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Att tjäna Gud är inte alltid lätt, ty han avslöjar inte sina planer i förväg, därför
måste vi ta ett steg i taget i tro på Gud. Det är inte lätt att fortsätta tro när allt som
kan gå fel verkligen går fel. Josef hörde till dem som drabbades av detta.

GUDS FÖRBEREDELSER
Gud talade inte om för Josef medan han var en tonåring på 17 år att han en dag
skulle bli premiärminister i Egypten, det mäktigaste landet på den tiden. Men Gud
gav hopp om att gå med honom i det svåra som skulle komma. 1 Mos. 37:3-8
Gud ville göra ett veritabelt intryck på Josef och gav honom en dröm nr två som
var mäktigare än den första. vers 11
Varje sann kristen har fått gåvor från Gud så att denna människa skall kunna
utföra hans verk på jorden. Rom. 12:1-8 Ef. 2:10

GUD ORDNAR ALLT TILL DET BÄSTA
Josefs bröder hatade honom och stack inte under stol med det. 1 Mos. 37:17-20
Gud använde Ruben för att rädda Josefs liv. vers 21-25
Gud använde deras hat för att sälja Josef till egyptierna. vers 26-28
Gud använde drömmar för att trösta Josef medan han var en lidande slav
i de tretton följande åren! Det var genom tro på Gud som Josef kunde
göra det bästa av den situation han befann sig i. Rom. 8:28-31

JOSEF FICK EN UTBILDNING I EKONOMI
Josef var son till en rik man och hade börjat vakta får under det att han var såld
till slav. Gud ville ge honom en utbildning i ekonomi och förberedde en hög
egyptier till att köpa honom och utbilda honom. 1 Mos. 39:1-6
Men det finns alltid en orm i lustgården, i detta fall var det egyptiern Potifars fru.
vers 7-10
Gud använde denna onda kvinna för att förflytta Josef till ett fängelse, där han
fick lära sig att styra över de andra fångarna. vers 11-20

FÄNGELSETJÄNST
Josef blev inte deprimerad över sin dystra belägenhet och gjorde det bästa av en
svår situation och Gud kunde välsigna honom och hans tro. vers 21-23
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I Potifars hushåll lärde han sig grunderna i ekonomi och i fängelset ekonomi i
affärer. Josef lärde sig också styra människor som var fulla av hat och ilska och
dessutom lärde han sig tjäna de han styrde över.

TILLBAKS TILL DRÖMMARNA
Gud förberedde Egypten så att Josef skulle stiga i graderna. 1 Mos. 40:1-5
Istället för drömmar fick Josef nu gåvan att tyda drömmar. vers 6-13
Vi kan se att Josef hyste hopp om att överstetjänaren skulle bli hans biljett ut till
friheten. vers 14-15
Men än var det inte dags. vers 16-23

VETA ATT GUD ÄR MED MEN LÖFTETS UPPFYLLELSE DRÖJER
Det måste varit svårt för Josef att sitta i fängelse och se sina drömmar uppfyllas
in i minsta detalj. Bibeln talar inte om för oss vad Josef tänkte under de två år
som följde men han blev inte deprimerad och fortfor sitt verk utan att ge upp
hoppet. Han höll fast vid de två drömmarna och lät hoppet stå till dem. Gal. 6:7-9

UPPRÄTTELSE
Gud ville nu ta Josef ut ur fängelset och göra honom till premiärminister men då
Josef inte själv kunde fly behövdes ett gudomligt ingripande. 1 Mos. 41:1-13
Josef hade lärt sig vara ödmjuk och inte framhäva sig. Istället för att erbjuda sina
tjänster, bad han Farao att söka efter en man som kunde leda Egypten ut ur den
kommande krisen. vers 25-36
Gud lyfte upp en slav och fånge som skulle bli den näst högste egyptiern vid
denna tid. Josef måste ha tänkt på att fråga Farao om han kunde få återgå till sin
far, men blev ombedd att tjäna där han suttit fängslad. Josef accepterade sin nya
ställning och åter var Gud med honom och välsignade honom. vers 37-46

TRO PÅ GUD
Josef kunde ha hämnats på sina bröder men kände till det löfte som Gud gett till
Abraham och han bara förlät dem enligt sin tro, så att Israels barn byggdes upp
och växte i antal tills de var ett stort folk. 1 Mos. 45:1-11
Det krävs tro på Gud för att kunna förlåta de som gjort dig illa. En del
vägrar att förlåta, men du måste ickedestomindre ta ett steg i tro och
förlåta, om du vill att Gud ska förlåta dig. Matt. 6:14-15
Josef hade tro på Gud och före hans död, skrev han, att när det var dags att
lämna Egypten skulle hans ben grävas upp och föras till det Förlovade Landet så
som Gud sagt till Abraham skulle ske. 1 Mos. 15:13-16
Josefs begäran. 1 Mos. 50:24-26
430 år senare lämnade Israels barn Egypten. 1 Mos. 12:40-41
Man tog med Josefs begravda ben. 1 Mos.13:19

TRO ÄNDA TILL SLUTET – Hebr. 11:22
Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som
hur du avslutar din bana!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

