19. Gud opphøyet Josef. Gud førte Jakobs
familie til Egypt.
Oversikt
1.

Innledning

2.

Josef trodde Gud. (1. Mos 37:2-11)

3.

Josef møtte vanskeligheter. (1. Mos 37:12-35; 39:1-23)

4.

Gud gjennomførte sin plan. (1. Mos 15:13; 41:1-8, 14-16, 25-49; 42:1-20; 43:1-5, 11-17; 45:111, 25-28; 46:5-7, 26-27; Dan 4:35)

5.

Konklusjon

Perspektiv
Historien om Josef er tatt med i dette kurset for å vise hvordan israelittene kom til Egypt. Forløseren
var ikke en av Josefs etterkommeren men Josef trodde Gud og var en nøkkelperson i bibelhistorien.
Lærer: Mye av Josefs historie er fortalt ved at en leser gjennom det som står i Bibelen.

1.


Innledning
Repetisjon.
På hvilken måte var Esau og Jakob forskjellig?
Esau levde for de materielle ting. Han verdsatte ikke Guds løfter om Forløseren.
Jakob stolte på Gud og verdsatte løftene om Forløseren.

Hva så Jakob i drømmen Gud gav ham?
En stige som rakk fra jorden inn i Himmelen.

Gud talte til Jakob i en drøm, men hvordan taler Gud til oss i dag?
Gjennom sitt Ord – Bibelen.



Vi går videre med denne leksjonen.
Gud forandrer seg ikke.
Livet er fullt av uventede hendelser, men Gud er den samme. Hans handlinger i en turbulent
verden, viser at Han er til å stole på. Han gjennomfører sin plan på en allmektig, hellig og
suveren måte.

2.


Josef trodde Gud.
Jakob hadde en sønn som hette Josef.

Les 1. Mos 37:2-3.
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Lærer: Det er ikke nødvendig å ta fram at Jakob hadde to trellkvinner, Bila og Silpa, (1.
Mos 37:2) uten det blir stilt spørsmål om det. Men får du spørsmål kan du forklare at
Bila var Rakel si tjenestejente hos faren, Laban (1. Mos 29:29). Det var skikk på den
tiden at ei tjenestejente kunne ta plassen til sin frue, og føde barn for Jakob i Rakels
sted. Hun fødte Dan og Naftali (1. Mos 30:1-8). Det samme gjelder Silpa, som var Lea si
tjenestejente. Hun fødte Gad og Aser (1. Mos 30:9-13).
Jakob hadde 12 sønner. Josef var hans favoritt, fordi han ble født da Jakob var begynt å bli
gammel.
Lærer: Vis på Tidslinjen, 12 sønner av Israel, og pek på ”Josef.”


Josef forsto at han var en synder som bare kunne bli tilgitt av Guds nåde.
Han trodde på løftene som var gitt til Abraham, Isak og Jakob.
Vers for læreren: Hebr 11:22



De eldre brødrene hatet Josef.

Les 1. Mos 37:4.
Hvorfor tror du at brødrene hatet Josef?
Fordi han hadde hatt drømmer om at han var deres overhode.
Fordi faren gav ham ei spesiell kappe.
Fordi han sladret om dem til faren.



Gud gav Josef drømmer om hans framtid.

Les 1. Mos 37:5-11.


Gud visste alt om hva som kom til å skje med Josef og resten av Jakobs familie.
Josef ante ikke hvordan drømmene hans skulle bli oppfylt, men Gud gjorde det klart at Josef
en dag ville bli hersker over hele storfamilien.
Gud kjenner framtiden til alle mennesker. Han kjenner vår framtid.

3.


Josef møtte vanskeligheter.
Josefs brødre solgte ham som slave til Egypt.

Les 1. Mos 37:12-35.
Lærer: Vis på Kart 1, ”Kanaan” og etterpå ”Egypt.”


Josef arbeidet i Potifars hus.

Les 1. Mos 39:1-19.


Josef ble utsatt for falske anklager og kastet i fengsel.
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Les 1. Mos 39:20-23.


I denne vanskelige situasjonen så det helt umulig ut at Guds plan for Josef skulle gå i
oppfyllelse.
Drømmene Gud hadde gitt Josef viste tydelig at han var utpekt til å bli en hersker. Men han
var i fengsel, langt borte fra hjem og familie. Det virket som drømmene aldri kom til å bli
realisert.
Hvordan kan vi vite at Guds plan ikke var blitt gjort til ingenting?
Gud tar aldri feil. Det Han har lovt å gjøre, det gjennomfører Han.

Vers for læreren: Jes 46:10; Apg 7:9-10

4.


Gud gjennomførte sin plan.
Gud talte til Farao gjennom drømmer.

Les 1. Mos 41:1-8.


I drømmene fortalte Gud Farao hva som skulle skje i landet Egypt.
Farao ble oppskaket over drømmene, fordi han forsto at de viste ham noe viktig, men han
forsto ikke hva det var.



