
GENESA 39:6b-20
(Proverbele 5-7)

Mijloacele prin care putem trăi moral într-o lume imorală sunt: credincioşia în alte domenii;
refuzul; realizarea consecinţelor păcatului; refuzul continuat; evitarea; fuga; şi o relaţie de

dare de socoteală cu un prieten creştin.

 Noi toți ne găsim într-o luptă puternică între valorile & înțelepciunea lumii
aceaste și valorile & înțelepciunea lui Dumnezeu.

 Înțelepciunea lumii acestea promite mult pentru imoralitate, dar aduce puțin
(Proverbe 5-7):

o promite bucurie, aduce gemete (5.11).
o promite libertate, aduce lanțuri (5.22).
o promite împlinire, aduce pedeapsă (6.27-29).
o promite viața, aduce moartea (5.5, 23; 6.32; 7.22-23).

 Cum să rămânem cuați în lumea noastră?

Iosif ne arată 6 MIJLOACE prin care putem să rămânem puri într-o lume impură
(Genesa 39:1-20):

I. Credinciosia in alte domenii.

A. Deja Iosif experimenta credincioșia în alte domenii, ca și supunerea (39:1-8).

B. Disciplina într-un domeniu ne ajută în altele.

C. Cultivați credincioșia, mai ales în timpul de devoțiunea zilnică.

II. Refuzul (39:8).
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A. Cultivați arta de a spune NU.

1. … când este vorbă de priorități.
2. … când este vorbă de principii morale.

B. Nu este voie niciodată să cochetăm cu ispita.

III. Realizarea consecintelor pacatului (39:8-9).

A. Aproape întotdeauna păcatul lovește în cei din jurul nostru.

1. Iosif a înțeles că adulterul cu soția lui Potifar va însemna trădare împotriva lui
Potifar (39:8b-9a).

2. Păcatul este scump și distrugător.

a) Noi vom avea de suferit.
b) Cei de lângă noi vor avea de suferit.

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.”
Ce samănă omul, aceea va şi secera.” (Gal. 6:7)

B. Întotdeauna păcatul lovește în Dumnezeu.

1. Iosif a înțeles că adulterul cu soția lui Potifar va însemna trădare împotriva
Domnului (39:9b).

2. „Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit…” (David, Ps. 51:4).

IV.Refuzul continuat (39:10).

A. Mai rar ispita vine doar o singură dată.

B. Pentru că ispita vine în mod repetat, trebuie să învățăm s-o refuzăm în mod repetat.

V. Evitarea (39:10b).

A. Cât a putut, Iosif și-a planificat ziua ca să nu fie împreuna cu soția lui Potifa.

B. Trebuie să ne cunoaștem și să ne cunoaștem slăbiciunile.
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C. Cât ne este în putință, trebuie să evităm „ispitele noastre.”.

VI. Fuga (39:11-12).

A. În situația cea mai ispititoare, Iosif a făcut lucrul cel mai spiritual: El a fugit.

B. Și noi trebuie să fugim din contextul în care vom păcătui dacă mai rămânem.

VII.Darea de socoteală cu un prieten creștin.

A. Iosif nu a avut o astfel de relație, dar Iosif nici nu a avut cu cine, fiind singural
credincios in tot Egiptul.

B. Destul de des Dumnezeu canalizează ajutorul Lui pentru noi prin alții în trupul lui
Hristos.

GÂNDURI:

 Să fim ca Iosif: să folosim armele pe care le avem la dispoziția.

 Totuși, dacă cumva cedăm (am cedat), să fim ca David: să ne întoarcem la Cel care a
murit să ne ierte și să ne schimbe.

pentru REFLECTARE
 Credeți că ispita morală (sexuală) este mai degrabă o problemă a bărbaților sau o
problemă a ambelor sexe? De ce credeți așa?

 Care dintre mijloacele pe care le-a folosit Iosif sunt mai folositoare pentru tine? Este
altceva care te ajută în ispită care nu a fost folosit de Iosif?

 Există ispite în viața ta care trebuie evitate? Ce? Cum?
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