblic pentru învăţător  

Geneza 37:9-35; 42:21-22 

Adevăr central 

Toţi copiii lui Dumnezeu trec prin necazuri. 

Aplicaţia 

Mântuit: Înţelege că necazurile sunt spre binele tău, şi că Dumnezeu este cu tine şi atunci. 

Versetul de memorat 

„Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi“. 

Psalmul 46:1. 

Ajutoare vizuale 

 planşele 2-1 până la 2-6 sau 

 figurile: J-1, J-7, J-8, J-9, J-11, J-12, J-15 până la J-23; 

 fundal (opţional): scenă de exterior. La scenele 1 şi 2 poate fi folosit un fundal cu interiorul unui 

cort; 

 ceva confecţionat din aur (un inel sau o broşă); 

 scrie adevărul central pe un carton şi agaţă-l de tabla de flanelograf sau ridică-l în timp ce-l 

menţionezi; 

 pentru lecţia scurtă cu obiect: planşe suplimentare sau foi mari de hârtie sau o tablă albă (vezi 

pagina 14). 

 

 

Schiţa lecţiei  

Introducerea 

Cum se pregăteşte aurul pentru a face bijuterii din el?  

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Iosif povesteşte al doilea vis 

2. Fraţii lui îl urăsc şi mai mult ACM 

3. Iacov îl trimite pe Iosif la fraţii lui 

4. Iosif se duce la Sihem ACM 

5. Îi găseşte pe fraţii lui la Dotan 

6. Fraţii lui îl văd venind şi complotează împotriva lui 

7. Ei îl aruncă într-o groapă ACM 

Punctul culminant 

Ei îl vând negustorilor ACM 

Concluzia 

Ei îi duc lui Iacov haina lui Iosif ACN, ACM 
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Lecţie scurtă cu obiect 
Evanghelia pentru fiecare 

Desenează o cruce pe o coală de hârtie sau pe tablă. 

De ce a murit Domnul Isus pe cruce?  

Dă voie copiilor să răspundă.  

Ştiai tu oare că eşti păcătos? Biblia ne spune că „toţi au 

păcătuit“ (Rom. 3:23). Când îl îmbrânceşti pe fratele tău, sau înşeli 

pe cineva, sau când o minţi pe mama spunându-i că ţi-ai făcut 

temele, atunci tu păcătuieşti. Şi păcatul atrage după el pedeapsa lui 

Dumnezeu. Biblia spune că „plata păcatului este moartea“ (Rom. 

6:23). Dacă faci câteodată un serviciu cuiva, acea persoană te 

plăteşte, şi astfel ai bani de buzunar. Acei bani pe care i-ai câştigat 

sunt plata ta. În acelaşi fel tu meriţi plata pentru păcatele tale, şi 

această plată este moartea (despărţire de Dumnezeu pentru 

totdeauna, în iad).  

Dar Dumnezeu, care te-a creat, te iubeşte! El te-a iubit atât de 

mult, încât L-a trimis pe Domnul Isus, Dumnezeu-Fiul, pentru a plăti 

pentru păcatul tău. Isus a murit în locul tău! 

După ce a murit, Isus a fost îngropat. Însă El a înviat după trei 

zile. 

Desenează mormântul. 

Biblia spune că: „Oricine crede în El, capătă prin Numele Lui 

iertarea păcatelor“ (Fapte 10:43). Când tu te încrezi în Isus – crezi că 

a murit să plătească pentru păcatele tale, şi a înviat – Dumnezeu îţi 

iartă păcatele. Apoi într-o zi vei merge în cer – acolo unde este 

Domnul Isus acum! El va reveni pe pământ pentru un motiv foarte 

special. 

Desenează norul. 

Isus se întoarce pe pământ ca să-i ia în cer pe toţi cei care au 

crezut în El, ca să fie pentru totdeauna cu El. Te-ai încrezut tu în Isus 

ca Mântuitor al tău? 
 

Lecţia  
Arată un obiect din aur — o verighetă sau o broşă. 

Aurul este foarte preţios. Puteţi să-mi spuneţi de unde vine 

aurul? Da, deseori din mina de aur, dar atunci când este scos din 

pământ nu arată deloc ca acesta. Ca zgura să fie îndepărtată, 

minereul trebuie să fie încălzit foarte mult (topit), şi abia după aceea 

se obţine aurul pur. Atunci poate fi prelucrat într-un inel sau altceva. 

Într-un fel, Iosif a fost ca aurul. Încearcă să observi aceasta în timp ce 

asculţi. În ce fel a fost Iosif ca aurul? Când vom ajunge la sfârşitul 

lecţiei, vă voi cere să-mi răspundeţi la această întrebare. 
 

Scena 1 

Fundal exterior sau scenă cu un cort. Pune-l pe Iosif (J-12), pe fraţii lui (J-7, J-8, J-9 şi 

J-11) şi pe Iacov (J-1). 

„Am mai visat un vis“, i-a anunţat Iosif într-o altă zi.  

Fraţii lui nu erau bucuroşi de aceasta, dar l-au ascultat. De 

asemenea, a ascultat şi Iacov, tatăl lui.  

„Am visat că soarele, luna şi unsprezece stele se închinau 

înaintea mea“, a continuat Iosif.  

„Oare eu, mama ta (adică Lea) şi fraţii tăi ne vom închina 

înaintea ta?“, a întrebat Iacov uimit.  

Planşa 2-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşcolarii pot face o mică scenetă cu 

visul lui Iosif. Pune-i să formeze un cerc 

în jurul unui copil (cum ar fi soarele, luna 

şi stelele în jurul lui Iosif), şi să se aplece 

în faţa lui. Lasă pe fiecare dintre ei să fie 

Iosif. Arată simbolul cu soarele, luna şi 

stelele (pag. 41). 

 

Foloseşte diagramele de mai jos 

pentru a pregăti desene simple, pe 

care să le faci în timp ce prezinţi 

Evanghelia. 
 

Pasul 1: Desenează două linii, 

pentru a forma o cruce, şi o linie 

dedesubtul ei, care să reprezinte 

pământul. 
 

Pasul 2: La dreapta crucii 

desenează mormântul printr-un 

semicerc. Înăuntrul semicercului 

desenează numărul 6 culcat, 

pentru a simboliza deschiderea 

mormântului şi piatra dată la o 

parte. 
 

Pasul 3: Desenează un nor 

deasupra mormântului. 



Iosif 

15 

 

Fraţii lui erau invidioşi şi mânioşi. Ei l-au poreclit „Făuritorul de 

visuri“, şi îl urau mult. În visurile acestea Dumnezeu le spunea ceva, 

dar ei nu erau interesaţi. Mai bine spus ei nu voiau să audă ceea ce 

le spunea Dumnezeu. Nu voiau să-l asculte nici pe Iosif, şi i-au arătat 

aceasta foarte clar. 
Iosif era cel care se încredea în Dumnezeu, şi totuşi el a fost cel 

care a avut cel mai mult de suferit. Fraţii lui erau răutăcioşi şi îl urau. 

De multe ori este aşa şi pentru copiii lui Dumnezeu. Împăratul David, 

cel care a scris foarte mulţi din psalmii din Biblie, a spus de multe ori 

cât de grea era viaţa lui, în timp ce aceia care nu-L iubeau pe 

Dumnezeu păreau să aibă mai puţine probleme. Domnul Isus a spus 

că cei ce-L urmează pe El vor avea necazuri (Ioan 16:33). Toţi copiii 

lui Dumnezeu, cei care L-au primit pe Domnul Isus ca Mântuitor al 

lor, au necazuri – dar, desigur, nu tot timpul. Poate că tu eşti singurul 

creştin din familia sau din clasa ta, şi acest lucru este foarte greu. 

Sau poate că ai o boală cronică, şi te-ai gândit: „Pentru mine este mai 

greu decât pentru toţi“, sau „Nu este corect. Eu sunt creştin“. 

Aminteşte-ţi că aceasta li se întâmplă tuturor copiilor lui Dumnezeu. 

Şi eu am probleme şi, cu siguranţă că şi Iosif a avut . 

Îndepărtează toate figurile. 
 

Scena 2  

Scenă de exterior sau cort. Aşează-l pe Iacov (J-1) şi pe Iosif (J-12). 

Fraţii lui Iosif erau plecaţi cu oile de mai mult timp. După ce a 

trecut o perioadă de timp, Iacov, sau Israel, cum era numit adeseori, 

s-a îngrijorat de soarta lor.  

„Iosif, vino aici“, a zis el într-o zi. „Vreau să te trimit la fraţii tăi. Ei 

pasc turmele de oi la Sihem.“ 

„Iată-mă“, a răspuns Iosif“, „sunt gata să merg“. 

„Du-te, te rog, şi vezi dacă fraţii tăi sunt sănătoşi, şi dacă oile 

sunt bine; şi adu-mi veşti.“  

Iosif ştia că fraţii lui îl urau, şi totuşi a ascultat de tatăl său.  

Îndepărtează toate figurile. 

 

Scena 3  

Fundal exterior. Aşează-l pe Iosif (J-15). 

De acasă până la Sihem era o călătorie lungă, cam de 80 km. 80 

km de mers pe jos, şi … la sfârşitul călătoriei nu i-a găsit pe fraţii lui! 

Da, a fost greu, dar Iosif a făcut lucrul acesta pentru că era ascultător 

de tatăl său. Uneori tu, copil creştin, ai de suferit chiar pentru că faci 

ceea ce este bine.  

Dă-mi voie să-ţi spun despre Gabriela. Ea a decis că nu poate s-o 

excludă din jocul lor pe Cristina, fetiţa nou venită. În recreaţie ea a 

chemat-o să vină şi să se joace cu ele. Când au văzut-o celelalte fete, 

au spus:  

„Dacă vrei să fii cu Cristina, nu vei mai fi cu noi.“ Pentru Gabriela 

era greu. Aceasta s-a întâmplat pentru că ea făcuse ceea ce era 

corect. Dumnezeu nu a promis că copiii Săi vor avea o viaţă uşoară.  

Iosif ştia că va avea de suferit atunci când se va întâlni cu fraţii 

lui. Însă unde erau ei? Nici ei, nici oile nu se vedeau nicăieri.  

„Ce cauţi?“, l-a întrebat un străin.  

„Caut pe fraţii mei“, a răspuns Iosif. „Spune-mi, te rog, unde 

pasc ei oile?“ 

„Au plecat de aici“, explică omul. „I-am auzit spunând că pleacă 

la Dotan.“ 

Dotan se afla la 25 km depărtare de Sihem, dar Iosif s-a bucurat 

de vestea aflată, şi s-a grăbit să-i caute.  

Ei l-au zărit de departe. 
Îndepărtează-l pe Iosif (J-15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACM 
 

 

 

 

 

 

 

Arată cartonul cu adevărul central: 

„Toţi copiii lui Dumnezeu trec prin 

necazuri“. 

 

 

 

 

 

Nici o planşă pentru această scenă 

Fii lui Iacov au creat mari necazuri la 

Sihem (Gen. 34). Probabil Iacov se 

temea că vor avea mai multe necazuri, 

că vor fi victimele răzbunării. 

 

  

Nici o planşă pentru această scenă 

ACM 
Pune pe copii să găsească pe hartă 

Hebronul (unde locuia Iosif) şi Sihemul. 

Arată distanţa ce trebuia s-o parcurgă 

Iosif. Copiii îşi vor aminti mai mult dacă 

şi văd, nu doar aud. Preşcolarii se pot 

preface că „duc turmele lui Iacov către 

Sihem“.  

 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, pune-i pe preşcolari să-i 

„caute“ pe fraţii lui Iosif. Înainte de oră 

ascunde materiale vizuale reprezentând 

pe fraţii lui Iosif. 

 

Arată Dotan pe hartă. 
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Scena 4  

Fundal exterior. Aşează fântâna (J-18), fraţii (J-16 şi J-17) şi oile ( J-19). 

„Priviţi“, au spus ei, „vine Făuritorul de visuri!“ Fraţii au plănuit 

ce vor face cu Iosif când va ajunge la ei. 

„Veniţi acum să-l omorâm, şi să-l aruncăm într-una din aceste 

gropi. Vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică, şi vom vedea ce se 

va alege de visurile lui.“ 

Însă Ruben, cel mai mare dintre ei, s-a împotrivit acestei idei. 

„Să nu-l omorâm“, a spus Ruben. „Să-l aruncăm doar în groapă 

(fântâna goală), fără să-i facem alt rău.“ 

Ruben plănuia să-l scoată pe Iosif din groapă şi să-l trimită 

înapoi acasă. Desigur, după ce vor fi plecat ceilalţi fraţi. Poate că lui 

Ruben i-a fost frică de ceilalţi fraţi, chiar dacă toţi erau mai mici decât 

el. Nu este uşor să vorbeşti împotriva a ceea ce este rău atunci când 

eşti singur, deşi trebuie să o faci. Ruben nu a mai spus nimic.  

Înlocuieşte fraţii (J-16 şi J-17) cu figurile J-7, J-8 şi J-9. Pune-l pe Iosif (J-15).  

Când a sosit Iosif, ei l-au înşfăcat şi i-au smuls haina lui specială 

de pe umeri.  

Îndepărtează-l pe Iosif (J-15). 

Iosif şi-a dat seama că ei au plănuit ceva rău. A încercat să 

vorbească cu ei, dar ei n-au vrut să-l asculte, ci l-au aruncat în 

groapă. Groapa aceea era goală; nu era apă în ea. 

Înlocuieşte-i pe fraţi (J-7, J-8 şi J-9) cu figura J-16. 

Totul s-a întâmplat atât de repede. Ruben a părăsit grupul 

pentru puţin timp. Acesta era lucrul cel mai rău care i se întâmplase 

lui Iosif până acum. Fraţii lui au fost cei care au făcut aceasta, şi 

Dumnezeu a îngăduit să se întâmple.  

Când ni se întâmplă astfel de lucruri grele, noi putem fi siguri că 

Dumnezeu le îngăduie, având un motiv bun. Uneori Dumnezeu 

foloseşte greutăţile, pentru a ne învăţa să ne încredem în El. Aşa cum 

temperatura înaltă purifică aurul, şi timpurile grele ne purifică şi ne 

întăresc credinţa. La fel s-a întâmplat şi cu Corina. Ea nu putea 

înţelege de ce tatăl ei s-a îmbolnăvit grav. Corina Îl cunoştea pe 

Domnul Isus ca Mântuitor, ea era un copil al lui Dumnezeu. Deseori a 

plâns în timpul acelor luni grele, şi i-a spus lui Dumnezeu cât este de 

tristă şi afectată. De fapt, ea vorbise atunci cu Dumnezeu mai mult 

decât înainte, când viaţa ei fusese uşoară. Dumnezeu devenise 

refugiul şi puterea ei, şi El era acum mult mai real pentru ea. De 

asemenea, a învăţat să facă unele lucruri pentru a o ajuta pe mama 

ei. Din această perioadă grea Dumnezeu a adus ceva bun pentru 

Corina.  

Dumnezeu va face la fel şi cu Iosif. Însă pentru Iosif era greu    

să-şi amintească acest lucru atunci când privea în sus din fundul 

gropii. 
 

Scena 5  

Fraţii lui nu-i acordau nici o atenţie atunci când el striga din 

fundul gropii după ajutor. Parcă-l aud pe Iosif strigând:  

„Nu mă lăsaţi aici … Iuda, scoate-mă afară … “ 

„Simeon, de ce te porţi aşa cu mine?“  

„Levi, ajută-mă!“  

Dar nimeni nu l-a ascultat – fraţii lui s-au aşezat jos să mănânce! 