Gud hadde gitt Farao disse drømmene, selv om Farao og egypterne ikke tilba den sanne Gud.
De tilba mange forskjellige guder, som solen, månen, stjernene, forskjellige dyr og elven
Nilen. Men selv om de var avgudsdyrkere, hadde Gud planlagt å bruke denne hedenske
kongen og landet Egypt til å gjennomføre sin plan for Josef og hans slektninger.
Vers for læreren: Ordspr 21:1



Gud hersker over alle folk.
Han bruker mennesker selv om de ikke tilber Ham. Han er vår Skaper, derfor har Han rett til å
gjøre hva Han vil for å gjennomføre sine planer. Han er suveren.
Daniel 4:35 sier dette om Gud: ”Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som
han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham og si til
ham: Hva gjør du?”
Eksempel:
Dersom du skal finansiere og bygge et hus, hva vil du gjøre med det?
Bo i det eller selge det.

Hvorfor kan du gjøre det?
Fordi du eier huset.



Gud har autoritet over alle mennesker, fordi Han er alle menneskers Skaper.
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Han er den som gir liv og holder livet oppe. Vi tilhører Ham. Derfor kan Gud gjøre hva Han vil.
Han er rettferdig og gjør alltid det som er rett.
Vers for læreren: 1 Krøn 29:11-12; Salme 24:1-2; Apg 17:24-25


Josef tyder Faraos drømmer.

Les 1. Mos 41:14-16, 25-37.


Bare Gud kunne gi Josef evner til å tyde Faraos drømmer.
Josef visste dette og stolte på at Gud ville gi ham tydningen. Gud svikter aldri dem som stoler
på Ham. Han gav Josef forståelse og innsikt i hva drømmene betydde. Han forklarte Farao
hva som skulle skje.



Gud satte Josef inn i en lederstilling i Egypt.

Les 1. Mos 41:38-49.
Hva var det Gud hadde vist Josef gjennom drømmer da han var yngre?
At han skulle bli hersker over hele sin slekt.

Gud hadde kontroll også da Josef var i fengsel. Han hadde ikke glemt ham. Når tiden var inne
for å gjennomføre planen, fikk Gud Josef ut av fengselet og opphøyet ham til å få en
lederposisjon.
Hvilken stilling var det Farao gav Josef?
Han skulle være nestkommanderende over hele landet Egypt, rett under Farao i autoritet.

Vers for læreren: Daniel 4:17


Brødrene til Josef kom til Egypt for å kjøpe korn.

Les 1. Mos 42:1-20.


Josef fortalte hvem han var.

Les 1. Mos 43:1-5, 11-17, og les videre 1. Mos 45:1-11.


Jakobs familie dro ned til Egypt.

Les 1. Mos 45:25-28, og les videre 1. Mos 46:5-7, 26-27.


Gud hadde forutsagt at dette skulle skje.
Mange år tidligere hadde Gud fortalt Abraham at etterkommerne hans skulle dra til et
fremmed land.

Les 1. Mos 15:13.


Dette skjedde akkurat som Gud hadde sagt mange år tidligere.
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Alt Gud har sagt i sitt Ord kommer til å skje.


Fra den tiden bodde Jakob og hans familie i Egypt, de ble omtalt som israelittene.
Hvorfor ble folket kalt israelittene?
Fordi Gud hadde forandret Jakobs navn til Israel da han dro hjem fra Karan til Kanaan.

Siden har dette folket blitt referert til som ”Israel” eller ”israelitter.”

5.


Konklusjon
Josefs historie er spesiell.
Den forteller hvordan Gud ofte arbeider bak scenen og bruker omstendigheter og personer
til å gjennomføre sine planer.
Mange år tidligere hadde Gud fortalt Abraham at hans etterkommere skulle bo i et fremmed
land.
Selv om Jakob aldri planla å forlate Kanaan og bo i et annet land, var Guds tid for dette
kommet. Så Gud brukte mange forskjellige hendelser som førte dem til Egypt.
Nevn forskjellige situasjoner fra Josefs historie som førte folket til Egypt:
Josefs drømmer, og farens forkjærlighet for ham, den spesielle kappen faren gav ham og Josefs sladder
om brødrene. Alt dette gjorde at brødrene solgte Josef til Egypt.
Jakob som sendte Josef for å se etter brødrene som var ute å gjette sauer.
Ismaelittene, som kjøpte Josef som slave, kom forbi akkurat da brødrene kastet Josef ned i en brønn.
Ismaelittene tok Josef med til Egypt.
Gud gav Farao drømmer som han ikke forsto betydningen av og ingen kunne forklare for ham.
Gud gav Josef evne til å tyde drømmene.
Farao gav Josef ansvaret for å samle inn korn før nødsårene kom.
Uår i Egypt spredte seg til så langt som til Kanaan hvor Jakob og Josefs brødre bodde.
Jakob sendte sønnene sine til Egypt for å kjøpe korn. Der kom de i kontakt med Josef.
Farao lot Josefs far og hele hans slekt komme til Egypt og bo der.



Gud har ikke forandret seg.
Selv om vi ikke kan se Gud i virksomhet i de mange forskjellige internasjonale situasjoner, er
Han det likevel. Han er den suverene Gud som vil gjøre alt det Han har sagt Han vil gjøre i sitt
Ord. Han er allmektig og har det siste ordet i alle ting. Ingen kan flykte bort fra Hans
oppmerksomhet.
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Lærer: Vis på Tidslinjen hvor langt dere er kommet.
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