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Bakgrund

• Abraham,	Isak,	Jakob	
• Jakob	blev	lovad	förstfödslorätten	men	lät	inte	Gud	utverka	den	utan	
lurade	den	till	sig.	Jakob	lurade	andra	och	blev	själv	lurad.	
• Jakob	fick	12	söner.	Med	Rebecca	fick	han	Josef	och	Benjamin	
• Det	verkar	inte	varit	en	homogen	familj	
• Det	finns	några	personer	i	GT	som	det	inte	nämns	några	synder	om:	

• Josef,	Jakobs	son	
• Daniel	

• Vi	skall	titta	på	Josefs	liv	och	lyfta	fram	några	särskilda	lärdomar	från	
hans	liv.



Josef

17 år

4. Tidig vision om 
ledarskap

1. En av Jakobs 
12  söner

3. Särbehandlas av 
sin pappa

2. Verkar vara 
Jakobs förtrogne



Bibelord

• 1Mos	37:1-4	Josefs	särställning	
• 37:5-11	Josefs	drömmar		
• 37:12-ff	Josef	blir	såld	som	slav	och	bröderna	lurar	pappa	Jakob	att	
Josef	blivit	ihjälriven.



Josefs liv 17 år

1.Josefs drömmar

3.Förråd och såld 6.Felaktigt beskylld

5. Blir välsignad

2.Trubbel med bröderna
7.Fängelse i många år

4.Slav hos Potifar

Motgångar



Josefs liv forts.

2.Tyder drömmar 
 i fängelset 

4.Josef tolkar  
Faraos drömmar  

och ger honom råd

6.De sju goda åren 
börjar

3.Glöms bort  
ytterligare en tid

5. 30år: Från fängelset  
till Egyptens andra 

 man på en dag

Upprättelsen

  
1.Arbetar på lika troget 

 i fängelset



Josefs liv forts.

1.Arbetar på lika  
troget för Farao

2.De sju dåliga  
Åren börjar

4.Josef prövar  
sina bröder 

3.Brödernas (utom Benjamin) 
 första resa till Egypten 

1Mos 42

Josef träffar sina bröder
5.Leder till första tecknet  

På omvändelse



Josefs liv forts.

5.De sålde Josef, men 
nu vänder alla om  

med Benjamin

2.Juda tar ansvar för  
Benjamin inför Jakob  

1.Brödernas  
 andra resa till Egypten 

1Mos 43

4.Josef utsätter sina  
bröder för ytterligare prövning 

1Mos 44

Brödernas omvändelse

6.Judas bön för Benjamin,  
och hans villighet att 

ta hans plats 

3.Josef bjuder på fest 



Försoningen 1Mos 45

5. 50:15-21 Josef upprepar 
sin förlåtelse 

2. v1-8 Josefs syn på  
Guds handlande i allt 

1.Josefs beredvillighet 
att förlåta

4. 45:25-28 
46:28-30 

Jakob och pappa Josef

5. Josef blir till räddning, inte bara för 
familjen utan för många människor 

(Abrahams välsignelse)

3.Hade det varit möjligt 
 utan förlåtelsen sinnelag? 



Summering

• Nutidsmänniskan	sätter	frihet	från	problem	och	lidande	väldigt	högt	
• Detta	gör	att	vi	har	svårt	att	förstå	Guds	handlande	i	våra	liv	
• Hebr	5:7-8	Guds	son	lärde	sig	lydnad	genom	lidande.	Det	behöver	vi	
också.	
• Nu	förstår	vi	bättre:	
• Hebr	12:5-11	om	Guds	fostran.	Fostran	är	inte	straff.	
• Jakob	1:2-3	Räkna	det	som	största	glädje	

• Alla	dina	svårigheter,	motgångar	och	felsteg	kan	Gud	använda	för	att	
göra	sitt	verk	i	ditt	liv!	Rom	8:28



Likheter med Israel

• 1Mos	12:1-3	Gud	har	bestämt	att	Israel	skall	bli	till	välsignelse	för	alla	
släkter.	
• Josef	förlåter	bröderna	som	Israel	skall	förlåta	hedningarna.	
• Josef	fick	gå	igenom	Guds	fostran	liksom	Israel.	Vilket	leder	till	att	de	
kan	välja	att	förlåta	hedningarna.	De	blir	då	till	välsignelse	och	ett	
ämne	för	lovsång	för	hela	jorden.


