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Israel în Egipt: 

 Iacov se întâlneşte cu Iosif. Geneza 46. 

 Israel se stabileşte în Egipt. Geneza 47. 

Binecuvântările lui Iacov: 

 Binecuvântări pentru Iosif. Geneza 48. 

 Binecuvântări pentru cele 12 seminţii. Gen. 49:1-28. 

Privind în viitor. Geneza 49:29-50:26. 

După ce s-a consultat cu Dumnezeu, Iacov decide să coboare 
în sfârşit în Egipt. Micul popor al lui Israel este astfel păstrat 
de foametea care devastează Canaanul. 

Ultimele acţiuni ale lui Iacov sunt binecuvântări: pentru fiii 
lui Iosif; şi pentru fiecare dintre cele 12 seminţii ale lui Israel. 

Geneza se termină cu moartea lui Iacov şi Iosif, dar cu ochii 
pe împlinirea promisiunilor divine. 



„Şi Dumnezeu a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să 
te cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare.” (Geneza 46:3) 

În total, 70 de oameni s-au stabilit în Egipt (46:27b). Pentru a 
ajunge la această cifră rotundă, se face un calcul ciudat (nurorile 
nu sunt numărate, dar sunt Iosif şi fiii săi, care erau deja acolo, 
conform Gen. 46:26-27). 

Această cifră poate fi legată de cele 70 de naţiuni în care a fost 
împărţit pământul după potop (vezi Gen. 10). 

La urma urmei, binecuvântarea nu se limitează la poporul lui 
Israel, ci se extinde asupra tuturor naţiunilor. Planul de 
mântuire cuprinde fiecare persoană care doreşte iertarea şi 
viaţa veşnică oferite prin crucea lui Isus. 

Ajuns la Beer-Şeba, Iacov caută călăuzire divină (Geneza 46:1). Dumnezeu 
răspunde reînnoind promisiunile pe care i le făcuse şi asigurându-l că Iosif 
însuşi îi va închide ochii (Geneza 46:2-4). 



„Iacov a binecuvântat iarăşi pe Faraon şi a plecat dinaintea lui Faraon.” (Geneza 47:10) 

Iosif îi prezintă pe fraţii săi lui Faraon ca păstori (Geneza 47:2-3). Pare 
clar că nu vrea să-i expună la ispitele curţii păgâne. 

La rândul său, Faraonul le oferă cel mai bun pământ pentru păşunat, 
Gosen; şi le oferă de lucru, să fie îngrijitori de frunte ai vitelor lui 
Faraon (Geneza 47:6). 

Mai târziu, i l-a prezentat pe tatălui său. Şi Iacov 
l-a binecuvântat pe Faraon (Geneza 47:7). 

Un păstor nomad îl binecuvântează pe regele 
celei mai puternice ţări a momentului. „Dar fără 
îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel 
mai mare.” (Evr. 7:7). 

În faţa lui Dumnezeu, măreţia nu depinde de 
locul pe care îl ocupi în societate, ci de relaţia ta 
cu El. 



„Îngerul care m-a izbăvit de orice rău, 
să binecuvânteze pe copiii aceştia! Ei să 
poarte numele meu şi numele părinţilor 

mei Avraam şi Isaac şi să se 
înmulţească foarte mult în mijlocul 

ţării!” (Geneza 48:16) 

Iacov îi adoptă pe cei doi fii ai lui Iosif ca ai săi, dându-i astfel lui Iosif o 
parte dublă, adică dreptul de întâi născut (Geneza 48:5). 
În această întâlnire privată, Iacov face referire la câteva episoade 
cruciale din viaţa sa şi din viitor: 

Binecuvânta
rea lui 

Dumenzeu 
la Betel 

(v. 3) 

Făgăduinţa 
Ţării 

Pormise (v. 
4) 

Moartea 
Rahelei la 

Efrata 
(v. 7) 

Grija 
constantă a 

lui 
Dumnezeu 

(v. 15) 

Protecţia 
divină (v. 

