
1
”De sagde til hinanden: ‘Dér kommer den drømmemester!’“  
(1 Mos 37,19).

Beretningen om Josef (1 Mos 37-50) fra hans første drømme i Ka-
na’an (1 Mos 37,1-11) til hans død i Egypten (1 Mos 50,26) dækker 
den sidste del af Første Mosebog. Faktisk fylder Josefs historie 
mere i Første Mosebog end historien om nogen af de andre patri-
arker. Selv om Josef kun er en af Jakobs sønner, præsenteres han i 
Første Mosebog som en stor patriark på linje med Abraham, Isak 
og Jakob.

Som vi skal se, fremhæver beretningen om Josef to vigtige teologi-
ske sandheder. For det første opfylder Gud sine løfter, og for det 
andet kan Gud vende ondt til noget godt.

I denne uges studie fokuserer vi på den tidlige del af Josefs liv. Han 
var Jakobs yndlingssøn, som ironisk nok gik under kaldenavnet 
ba’al hakhalomot, ”drømmemesteren“ (1 Mos 37,19). Det antyder, 
at han var ekspert i drømme. Denne titel passer meget godt på 
ham, for ikke alene fik han drømme, forstod og tolkede profetiske 
drømme, han opfyldte dem også i sit eget liv.

I disse kapitler vil vi igen se, at på trods af menneskers ondskab 
bliver det bekræftet, at Gud leder begivenhedernes gang.

· 1 Mos 37
· Matt 20,26-27
· ApG 7,9
· 1 Mos 38
· 1 Mos 39
· 1 Mos 40,1-41,36
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SØNDAG

 
 1 Mos 37,1-11

Til eftertanke

5. JUNI 2022

FAMILIEPROBLEMER

Jakob har nu endelig slået sig ned i landet. Mens Isak kun var  
”en fremmed“, siger teksten, at Jakob ”blev boende i Kana’an“  
(1 Mos 37,1). Men på det tidspunkt, hvor han slog sig ned i landet, 
begyndte problemerne. Denne gang var det internt i familien. 
Stridighederne handler ikke om ejerskab af landet eller brugen af 
brønde. De har hovedsageligt åndelig karakter.

Hvilke forhold i familien var årsag til, at Josefs brødre hadede 
ham så meget?

Lige fra begyndelsen forstår vi, at Josef, den søn, som Jakob fik i 
sin alderdom (1Mos 37,3), havde et særligt forhold til sin far, som 
”elskede Josef mest af alle sine sønner“ (1 Mos 37,4). Han gik endda 
så langt, at ”han lod en lang ærmekjortel lave til ham“ (1 Mos 37,3), 
en klædning for en prins (2 Sam 13,18) og en indikation af Jakobs 
hemmelige intention om at ophøje Josef, Rakels første søn, til sta-
tus som førstefødt.

Fremtiden bekræftede Jakobs ønsker, for Josef kom til sidst til 
at modtage den førstefødtes rettigheder (1 Krøn 5,2). Det er der-
for ikke så mærkeligt, at Josefs brødre hadede ham så meget og 
ikke var i stand til at føre en venlig samtale med ham (1 Mos 37,4).

Ud over det fortalte Josef sin far om de onde ting, hans brødre 
gjorde (1 Mos 37,2). Ingen bryder sig om en sladrehank.

Så da Josef fortalte sine drømme og antydede, at Gud ville pla-
cere ham i en højere stilling, og at de, hans brødre, skulle komme 
til at bøje sig for ham, kom de til at hade ham endnu mere. Disse 
drømmes sande profetiske karakter understreges af det faktum, 
at de gentages (1 Mos 41,32). Selv om Jakob åbenlyst irettesatte 
sin søn (1 Mos 37,10), huskede han denne hændelse, mediterede 
over dens betydning og ventede på opfyldelsen af den (1 Mos 
37,11). Kendsgerningen er, at han måske dybt i sit hjerte troede, at 
der var noget om disse drømme. Og han havde ret, selv om han 
ikke på det tidspunkt kunne vide det.

Læs Matt 20,26-27. Hvilket vigtigt princip fremhæves her, og 
hvordan kan vi lære at vise dette princip i vores eget liv?
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MANDAG

 

 

1 Mos 37,12-36

Til eftertanke

6. JUNI 2022

JOSEF ANGRIBES

Det er ikke så vanskeligt at forstå det begivenheder, der kom til at 
ske. At stå så tæt på og til og med være i familie med en, man ha-
der, vil før eller senere uundgåeligt føre til problemer.