Poate că chiar râdeau şi glumeau pe seama a ceea ce i-au făcut 

lui Iosif. În timp ce mâncau, au observat că se apropia un grup de 

negustori călare pe cămile.  

Dintr-o dată lui Iuda i-a venit o idee, pe care le-a spus-o fraţilor 

lui.  

Planşa 2-2  

 

 

 

 

 

Planşa 2-3  

ACM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această învăţătură şi aplicaţia ei sunt 

bazate pe 1 Petru 1:7. 

 

 

 

 

 

 

Fraţii îşi vor aminti mai târziu cum Iosif 

îi ruga să-i salveze viaţa (Gen. 42:21). 

 

Aceştia erau negustori ismaeliţi (fiii lui 

Ismael) din Madian în Arabia. Dotan era 

situat pe ruta principală sud-est a 

caravanelor. Adu câteva condimente 

pentru ca cei din clasa ta să le miroasă. 

Îi va ajuta să-şi amintească şi mai bine 

lecţia. 
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Scena 6  

Aşează cămilele (J-20). 

„Ce vom câştiga dacă îl omorâm pe fratele nostru şi îl îngropăm 

aici?“, a întrebat el. Se pare că Iuda nu era dispus să urmeze ideea 

lui Ruben. Ei tot mai plănuiau să-l omoare pe Iosif. „Haideţi“, le-a 

spus el celorlalţi, „să-l vindem acestor negustori cu caravana. Este 

mai bine aşa, decât să-l omorâm. La urma urmei, el este fratele 

nostru. Şi din asta am putea câştiga chiar şi ceva bani.“ (Ultima 

propoziţie rezultă din v. 26 „Ce vom câştiga …) Ruben nu era cu ei, iar ceilalţi 

au fost de acord cu Iuda.  

Înlocuieşte cămilele (J-20) cu negustorii (J-22 şi J-23). Pune-l pe Iosif (J-21). 

L-au scos pe Iosif din groapă şi l-au oferit negustorilor spre 

vânzare. Probabil că s-au târguit în ce priveşte preţul. Poate 

negustorii au spus: „Douăzeci de arginţi. Atât este tot ce vă oferim.“ 

Iuda şi ceilalţi au fost de acord; şi Iosif a fost vândut pentru … 

douăzeci de arginţi. 

Îndepărtează-l pe Iosif (J-21). Înlocuieşte negustorii (J-22 şi J-23) cu cămilele (J-20).  

Caravana de cămile s-a îndepărtat, luându-l şi pe Iosif. Fraţii lui 

nu se mai aşteptau să-l întâlnească vreodată.  

Îndepărtează toate figurile, cu excepţia gropii (J-18). 

Iosif a fost dus departe, într-o ţară străină, de nişte oameni pe 

care nu-i cunoştea. Totul era atât de crud şi de nedrept. El era 

singurul dintre fraţii lui care trăia într-un mod plăcut lui Dumnezeu, şi 

chiar lui i se întâmplau aceste lucruri rele. Aminteşte-ţi că Domnul 

Isus le-a spus celor ce-L urmează că vor avea de suferit necazuri. În 

Biblie sunt câteva cuvinte minunate care vorbesc despre Iosif în 

această ţară străină. Citim „Dar Dumnezeu era cu Iosif“ (Fapte 7:9). 

Acest lucru făcea ca totul să fie deosebit. Dacă Domnul Isus este 

Mântuitorul tău, atunci poţi fi sigur că Dumnezeu este cu tine, orice s-

ar întâmpla. Acest lucru l-am învăţat şi din versetul de memorat. Vreţi 

să-l spunem împreună? „Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, 

un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi“ (Ps. 46:1). 

Când ai probleme acasă, când eşti bolnav, când prietenii sunt 

împotriva ta, Dumnezeu este cu tine. El te va ajuta să treci prin toate. 

Poate că te simţi foarte singur, dar nu eşti singur. Şi Iosif se va fi 

simţit singur, departe de tatăl lui, departe de ţara lui, însă nu era 

departe de Tatăl lui ceresc.  

 

Scena 7 

Aşează-l pe Ruben (J-8). 

Lui Ruben i-a fost milă de Iosif. Aşa cum plănuise, el s-a întors la 

groapă, ca să-l scoată afară pe Iosif. Dar Iosif nu mai era în groapă! 

De durere, el şi-a rupt hainele. 

Îndepărtează toate figurile. 

S-a dus repede la ceilalţi: „Băiatul nu mai este!“, a exclamat el. 

„Ce mă voi face eu?“ 

Biblia nu ne spune cum i-au explicat ei lui Ruben dispariţia lui 

Iosif, dar Ruben ştia că tatăl lui îl va face pe el responsabil, întrucât el 

era cel mai mare. „Ce îi voi spune tatălui meu?“, a întrebat el.  

Au hotărât împreună ce să facă. Au tăiat un ţap, şi au înmuiat 

haina specială a lui Iosif în sângele ţapului. Apoi au dus haina lui Iosif 

acasă.  

„Uite ce am găsit“, au spus ei, „este sau nu aceasta haina fiului 

tău?“ 

Iacov ştia că este. „Oh, este haina fiului meu“, a spus el. 

Planşa 2-4 

Planşa 2-5 
Pune pe copii să interpreteze scena 

fraţilor ce complotează şi apoi îl vând pe 

Iosif. 

 

Pentru preşcolari adu 20 de monede 

(de argint dacă este posibil), şi pune-i să 

le numere. 

 

 

 

 

ACM 
 

 

 

 

 

 

În Fapte 7:9 Ştefan mărturiseşte că 

patriarhii (fraţii lui Iosif) au devenit 

invidioşi şi l-au vândut pe Iosif în Egipt; 

dar Dumnezeu era cu Iosif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşa 2-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iacov părea că încă mai culegea 

roadele înşelării semănate în tinereţea 

sa. Este o ironie faptul că fiii lui au folosit 

sângele unui ţap pentru a mânji cu 

sânge haina lui Iosif, la fel cum Iacov a 

folosit pielea unui ied pentru a-l înşela 

pe tatăl lui, Isaac. 
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ACN 

 
În această lecţie este accentuată 

învăţătura pentru copiii mântuiţi. Din 

acest motiv, prezintă mesajul 

Evangheliei pentru copiii nemântuiţi    

într-un alt punct al programului.  

 

ACM 
Pregăteşte foi de hârtie pentru acasă, 

care accentuează învăţătura pentru 

copilul mântuit.  

 

 

 

 

 

 

 
Joc de recapitulare pentru  

preşcolari 

Soarele, luna şi stelele 

Confecţionează un puzzle de patru 

piese, care să reprezinte soarele, luna şi 

cele 11 stele din visul lui Iosif. 

Pune piesele jos pe podea sau pe 

tabla de flanelograf (dacă le poţi lipi pe 

spate bucăţi de flanel). 

Foloseşte întrebările recapitulative de 

la lecţia 1 şi 2. 

Când un copil răspunde la o întrebare, 

poate veni şi aşeza una dintre piese. 

Când puzzle-ul este format, numără 

stelele, ce simbolizau pe fraţii lui Iosif, 

arată-le luna şi soarele, ce simbolizau pe 

mama şi tatăl lui Iosif.  

Repetă puzzle-ul dacă îţi permite 

timpul şi dacă sunt interesaţi copiii. 

„Probabil că a fost sfâşiat de o fiară sălbatică. Fără îndoială, Iosif a 

fost făcut bucăţi.“ 

Durerea lui Iacov nu putea fi alinată cu nimic! Orice ar fi spus cei 

din familie, nu putea să-l mângâie. (Desigur, fiii lui nu aveau de gând 

să-i spună vreodată adevărul.) „Îl voi jeli pe fiul meu până în ziua 

morţii mele“, a spus Iacov. Şi plângea în fiecare zi.  

La ce i-a condus invidia pe fraţii lui Iosif!  

Permite copiilor să răspundă.  

Amintiţi-vă ce am învăţat săptămâna trecută: „Fereşte-te de 

invidie!“ Este foarte rău să fii dominat de ea, aşa cum au fost fraţii lui 

Iosif. Cu cine te asemeni tu astăzi? Eşti şi tu ca aceşti fraţi? Ai auzit 

despre Dumnezeu, ai auzit Evanghelia, însă continui să fii stăpânit de 

relele pe care le faci? Nu vrei să te încrezi în Domnul Isus, ca să te 

elibereze? O poţi face acum, acolo unde eşti. Sau poate că te 

asemeni puţin cu Iosif. Ştii că eşti copilul lui Dumnezeu, dar uneori 

este atât de greu. Aminteşte-ţi că astfel de lucruri li se întâmplă 

tuturor copiilor lui Dumnezeu. El va folosi problemele şi necazurile 

pentru a te face să te încrezi mai mult în El. Şi ceea ce este cel mai 

important, El este cu tine, ca să te ajute să treci prin ele.  

Să ne gândim acum la întrebarea cu aurul. 

Permite copiilor să răspundă. Printr-o discuţie scurtă, asigură-te că copiii 

înţeleg că necazurile pot purifica credinţa noastră şi putem învăţa să ne încredem cu 

adevărat în Dumnezeu. (Încheie, rugându-te pentru copiii mântuiţi care au 

probleme.) 
 

Întrebări de recapitulare 

1. Care a fost al doilea vis al lui Iosif?  

(Soarele, luna şi unsprezece stele s-au închinat înaintea lui.) 

2. De ce a trebuit Iosif să meargă la Sihem?  

(Tatăl lui dorea să afle veşti despre fraţii lui.) 

3. De ce s-a dus Iosif să-i caute pe fraţii lui, deşi ştia că ei îl urau? 

(El a ascultat de tatăl său.) 

4. De unde ştim că toţi copiii lui Dumnezeu au necazuri? 

(Dumnezeu nu a promis că cei ce sunt copiii Lui nu vor trece 

prin necazuri.) 

5. Care a fost primul lucru pe care l-au făcut fraţii lui Iosif, atunci 

când el i-a găsit?  

(L-au înşfăcat, i-au smuls de pe el haina colorată şi l-au aruncat 

într-o groapă.) 

6. Cu cât l-au vândut ei? (cu 20 de arginţi) 

7. De ce îngăduie Dumnezeu timpuri grele pentru copiii Lui? 

(Dumnezeu foloseşte necazurile pentru ca să ne înveţe să ne 

încredem în El.) 

8. Ce l-a consolat pe Iosif atunci când a fost dus într-o ţară străină? 

(Dumnezeu era cu el.) 

9. Care frate a plănuit să-l scoată pe Iosif din groapă? (Ruben) 

10. Ce au făcut fraţii lui când s-au întors la Iacov?  

(Au tăiat un ţap, au înmuiat haina lui Iosif în sângele lui şi i-au 

dus-o lui Iacov.) 

11. Ce a crezut Iacov despre Iosif? (Că a fost sfâşiat de un animal 

sălbatic.) 

12. Cum se asemănă Iosif cu aurul?  

(Tot aşa cum aurul este încins pentru a fi purificat, Dumnezeu a 

folosit necazurile pentru a-l „purifica“ pe Iosif şi a-l învăţa.) 

Întrebări de recapitulare pentru 

preşcolari 

1. Care sunt lucrurile pe care le-a visat 

Iosif? (Spicele de grâu, soarele, luna 

şi stelele închinându-se înaintea lui.) 

2. Ce au făcut fraţii lui Iosif cu el după 

ce l-au scos din groapă? (L-au 

vândut.) 

3. Ce a crezut tatăl lui că s-a întâmplat 

cu el? (Că a murit.) 

4. Ce trebuie să-ţi aminteşti despre 

Dumnezeu, chiar şi atunci când eşti 

departe de familie şi de casă? 

(Dumnezeu este cu tine şi te va 

ajuta.)  
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Lecţia 3 
Iosif, rob în Egipt 

 

Text biblic pentru învăţător  

Geneza 39-40 

Adevăr central 

Dumnezeu îi ajută pe copiii Lui să trăiască pentru El – oriunde se află. 

Aplicaţia 

Mântuit: Cere-I ajutor lui Dumnezeu şi demonstrează adevărul scris în Filipeni 4:13. 

Versetul de memorat 

„Pot totul în Hristos care mă întăreşte“ Filipeni 4:13. 

Ajutoare vizuale 

 planşele 3-1 până la 3-6 şi 4-2 sau  

 figurile: J-20, J-21, J-22 şi de la J-24 până la J-32; 

 fundalurile (opţional): scenă de exterior (cu Egiptul), tablă goală şi interior de închisoare; 

 scrie adevărul central pe o foaie şi aşeaz-o pe flanelograf sau arat-o pe măsură ce predai (dacă ai 

cumpărat de la AMEC pachetul Iosif, acolo ai adevărul central deja scris); 

 adaugă următoarele benzi scrise când ajungi la aplicaţia potrivită: „a face o lucrare monotonă“, 

„a spune NU păcatului“, „a spune adevărul“; 

 fotocopii ale paginii 43; 

 pentru lecţia scurtă cu obiect: un semn pe care scrie „păcat“, şi o bucată de material. 

 

 

Schiţa lecţiei 

Introducere 

Negustorii ajung în Egipt. 

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Iosif este cumpărat de Potifar 

2. Lui Iosif i se încredinţează totul în casa lui Potifar ACM 

3. Iosif este ispitit de soţia lui Potifar 

4. Iosif refuză să păcătuiască ACM 

5. Iosif este întemniţat 

6. În închisoare i se dau responsabilităţi ACM 

7. Paharnicul şi brutarul sunt întemniţaţi 

8. Visul paharnicului şi al brutarului 

Punctul culminant 

Iosif interpretează visurile lor ACM 

Concluzie 

Paharnicul uită de Iosif 
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 Predarea versetului de memorat 
Lecţia se aplică numai copiilor mântuiţi. Când explici versetul de memorat copiilor nemântuiţi, accentuează următoarele lucruri. 

Ai spus vreodată vreo minciună? Da, este uşor să minţi. Este uşor să-ţi ieşi din fire. Acesta nu este 

felul în care vrea Dumnezeu să trăim. Poate că te-ai hotărât: „Nu voi mai spune minciuni niciodată“, sau 

„de astăzi încolo voi fi cuminte“. Însă n-ai putut să o faci. Nu poţi să te opreşti din a face rău. Aşa cum 

eşti, nu poţi trăi plăcut înaintea lui Dumnezeu. Este la fel de imposibil, cum este imposibil creionului meu 

să scrie singur. Iată-l pe masă. Îi spun: „te rog, scrie“ sau „fă un desen“. Dar nu poate.  

Versetul biblic spune: „Pot totul în Hristos“ – acesta este secretul. Doar atunci când Domnul Isus 

este în inima şi în viaţa ta, poţi trăi într-un fel care-I este plăcut lui Dumnezeu. Ai nevoie ca El să-ţi 

îndepărteze păcatul şi să fie Domnul tău. Fără Hristos nu poţi înceta să minţi sau să-ţi ieşi din fire. Doar 

atunci când ridic creionul şi îl folosesc, pot scrie şi desena cu el. Doar când te stăpâneşte Hristos poţi 

face „toate lucrurile“ pe care vrea Dumnezeu să le faci. 

„Hristos care mă întăreşte!“– El face schimbarea. Iată, El te mântuieşte, apoi te întăreşte. Dacă ai 

obosit încercând să faci bine, şi vrei într-adevăr să trăieşti plăcut înaintea lui Dumnezeu, primeşte-L ca 

Mântuitor al tău. Poţi trăi o viaţă creştină doar prin puterea Lui.  

 

 

Lecţie scurtă cu obiect 

Păcatul transferat asupra altcuiva 

Agaţă la gâtul unui copil un carton pe care scrie „păcat“. 