16) 

Înmulţirea 
poporului 
lui Israel 

(v. 19) 

Întoarcerea 
în Canaan 

(v. 21) 



„Iacov a chemat pe fiii săi şi a zis: „Strângeţi-vă şi vă voi vesti 
ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni.”” (Geneza 49:1) 

Iacov a prezis viitorul fiecăreia dintre seminţiile care se va naște din fiii săi (Geneza49): 

Pierde 
conducere. 

Niciun 
judecărot, rege 
sau profet din 

viitor nu va 
aparţine acestei 

seminţii 

Ruben (3-4) 

 Simeon a fost 
cel mai mic 

dintre triburi, 
absorbit în Iuda. 

Levi s-a 
răspândit printre 
seminţii şi a fost 
o binecuvântare. 

Simeon şi Levi (5-7) 

Primul la 
putere, el va 
conduce tot 

Israelul şi din 
sămânţa sa va 
apărea Mesia 

Iuda (8-12) 

Va locui în 
Nord, aproape 

de 
Mediteraneană 

Zabulon (13) 

Seminţie de 
oameni 

curajoşi, dar 
mulţumiţi de 

soarta lor, fără 
dorinţă de 

conducere sau 
libertate 

Isahar (14-15) 



Cunoscuţi 
pentru 

viclenia lor 
(pentru 
rău). L-a 

judecat pe 
Israel prin 
Samson 

Dan (16-17) 

Sunt 
descrişi ca 

lei şi 
comparaţi 
cu gazele 

pentru 
viteza lor 
(1Cr. 12:8) 

Gad (19) 

El a locuit în 
partea cea 

mai rodnică a 
Canaanului. 
Solomon i-a 
plătit regelui 

Hiram al 
Tirului cu 

grâul său. (1 
Regi 5:11) 

Aşer (20) 

Cel mai 
faimos 

conducător 
al său a fost 
Barac care, 
împreună 
cu Debora, 

l-a învins pe 
Sisera 

Neftali (21) 

Binecuvântat de 
Dumnezeu 

[Puternic, Păstor, 
Stâncă, 

Atotputernic] a 
luptat întotdeauna 
pentru conducere, 

până când a 
devenit 

independent de 
Iuda 

Iosif (22-26) 

Arcaşi şi 
preştieri 
curajoşi. 

Personalită
ţi principale 
sunt Ehud, 

Saul şi 
Ionatan. 

Beniamin (27) 

„Iacov a chemat pe fiii săi şi a zis: „Strângeţi-vă şi vă voi vesti 
ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni.” (Geneza 49:1) 



Când Iacov a murit, a fost îmbălsămat şi îngropat în Canaan. El a 
fost însoţit de o mare suită, atât israeliţi, cât şi egipteni (Geneza 
50:7-10).  

Fraţii lui Iosif se temeau de răzbunarea lui (Geneza 50:15), dar el 
le-a amintit că Dumnezeu a transformat fapta lor rea într-o 
binecuvântare şi, prin urmare, ei se puteau bucura de siguranţă 
totală (Geneza 50:19-21). 

În cele din urmă, gândindu-se la moartea sa, Iosif a privit profetic 
în viitor. Spre timpul când Dumnezeu avea să viziteze Israelul şi 
să-l scoată din Egipt. Această speranţă s-a manifestat în cererea 
de a i se lua sicriul atunci când se va întâmplat acest lucru 
(Geneza 50:25). Aceeaşi speranţă este valabilă şi pentru noi. În 
curând, Isus ne va duce în Canaan, la Ierusalimul Ceresc. 



„Lăsaţi-L pe Dumnezeu să facă planuri 
pentru voi. Asemenea unui copilaş, aveţi 
încredere în călăuzirea Lui, care „va păzi 
paşii prea iubiţilor Lui.” (1 Samuel 2, 9.) 
Dumnezeu nu-şi conduce niciodată copiii 
altfel decât ar alege ei înşişi să fie conduşi, 
dacă ar putea vedea sfârşitul de la început 
şi dacă ar zări slava scopului pe care îl 
împlinesc ca împreună lucrători cu El.” 

E. G. W. (Divina vindecare, pag. 479) 