Og det gjorde det.

Hvad lærer det os om, hvor farligt og ondt et uomvendt hjerte 
kan være, og hvad det kan få næsten hvem som helst til at gøre?

Brødrene hadede Josef, fordi de var misundelige over, at Gud var 
med ham (ApG 7,9). Guds velvilje vil blive bekræftet i hver eneste 
af de følgende begivenheder. Da Josef farer vild, mødte han en 
mand, som viser ham vej (1 Mos 37,15). Da Josefs brødre lægger 
planer om at slå ham ihjel, griber Ruben ind og foreslår, at han i 
stedet bliver kastet i en brønd (1 Mos 37,20-22).

Det er svært at forestille sig det had, der her kommer til udtryk, 
især mod et medlem af deres egen familie. Hvordan kunne disse 
unge mænd gøre noget så ondt? Tænkte de ikke et øjeblik over, 
hvordan det ville påvirke deres egen far? Hvor stor modvilje de 
end følte mod deres far, fordi han favoriserede Josef, var det vir-
kelig ondt at gøre dette mod et af hans børn. Det viser endnu en 
gang menneskets kapacitet for ondskab.

Efter at de har kastet ham i brønden og planlagt senere at slå 
ham ihjel, kommer der en karavane forbi. Juda foreslår for sine 
brødre, at de skal sælge Josef til handelsmændene (1 Mos 37,26-
27). Efter at Josef er blevet solgt til midjanitterne (1 Mos 37,28), 
sælger de ham videre i Egypten (1 Mos 37,36). Her vil han senere 
opnå en ærefuld stilling.

Hvorfor er det vigtigt at søge Guds hjælp til at ændre dårlige 
karaktertræk, før de manifesterer sig i handlinger, som du ikke 
havde forestillet dig, at du kunne komme til at gøre?
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 1 Mos 38

7. JUNI 2022

JUDA OG TAMAR

Historien om Tamar er ikke malplaceret her. Denne begivenhed 
følger kronologisk efter salget af Josef i Egypten (1 Mos 38,1). Dette 
stemmer overens med, at Juda havde forladt sine brødre. Det anty-
der, at han ikke var enig med dem. Desuden deler teksten i dette ka-
pitel en række fælles ord og motiver med det foregående kapitel, og 
det indeholder den samme teologiske lektie: en ond handling bliver 
vendt til en positiv begivenhed, som hænger sammen med frelse.

Sammenlign Judas opførsel med den kana’anæiske kvinde  
Tamars. Hvem af de to er mest retfærdig og hvorfor?

Juda finder sig en kana’anæisk hustru (1 Mos 38,2) og får tre sønner 
med hende, Er, Onan og Shela. Juda giver kana’anæeren Tamar som 
hustru til Er, sin førstefødte, for at sikre en god stamtavle. Da Er og 
Onan bliver dræbt af Gud på grund af deres ondskab, lover Juda sin 
yngste søn Shela til Tamar.

Men da Juda efter nogen tid synes at have glemt sit løfte, og 
han tager hen for at finde trøst, efter at hans hustru er død, be-
slutter Tamar sig for at spille skøge for at tvinge ham til at holde 
sit løfte. Og fordi Juda ikke har kontanter til at betale skøgen, som 
han ikke genkender, lover han at sende hende en ged fra sin flok 
senere.

Men Tamar forlanger, at han giver hende en øjeblikkelig garanti 
for sin betaling og foreslår hans seglring og snor og stav. Tamar 
bliver gravid efter dette specielle møde. Og da hun senere bliver 
beskyldt for at være skøge, viser hun anklageren Juda hans segl-
ring og snor og stav. Juda forstår og undskylder.

Resultatet af denne historie er, at Peres bliver født. Hans navn 
betyder ”at bryde igennem“. Ligesom Jakob blev han født sidst, 
men blev i realiteten den første, og han bliver nævnt i frelsens 
historie som en af Davids forfædre (Ruth 4,18-22) og dermed også 
en af Jesu forfædre (Matt 1,3). Tamar er den første af fire kvinder, 
efterfulgt af Rahab (Matt 1,5), Ruth (Matt 1,5-6) og Urias’ hustru 
(Matt 1,6), som i Jesu slægtstavle går forud for Maria, Jesu mor 
(Matt 1,16).