Cine poate să-mi spună ce este păcatul? (Lucruri greşite pe care le gândeşti, le spui sau le faci.) Care 

sunt câteva din păcatele pe care le fac copiii? 

Permite copiilor să răspundă.  

Dumnezeu spune că „toţi au păcătuit“ (Rom. 3:23) şi toţi merită pedeapsa pentru păcat, care este 

moartea (despărţire de Dumnezeu pentru totdeauna).  

Unii copii încearcă să nege păcatele pe care le fac. Ei spun că ei niciodată nu fac lucruri rele. Dar 

este oare adevărat? (Nu). Biblia spune că „Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos“ [pe 

Dumnezeu] – 1 Ioan 1:10. Dumnezeu este adevărul, şi atunci când spune că „toţi au păcătuit“, atunci 

înseamnă că TOŢI! Vezi păcatul lui … (spune numele unui copil)? Poate că tu nu-l vezi, dar Dumnezeu spune 

că el există, şi poţi fi sigur că şi alţii îl pot vedea! 

Unii copiii încearcă să şteargă păcatul lor. 

Dă-i copilului bucata de material şi spune-i să încerce să şteargă cuvântul „păcat“, care este scris pe carton.  

Dacă acei copii au furat ceva, ei înapoiază acel lucru. Dacă au spus o minciună, spun adevărul. Dacă 

au rănit sentimentele cuiva, spun „îmi pare rău“. Chiar dacă toate aceste lucruri sunt importante, nu vei 

reuşi să-ţi ştergi păcatele. 

Alţii încearcă să-şi ascundă păcatul. 

Spune-i copilului să încerce să ascundă bucata de carton, folosind materialul. 

Ei fac lucruri bune: merg la biserică, dăruiesc bani celor săraci, ajută pe ceilalţi. Unii copii fac atâtea 

lucruri bune, încât te întrebi dacă ei au făcut vreodată ceva rău! Eu nu pot vedea păcatul lui … (spune 

numele copilului), dar voi ce credeţi, mai este acolo?  

Roagă copilul să dea la o parte materialul. 

Da, este tot acolo!  

Dumnezeu ştia că tu ai nevoie de cineva ca să te scape de păcatul tău.  

Ia semnul de la gâtul copilului. 

Aceasta este exact ce a făcut Isus atunci când Şi-a vărsat sângele, murind pe cruce. 

Pune semnul în jurul gâtului tău. 

El a luat păcatul tău asupra Lui, ca şi când El ar fi făcut toate lucrurile rele pe care le-ai făcut tu. Eu 

nu aş fi putut să fac acest lucru pentru tine, pentru că şi eu am păcătuit. Doar Isus, Fiul lui Dumnezeu 

fără păcat, poate face aceasta! După ce El a murit, a fost îngropat, dar a treia zi a înviat din morţi. Astăzi 

El este viu şi locuieşte în cer, acolo unde nu mai este păcat şi nici moarte. 

I-ai cerut tu lui Isus să-ţi îndepărteze păcatul tău? El vrea să facă asta pentru tine! 
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Lecţia 

Scena 1  

Fundal opţional: scenă de exterior (cu Egiptul). Aşează cămilele (J-20). 

Negustorii cu caravana de cămile intră în capitala ţării Egiptului. 

Ei au tot felul de lucruri de vânzare. Parfumuri şi condimente. 

Probabil şi bijuterii, aur şi lemn de abanos. Şi cel puţin un rob tânăr. 

Cine era tânărul care urma să fie vândut ca rob? Da, Iosif urma să fie 

vândut a doua oară. 

Aşează-l pe Iosif (J-21), negustorul (J-22) şi Potifar (J-24).  

Iosif a fost cumpărat de Potifar, un om important din Egipt. 

Potifar era unul dintre ofiţerii împăratului – „căpetenia 

străjerilor“ (Gen. 39:1). Şi Potifar l-a pus pe Iosif la lucru!  

Îndepărtează toate figurile. 

 

Scena 2 

Tabla goală – fără fundal. Aşează-l pe Iosif (J-25) şi Potifar (J-24).  

Biblia nu ne spune ce a lucrat Iosif. Dar poate că era o muncă 

grea şi nu prea interesantă. Un rob nou-venit trebuia să facă lucruri 

pe care robii mai vechi nu doreau să le facă. Aşa că ce crezi că a 

făcut Iosif? S-a strâmbat? A bombănit? S-a plâns? „De ce trebuia să 

ajung aici? Oh, acei fraţi cruzi şi cu inimi de piatră! Dacă eram acasă 

cu tatăl meu, n-ar fi trebuit să fac munca asta mizerabilă. O voi face 

doar de mântuială. Şi nu-mi pasă dacă iese bine sau rău. Potifar, 

stăpânul meu, nu însemnă nimic pentru mine“.  

Oh, nu, Iosif nu a făcut aşa.  

Dumnezeu l-a ajutat pe Iosif să trăiască pentru El, chiar dacă a 

fost departe de casă şi munca era grea. Iosif a făcut toată treaba 

bine, ştiind că Domnul îl vedea. El nu lucra doar pentru Potifar, ci 

făcea lucrul ca pentru Domnul. Şi pentru că făcea totul atât de bine, 

curând Potifar i-a dat de făcut lucruri mai importante, căci a văzut că 

Iosif este deosebit de toţi ceilalţi robi. Biblia spune: „El a văzut că 

Domnul era cu el“. Dumnezeul din acele zile este acelaşi şi astăzi. El 

nu S-a schimbat. El este cu copiii Săi – cu aceia care L-au primit pe 

Isus Hristos ca Mântuitor al lor. Dacă eşti copilul Său, El este cu tine, 

şi-ţi va ajuta să trăieşti pentru El chiar acolo unde eşti. Poate ţi se 

pare plictisitor să faci munca de acasă. Iar la şcoală orele sunt 

monotone şi grele. Dumnezeu vrea să faci totul, aşa ca să-I placă Lui. 

El îţi va aminti să duci gunoiul afară sau să stai cu sora ta mai mică. 

Cu ajutorul Lui vei putea face la şcoală totul foarte bine. Dacă eşti 

copilul Său, El promite că te ajută. El nu te va părăsi, aşa cum nu l-a 

părăsit nici pe Iosif. 

Deoarece Iosif a fost apreciat de stăpânul său Potifar, el l-a 

avansat, şi astfel Iosif a devenit administratorul lui. Şi pentru că Iosif 

a făcut toată munca cu tragere de inimă, Potifar i-a încredinţat 

întreaga casă. Iosif era peste toţi robii care lucrau în casa lui Potifar. 

Bineînţeles că Iosif nu avea nici un salariu, deoarece robii nu sunt 

plătiţi! Biblia spune că „Dumnezeu a binecuvântat casa stăpânului 

din cauza lui Iosif; şi binecuvântarea Domnului era atât în casă cât şi 

la câmp.“ (Gen. 39:5). Dumnezeu l-a ajutat pe Iosif, şi de aceea el s-a 

descurcat bine în tot ce avea de făcut. Acum totul îi mergea bine lui 

Potifar. Lui Iosif i-a acordat atâta responsabilitate, încât Biblia ne 

spune că Potifar nu mai ştia nici măcar ce avere avea. El i-a 

încredinţat totul lui Iosif. Tot ceea ce ştia Potifar, era că avea 

mâncare din belşug la toate mesele!  

Îndepărtează-l pe Potifar (J-24). Pune pe soţia lui Potifar (J-26). 

 

 

Planşa 3-1  
Pune pe copii să urmărească pe o 

hartă călătoria lui Iosif din Dotan în 

Egipt. 

Potifar – numele lui înseamnă „dedicat 

lui Ra“. Ra era zeul soarelui la care se 

închinau egiptenii. 

 

 

 

Planşa 3-2 
 

 

 

 

 

Dacă îţi permite timpul , întreabă-i pe 

copii ce cred ei că a văzut sau a auzit 

Potifar, lucruri care indicau că 

Dumnezeu era cu Iosif? 

ACM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă ai predat anterior seria de lecţii 

„Patriarhii“ de la AMEC, poţi menţiona că 

acesta este un alt exemplu de felul în 

care Dumnezeu Îşi ţine legământul 

promis de a binecuvânta familia lui 

Avraam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planşa 3-3 
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Iosif arăta bine, era un tânăr foarte frumos. Soţia lui Potifar a 

observat aceasta. Ea îl urmărea zi de zi, în timp ce Iosif lucra în casă. 

Poate că ea s-a gândit: „Aş vrea ca Iosif să-mi acorde mie mai multă 

atenţie, decât muncii lui. Vreau ca el să mă iubească“. Aşa că i-a 

spus lui Iosif ce gândea.  

Însă Iosif a spus: „Nu“. El ştia că acest lucru este rău. „Uiţi“, i-a 

spus el, „că soţul tău are încredere în mine. El mi-a dat în grijă toate 

lucrurile lui. Cum aş putea să fac acest rău, luându-i soţia, şi să comit 

un păcat atât de mare înaintea lui Dumnezeu?“ 

Înlocuieşte pe Iosif (J-25) şi pe soţia lui Potifar (J-26) cu figura J-27. 

Însă ea continua să-i vorbească mereu despre aceasta. Iar el 

continua să i se împotrivească. Într-o zi, când ea era singură în casă, 

Iosif avea ceva de lucru în interior. Ea s-a apropiat şi l-a apucat de 

haină, cerându-i să se culce cu ea. Dar Iosif a lăsat haina de pe el şi 

a fugit afară din casă. 

A trăi pentru Dumnezeu înseamnă adesea să spui „Nu“ 

păcatului, aşa cum a făcut Iosif. Poate că pe strada ta este o gaşcă 

de copii care încearcă să te facă să furi de la magazin. (Foloseşte un 

exemplu potrivit.) Uneori sunt programe TV sau video care arată exact 

păcatul pe care a refuzat Iosif să-l comită cu soţia lui Potifar. 

Dumnezeu nu vrea ca tu să priveşti la astfel de lucruri. El te va ajuta 

să opreşti aparatul sau să părăseşti camera. Biblia ne spune că 

Domnul Isus îi poate ajuta pe cei care sunt ispitiţi (Evrei 2:18). Dacă 

eşti copilul lui Dumnezeu, vino la El şi cere-I ajutorul pentru a spune 

„nu“ răului. Când faci aceasta, vei „găsi har, pentru ca să fii ajutat la 

timp de nevoie“ (Evrei 4:16). Dumnezeu este alături de tine, şi El te 

ajută să trăieşti pentru El. De acea Iosif a spus „Nu“ soţiei lui Potifar. 

Desigur că ea s-a înfuriat. 

Înlocuieşte pe Iosif şi pe soţia lui Potifar (J-27) cu soţia lui Potifar (J-28). 

Iat-o, stând cu haina lui Iosif în mână, fierbând de mânie. S-o 

ignore un rob în felul acesta? Ei, bine, se va răzbuna ea! A chemat pe 

oamenii din casă şi, ţinând haina lui Iosif în mână, le-a spus:  

„Priviţi! Soţul meu l-a adus aici pe acest rob ca să-şi bată joc de 

mine. A încercat să se culce cu mine, şi atunci când eu am ţipat, el   

şi-a lăsat haina şi a fugit!“ 

Pune-l pe Potifar (J-24).  

Apoi a pus haina deoparte, până când a venit soţul ei. I-a spus şi 

lui aceeaşi minciună, arătându-i haina lui Iosif. 

Soţia lui Potifar era o femeie stricată. Dorea să se culce cu un alt 

bărbat, care nu era soţul ei. De asemenea, era egoistă şi mândră, 

hotărâtă să obţină ceea ce voia. Atunci când nu a reuşit, a spus o 

minciună, care a avut un rezultat groaznic asupra situaţiei lui Iosif. 

Minciuna spusă de soţia lui Potifar l-a făcut pe acesta să se 

mânie foarte tare pe Iosif. A fost atât de mânios, încât l-a trimis pe 

Iosif în închisoare. Nu a fost uşor pentru Potifar să renunţe la un rob 

atât de bun. Dar el nu dorea ca cineva să îndrăznească să se culce 

cu soţia lui, şi nu era nimeni care să-i spună adevărul. Poate că Iosif 

a încercat, dar se pare că el a crezut-o pe soţia lui, în locul robului. 

Aşa că Iosif a fost aruncat în închisoare; şi probabil că Potifar a 

încercat să-l uite. 
Îndepărtează toate figurile.  

 

Scena 3  

Fundal: interiorul închisorii sau tabla goală cu fereastra închisorii (J-30). Aşează-l pe 

Iosif (J-29). 

Poate că Iosif s-a gândit că lucrurile nu puteau să ajungă mai 

Tinerii trebuie să fie învăţaţi despre 

standardele lui Dumnezeu privitoare la 

puritatea sexuală. Când faci aceasta, 

ţine cont de vârsta copiilor cărora le 

predai.  

Pentru copiii mici poţi explica faptele 

soţiei lui Potifar spunând că „ea dorea 

ca Iosif să o iubească“ sau că „ea dorea 

ca Iosif să fie în locul soţului ei“. 

Planşa 3-4 

ACM 
Comentatorii estimează că Iosif a 

petrecut 10 ani lucrând în casa lui 

Potifar. Este neclar de cât timp era el 

acolo, când soţia lui Potifar a început să-l 

necăjească, dar poate că el a avut de 

îndurat ispita mai mulţi ani.  

 

Ai grijă să foloseşti exemple potrivite 

pentru vârsta copiilor cărora le predai! 

 

Arată simbolul „nu“ pentru preşcolari.  

 

Planşa 3-5 

Planşa 3-6 
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rele decât erau acum. Închisorile erau de obicei întunecoase, umede 

şi miroseau urât. Dar Dumnezeu era cu Iosif chiar şi acolo. Chiar şi 

acolo Dumnezeu l-a ajutat pe Iosif să trăiască pentru El. Iosif nu s-a 

plâns şi nici nu s-a revoltat. Nici nu s-a aşezat jos, părându-i rău de 

ceva ce a făcut. Gardianul-şef l-a observat şi a fost bun cu el, 

oferindu-i ceva de lucru.  

Imaginează-ţi, să trăieşti pentru Dumnezeu în locul acela teribil! 

Da, este posibil, dacă Îi aparţii Domnului Isus. Ascultă aceste cuvinte 

minunate din Biblie: „Pot totul în Hristos care mă întăreşte“ (Fil. 

4:13). 

Ţi se pare că este aproape imposibil să faci ceea ce este bine 

acolo unde te afli tu? Poate că nu ştie nimeni cât îţi este de greu; dar 

Dumnezeu ştie. Dacă tu eşti copilul Lui, atunci El este cu tine şi-ţi va 

ajuta. Spune-I totul şi cere ajutorul Lui. Poate că vrei să discutăm 

împreună şi să ne rugăm. Acest lucru este minunat, că cei care-I 

aparţin Domnului pot să-şi spună problemele unii altora. Dacă doreşti 

să discutăm, rămâi pe loc după încheiere, şi voi veni la tine. Dacă eşti 

copilul lui Dumnezeu, El te va ajuta să faci ceea ce este bine şi să 

trăieşti pentru El, chiar dacă este greu. A fost greu şi pentru Iosif, 

chiar dacă gardianul-şef i-a arătat amabilitate şi l-a pus peste toţi 

întemniţaţii. Iar Iosif era închis pentru ceva ce nu făcuse!  

Îndepărtează toate figurile.  

 

Scena 4  

Pune pe paharnic (J-31) şi pe brutar (J-32). 

Într-o zi au fost aduşi la închisoare încă doi întemniţaţi. Ghiciţi 

cine i-a dus acolo?  

