
Iosif era fiul preferat al lui Iacov. Iacov i-a făcut 

o (ahniă) ________ (uc) ____   (umtle) _________

(uclroi) _________.                 

(rFaițlor) _________   lui Iosif nu le-a plăcut

(vuils) ______ lui Iosif.

Când Iosif s-a dus să-i întâlnească pe frații lui,

ei l-au aruncat într-o                          (rgopaă) ______ .

Apoi l-au vândut unor (egnustroi)              ________ .

Iosif a muncit din greu în 

(gEitp) _______. A fost trimis la 

(îchnsiorae) ______________

când soția lui Potifar a mințit. Chiar și acolo, Iosif
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Indicații:
În lecțiile 9-13, ai învățat despre Iosif. Pune în ordine literele cuvintelor, 
pentru a completa povestirea.

i-a ajutat pe (phanirluac) ____________

faraonului și pe             (taipr) _________.

(ahPanriucl) _______________              

i-a spus              (arfanouuli) ________________            

despre Iosif. El i-a explicat 

(rafanuouli) ___________ ce însemna visul lui.

Faraonul i-a spus lui Iosif să construiască 

(mahbrae) __________________

pentru a păstra                       (ropvizii) ____________

pentru                          (pșate) _________  ani. Iosif i-a

(buiit) _____________ pe frații lui chiar dacă

ei s-au purtat urât cu el.
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Textele mele de memorat
1. „Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni.” (Matei 4:19)

2. „Fără plată ați primit, fără plată să dați.” (Matei 10:8)

3. „Oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete.” 
(Ioan 4:14)

4. „Dați-le voi să mănânce!” (Matei 14:16)

5. „[El] poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi.” 
(Efeseni 3:20)

6. „Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har.” (Ioan 1:16)

7. „Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide.” 
(Matei 7:7)

8. „Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și-i scapă din
primejdie.” (Psalmii 34:7)

9. „Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu.” (Ioan 15:12)

10. „Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa.” (Apocalipsa 3:11)

11. „Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune
peste multe lucruri.” (Matei 25:23)

12. „Iertați și vi se va ierta.” (Luca 6:37)

13. „Să facem bine la toți și mai ales fraților în credință.” (Galateni 6:10)

Biserica Creștină
ADVENTISTĂ

de Ziua a Șaptea
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