Vi kan drage følgende lærdom fra denne historie: på samme 
måde som Gud frelste Tamar ved sin nåde og forvandlede ondt til 
godt, vil han frelse sit folk ved Jesu kors. Og med hensyn til Josef, 
vil han vende Josefs vanskeligheder til redning for Jakob og hans 
sønner.

TIRSDAG
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 1 Mos 39

Til eftertanke

8. JUNI 2022

JOSEF SOM SLAVE I EGYPTEN

Vi genoptager nu Josefs historie, som var blevet ”afbrudt“ af hæn-
delsen med Tamar. Josef arbejder nu som slave for ”chefen for liv-
vagten“, som har ansvar for fængslet for kongeligt ansatte (1 Mos 
40,3-4; 41,10-12).

Josef arbejdede som bestyrer under Potifar. Hvilke faktorer tror 
du førte til Josefs succes også i fængslet?

Næsten øjeblikkeligt bliver Josef beskrevet som en succesrig per-
son (1 Mos 39,2-3). Han var dygtig, og hans herre stolede så meget 
på ham, at ”han satte ham til at styre sit hus og gav ham ansvar for 
alt, hvad han ejede“ (1 Mos 39,4).

Men Josefs succes ødelægger ham ikke. Da Potifars hustru læg-
ger mærke til ham og ønsker at ligge med ham, nægter Josef utve-
tydigt og foretrækker at miste sin stilling og sin sikkerhed fremfor 
at ”gøre noget så ondt og synde mod Gud“ (1 Mos 39,9). Kvinden, 
som føler sig ydmyget af Josefs afslag, aflægger falsk rapport om 
ham til sin mand om, at Josef ønskede at voldtage hende. Som en 
følge deraf kastes Josef i fængsel.

Josef oplever, hvad vi alle nok har oplevet. Han føler sig forladt 
af Gud, selv om Gud også i denne vanskelige situation ”var med 
Josef“ (1 Mos 39,21).

Til sidst griber Gud ind, og han har indflydelse på Josefs forhold 
til arrestforvareren. Også her, ligesom i sin herres hus, velsigner 
Gud Josef. Han er tydeligt en dygtig mand, men trods alt endnu 
blot en slave. På trods af den vanskelige situation forsøger han at 
få det bedste ud af det. Men uanset hvilke evner han havde, gør 
teksten det klart, at det til syvende og sidst var Gud alene, der 
gav ham succes. ”Arrestforvareren tog sig ikke af noget af det, 
Josef havde fået ansvaret for; det var, fordi Herren var med Josef, 
og det, han gjorde, lod Herren lykkes“ (1 Mos 39,23). Hvor er det 
vigtigt, at alle, som er talentfulde og har ”succes“, husker, hvor den 
kommer fra!

Læs 1 Mos 39,7-12. Hvordan modstod Josef Potifars hustrus til-
nærmelser? Hvorfor sagde han specifikt, at ved at give efter for 
hende ville han have syndet imod Gud? Hvilken forståelse viser 
han af syndens natur, og hvori synden består?

ONSDAG
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1 Mos 40,1 - 
41,36

 

Til eftertanke

9. JUNI 2022

FARAOS DRØMME

Hvilken sammenhæng er der mellem Faraos drømme og hans 
hofmænds drømme i fængslet? Hvilken betydning har denne 
parallel?

Begivenhedernes udvikling fortsætter med at gavne Josef. Med 
tiden har Josef fået ansvar for alle fangerne. To af dem var tidligere 
hofmænd hos Farao, en mundskænk og en bager (1 Mos 41,9-11). 
De plages begge af drømme, som de ikke forstår, for ingen ”kan 
tyde dem“ (1 Mos 40,8). Josef tyder så deres drømme.

Som en parallel til de to hofmænds drømme har Farao senere 
også to drømme, som ingen kan tyde (1 Mos 41,1-8). På det tids-
punkt husker mundskænken heldigvis Josef og anbefaler ham til 
Farao (1 Mos 41,9-13).