Aşează-l pe Potifar (J-24). 

Potifar! (Căpitanul străjerilor, cf. Gen. 40:4, 39:1). El i-a dat pe 

aceşti oameni pe mâna lui Iosif, ca să aibă grijă de ei. El a constatat 

că Iosif era totuşi un om de încredere.  

Îndepărtează-l pe Potifar (J-24). 

Iosif a aflat că oamenii aceştia au lucrat pentru împăratul 

Egiptului. Împăraţii Egiptului se numeau faraoni. Biblia spune că 

faraon s-a mâniat pe aceşti oameni, deşi nu se spune ce au făcut 

pentru a-l supăra. 

Unul dintre ei era brutarul-şef al lui faraon. La curtea 

împărătească, unde era reşedinţa lui faraon, trebuiau să fie multe 

persoane care găteau meniuri şi coceau prăjituri delicioase care erau 

servite la masa împăratului. Acest deţinut fusese şeful brutăriei.  

Celălalt fusese paharnicul-şef al lui faraon. El fusese cel ce îl 

servise pe faraon cu vin sau cu orice ar fi dorit împăratul să bea. Mai 

erau şi alţii care slujeau la masa împăratului, însă acesta fusese 

şeful tuturor. El fusese mai-marele paharnicilor. 

Biblia spune că Iosif le-a slujit acestor oameni, ceea ce 

înseamnă că le aducea masa şi mai făcea şi alte lucruri pentru ei. Ei 

erau de câtva timp acolo, când, într-o dimineaţă, Iosif a văzut că erau 

abătuţi şi trişti. 

„De ce sunteţi aşa de trişti astăzi?“, a întrebat Iosif. 

„Suntem trişti datorită visurilor pe care le-am visat“, au răspuns 

ei.  

Credeţi că aceasta i-a amintit de ceva lui Iosif?  

Permite copiilor să răspundă.  

Iosif s-a dus repede cu gândul înapoi, peste ani. Cu mai mult de 

zece ani în urmă şi el a avut nişte visuri ciudate. Aşa cum stăteau 

În general, robii erau legaţi cu lanţuri la 

picioare. Psalmul 105:18 vorbeşte 

despre Iosif „în lanţuri“. 

 

 

 
 

 

 

 

ACM 

Planşa 4-2 

Arată preşcolarilor obiecte care îi 

reprezintă pe un brutar (biscuiţi) şi pe un 

paharnic (suc). 

Pune-i pe copii să redea această 

conversaţie, printr-o scenetă. 
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lucrurile acum, el putea crede că nu se vor realiza niciodată acele 

visuri . 

„Nimeni nu ne poate spune semnificaţia visurilor“, au spus 

întemniţaţii. Ei ştiau că vrăjitorii erau chemaţi deseori pentru a spune 

semnificaţia visurilor (Gen. 41:8). Dar acolo nu erau vrăjitori, iar 

visurile li se păreau importante. 

Replica lui Iosif i-a surprins: „Nu sunt oare tălmăcirile ale lui 

Dumnezeu?“ a spus el. „Spuneţi-mi visurile!“ 

Întâi a vorbit paharnicul: „În visul meu am văzut o viţă cu trei 

mlădiţe“, a spus el. „Am văzut muguri; apoi, repede, aceştia au 

înflorit, şi la fel de repede florile au devenit struguri copţi. Aveam 

paharul lui faraon în mâna mea, şi am luat strugurii şi am stors sucul 

în pahar şi i l-am dat.“ 

Iosif a înţeles imediat. Aşa cum a spus, Dumnezeu ştia ce 

însemna visul, şi i-a dat interpretarea. „Mlădiţele sunt trei zile. În trei 

zile vei fi scos din închisoare şi vei fi din nou înaintea lui faraon, 

servindu-i vin“, i-a explicat Iosif.  

Apoi a mai adăugat ceva. „Când îi vei sluji din nou împăratului, 

adu-ţi aminte şi de mine“, a spus el. „Vrei să-l rogi pe faraon să mă 

scoată de aici? Eu am fost vândut din ţara mea şi, de când am venit 

în ţara aceasta, nu am făcut nimic rău pentru care să mă aflu în 

închisoarea aceasta.“ 

În sfârşit, Iosif spera că va fi eliberat. Faraon era o persoană 

mult mai importantă decât Potifar. Dacă dorea, el putea să-l 

elibereze.  

Brutarul aştepta şi el să audă semnificaţia visului său. 

Semnificaţia visului paharnicului era atât de încântătoare, şi el era 

dornic acum să audă ce avea să-i spună Iosif şi lui.  

„Iată visul meu“, a spus el. „Pe cap aveam trei coşuri albe. În cel 

de deasupra erau tot felul de turte coapte pentru faraon. Dar în timp 

ce ţineam coşurile pe cap, au venit păsările şi au mâncat turtele din 

coş.“ 

Iosif a înţeles şi visul acesta. „Cele trei coşuri sunt trei zile, a 

spus el. În trei zile faraon te va pedepsi cu moartea. Trupul tău va fi 

lăsat pradă păsărilor.“ 

Ce groaznic, vei gândi! Poate te întrebi de ce i-a spus Iosif 

semnificaţia visului. Aminteşte-ţi, nu Iosif era acela care a dat 

această interpretare visului. Dumnezeu i-a dat lui Iosif semnificaţia 

visului şi, deşi nu era plăcută, el trebuia să o spună. Noi nu ştim ce 

vină avea brutarul. Poate că era ceva pentru care merita să moară. 

Iosif a spus adevărul, deşi i-a fost greu să o facă. A trăi pentru 

Dumnezeu înseamnă să spui adevărul şi să fii cinstit. Dumnezeu te 

va ajuta să fii corect în ceea ce priveşte vârsta ta, atunci când poţi 

călători cu un preţ redus, dacă declari o vârstă mai mică. Observi că 

vânzătorul îţi dă rest prea mulţi bani; ce vei face?  

Permite copiilor să răspundă. 

Este greu ca tu să spui altfel, când restul clasei îl minte pe 

învăţător; dar Dumnezeu te va ajuta să fii cinstit. El l-a ajutat pe Iosif 

să spună adevărul, să facă o muncă plictisitoare, să spună „nu“ 

păcatului. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Pot totul în Hristos care 

mă întăreşte.“ Totul înseamnă toate lucrurile. Niciodată nu vei fi în 

vreo situaţie în care El nu-ţi poate oferi ajutor. Felul în care l-a ajutat 

Dumnezeu pe Iosif a fost minunat. 

Îndepărtează toate figurile. 

 

Scena 5 

Interpretarea visului lui Iosif s-a adeverit atât pentru brutar, cât 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pune pe copii să redea printr-o 

scenetă, cererea lui Iosif către paharnic.  
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Nici o planşă pentru această scenă 

 

Numără cu preşcolarii până la trei.  
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şi pentru paharnic. Biblia spune că peste trei zile era ziua de naştere 

a lui faraon, şi el a făcut o petrecere cu această ocazie. Şi în aceeaşi 

zi s-au întâmplat lucrurile prezise de Iosif pentru paharnic şi brutar. 

Biblia adaugă o propoziţie tristă: „Dar mai-marele paharnicilor nu şi-a 

mai amintit de Iosif, ci l-a uitat“ (Gen. 40:23). 

Iosif aştepta, şi aştepta, şi aştepta … însă n-a venit nici o veste 

de la faraon că va fi eliberat. Trebuie să fi fost dezamăgit, dar a 

continuat să-şi facă lucrul la închisoare. Lucra în continuare „din 

toată inima, ca pentru Domnul.“ Până într-o zi … oh, aceasta este 

lecţia de săptămâna viitoare! Să nu cumva să pierdeţi această lecţie 

biblică atât de captivantă.  

Eu am aici bileţele cu „Pot totul în Hristos care mă întăreşte“. 

Dacă-L iubeşti pe Domnul Isus, vino şi ia unul înainte de a pleca. 

Scrie pe hârtie ceea ce te-a ajutat Domnul să faci în săptămâna 

aceasta – poate să-i spui cuiva „Îmi pare rău“, să speli vasele, să 

spui adevărul. Adu-l cu tine săptămâna viitoare, şi vom afla şi noi ce 

ai făcut prin şi cu ajutorul lui Hristos. 

 

Întrebări de recapitulare 

1. Cum s-a întâmplat că Iosif a ajuns să lucreze în ţara Egiptului 

pentru Potifar?  

(A fost vândut ca rob.) 

2. De ce era Potifar mulţumit de munca lui Iosif?  

(Iosif îşi făcea treaba bine, ca pentru Domnul.) 

3. De unde ştii că Potifar era mulţumit de el?  

(Potifar l-a pus pe Iosif responsabil peste tot ce avea.) 

4. Cum l-a ajutat Dumnezeu pe Iosif să trăiască pentru El?  

(L-a ajutat să lucreze bine şi să nu păcătuiască.) 

5. De ce a ajuns Iosif în închisoare?  

(Soţia lui Potifar a minţit cu privire la Iosif.) 

6. De ce pot creştinii să trăiască pentru Dumnezeu, oriunde s-ar 

afla?  

(Dumnezeu este pretutindeni cu ei şi îi ajută.)  

7. Într-o zi Potifar a dus la închisoare doi slujitori de-ai lui faraon, 

pe care i-a dat pe mâna lui Iosif. Cine erau aceştia?  

(Brutarul şi paharnicul lui faraon.) 

8. De ce într-o dimineaţă brutarul şi paharnicul erau trişti?  

(Au visat fiecare câte un vis pe care nu-l înţelegeau.) 

9. De ce a putut Iosif să interpreteze visurile lor? (Dumnezeu ştia 

însemnătatea acelor visuri şi i-a dat lui Iosif interpretarea lor.) 

10. De ce i-a fost greu lui Iosif să-i spună brutarului semnificaţia 

visului lui?  

(Pentru că Iosif urma să-i spună acestuia că după trei zile va 

muri.) 

11. Ce l-a rugat Iosif pe paharnic să facă pentru el, şi paharnicul a 

uitat?  

(Să-i ceară lui faraon să-l elibereze.) 

12. De ce pot creştinii să fie siguri că Dumnezeu îi va ajuta să 

trăiască pentru El?  

(Nu vom fi niciodată într-o situaţie în care Dumnezeu nu poate 

să ne ajute – „Pot totul în Hristos care mă întăreşte“ Filipeni 

4:13.) 

Joc de recapitulare pentru  

preşcolari 
 

Da sau Nu 

 

Aşează cercuri sau pătrate verzi şi roşii 

în părţile opuse ale clasei. 

Foloseşte întrebările pentru preşcolari 

de la lecţiile 1-3. Dacă un copil răspunde 

cu „Da“, merge pe cercul sau pătratul 

verde şi stă acolo. Dacă răspunde cu 

„Nu“, merge pe cel roşu.  

În ambele cazuri el trebuie să dea mai 

multe informaţii sau să aleagă pe 

altcineva care să completeze răspunsul. 

Întrebări de recapitulare pentru 

preşcolari 
 

1. Era Potifar mulţumit de felul în care 

îşi făcea Iosif îndatoririle?  

(Da, Potifar l-a pus pe Iosif 

responsabil peste tot ce avea.)  

2. Când soţia lui Potifar i-a luat lui Iosif 

haina şi a încercat să-l ispitească, a 

stat Iosif să vorbească cu ea?  

(Nu, el şi-a lăsat haina şi a fugit.) 

3. Cine l-a ajutat pe Iosif să explice 

brutarului şi paharnicului visurile lor? 

(Dumnezeu) 

4. Ştia Dumnezeu că Iosif este în 

închisoare?  

(Da, Dumnezeu era cu Iosif chiar şi 

în închisoare, şi îl ajuta în tot ceea 

ce făcea.) 
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Lecţia 4 
Iosif – răsplătit 

 

Text biblic pentru învăţător 

Geneza 41:1-57; 42:6-26 

Adevăr central 

Dumnezeu stăpâneşte peste oricine, orice şi pretutindeni. 

Aplicaţia 

Nemântuit: Acceptă suveranitatea Sa şi în viaţa ta. 

Mântuit:  Gândeşte-te la măreţia Lui şi închină-te Lui. 

Versetul de memorat 

„Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea“ (Ps. 115:3). 

Ajutoare vizuale 

 planşe: 4-1, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1 şi 5-2 sau 

 figurile: J-29, J-30, J-31, J-33, J-34, J-35, J36 şi J-37; 

 fundaluri (opţional) cu închisoarea, palatul şi scenă de exterior; 

 pentru a preda adevărul central, scrie pe marginea unei forme de coroană: „Dumnezeu 

stăpâneşte“, şi aşeaz-o pe flanelograf. La timpul potrivit adaugă pe rând cuvintele „peste 

oricine“, „orice“ şi „pretutindeni“; 

 pentru lecţia scurtă cu obiect: foi mari de hârtie sau tablă albă. 

 

Schiţa lecţiei 

Introducerea 

Aşteptarea era grea … 

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Iosif rămâne în continuare în închisoare AC 

2. Visurile lui faraon 

3. Vrăjitorii nu-i pot interpreta visurile 

4. Paharnicul îşi aminteşte de Iosif ACN 

5. Iosif este adus la faraon 

6. Iosif interpretează visurile ACN, ACM 

7. Înălţarea lui Iosif AC 

8. Şapte ani de belşug 

9. Şapte ani de foamete 

Punctul culminant 

Fraţii lui Iosif vin după grâu ACN 

Iosif îi întâlneşte pe fraţii săi ACN 

Concluzie 

Fraţii săi, cu excepţia lui Simeon, se întorc în Canaan ACN, ACM 
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Lecţie scurtă cu obiect 

Evanghelia pentru fiecare 

Scrie cuvântul „ BUN“ pe un carton sau pe tablă. 

Unii copii şi chiar şi unii adulţi cred că numai oamenii buni merg în cer. Este aceasta adevărat?  

Dă timp pentru răspunsuri. 

Câţi oameni credeţi voi că sunt destul de buni pentru a merge în cer? 

Lasă copiii să îşi spună părerea. Deschide-ţi Biblia la Romani 3:12. Dă unui copil o bucată de hârtie cu un „0“ (zero) scris pe ea, 

să o arate celorlalţi, în timp ce tu citeşti versetul. 

Aici în Biblia mea scrie: „Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar“ Romani 3:12b.  

Doar Dumnezeu este bun (Marcu 10:18). Dumnezeu este sfânt (fără nici un păcat). Dumnezeu, care 

te-a creat, te iubeşte şi vrea ca într-o bună zi să trăieşti cu El în cer. Cerul este un loc în care nu este 

boală sau tristeţe, necazuri sau durere.  

Când Dumnezeu a creat lumea, ea a fost foarte bună (Gen.1:31). Apoi a fost o zi în care Adam şi Eva, 

cei doi oameni pe care i-a creat Dumnezeu, au ales să păcătuiască, neascultând de Dumnezeu. Şi de 

atunci încoace pământul nu a mai fost bun, fără păcat, cum era atunci când l-a creat Dumnezeu. 

Fă un X peste cuvântul BUN. 

Toţi suntem născuţi având păcatul în inimile noastre. Tu păcătuieşti atunci când eşti obraznic sau 

neascultător, sau când gândeşti, spui şi faci lucruri care sunt împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Este 

păcatul bun? (Nu!). Dacă ai păcat în inima ta, eşti tu bun? (Nu!). Atunci câţi oameni sunt buni sunt pe 

lume? (Niciunul). 

