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I denna predikan vill jag visa den fantastiska planering som gjordes av Gud 
Fader, Jesus och den Helige Ande före skapelsen. I RLJ-1207 lärde jag er om 
mysteriet med evangelium. 1 Kor. 2:6-8; Ef. 3:1-11 
Det finns tre hörnstenar I Guds skapelseplan: 

Födelsen, korsfästelsen och återuppståndelsen av Jesus 

Adams and Evas skapelse Domen vid den Stora Vita Tronen  
 

När Jesus skulle inträda i världen som människa/Gud måste det till förberedelser.  
Teras kallelse var början till grunden för Israels barn. Tera fick Abraham, som fick 
Isak, som fick Jakob, som fick 12 söner, vilka blev Israels tolv stammar. 
Om vi ”ställer klockan” efter Adam och Eva till år noll, finner vi att Jakob föddes 
år 2096, vilket är bara litet över två av Guds dagar. “Men ett vare icke fördolt för 
eder, mina älskade, detta, att »en dag är för Herren såsom tusen år, och tusen år 
såsom en dag». (2 Petr. 3:8) 
 

 En timme för Gud är 41.67 människoår 
 En minut för Gud är 8 månader och 8 dagar för människan 
 En sekund för Gud är 3 dagar och 22 timmar för människan  

Abraham bodde i Kanaan i hundra år och Isak 180 år, men låt oss se det ifrån 
Guds perspektiv. 

 Abraham Isak 

Människans tid 100 år 180 år 

Guds tid 2 timmar, 24 minuter 4 timmar, 19 minuter, 48 sekunder 
 

Folket i Kanaans land var mycket moraliskt och ekonomiskt fördärvade och 
landet Israel måste byggas på en annan plats. Så här planerade Gud detta:  
Egypten skulle bli den vagga som Gud skulle använda under en period av 430 år 
(2 Mos. 12:41), men egyptierna var lika fördärvade som kananiterna. Därför lät 
Gud Egypten invaderas av Hyksos, som styrde Egypten så sent som strax före 
Moses födelse. Det finns en beskrivning av Hyksos i Encyclopedia Britannica: 
“Hyksos, en grupp semitiskt blandade asiater bosatte sig i norra Egypten under det artonde 
århundradet f.Kr. Omkring 1630 grep de makten och Hyksos kungar regerade Egypten 
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som den 15:e dynastin (ca. 1630–1521 f. Kr.) Namnet Hyksos användes av den egyptiske 
historikern Maneto (300 f. Kr.), enligt den judiske historikern Josefus (100-talet e. Kr.) som 
översatte Hyksos med ”kungaherdar”, ”till-fånga-tagande-herdar”. Josefus ville demonstrera 
hur stort och avlägset det judiska folket var och identifierade därför Hyksos som hebreer 
från  det Gamla Testamentets tid. Denna syn stöds inte av flertalet nutida forskare, fast det 
är möjligt att hebreer kom till Egypten under Hyksos period eller att en del Hyksos var 
förfäder till hebreerna. Hyksos är möjligen ett egyptiskt ord för ”ockupanter” (heqa-khase), 
och är nästan säkert tillskrivet de utländska härskarna istället för hela nationen. Fast de 
även bildade den 16:e dynastin, var dessa härskare vasaller från härskarna i den 15:e 
dynastin. De verkar varit inblandade mellan de huvudsakliga migrationsströmmarna på 
andra håll i Mellanöstern vid denna tid. Fastän de flesta namn på Hyksos verkar ha varit 
semitiska, kan det också ha funnits ett hurrianskt element bland dem.” 

Jakob tog med sig 69 personer jämte sönernas fruar när han flyttade till Egypten.  
1 Mos. 46:26-27 
För att få denna plan sjösatt måste Gud ha använt människor. Ingen av de som 
var inblandade hade en aning om hur slutet skulle bli, eftersom Gud hade dolt 
detta för dem. Guds vilja skedde. 

JAKOB OCH FAMILJEN FLYTTAR TILL  EGYPTEN 
Gud var tvungen att förbereda Jakob andligt sett, så han kunde ge sina barn ett 
andligt ledarskap. I ett av dessa möten ändrade Gud Jakobs namn och det är 
viktigt att förstå att det inte var Gud Fader som brottades med Jakob, utan Jesus. 
1 Mos.  32:22-32  
Jesus övervann Jakob steg för steg och slutligen var det dags att ge upp alla 
avgudar som de burit med sig. 1 Mos.  35:1-7 
Detta följdes av en välsignelse från Gud. vers 9-15 

PERSONLIGA TRAGEDIER 
Trots att Gud använde Jakob i sin plan, måste Jakob fortfarande skörda vad han 
sått. Rakel dog i barnsäng efter hans senaste stora möte med Gud. När hon låg 
döende kallade hon sin son ben Oni som betyder ”Min sorgesson”  men Jakob 
ändrade namnet till Benjamin, som betyder ”sonen vid min högra hand.” 1 Mos. 
35:16-20 
Då begick Jakobs äldste son Reuben incest genom att lägra sin fars konkubin 
Bilha. vers 22 
Jakob fick en chans att träffa sin far en gång till innan han dog. vers 27-29 

STRIDER INOM FAMILJEN 
Partiskhetens förbannelse följde Jakob och och han favoriserade Josef till de 
andra sönernas nackdel. Det blev stor vrede och bitterhet bland Josefs äldre 
bröder på grund av detta. 1Mos.37:1-4 
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Var detta Guds vilja? Absolut inte. Men Gud gör allt för de som älskar honom. 
Rom. 8:28-31 