En anden parallel til de andre drømme er, at Farao ligesom hof-
mændene var fuld af uro og ligesom dem fortæller sine drømme 
til Josef (1 Mos 41,14-24), der tyder dem. Ligesom hofmændenes 
drømme indeholder Faraos drøm parallelle symboler. Der er to 
serier af syv køer, fede og magre, og to serier med aks, tykke og 
tynde, som symboliserede to serier af gode og dårlige år. De syv 
køer er paralleller til de syv aks og gentager det samme budskab. 
Dette viser drømmenes guddommelige oprindelse, nøjagtigt Jo-
sefs drømme (1 Mos 41,32; sml. 1 Mos 37,9).

Selv om Josef er den, som tyder drømmen for Farao, gør han 
det klart for kongen, at det var Gud, Elohim, der viste kongen det, 
som han, Gud, ville gøre (1 Mos 41,25.28). Det lader også til, at Fa-
rao forstod budskabet, for da han besluttede sig for at udnævne 
en person til at styre landet, var hans argumentation følgende:  
”Siden Gud har ladet dig vide alt dette, kan der ikke være nogen  
så forstandig og klog som du. Du skal styre mit hus, og hele mit 
folk skal adlyde dig. Kun tronen vil jeg have frem for dig“ (1 Mos 
41,39-40).

Det er ganske fascinerende. Takket være Gud går Josef fra at 
være herre over Potifars hus til at være herre over hele Egypten. 
Det er en stærk historie om, hvordan Guds vilje og ledelse bliver 
åbenbaret selv under meget vanskelige omstændigheder.

Hvordan kan vi lære at stole på Gud og holde fast ved hans løf-
ter, selv om begivenhederne slet ikke ser ud til at være styret af 
Gud, og Gud tilsyneladende er tavs?

TORSDAG
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10. JUNI 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Patriarker og Profeter, ”Josef i Egypten“, s. 108-112.

”I begyndelsen af deres liv, netop som de var ved at gå fra at være 
drenge til at blive mænd, blev Josef og Daniel skilt fra deres hjem 
og ført som fanger til hedenske lande. Særlig Josef var genstand 
for de fristelser, der følger med store forandringer i et menneskes 
skæbne. I sin faders hjem havde han været et kærligt beskyttet 
barn, i Potifars hus havde han først været slave og derefter en for-
trolig ven; en forretningskyndig mand, oplært gennem studium, 
iagttagelsesevne og kontakt med mennesker; i Faraos fængsel 
en statsfange, der var uretfærdigt dømt, uden håb om at kunne 
retfærdiggøre sig eller udsigt til at blive frigivet; i en stor krisesitu-
ation kaldet til at være folkets ledende mand; – hvad var det, der 
gjorde, at han kunne bevare sin retskaffenhed? ...

Josef havde i sin barndom lært at elske og frygte Gud. I sin 
faders telt under den syriske stjernehimmel havde han ofte fået 
fortalt historien om det natlige syn ved Betel, om stigen mellem 
himmelen og jorden, om englene, som steg ned og op, og om ham, 
som fra sin trone deroppe åbenbarede sig for Jakob. Han havde 
fået fortalt historien om striden ved bækken Jabbok, hvor Jakob 
efter at have givet slip på sine skødesynder stod som sejrherre og 
modtog fyrstenavnet af Gud.

Som en hyrdedreng, der vogtede sin faders fårehjorde, havde 
Josefs rene og enkle liv begunstiget udviklingen af både legemlig 
og åndelig kraft. Ved samfund med Gud i naturen og ved at gran-
ske de store sandheder, der var overleveret som en hellig, betroet 
skat fra fader til søn, havde han erhvervet sig sjælsstyrke og fast-
hed i sine grundsætninger.

Ved det store vendepunkt i hans liv, da han foretog den frygte-
lige rejse fra barndomshjemmet i Kana‘an til trældommen, der ven-
tede ham i Egypten, da han for sidste gang så højene, der skjulte 
hans slægts telte, huskede Josef på sin faders Gud. Han huskede, 
hvad han havde lært i sin barndom, og hans sjæl bævede ved be-
slutningen om at vise sig trofast og altid at handle som en af den 
himmelske konges undersåtter“ (Ellen White, Uddannelse, s. 51-52).

1. Sammenlign Josef med Daniel og Jesus. Hvordan viser Josef og 
Daniel på deres egen måde sider af Jesus’ sindelag og væsen?

2. Hvordan vi kan lære at stole på Gud, også når tingene ikke 
går så godt for os?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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