Dumnezeu spune că tu meriţi pedeapsă pentru păcat, şi această pedeapsă este moartea (despărţire 

de Dumnezeu pentru totdeauna). Dar Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit ca să ia această pedeapsă 

în locul tău. Isus nu a meritat să moară! El a fost bun, dar totuşi Şi-a vărsat sângele şi a murit pe cruce 

pentru păcatul meu şi-al tău. După ce a murit, El a fost îngropat, şi după trei zile a înviat. Astăzi El este viu 

în cer.  

Vei merge şi tu în cer? Dacă nu este nici un om bun pe pământ, ce fel de oameni vor ajunge acolo?  

Scrie cuvântul „mântuit“. 

Biblia spune: „Crede în Domnul Isus Hristos, şi vei fi mântuit“ (Fapte 16:31). Nu cei buni merg în cer, 

ci aceia care sunt mântuiţi. Ascultă cu atenţie lecţia de azi, şi vei auzi mai multe lucruri despre cum poţi 

să fii mântuit şi cum să ştii că într-o zi vei merge în cer.  
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Lecţia 

Este greu să aştepţi, nu-i aşa? Timpul trece atât de încet când 

aştepţi ziua de naştere sau Crăciunul sau meciul de fotbal. 

 

Scena 1  

Fundal: scenă din închisoare. Aşează-l pe Iosif (J-29) şi fereastra închisorii (J-30). 

La fel trebuie să fi simţit şi Iosif. Acolo în închisoare, el aştepta 

să fie eliberat. Poate se gândea: „Cu siguranţă că paharnicul a vorbit 

cu faraon şi poate că astăzi voi fi eliberat“. Însă nu s-a întâmplat aşa. 

Paharnicul a uitat de Iosif timp de doi ani întregi. În tot acest timp 

poate că Iosif s-a gândit la visurile pe care le-a avut cu mult timp în 

urmă. Acum ele nu se puteau împlini. Oare l-a uitat Dumnezeu? Nu! 

Chiar atunci când se întâmplă lucrurile cele mai rele posibile, 

Dumnezeu stăpâneşte peste tot şi El nu-i uită pe copiii Lui. Biblia 

spune: „El [Dumnezeu] stăpâneşte pe vecie, prin puterea Lui“ (Ps. 

66:7). El nu este un Dumnezeu slab, ci este Dumnezeul atotputernic. 

El poate face orice doreşte. Chiar atunci când datorită lucrurilor care 

se întâmplă este greu de înţeles, Dumnezeu continuă să 

stăpânească. Deşi Iosif, copilul Său, era în închisoare, Dumnezeu 

stăpânea situaţia.  

Îndepărtează toate imaginile. 

Fundal: scenă din palat. Pune-l pe faraon (J-33), pe vrăjitori (J-34) şi pe paharnic (J-31).  

Într-o dimineaţă, pe când paharnicul îl servea pe faraon, acesta 

era foarte tulburat. El era înconjurat de cei mai vestiţi vrăjitori şi 

înţelepţi ai ţării. Şi paharnicul a ascultat ceea ce spunea faraon. 

„Azi noapte am avut un vis foarte ciudat“, a spus el. „Am visat că 

stăteam pe malul râului Nil. Din râu au ieşit şapte vaci frumoase şi 

grase, şi au început să pască pe pajişte. Apoi au ieşti alte şapte vaci 

care erau slabe şi urâte. Ele s-au oprit lângă cele frumoase şi … după 

aceea le-au înghiţit! Apoi m-am trezit, am adormit din nou, şi am avut 

alt vis. Şapte spice de grâu frumoase au crescut pe acelaşi pai. (Pe 

un pai creşte doar un spic.) Apoi au crescut alte şapte spice slabe şi 

aproape uscate şi goale, şi acestea le-au înghiţit pe cele frumoase. Şi 

m-am trezit din nou. Ce înseamnă visurile mele?“ 

După ce a vorbit faraon, vrăjitorii şi înţelepţii s-au tulburat, 

pentru că nu ştiau răspunsul. Însă paharnicul s-a gândit, şi şi-a 

amintit de rugămintea lui Iosif. El i-a spus lui faraon:  

„Îmi aduc aminte de greşeala mea“. (Probabil că paharnicul se 

gândea că ar fi trebuit să-şi amintească acest lucru cu doi ani 

înainte).  

„Faraon s-a mâniat pe slujitorii lui, şi eu împreună cu mai-marele 

brutarilor am fost trimişi la închisoare. În acel timp fiecare din noi a 

avut un vis; şi acolo era un tânăr care ne-a spus semnificaţia 

visurilor. Visurile noastre s-au împlinit exact aşa cum a spus el. El era 

un rob evreu al lui Potifar, căpitanul gărzii. (Evreu este un alt nume 

folosit pentru israeliţi). 

Faraon a ordonat: „Duceţi-vă şi aduceţi-l la mine pe omul acela“. 

Faraon şi paharnicul nu-L cunoşteau şi nu-L iubeau pe singurul şi 

adevăratul Dumnezeu. Ei se închinau altor zei. Dar acum ei făceau 

ceea ce a planificat singurul Dumnezeu adevărat. Dumnezeu 

stăpâneşte peste toţi oamenii, chiar şi peste cei care nu-L iubesc sau 

ascultă. În Biblie citim că în comparaţie cu Dumnezeu, locuitorii 

pământului sunt ca lăcustele (Isaia 40:22). Poate vă întrebaţi: „De ce 

îi lasă Dumnezeu pe oameni să facă rău?“ Dumnezeu nu i-a creat pe 

oameni să fie roboţi. El te lasă să alegi. Poate că ai furat ceva astăzi, 

sau ai spus o minciună, sau l-ai lovit pe alt copil, şi Dumnezeu nu te-a 

 

 

 

Pune pe copii să povestească pe scurt 

exemple sau să menţioneze unul sau 

două, cum ar fi aşteptarea unei zile de 

naştere sau a unei excursii. 

 

Planşa 4-1 

Arată simbolul cu barele închisorii 

pentru preşcolari (pag. 41).  

AC 
Dă timp copiilor să-şi amintească 

evenimentele din lecţia anterioară, în 

special dacă sunt prezenţi şi copii noi.  

Pune pe copii să găsească pe hartă 

Egiptul, arătând cât de departe era casa 

lui Iosif de Egipt. Copiilor le plac hărţile. 

 

Planşa 4-3 
Preşcolarii pot să taie cu un X lunile de 

pe un calendar şi să ridice două degete 

pentru a arăta anii. 

Un copil poate să povestească în locul 

lui faraon visurile acestuia. Scrie-i 

dinainte pe o foaie ce are de spus. Copiii 

mici pot număra până la 7. 

 

Planşa 4-4 
 

Vrăjitorii şi înţelepţii foloseau magia 

pentru a interpreta visurile. 
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oprit şi nu te-a pedepsit. Asta nu înseamnă că El nu poate să 

intervină. Dar El este iubitor şi răbdător. El aşteaptă un timp, ca să te 

întorci de la păcatul tău la Isus Hristos. Dacă nu o faci, într-o zi, când 

Îl vei întâlni pe Dumnezeu, El te va judeca pentru orice lucru rău pe 

care l-ai făcut. Atunci vei vedea că El stăpâneşte şi că nici un păcat 

pe care l-ai făcut nu va rămâne nepedepsit. Biblia spune că după 

moarte urmează judecata lui Dumnezeu. Atunci toţi vor vedea că 

Dumnezeu este „fericitul şi singurul Stăpânitor“ (1 Tim. 6:15). Până 

atunci Dumnezeu le permite oamenilor să aleagă cum să trăiască. 

Totuşi ei nu pot face ceea ce El nu le permite să facă. Dumnezeu S-a 

asigurat că faraon şi paharnicul vor face voia Lui. 

Cât de încântat trebuie să fi fost Iosif când a primit mesajul: 

„Trebuie să mergi la palat“. Imediat a fost eliberat. S-a bărbierit, s-a 

îmbrăcat frumos şi a fost dus la faraon. 

 

Scena 2 

„Am visat un vis şi nu este nimeni care să-mi poată spune ce 

înseamnă“, a explicat faraon. Am auzit că tu spui semnificaţia unui 

vis, îndată după ce l-ai auzit.“ 

Ascultaţi cu atenţie răspunsul lui Iosif: „Nu eu pot spune ce 

înseamnă visurile“, a spus el, „ci Dumnezeu îţi va spune semnificaţia 

visurilor.“  

Cu siguranţă, paharnicul şi-a amintit că Iosif a spus acelaşi lucru 

şi înainte de a-i explica visul lui. 

Faraon a repetat istorisirea visului pentru Iosif, aşa cum a      

făcut-o pentru înţelepţii şi vrăjitorii lui. Însă a spus ceva mai mult 

decât spusese prima dată: „Niciodată n-am văzut vaci atât de sfrijite 

ca cele ce au ieşit a doua oară din apă. După ce vacile slabe le-au 

înghiţit pe cele grase, ele au rămas tot slabe şi sfrijite. Nu se observa 

nici o diferenţă.“ 

Faraon a adăugat: „Am spus visurile acestea vrăjitorilor, dar ei   

n-au putut să-mi explice ce înseamnă.“ 

Iosif a spus: „Dumnezeu i-a arătat lui faraon ce are să facă 

(observaţi că Iosif continuă să vorbească despre Dumnezeu). Cele 

două visuri înseamnă acelaşi lucru. Cele şapte vaci bune şi cele 

şapte spice de grâu bune sunt şapte ani. Aceştia vor fi şapte ani buni. 

Cele şapte vaci slabe şi cele şapte spice de grâu slabe înseamnă 

şapte ani neroditori, şapte ani de foamete. Aceasta este ce am spus 

când am zis că Dumnezeu îi arată lui faraon ce are să facă“, a 

explicat Iosif. „Vor fi şapte ani de mare belşug în toată ţara Egiptului. 

Recoltele vor fi mai bune ca oricând. Va fi mult mai mult grâu decât 

va putea poporul să mănânce. Dar, după acei şapte ani buni vor veni 

şapte ani de foamete. Nu va creşte nici o semănătură. Foametea va fi 

atât de groaznică, încât oamenii vor uita anii buni pe care i-au avut. 

Va fi foarte greu!“ 

Iosif a arătat clar că el putea spune care este semnificaţia 

visurilor doar pentru că Dumnezeu i-a arătat-o. Dumnezeu cunoaşte 

gândurile şi visurile noastre, El cunoaşte semnificaţia oricărui lucru. 

El ştie atât ce s-a întâmplat deja, cât şi ce se va întâmpla. Dacă 

Dumnezeu nu ar şti totul, El nu ar putea stăpâni peste tot, căci uneori 

ar fi luat prin surprindere. Dar El ştie totul – Biblia arată clar că El 

cunoaşte chiar cele mai mici lucruri despre tine şi despre mine. 

Ascultă aceste cuvinte din Biblie.  

Citeşte Ps. 139:2-4. 

Nu vezi cât de înspăimântător este să-L întâlneşti pe acest 

Stăpân puternic, dacă nu-L iubeşti pe Domnul Isus? Nu vei putea 

ascunde de El nici măcar unul din păcatele tale. El ştie chiar şi 
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gândurile şi lucrurile rele despre care nu ştie nimeni altcineva. Ce 

Stăpân puternic este El! Copile creştin, aminteşte-ţi cât de mare este 

Dumnezeul tău! Este important să te gândeşti la măreţia Lui şi să-I 

spui: „Doamne, Tu eşti foarte mare.“ Numai El putea arăta 

semnificaţia visurilor ciudate ale lui faraon.  

Apoi Iosif i-a dat un sfat lui faraon. „Faptul că faraon a visat visul 

de două ori înseamnă că lucrul acesta se va întâmpla cu siguranţă. Şi 

Dumnezeu îl va face să se întâmple în curând. De aceea, faraon să 

caute un om înţelept care să fie dregător (prim-ministru) peste toată 

ţara Egiptului.“ 

Imaginaţi-vi-l pe Iosif, robul evreu, atât de îndrăzneţ, încât să-i 

spună faraonului Egiptului ce are de făcut! Când facem ceea ce vrea 

Dumnezeu să facem, când slujim cu adevărat Domnului Isus Hristos 

şi nu doar unor oameni, El ne dă curajul să vorbim exact ceea ce 

trebuie.  

Iosif a continuat cu sfatul său: „Alege un astfel de om“, a spus el, 

„şi dă-i oameni să lucreze pentru el. În timpul celor şapte ani de 

belşug toată recolta să se strângă în magazii. Apoi, când vor veni anii 

de foamete va exista grâu, pentru ca poporul Egiptului să nu fie 

distrus de foamete.“ 

În timp ce îl ascultau pe Iosif, atât faraon cât şi slujitorii lui şi-au 

dat seama că este un sfat bun. Împăratul a privit spre slujitorii lui şi a 

zis: „Putem oare găsi un alt om ca acesta?“ Apoi a arătat spre Iosif şi 

a zis: „Duhul lui Dumnezeu este în el.“ 

Întâi Potifar, apoi temnicerul, acum faraon … toţi şi-au dat seama 

că Dumnezeu era cu Iosif.  

Faraon i-a spus lui Iosif: „Fiindcă Dumnezeu ţi-a arătat toate 

lucrurile acestea, cu siguranţă că nu este nimeni aşa de înţelept ca 

tine. Tu vei fi omul despre care mi-ai spus să-l pun peste toată ţara 

Egiptului. Doar eu voi fi mai presus decât tine. Tu vei fi al doilea după 

mine.“ 

Îndepărtează pe paharnic (J-31) şi pe vrăjitori (J-34). Înlocuieşte-l pe Iosif (J-29) cu 

figura J-35.  

Faraon şi-a scos inelul din degetul lui şi l-a pus în degetul lui 

Iosif. Inelul acela era semnul puterii, al autorităţii. Cel care-l purta 

avea dreptul să semneze şi să facă lucruri în numele lui faraon. Apoi 

Iosif a fost îmbrăcat în haine frumoase, aşa cum purtau prinţii. 

Faraon i-a pus la gât un lănţişor de aur, şi i-a dat cai şi care. Probabil 

Iosif credea că el visează! Se pare că viaţa lui a fost plină de visuri, 

dar acum nu era un vis. El a fost adus din închisoare la palat, şi a 

devenit conducător; toate acestea într-o zi!  

Faraon a dat ordin ca atunci când Iosif va trece cu carul lui, 

slujitorii lui să strige: „În genunchi!“. Şi aşa s-a făcut. Poate că la 

început egiptenii l-au onorat pe Iosif pentru că erau forţaţi să o facă. 

Însă curând au început să-l iubească datorită a tot ceea ce făcea el 

pentru ei. 

Era o situaţie foarte ciudată – un evreu conducea Egiptul! 

Dumnezeu nu conducea doar în Canaan, ci şi în Egipt. El domneşte 

pretutindeni; puteţi să-mi spuneţi şi voi nişte ţări îndepărtate unde 

domneşte Dumnezeu? 

Permite copiilor să răspundă. 

Da, El stăpâneşte în toate locurile acelea. Biblia ne spune că nu 

poţi fugi de El (Ps. 139:7-10). El domneşte veşnic. Cât de mare este  

Dumnezeul nostru! 
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Scena 3  

Îndepărtează-l pe faraon (J-33). 

Pentru Iosif a fost o încurajare să ştie că Dumnezeu era cu el şi 

acolo în Egipt. Acum avea o slujbă foarte importantă, dar şi grea. În 

timpul anilor cu recolte bune el s-a asigurat că o mare parte din 

recoltă a fost depozitată. În final, s-a strâns atât de mult, încât s-a 

renunţat la cântărirea grâului. Dumnezeu a dat recolte bune – El nu 

domneşte numai peste oameni, El stăpâneşte peste tot – chiar şi 

peste vreme. 