JOSEF FÖRBEREDS 
Josef var bara sjutton år när hans far använde honom för att spionera på sina 
styvbröder. Det är intressant att notera att den första rapporten vi har om Josefs 
aktiviteter var att han kontrollerade Dan, Naftali, Gad och Asser, söner som 
Jakob hade fått med sina konkubiner. 1 Mos.37:2 
Alla namn star inte i Bibeln på denna plats, men de står att finna i 1 Mos.30:1-13. 
Gud gav Josef drömmar som i själva verket var uppenbarelser av hans framtid 
som skulle hjälpa honom under hårda tider framöver. Oklokt nog talade han om 
dessa drömmar vilket orsakade än mer hat mot honom. vers 5-11 

Josef hatade inte sina bröder och försökte bli vän med dem men han blev 
upprepade gånger förkastad och han föstod inte varför de inte ville vara 
hans vänner. Ändå bar han inte på vrede och bitterhet och det visar den 
goda karaktär som Gud hade lagt ner i Josef.  
 

När hans far sände honom att kontrollera bröderna gick han gladeligt, och utan 
fruktan för att de skulle skada honom. 1 Mos.37:12-14 

ETT HAT SOM LEDER TILL HANDLING 
Var det Gud som låg bakom styvbrödernas hat till Josef? Nej, deras egna synder 
var det, men Gud visste i förväg att de skulle hata honom och använde deras hat 
som en katalysator så han kunde skicka Josef till Egypten. 
Gud är suverän och använde Ruben för att rädda Josefs liv: han tog inte del i 
komplotten att sälja Josef till slav åt egyptierna. Gud kan verka genom onda 
människor fast de inte är medvetna om det. vers 18-30 
De tog den mångfärgade rocken och doppade den i blod varefter de sände den 
till Jakob för att de inte skulle gå skallgång efter Josef.  
Här kan vi återigen se att Jakob fick skörda det han sått medan sorgen måste ha 
slitit itu hans hjärta. vers 31-35 

LIVET ÄR INTE RÄTTVIST 
De nästkommande 13 åren skulle bli svåra för Josef. Han måste ha bett och 
frågat Gud varför han var en slav, varför livet var så hårt och hur allt skulle sluta. 
Gud gav honom inga svar ty han försökte bygga upp Josefs tro och karaktär. 
Även om han var en slav låg Guds hand över hans liv och han välsignades rikligt. 
Lidandet och välgången var nödvändig så att Josef en dag skulle bli en ledare för 
sin familj och inte ta ut hämnd på sina bröder.  
Josef behandlades inte rättvist i Potifars hushåll av hans fru, som erbjöd honom 
fri sex, men han motstod frestelsen och flydde; hon anklagade honom falskt och 
han kastades i fängelse. 1 Mos. 41:1-15 39:1-20 
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Djävulen måste ha frestat Josef hårt och angrep honom: Nu är du fängslad 
därför att Guden du tjänar inte är med dig; han älskar dig inte och du slösar 
bara bort en massa tid.  
 

Men Gud var med Josef och Gud satte honom i en verksamhet som förde honom 
till toppen och han blev fängelsets chef.  vers 21-23 

FÖRBEREDELSER FÖR INFLYTTNINGEN I PALATSET   
Gud använde Farao och hans humör för att förbereda Josefs inflyttning i palatset, 
när han sände bagaren och munskänken i fängelse. Var och en fick en dröm och 
Josef hade Guds gåva så han kunde uttyda drömmar. Sedan Josef hade uttolkat 
drömmarna bönföll han om hjälp ut ur fängelset. Antagligen drömde Josef om att 
bli fri, så han kunde åka hem till sin far, men det var inte Guds plan med honom. 
1 Mos. 41:1-15 40:1-23 

GUD GER FARAO EN DRÖM 
Munskänken fick tillbaka jobbet men glömde Josefs önskan och han fick stanna i 
fängelset i två år till. Detta var bara litet mer än tre minuter för Gud, medan han 
byggde upp Josefs tro och karaktär. Han visste precis hurt lång tid det tog. 
Sedan blev det dags att ta Josef till palatset där han skulle tolka Faraos dröm 
och även bli Egyptens premiärminister. Josef hade undervisats i tretton år, men 
för Gud hade detta bara tagit 18 minuter och 1 sekund. Gud hade förberett 
munskänken och Farao att det var dags att frige Josef från fängelset och han 
skulle nu bli den mäktigaste mannen i Egypten. 1 Mos. 41:1-15 

JOSEF GAV GUD ÄRAN 
Nu hade Josef förstått att han inget var i sig själv, bara i Gud, och skröt inte med 
sig själv för att uppnå en position, utan talade bara modigt inför Farao och sade 
till honom att det var Gud gjorde sitt verk i honom. vers 16 
Sedan Josef hade sagt tolkningen till Farao väntade han på att Gud skulle ta 
hand om allt. vers 25-36 
Gud sade till Farao att upphöja Josef till en hög ställning som gjorde honom till 
den näst mäktigaste mannen i Egypten. vers 37-46 

VAD KAN VI LÄRA AV DETTA?  
1. Gud har en plan för hela mänskligheten. Du har blivit formad och nogsamt 

insatt i hans plan för världens alla folk. 
2. Var och en har del i Guds  plan för världens alla folk men vi har också en 

del i ett privatliv som kan användas till ont eller gott. I Josefs fall började 
livet bra, blev mycket dåligt och vändes sedan till något mycket bra.  
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Gud ger oss allt vi behöver i både goda och dåliga tider. Det är upp till var 
och en av oss att utveckla en nära gemenskap med Gud och vara inställd 
på att, oavsett omständigheterna, kommer pris och tillbedjan av Gud att bli 
vår lott i livet varje dag. 
     
Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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