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Tradus de Ioana Chira 

Agende Multiple

După vizita pe câmp la frații săi, Iosif probabil că își dorea doar să meargă acasă la 
tăticul său (și să bârfească). 

Ruben voia să îl salveze pe Iosif şi să îl trimită înapoi acasă (cu un jurământ de tăcere). 

Unul sau mai mulți dintre frați voiau să îl omoare. 

Niște Madianiți “din întâmplare” trec pe acolo 
exact la momentul potrivit, iar Iuda decide să 
aleagă banul în locul vărsării de sânge. 

Așa că Iosif ajunge în Egipt. 

Opinia mea este că asta a fost mâna lui 
Dumnezeu. 

Iosif avea darul de răscumpărare de Conducător, 
dar care a fost alintat de tăticul său. El a avut 
nevoie de un training intens ca să fie capabil să 
conducă toată birocrația Egiptului. Așa că Dumnezeu a sincronizat momentul în care 
Ruben trebuia să aibă grijă de turme cu cel în care Madianiții treceau pe acolo, astfel 
încât Iosif să nu moară sau să nu se întoarcă acasă la tăticul său. 

Ar putea dura câțiva 
ani până să putem 
vedea frumusețea 
obiectivului Său 
strălucind mai tare 
decât durerea 
prelucrării
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De multe ori modul rafinat al lui Dumnezeu de a alinia timpul și spațiul îl atribuim 
diavolului. Însă, adesea Dumnezeu ne înscrie într-o școală, fără permisiunea noastră, 
ca să scoată la suprafață ceea ce a văzut El în noi, iar noi nu ne străduim să scoatem la 
suprafață.

Ar putea dura câțiva ani până să putem vedea frumusețea obiectivului Său strălucind 
mai tare decât durerea prelucrării. 
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