Au venit anii de foamete. Când s-a împuţinat grâul, oamenii au 

venit la faraon, şi faraon i-a trimis la Iosif. Iosif era prim-ministrul 

Egiptului. El a deschis magaziile şi vindea grâu poporului. Era 

foamete şi în ţările vecine cu Egiptul, şi chiar mai departe. Curând au 

venit oameni din alte ţări să cumpere grâu de la Iosif, căci Biblia 

spune: „foametea era foarte mare în toate ţările“ (Gen. 41:57). 

Slujitorii lui Iosif ţineau evidenţa cantităţii de cereale care era 

vândută.  

Pune pe translator (J-36) şi pe fraţii (J-37).  

Într-o zi, pe când Iosif era ocupat cu vânzarea cerealelor, a văzut 

nişte oameni dintr-o altă ţară venind spre magaziile lui. Era un grup 

de zece oameni. Ei au venit în faţa lui şi s-au aruncat cu faţa la 

pământ. Cine erau aceştia? Da, ei erau fraţii lui Iosif. 

Nu-i aşa că vedeţi aici planul lui Dumnezeu? Dumnezeu a ales 

pe copiii lui Israel (familia lui Iacov) să fie poporul din care, într-o zi, 

după sute de ani, va veni Mântuitorul. El S-a asigurat ca ei să nu 

sufere de foame în această perioadă de foamete. El nu-i va lăsa 

niciodată să dispară. La timpul potrivit, Dumnezeu Îl va trimite pe Fiul 

Său într-o familie evreiască. Da, Dumnezeu stăpâneşte şi Îşi aduce la 

îndeplinire planurile Sale. El a continuat să pregătească lucrurile în 

aşa fel, încât Fiul Său să vină exact la timpul hotărât. Isus Hristos a 

venit în lume. El a trăit o viaţă perfectă. El a murit pe cruce, când a 

fost pedepsit pentru păcatele noastre. El a înviat şi este viu în vecii 

vecilor. Acesta era planul de mântuire al lui Dumnezeu. El a făcut 

aceasta pentru ca tu să poţi intra în împărăţia lui Dumnezeu. 

Dumnezeu conduce peste toată lumea, dar El stăpâneşte şi inimile 

oamenilor – copiilor Lui. Când Îl primeşti pe Domnul Isus ca Mântuitor 

al tău, Dumnezeu începe să fie Conducătorul vieţii tale. Tu Îl iubeşti şi 

Îl asculţi. Eşti scos din împărăţia Satanei şi pus în împărăţia lui 

Dumnezeu. Acest lucru este posibil, deoarece Dumnezeu stăpâneşte 

peste tot ceea ce se întâmplă. El a făcut ca familia lui Iacov să 

supravieţuiască.  

La timpul stabilit de Dumnezeu, fiii lui Iacov au venit să cumpere 

grâu. 

 

Scena 4  

Iosif i-a recunoscut imediat. Fraţii lui! Însă nu le-a arătat că i-ar fi 

recunoscut … iar ei nu l-au recunoscut. Când l-au văzut ultima dată, 

el avea în jur de 18 ani. Acum avea 39. Era îmbrăcat ca un egiptean. 

Vorbea limba egipteană. Şi vorbea cu asprime. Ei s-au aruncat cu faţa 

la pământ înaintea lui. 

„De unde veniţi?“, a repetat traducătorul întrebarea în evreieşte. 

„Noi venim din ţara Canaan, ca să cumpărăm grâu“, au răspuns 

ei. Traducătorul i-a transmis răspunsul lui Iosif. 

Biblia spune: „Şi Iosif şi-a amintit …“ (Gen. 42:9). Ce credeţi că şi

-a amintit? Visurile lui! Visurile din urmă cu mai mult de 20 ani s-au 

împlinit.  

„Sunteţi spioni“, a spus el. „Aţi venit să vedeţi care sunt locurile 

slabe ale ţării“. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nici o planşă pentru această scenă 

 

Slujitorii aleşi de Iosif să adune 

recoltele puneau deoparte a cincea 

parte din ele şi le depozitau în oraşe 

aşezate strategic. În timpul foametei 

grâul era vândut în schimbul banilor sau 

al vitelor. Mai târziu au fost cumpăraţi 

oamenii împreună cu pământurile lor. 

Apoi Iosif a dat seminţe oamenilor să 

semene, iar a cincea parte din recolta lor 

îi revenea lui faraon (Gen. 47:13-26).  

Dumnezeu l-a pregătit pe Iosif pentru 

această poziţie administrativă prin 

experienţa de conducere pe care a    

avut-o în casa lui Potifar şi în închisoare. 

Planşa 5-1 
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Planşa 5-2 
 

Iosif ştia să vorbească atât limba 

ebraică cât şi cea egipteană, dar a 

folosit un traducător, pentru a-şi 

ascunde identitatea până în momentul 

în care îşi dădea seama dacă în inima 

fraţilor lui se produsese sau nu vreo 

schimbare. 
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„Nu, domnul meu“, au răspuns ei, „slujitorii tăi au venit să 

cumpere grâu. Noi suntem toţi fiii aceluiaşi tată. Suntem oameni 

cinstiţi. Slujitorii tăi nu sunt spioni.“ Imaginaţi-vi-i numindu-se slujitorii 

lui Iosif! Însă ei îl ştiau doar ca „prim-ministrul Egiptului“.  

Iosif le-a vorbit cu asprime: „Încă mai cred că sunteţi spioni“. 

Ei au dat detalii, pentru a fi cât mai convingători: „Slujitorii tăi 

sunt toţi fraţi, au spus ei, fiii aceluiaşi om din ţara Canaan. Acasă mai 

avem un frate mai tânăr, rămas cu tatăl lui. Şi unul din noi nu mai 

este în viaţă.“ 

Dar Iosif le-a spus: „Eu tot cred că sunteţi spioni. Dacă vreţi      

să-mi dovediţi că nu sunteţi, trimiteţi după fratele vostru mai tânăr să 

vină aici. Unul din voi poate merge acasă să-l aducă. Ceilalţi veţi sta 

la închisoare până se întoarce. Dacă nu faceţi aşa, atunci voi şti că 

sunteţi spioni.“ 

Pentru a le da timp să se gândească, Iosif i-a trimis pe toţi la 

închisoare timp de trei zile. 

Când i-a scos din închisoare, Iosif le-a vorbit cu blândeţe. 

 

Scena 5  

„M-am hotărât să ţin aici doar pe unul din voi, şi să vă las pe 

ceilalţi să mergeţi acasă“, a spus el. „Eu mă tem de Dumnezeu.“ Era 

ca şi cum ar fi spus: „Deoarece eu mă tem de Dumnezeu, voi fi 

binevoitor cu voi.“ Ei, desigur că nu meritau bunătate. Însă Iosif era 

bun cu ei, chiar dacă ei nu meritau. 

„Dacă sunteţi oameni de treabă, să rămână unul din voi aici în 

închisoare. Ceilalţi luaţi grâu şi întoarceţi-vă la familiile voastre. Şi, 

dacă vreţi să arătaţi că sunteţi cinstiţi, aduceţi pe fratele vostru mai 

mic. Atunci voi şti că nu sunteţi spioni, şi nu veţi muri“.  

Pedeapsa pentru spioni era moartea; şi fără îndoială că fraţii lui 

se temeau. Ei au vorbit despre aceasta în faţa lui Iosif. Ei nu se 

gândeau că el înţelegea limba lor ebraică!  

„Cu adevărat suntem vinovaţi pentru fratele nostru“, au spus ei. 

Nu l-am ascultat când i-am văzut teama şi i-am auzit strigătele. De 

aceea a venit peste noi nenorocirea aceasta.“ 

Apoi a vorbit Ruben: „Nu v-am spus eu să nu-i faceţi nici un rău? 

Însă nu m-aţi ascultat. Acum vom muri, pentru că suntem 

responsabili de moartea lui.“ 

Ei încă nu aveau încredere în acest prim-ministru. Desigur că 

Iosif a înţeles fiecare cuvânt pe care l-au spus, şi ştia că ei vorbeau 

despre timpul când l-au vândut. Când s-a întors şi a ieşit din cameră, 

ei nu ştiau că el ieşise ca ei să nu-i vadă lacrimile. 

Îndepărtează toate figurile.  

Iată aici un om în inima şi viaţa căruia conducea Dumnezeu. 

Fraţii lui meritau pedeapsa. Nu meritau nici grâu şi nici bunăvoinţă. 

Însă Iosif îi iubea. Acest lucru a fost posibil doar pentru că Iosif 

aparţinea lui Dumnezeu, şi Dumnezeu era Acela care-i conducea 

viaţa. Poate tu ştii astăzi că Dumnezeu ar trebui să domnească şi în 

inima ta. Nu ai văzut măcar puţin din măreţia lui Dumnezeu? A 

păcătui împotriva Lui este un lucru grav. Este un lucru îngrozitor să te 

întâlneşti cu El, dacă El nu domneşte în inima ta. Tu trebuie să vii 

astăzi la Domnul Isus. El îţi poate ierta tot păcatul şi te poate aduce 

în împărăţia lui Dumnezeu. De aceea a murit El. Apoi tu poţi să-I 

aparţii lui Dumnezeu, să-L iubeşti şi să-L asculţi – aşa cum a făcut 

Iosif. Totuşi, Iosif şi-a dat seama că fraţii lui au de învăţat nişte lecţii 

dure. Aşa că atunci când s-a întors la ei, l-a luat pe Simeon şi a 

poruncit să fie legat cu lanţuri în faţa lor, şi dus la închisoare. Ceilalţi 

fraţi au plătit grâul şi au plecat acasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşcolarii să mimeze că merg la 

închisoare şi stau trei zile în acel loc. 

 

 

 

 

Planşa 5-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajută-i pe copii să facă o scenetă, în 

care mai mulţi copii îi imită pe fraţii lui 

Iosif. Înmânează copiilor cartonaşe 

pregătite dinainte cu dialogul din pasaj, 

în care fraţii lui Iosif discută situaţia în 

care se aflau. 
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Pentru preşcolari foloseşte exemple de 

păcat care sunt pe înţelesul lor şi care li 

se pot aplica. De exemplu: să iei o 

jucărie ce aparţine unui prieten, 

neascultarea de mama şi de tata etc. 
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Este uimitor şi minunat felul în care a lucrat Dumnezeu – şi încă 

nu am terminat povestirea! Doar Dumnezeu putea face aceasta, 

pentru că El conduce totul. El are toată puterea, El ştie toate lucrurile. 

Însă care este relaţia ta cu El? Te rog să nu te gândeşti că nu 

contează dacă mergi pe calea ta. Într-o zi va trebui să te întâlneşti cu 

El. N-ai vrea să vii acum la Domnul Isus şi să-I spui că vrei să te 

împaci cu El? Biblia spune că Dumnezeu L-a făcut pe Domnul Isus 

Mântuitor, pentru ca oamenii să se poată întoarce de la păcatele lor 

şi să fie mântuiţi (Fapte 5:31). Cere-I să te ierte. Apoi Dumnezeu va fi 

Dumnezeul tău şi Regele tău. 

Voi care sunteţi creştini, haideţi să-I mulţumim lui Dumnezeu 

pentru că El este un astfel de Conducător. Gândiţi-vă deseori la 

măreţia Lui şi spuneţi-I: „Ce mare eşti!“. Şi în timp ce Îl lăudaţi pe 

Dumnezeu, gândiţi-vă la versetul de memorat: „Dumnezeul nostru 

este în cer, El face tot ce vrea!“ (Ps. 115:3). 

 
 

Întrebări de recapitulare  

1. Când şi-a amintit paharnicul de Iosif?  

(Când l-a auzit pe faraon povestindu-şi visurile, iar vrăjitorii şi 

înţelepţii acestuia nu le puteau explica.) 

2. De ce a fost Iosif în stare să interpreteze visurile lui faraon? 

(Dumnezeu i-a spus lui Iosif semnificaţia lor.) 

3. De unde ştim că Dumnezeu conduce?  

(El cunoaşte totul, gândurile, visurile, chiar şi cel mai mic lucru 

despre noi.) 

4. Unde stăpâneşte Dumnezeu?  

(Dumnezeu stăpâneşte pretutindeni şi peste toate lucrurile.) 

5. De ce a avut Dumnezeu grijă ca fiii lui Israel să aibă grâu şi în 

timpul foametei?  

(Dumnezeu a ales pe poporul Israel, familia lui Iacov, să fie 

poporul prin care urma să vină peste câteva mii de ani 

Mântuitorul.) 

6. Care a fost semnificaţia visurilor lui faraon?  

(Dumnezeu urma să trimită şapte ani de recolte bune, urmaţi 

de şapte ani de foamete.) 

7. Cum s-a pregătit faraon pentru timpul de foamete?  

(I-a dat lui Iosif slujba de a veghea ca în timpul celor şapte ani 

buni recoltele să fie strânse în magazii, pentru ca în anii de 

foamete să nu fie lipsă.) 

8. Ce a arătat că Dumnezeu stăpânea peste gândurile şi 

atitudinile lui Iosif?  

(Chiar dacă fraţii lui meritau să fie pedepsiţi, el i-a iubit şi i-a 

iertat.) 

9. Dacă Dumnezeu este stăpân peste toţi, de ce există atât de 

mult păcat şi răutate?  

(Pentru că Dumnezeu permite oamenilor să aleagă.) 

10. Când se va întâlni fiecare persoană cu Dumnezeu?  

(Când va muri.)  

11. Care sunt singurii oameni care nu trebuie să se teamă când Îl 

vor întâlni pe Dumnezeu?  

(Aceia care Îi aparţin Lui, în inima cărora domneşte 

Dumnezeu.)  

12. Cât timp va stăpâni Dumnezeu? (pentru totdeauna) 

Activitate facultativă pentru  

acasă 
 

După program, sau acasă, fiecare 

copil să deseneze un poster cu textul: 

„Dumnezeu domneşte peste …“. Apoi să 

aleagă un aspect al stăpânirii Lui şi să-l 

ilustreze. Săptămâna următoare fă o 

expoziţie cu posterele lor. 

ACN 

Joc recapitulativ pentru  

preşcolari 

 
Barele Închisorii 

 

Taie patru sau şase fâşii de hârtie gri 

sau argintie, late de 2-3 cm. Lipeşte-le 

ascendent cu un adeziv nepermanent 

(blutac) pe o foaie A4 neagră, din hârtie 

de lucru manual. 

Foloseşte întrebările recapitulative din 

lecţiile 1-4. Când un copil răspunde la o 

întrebare, lasă-l să vină şi să desprindă 

câte o „bară“. Reaminteşte copiilor că 

Iosif a fost eliberat din închisoare după 

ce a stat acolo mai mulţi ani. 

Întrebări de recapitulare pentru 

preşcolari 
 

1. Cine era cu Iosif, chiar şi în 

închisoare? (Dumnezeu) 

2. Ce a făcut Iosif când brutarul şi 

paharnicul au avut visuri pe care nu 

le înţelegeau?  

(Le-a spus semnificaţia lor.) 

3. Ce şi-a amintit paharnicul în 

momentul în care nimeni nu putea 

interpreta visurile lui faraon?  

(Şi-a amintit că Iosif i-a spus ce 

însemna visul lui atunci când era în 

închisoare.) 

4. Ce trebuie să faci când lucrurile nu 

merg aşa cum crezi?  

(Să aştepţi ca Dumnezeu să le 

rezolve.)  

ACM 
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Lecţia 5 
Iosif îngrijeşte de familia sa 
 

Text biblic pentru învăţător 

Geneza 42:27-45:28; 47:12; 50:15-21 

Adevăr central 

Cuvântul lui Dumnezeu promite că: „Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc 

pe Dumnezeu“ (Rom. 8:28). 

Aplicaţie 

Nemântuit: Trebuie să crezi în Hristos pentru ca astfel să te poţi bucura de promisiunea Lui. 

Mântuit: Crede această minunată promisiune. 

Versetul de memorat 

„Pe de altă parte ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe 

Dumnezeu“ (Rom. 8:28). 

Ajutoare vizuale 

 planşele 5-1 până la 5-6 

 figurile J-7, J- 8, J-9, J-11, J-35 până la J-43; 

 fundaluri: exterior şi un interior bogat. Poţi înlocui coloanele cu tabla goală pentru scene de 

interior.  

 

 

Schiţa lecţiei  

Introducere 

Rezolvarea unui puzzle. 

Desfăşurarea evenimentelor 

1. Iosif vede descoperirea planului lui Dumnezeu  AC 

2. Fraţii lui găsesc argintul în saci ACN 

3. Ei îi spun lui Iacov ce s-a întâmplat 

4. Mai târziu se reîntorc în Egipt 

5. Inima lui Iacov este frântă la plecarea lui Beniamin ACM 

6. Fraţii îl întâlnesc pe Iosif, apoi pleacă din Egipt 

7. Slujitorul egiptean descoperă paharul de argint 

8. Ei se reîntorc la Iosif ACN 

Punctul culminant 

Iosif îşi dezvăluie identitatea 

Teama fraţilor săi. 

Iosif le spune că a fost planul lui Dumnezeu ACM 

Concluzie 

Iacov vine în Egipt şi acolo Iosif se îngrijeşte de toţi ACM, ACN 
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Lecţia 
 

Ai îmbinat vreodată un puzzle? Unele sunt foarte dificile şi este 

greu să descoperi cum să potriveşti toate piesele. Viaţa lui Iosif a fost 

ceva asemănător (Aşează-l pe Iosif, figura J-35.) Unele părţi din viaţa lui 

păreau complet lipsite de sens. Poate că atunci când a devenit prim-

ministrul Egiptului el s-a gândit la visurile pe care le-a avut în 

adolescenţă. Începea acum să înţeleagă de ce a îngăduit Dumnezeu 

în viaţa lui toţi aceşti ani grei în Egipt. Puteţi spune de ce a îngăduit 

Dumnezeu problemele?  

Discută cu copiii. Arată cum a fost întărită credinţa lui Iosif şi că el a învăţat limba şi 

scrierea egipteană. 

Dumnezeu a condus totul cu înţelepciune şi iubire. În Biblie este 

o promisiune care ne spune că Dumnezeu face acest lucru pentru 

toţi copiii Lui. „Ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele 

celor ce iubesc pe Dumnezeu“ (Rom. 8:28). Pentru că Dumnezeu 

stăpâneşte peste toate lucrurile, El poate face ca toate să lucreze 

spre binele tău în viaţa ta, aşa cum a făcut-o în viaţa lui Iosif. 

Îndepărtează-l pe Iosif (J-35). 

 

Scena 1 

Tabla goală (fără fundal). Aşează fratele (J-38) şi sacul de grâu (J-39). 

Totuşi fraţii lui Iosif nu mai sperau să li se întâmple lucruri bune. 

Ei mergeau acum spre casă, dar fără Simeon.  

Când s-au oprit să doarmă noaptea, unul din ei a deschis sacul 

să dea de mâncare măgarului. 

„Ia uitaţi-vă“, a spus el, „argintul meu mi s-a dat înapoi; iată-l în 

sacul meu.“ 

Toţi fraţii s-au uitat unii la alţii, tremurând de frică. „Ce ne-a făcut 

oare Dumnezeu?“, s-au întrebat ei. De fiecare dată când li se 

întâmpla ceva rău, fraţii credeau că sunt pedepsiţi. Fiecare din ei se 

simţea vinovat în conştiinţa lui. Dumnezeu, care ne-a creat pe tine şi 

pe mine, a pus în noi o conştiinţa – o voce în interior care îţi spune 

când faci ceva rău. Uneori, când te duci la culcare, conştiinţa îţi 

aminteşte de lucrurile rele pe care le-ai făcut. Poate că chiar acum te 

gândeşti la ceva rău, ce ai făcut şi ai încercat să ascunzi. Pentru o 

conştiinţă vinovată există un singur remediu. Dumnezeu a planificat o 

cale de rezolvare. Ascultă ce spune Biblia: „Sângele lui Hristos — care 

S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu — vă va curăţi 

cugetul [conştiinţa] vostru de faptele moarte, ca să slujiţi 

Dumnezeului cel viu!“ (Evrei (9:14). Isus Hristos, singurul Fiu al lui 

Dumnezeu, a luat asupra Lui vinovăţia şi ruşinea noastră atunci când 

a murit pe cruce. El este Singurul care îţi poate îndepărta păcatul şi 

care poate să îţi cureţe conştiinţa vinovată. Dar trebuie să crezi în 

Domnul Isus. Apoi poţi să-L iubeşti şi să-L asculţi pe Dumnezeu. Dacă 

vrei să scapi de mustrările de conştiinţă încrezându-te în Hristos, dar 

nu ştii cum să o faci, mă bucur să discut cu tine despre aceasta. Nu 

pleca la sfârşitul programului, pentru că este foarte important să ştii 

cum să te încrezi în Isus Hristos. (Numeşte un loc unde îi vei întâlni pe copiii 

care doresc să vorbească cu tine la încheierea programului.) Este minunat să fii 

eliberat de vinovăţie, dar fraţii lui Iosif se mai gândeau încă la păcatul 

lor. Se părea că acesta îi urmărea tot timpul. 

Când au ajuns acasă i-au explicat totul tatălui lor. „Cel care este 

prim-ministru ne-a vorbit aspru“, au spus ei. I-au istorisit tatălui lor tot 

ce s-a întâmplat, explicându-i şi de ce Simeon nu s-a mai întors cu ei. 

Îndepărtează toate figurile. 
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Nici o planşă pentru această scenă 

 

Preşcolarii să-şi imagineze cum 

călătoresc împreună cu fraţii lui Iosif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să mimeze deschiderea un sac şi cum 

sunt surprinşi când găsesc monedele de 

argint.  

Arată-le simbolul cu „sacul“, 

corespunzător acestei lecţii (pag. 41). 
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Scena 2  

Fundal opţional: scenă de exterior sau fundalul cortului deschis. Aşează-l pe Iacov  

(J-40) şi fraţii (J-7 şi J-8).  

„El a spus că suntem spioni, dar noi i-am spus: Nu, ci noi suntem 

oameni cinstiţi. El a spus că nu ne va crede până când nu-l ducem cu 

noi pe fratele nostru mai mic. Când vom face asta, el ne va crede, şi-l 

va elibera pe Simeon.“ 

„Nu“, a spus Iacov. „Niciodată nu-l veţi duce pe Beniamin acolo. 

Voi mă lăsaţi fără copii. Iosif s-a dus, Simeon s-a dus, şi acum vreţi  

să-l luaţi pe Beniamin? Niciodată!“ (vezi Gen. 42:36-38). Ruben a 

spus că el preia răspunderea pentru întoarcerea acasă a lui 

Beniamin. Dar Iacov a spus: „Nu! Fratele lui a murit; şi dacă i s-ar 

întâmpla ceva şi lui Beniamin, eu voi muri de durere.“ 

Nu ni se mai spune nimic până mult mai târziu, când li s-a 

terminat grâul adus din Egipt. Toţi se gândeau că trebuie să meargă 

din nou acolo, dar nimeni nu îndrăznea să spună nimic. Într-o zi, 

Iacov a spus: „Mergeţi din nou în Egipt şi mai cumpăraţi grâu“.  

De data aceasta a vorbit Iuda. „Nu are rost să mergem, dacă nu 

este şi Beniamin cu noi. Omul acela a spus că nici nu vrea să ne 

vadă, dacă nu-l ducem pe Beniamin.“ 

Aşează-l pe Beniamin (J-11). 

Şi astfel au luat discuţia de la capăt. Iacov spunea că Beniamin 

nu poate să meargă. Iuda spunea că Beniamin trebuie să meargă. 

„De ce i-aţi spus omului acela că mai aveţi un frate mai mic?“, a 

întrebat Iacov.  

„Pentru că ne-a întrebat. De unde puteam să ştim că va spune: 

Aduceţi-l aici?“, a răspuns Iuda. Apoi Iuda a promis că el va răspunde 

personal de siguranţa lui Beniamin, şi dacă nu-l va aduce pe 

Beniamin înapoi, el va fi vinovat pentru totdeauna faţă de tatăl său.  

Când Iacov a văzut că familia va muri de foame dacă nu vor mai 

aduce grâu, a ştiut că nu mai este altceva de făcut decât să meargă 

să cumpere. 

„Duceţi-vă“, a spus el, „şi duceţi şi un dar omului acela“. Iacov a 

făcut un pachet cu miere şi condimente, nuci şi alte lucruri, şi le-a dat 

şi bani pentru a-i restitui pe cei puşi în saci şi bani pentru grâul pe 

care-l vor cumpăra. 

Înainte de a pleca, Iacov le-a spus: „Dumnezeul cel atotputernic 

să vă facă să căpătaţi trecere înaintea acelui om, şi să-i lase să se 

întoarcă pe Simeon şi pe Beniamin“. Apoi a adăugat întristat: „Dacă 

trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu!“. 

Îndepărtează toate figurile. 

Săracul Iacov! Pentru el părea imposibil ca totul să decurgă bine. 

El Îl iubea pe Dumnezeu, dar viaţa era aşa de grea. Dacă eşti copilul 

lui Dumnezeu, atunci nimic nu poate schimba promisiunea 

Cuvântului lui Dumnezeu, că El va face ca totul să lucreze spre binele 

tău.  

Când un farmacist prepară un medicament, el măsoară foarte 

exact. El pune o picătură dintr-o substanţă, apoi adaugă o picătură 

din altă substanţă, şi aşa mai departe; apoi le amestecă. În final 

obţine un medicament bun. Dacă ar folosi prea mult dintr-o singură 

substanţă, atunci ar fi otravă şi nu medicament; însă el măsoară totul 

foarte exact. Dumnezeu lucrează în acelaşi fel cu fiecare din copiii 

Lui. El ştie câte probleme să permită, şi alege când să trimită 

fericirea. Punându-le pe toate împreună, ele lucrează spre binele 

copiilor Lui – spre a-i face mai asemănători cu Domnul Isus. Dacă eşti 

creştin, atunci crede această promisiune şi încrede-te în Dumnezeu, 

chiar dacă ai un deces în familie, sau când eşti bolnav, sau când ai 

 

Planşa 5-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nici o planşă pentru această scenă 
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probleme mari acasă sau la şcoală. Este greu să te încrezi în 

Dumnezeu, când viaţa este grea. La fel simţea şi Iacov privindu-l pe 

Beniamin, în timp ce pleca împreună cu ceilalţi fii ai lui.  

Când Iosif a văzut că Beniamin era cu ei, a chemat pe 

administratorul său şi i-a spus: „Du oamenii aceştia în casă, taie vite 

şi găteşte, căci ei vor servi masa cu mine la prânz.“ 
 

Scena 3 

Fundal opţional: cadru interior bogat. Aşează-i pe fraţi (J-7, J-8 şi J-11), pe Simeon  

(J-9) şi pe translator (J-36).  

Fraţii lui Iosif s-au speriat când au fost duşi în casa lui. „Este din 

cauza argintului din sacii noştri“, au spus ei. Au încercat să-i explice 

situaţia administratorului, dar el i-a liniştit, spunându-le că banii lor 

au trecut prin mâinile lui. Când a fost adus şi Simeon din închisoare, 

s-au simţit mai uşuraţi.  

Aşează-l pe Iosif (J35).  

Când a venit Iosif, i-au dat cadoul tatălui lor, şi s-au plecat şi s-au 

aruncat cu faţa la pământ înaintea lui. 

El i-a întrebat: „Tatăl vostru este bine, sănătos?“ 

„Robul tău, tatăl nostru, este sănătos“, au răspuns ei, aruncân-

du-se din nou cu faţa la pământ.  

Privind la Beniamin, Iosif a întrebat: „Acesta este fratele vostru 

mai mic despre care vorbeaţi? Dumnezeu să fie cu tine, fiule“, i-a 

spus el lui Beniamin. Apoi Iosif a părăsit grăbit camera. Nimeni nu 

ştia că era din cauză că Iosif nu-şi putea opri lacrimile datorită a tot 

ceea ce a văzut şi a auzit!  

Când a revenit, masa era pregătită. Iosif i-a servit cu mâncarea 

de la masa lui, iar lui Beniamin i-a dat de cinci ori mai mult decât 

celorlalţi! Fiecare s-a bucurat în timpul mesei. Mai târziu li s-au 

umplut sacii, au plătit preţul grâului, şi au dat înapoi şi preţul grâului 

cumpărat prima dată. Fraţii au rămas peste noapte în Egipt, şi 

dimineaţa următoare au plecat spre casă.  

Îndepărtează toate figurile.  

Puteţi să vă imaginaţi bucuria lor? Împreună cu ei era şi Simeon 

şi Beniamin. Se părea că totul este bine.  

Însă înainte de a se îndepărta de cetate, s-a întâmplat ceva la 

care ei nu se aşteptau. Totul a fost planificat de Iosif. El a dat 

instrucţiuni administratorului casei lui: „Pune-le din nou banii în saci“, 

i-a spus el „şi pe lângă bani, în sacul celui mai tânăr dintre ei pune 

paharul meu de argint“. 

Era încă dis-de-dimineaţă. Abia părăsiseră cetatea, când au 

observat un om alergând după ei. L-au recunoscut ca fiind 

administratorul lui Iosif. Acesta le-a poruncit să se oprească. 
 

Scena 4  

Fundal opţional: scenă de exterior. Aşează pe fraţi (J-7, J-8 şi J-9), pe Beniamin (J-11) 

şi pe administratorul egiptean (J-41). 

„De ce aţi răsplătit binele cu rău? De ce aţi furat paharul de 

argint al stăpânului meu?“, a întrebat el.  

Ei credeau că administratorul se înşeală. „De ce spui asta?“, au 

întrebat ei. „Să ne ferească Dumnezeu să fi făcut aşa ceva. Noi am 

adus înapoi banii pe care i-am găsit în sacii noştri. De ce crezi că am 

fura argint sau aur de la stăpânul tău? Poţi să ne controlezi sacii. 

Dacă vei găsi paharul la unul din noi, atunci acela să fie omorât, şi 

noi toţi să fim robii tăi.“ Ei erau chiar mâniaţi că erau acuzaţi de aşa 

ceva. 

„Doar cel la care se va găsi paharul va fi robul meu,“ a spus 
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A pune cuiva în farfurie mai mult decât 

porţia obişnuită semnifica pe atunci a 

avea o relaţie deosebită cu acea 

persoană. Iosif a făcut aceasta în mod 

natural pentru Beniamin, care era şi el 

fiul Rahelei, fratele lui.  

Pentru preşcolari poţi să aduci biscuiţi 

şi să dai la fiecare câte cinci, 

reprezentând porţia lui Beniamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paharul regal era un vas de băut, dar 

era folosit de vrăjitorii de la curte şi 

pentru a vedea dacă lichidul dinăuntru 

conţinea semne profetice sau vrăji. 

 

Planşa 5-5 
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egipteanul. „Ceilalţi pot pleca.“ 

Aşează sacii (J-42) în faţa administratorului egiptean (J-41).  

A început căutarea. Administratorul a deschis sacii, începând cu 

cel al lui Ruben, cel mai mare. Slujitorul lui Iosif a trecut de la Ruben 

la Simeon, la Levi, Iuda, Dan, Gad, Aşer, Isahar, Zabulon … până când 

a ajuns la Beniamin. Şi tocmai aici a găsit paharul! Ce credeţi că au 

simţit aceşti oameni? Nu putea să li se întâmple ceva mai rău! 

Îndepărtează toate figurile.  

 

Scena 5 

Fundal opţional: cadru interior bogat. Aşează-l pe Iosif (J-35), pe translator (J-36), pe 

Beniamin (J-43) şi pe fraţii lui (J-37).  

Tremurând de frică, fraţii şi-au legat sacii cu grâu şi s-au întors în 

oraş la Iosif. El îi aştepta. Ei s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea 

lui.  

El le-a vorbit cu mânie: „Ce aţi făcut? N-aţi ştiut că voi afla cine a 

furat paharul meu de argint?“ 

Iuda a răspuns în numele lor: „Ce să spunem domnului nostru? 

Cum să mai vorbim? Ce putem face să dovedim că nu suntem 

vinovaţi? Dumnezeu a descoperit păcatul nostru. Nu este nimic de 

făcut, decât să devenim cu toţii robii tăi“ (vezi Gen. 44:16). 

Ei nu furaseră paharul, dar tot se simţeau vinovaţi. Vinovaţi de 

felul în care s-au purtat cu fratele lor cu mult timp în urmă, când era 

încă cu ei.  

Există vreun păcat pe care ai încercat să-l acoperi, dar pe care 

nu-l poţi uita? Conştiinţa ta vinovată îţi spune că lucrurile nu sunt 

bune. Eşti vinovat înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să vii la Domnul 

Isus Hristos să-I spui că eşti vinovat. Încrede-te în El, pentru a scăpa 

de păcatul şi vinovăţia ta! 

El îţi va „curăţi conştiinţa de faptele moarte“ (Evrei 9:14). Vei 

începe să-L iubeşti pe Dumnezeu, şi să ştii că El va face ca şi în viaţa 

ta toate lucrurile să lucreze spre binele tău.  

Fraţii lui Iosif nu întrezăreau nimic bun în ceea ce se întâmpla, 

atunci când stăteau tremurând înaintea lui Iosif. 

„Nu, a spus Iosif, nu vă voi lua pe toţi ca robi. Doar pe cel în al 

cărui sac a fost găsit paharul. Ceilalţi puteţi să plecaţi la tatăl vostru.“ 

Atunci Iuda s-a apropiat de Iosif, şi i-a spus: „Te rog, domnul 

meu, lasă-mă să-ţi explic“, a spus el, „şi nu te mânia“. Iuda i-a amintit 

lui Iosif de prima lor vizită şi de întrebările lui referitoare la familia lor. 

Ei au spus atunci că Beniamin nu-l poate părăsi pe tatăl său, pentru 

că fratele lui a murit; iar dacă i se va întâmpla şi lui ceva rău, tatăl lor 

va muri. Apoi i-a spus cum Iacov, tatăl lor, la început era hotărât să 

nu-l lase pe Beniamin să meargă cu ei, în special după ce celălalt fiu 

al lui a fost „sfâşiat de fiare“ după ce a plecat de acasă, cu mulţi ani 

în urmă. Lui Beniamin nu trebuia să i se întâmple nimic rău!“ Iuda a 

încheiat, spunând: „Dacă ne întoarcem la tatăl nostru şi Beniamin nu 

este cu noi, el va muri. Noi vom fi vinovaţi de moartea tatălui nostru. 

Am promis că voi lua asupra mea vinovăţia pentru vecie, dacă nu 
se întoarce Beniamin cu noi. Acum, te rog, lasă-mă pe mine să fiu 
robul tău, şi dă-i drumul lui Beniamin să meargă acasă.“ Cât de 

mult se schimbase Iuda faţă de timpul când a propus vinderea lui 

Iosif negustorilor ismaeliţi! 

Iosif a privit în jurul lui, spre egiptenii care se aflau în cameră, şi 

a poruncit: „Toată lumea să iasă afară!“  

Îndepărtează translatorul (J-36). Înlocuieşte-i pe fraţi (J-37 şi J-43) cu figurile J-7, J-8, 

J-9 şi J-11.  

Iosif a rămas singur cu fraţii săi. Acum Iosif nu şi-a mai ascuns 

Pune-i pe copii să facă o mică scenetă 

în acest punct al lecţiei. Pentru a trezi şi 

mai mult interesul, pregăteşte pentru 

fiecare dintre ei săculeţi de bumbac, 

care să semnifice sacii cu cereale. Pune 

un pahar de „argint“ în ultimul dintre 

aceştia.  

Copiii îşi vor aminti lecţia mai uşor, 

văzând aceste obiecte care să 

simbolizeze pe cele din povestire. 

Preşcolarii să numere sacii şi să caute 

paharul de argint. 

 

Planşa 5-2 
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Această schimbare evidentă în Iuda 

semnifica remuşcările ce le avea şi 

schimbarea inimii lui, lucru ce l-a 

determinat pe Iosif să-şi dezvăluie 

identitatea în faţa lor. 
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sentimentele. „A izbucnit într-un plâns aşa de tare, că l-au auzit 

egiptenii şi casa lui faraon.“ Cu siguranţă că fraţii lui se întrebau de 

ce se comportă prim-ministrul atât de ciudat. Când în sfârşit a putut 

să vorbească iarăşi, Iosif s-a adresat fraţilor lui cu următoarele 

cuvinte: 

„Eu sunt Iosif! Mai trăieşte tatăl meu?“ 

Biblia spune că ei nu au putut răspunde; atât erau de îngroziţi. 

Încă dinainte erau îngroziţi, dar acum mai mult ca niciodată. IOSIF!? 

Şi-au amintit cum s-au purtat cu el, iar acum ei erau în mâinile lui. Ce 

le va face? Nu ştiau planul lui Iosif cu ei.  

„Apropiaţi-vă de mine“, a spus el. Tonul vocii lui n-a mai fost 

aspru, ci a devenit blând. Fraţii lui s-au apropiat de el. 

„Eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-aţi vândut ca să fie dus în 

Egipt. Acum nu vă întristaţi şi nu fiţi mâhniţi. Dumnezeu a fost Cel 

care m-a trimis aici“. Acum Iosif privea înapoi şi vedea cum a făcut 

Dumnezeu ca toate lucrurile grele din viaţa lui să lucreze spre binele 

lui şi al familiei lui. „Dumnezeu m-a trimis aici pentru a vă salva 

viaţa“, a spus el. „Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră, pentru a vă 

salva de la moartea prin foamete, pe voi şi familiile voastre.“ 

Iosif ştia despre promisiunea lui Dumnezeu referitoare la 

naţiunea ieşită din străbunicul său Avraam, din bunicul său Isaac şi 

din tatăl său Iacov. Dumnezeu nu va lăsa ca această naţiune să 

moară de foame. Dumnezeu Îşi va ţine promisiunea de a binecuvânta 

lumea prin această naţiune. 

Acesta era un plan minunat. Toate planurile lui Dumnezeu sunt 

înţelepte şi bune. Dacă eşti copilul Lui, El are şi pentru tine un plan. 

Este un plan bun, şi El îl va duce la îndeplinire. Planurile Lui nu sunt 

doar nişte gânduri care ar putea să se întâmple, ci planurile Lui se 

vor împlini cu siguranţă! Uneori, pur şi simplu, nu putem înţelege de 

ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple unele lucruri, şi s-ar putea să 

nu înţelegem până când vom ajunge în cer. Însă Dumnezeu are un 

motiv bun când permite să se întâmple un anumit lucru în viaţa unuia 

din copiii Săi. 

Atunci când Iosif a trecut prin întâmplări grele, el nu înţelegea de 

ce i se întâmpla aşa ceva. Dar acum înţelegea. Şi încerca să-i facă şi 

pe fraţii lui să înţeleagă. „Nu voi m-aţi trimis aici, ci Dumnezeu“, a 

explicat el. 

Şi înainte ca ei să spună vreun cuvânt, Iosif le-a făcut cunoscut 

planurile lui. „Grăbiţi-vă şi mergeţi la tatăl meu! Spuneţi-i totul despre 

mine. Spuneţi-i că eu am spus să vină în Egipt. Veţi locui cu toţii aici, 

aproape de mine. Aduceţi-vă toţi familiile, şi eu vă voi purta de grijă 

tuturor pe timpul foametei … încă cinci ani.“ 

Ce emoţii! Au curs şi mai multe lacrimi, dar acum de bucurie. 

Iosif şi-a sărutat fraţii, care în cele din urmă au plecat din nou la 

drum. Nu doar cu grâul pe care îl cumpăraseră, ci cu mult mai mult; 

cu bani, haine noi, care şi măgari.  

Îndepărtează toate figurile. 

„Iosif încă trăieşte şi este prim-ministrul Egiptului!“, i-au spus ei 

tatălui lor, Iacov. La început el n-a crezut, dar când a văzut toate 

lucrurile ce le aduseseră fii lui, el a ştiut că era adevărat. 

Ce reuniune a avut loc în Egipt nu după mult timp! Iosif şi-a ţinut 

promisiunea de a le purta de grijă în timpul şederii lor acolo (Gen. 

47:12). Pentru Iacov şi familia lui era ca şi cum Iosif ar fi înviat din 

morţi. Ei au recunoscut cum Dumnezeu Şi-a împlinit planul Lui cel 

bun. Toate planurile Lui sunt bune – chiar şi când noi nu le înţelegem. 

Eşti confuz cu privire la lucrurile care ţi se întâmplă? Dacă eşti 

mântuit, promisiunea aceasta este şi pentru tine. Învaţ-o. Crede-o, 

chiar şi când nu înţelegi. Este o promisiune specială pentru cei care-L 

ACM 

Planşa 5-6 

Spune-le preşcolarilor că tu ai fi Iacov, 

şi cere-le să-ţi spună fiecare vestea cea 

bună: „Iosif trăieşte!“ 

ACM 
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Joc recapitulativ pentru  

preşcolari 
Preferatul preşcolarilor 

 

Fiecare poate alege un personaj prefe-

rat din lecţiile anterioare. 

Foloseşte întrebările pentru preşcolari 

de la lecţiile 1-5. 

iubesc pe Dumnezeu, ca Iosif. Poate că te asemeni mai mult cu fraţii 

lui care se simţeau vinovaţi. Dacă Dumnezeu ţi-a arătat că ai păcătuit 

împotriva Lui, întoarce-te de la aceste lucruri rele care te ţin departe 

de El. Întoarce-te la Domnul Isus, care îţi va îndepărta păcatul chiar 

azi.  

Citeşte din nou Evrei 9:14.  

El îţi va îndepărta păcatul şi vinovăţia, şi apoi Îl vei putea iubi pe 

Dumnezeu. Promisiunea minunată din Romani 8:28 va fi valabilă şi 

pentru tine.  

Păstrează un timp de linişte, în care copiii pot să-I răspundă lui Dumnezeu în inima 

lor în tăcere. 

 

 

Întrebări de recapitulare 

1. Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, ce promisiune te va ajuta să te 

încrezi în El atunci când treci prin necazuri?  

(„Pe de altă parte ştim că toate lucrurile lucrează împreună 

spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu“ Rom. 8:28.) 

2. Ce au găsit fraţii lui Iosif în saci, în timpul primei lor călătorii în 

Egipt?  

(Banii puşi înapoi.) 

3. De ce s-au gândit fraţii lui că Dumnezeu îi pedepseşte?  

(Toţi aveau o conştiinţă vinovată.) 

4. Ce le-a spus Iosif că trebuie să facă înainte de a le da mai mult 

grâu şi de a-l elibera pe Simeon?  

(Trebuia să-l aducă cu ei pe fratele lor mai mic, Beniamin.) 

5. Care este singurul remediu pentru o conştiinţă vinovată?  

(Să vii la Isus, care a purtat vinovăţia şi pedeapsa ta pe cruce.) 

6. Ce a spus Iacov la început fiilor lui care voiau să-l ia pe 

Beniamin în Egipt?  

(Nu. Niciodată nu-l veţi lua pe Beniamin acolo. Iosif este mort, 

şi dacă i se va întâmpla ceva şi lui Beniamin, eu voi muri de 

durere.) 

7. Ce a făcut Iosif când l-a văzut pe Beniamin în casa lui?  

(A plecat în grabă din cameră, pentru că nu-şi putea reţine 

lacrimile.) 

8. Ce a pus Iosif în sacii fraţilor lui a doua oară?  

(În fiecare sac a pus banii pentru grâul cumpărat, iar în sacul 

lui Beniamin paharul lui de argint.) 

9. Ce s-a oferit Iuda să facă în locul lui Beniamin?  

(Să stea în Egipt ca rob al lui Iosif, iar Beniamin să poată pleca 

acasă liber.) 

10. Cine a spus Iosif că l-a trimis în Egipt? (Dumnezeu) 

11. De ce l-a trimis Dumnezeu pe Iosif în Egipt?  

(Pentru ca familia lui să fie salvată de la moarte, din cauza 

foametei.) 

12. De ce poate Dumnezeu să facă întotdeauna ca toate lucrurile 

să lucreze spre binele tuturor copiilor Lui?  

(Pentru că El este Stăpân peste toate lucrurile.) 

Întrebări de recapitulare pentru 

preşcolari 

1. Ce a făcut Iosif cu o parte din grâul 

din anii cei buni?  

(A înmagazinat-o.) 

2. Ce oameni deosebiţi au venit într-o 

zi să cumpere grâu de la Iosif? 

(fraţii lui) 

3. De ce s-a prefăcut Iosif că nu-i 

cunoaşte, şi s-a purtat aspru cu ei? 

(Să vadă dacă ei s-au schimbat.) 

4. Iosif i-a iertat pe fraţii lui. De ce le-a 

cerut să-şi aducă familiile în Egipt? 

(Pentru ca să le poarte de grijă şi 

lor.) 

ACN 
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 Simboluri pentru preşcolari  

Lecţia 1 

Lecţia 5 Lecţia 4 

Lecţia 3 

Lecţia 2 
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Haina lui Iosif – model  
(Lecţia 1) 
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Foi pentru acasă 
(Lecţia 3) 

 

„Pot totul în 

Hristos 

care mă întăreşte.“ 

Filipeni 4:13 

Lucruri pe care Dumnezeu mi-a ajutat să le fac:  

 

1. ___________________________________

___________________________________ 

2. ___________________________________

___________________________________ 

3. ___________________________________

___________________________________ 

 

 

„Pot totul în 

Hristos 

care mă întăreşte.“ 

Filipeni 4:13 

Lucruri pe care Dumnezeu mi-a ajutat să le fac:  

 

1. ___________________________________

___________________________________ 

2. ___________________________________

___________________________________ 

3. ___________________________________

___________________________________ 

 

 

„Pot totul în 

Hristos 

care mă întăreşte.“ 

Filipeni 4:13 

Lucruri pe care Dumnezeu mi-a ajutat să le fac:  

 

1. ___________________________________

___________________________________ 

2. ___________________________________

___________________________________ 

3. ___________________________________

___________________________________ 

 

 

„Pot totul în 

Hristos  

care mă întăreşte.“ 

Filipeni 4:13 

Lucruri pe care Dumnezeu mi-a ajutat să le fac:  

 

1. ___________________________________

___________________________________ 

2. ___________________________________

___________________________________ 

3. ___________________________________

___________________________________ 
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