
1
”Farao sagde til Josef: ‘Hermed sætter jeg dig over hele  
Egypten!’“ (1 Mos 41,41).

Josef er nu blevet leder i Egypten, og hans egne brødre kommer 
til at bøje sig for ham uden at vide, hvem han er (1 Mos 42). Josefs 
brødre vil ydmyge sig, når Josef tvinger dem til at vende tilbage 
med Benjamin (1 Mos 43), og da brødrene frygter, at Benjamins 
sikkerhed er truet (1 Mos 44), trygler de om nåde fra denne mæg-
tige mand, som de betragter som ”Faraos lige“. Da Josef til sidst 
afslører sin identitet, forstår de, at på trods af deres forbrydelse 
og synd havde Gud formået at skabe noget godt.

Det er interessant, at det næste afsnit, som man måske kunne for-
vente handler om Josefs succes, mere fokuserer på hans brødres 
anger. Deres rejser frem og tilbage mellem Josef og deres far og de 
forhindringer, de møder, fik dem til at huske deres onde gerninger 
mod Josef og deres far, og de indså deres synd imod Gud. Josefs 
brødre oplevede hele denne erfaring som en guddommelig dom. 
Alligevel indeholder den rørende følelsesmæssige afslutning, som 
bringer alle til tårer og glæde, også et budskab om tilgivelse for 
dem på trods af deres uberettigede onde gerninger. 

· 1 Mos 41,37-46
· 1 Kong 3,12
· 1 Mos 42
· Rom 5,7-11
· 1 Mos 43
· 1 Mos 44
· 1 Mos 45
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SØNDAG

 

1 Mos 41,37-57

Til eftertanke

12. JUNI 2022

JOSEFS VEJ TIL MAGT

Josef så i Faraos drømme, hvad Gud ville gøre (1 Mos 41,28) i lan-
det. Men Josef beder ikke Farao om at tro på Josefs Gud. I stedet 
er Josefs umiddelbare respons handling. Josef foreslår et økono-
misk program. Det er interessant, at det kun er den økonomiske 
del af Josefs forslag, som bibeholdes af Farao, som virker mere 
interesseret i de økonomiske konsekvenser end i drømmenes ån-
delige betydning af drømmen og Guds hensigt med at give dem.

Hvilken rolle spiller Gud i Josefs succes?

Farao vælger Josef til at tage styringen, ikke så meget fordi han 
havde tydet kongens drømme rigtigt og åbenbaret det kommende 
problem for landet, men fordi han havde en løsning på problemet, 
og fordi kongen og alle hans folk syntes godt om forslaget (1 Mos 
41,37). Det ser ud til, at Farao snarere valgte Josef af praktiske end 
af religiøse grunde. Alligevel erkender han, at ”Guds ånd“ (1 Mos 
41,38) er i Josef og betegner ham som en ”forstandig og klog mand“ 
(1 Mos 41,39). Det er et udtryk, som karakteriserer den visdom, som 
Gud giver (se 1 Mos 41,33; sml. 1 Kong 3,12).

Alle detaljer i den bibelske tekst svarer til den historiske situa-
tion i Egypten på den tid. At Farao udnævner Josef som vesir var 
ikke politisk ualmindeligt i det gamle Egypten, hvor der er flere 
eksempler på udenlandske vesirer.

De næste syv år er år med overflod i en sådan grad, at korn- 
produktionen ”ikke kunne tælles“ (1 Mos 41,49). Det er et tegn  
på overnaturlig indgriben. Sammenligningen med ”havets sand“ 
(1 Mos 41,49) viser, at det var Guds velsignelse (1 Mos 22,17). Josef 
oplever også denne velsignelse i sin egen frugtbarhed, som er et 
bevis for, at den samme Gud står bag begge fænomener. Josef 
får to sønner, hvis navne viser Josefs erfaring med den Gud, som 
leder og har forvandlet mindet om smerte til glæde (Manasse) og 
den tidligere lidelse til frugtbarhed (Efraim). Hvilket mægtigt ek-
sempel på, hvordan Gud vender noget dårligt til noget enestående 
godt.

Hvordan kan andre mennesker ved at betragte vores liv se, 
hvordan Gud er?
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 1 Mos 42

 

Til eftertanke

13. JUNI 2022

JOSEF MØDER SINE BRØDRE

Hvad skete der, og hvordan viser det Guds ledelse på trods af 
menneskers ondskab og ondsindethed?

Hungersnøden tvinger Jakob til at sende sine sønner til Egypten 
for at købe korn. Det er ironisk, at det er Jakob, som tager initiativ 
til dette projekt (1 Mos 42,1). Denne uheldige gamle mand, som er 
offer for omstændigheder, der ligger uden for hans kontrol, sætter 
uden at vide det en kæde af begivenheder i gang, som vil føre til, 
at han bliver genforenet med den søn, han i så lang tid havde sør-
get over.

Guds ledelse frem til dette møde understreges på to måder. 
For det første ses resultatet som en opfyldelse af Josefs drømme. 
Begivenheden, som var forudsagt i Josefs profetiske drømme:  
”jeres neg … bøjede sig for“ mit neg (1 Mos 37,7), finder nu sted. 
Josef identificeres som ”landets hersker“ (1 Mos 42,6) og ”herre 
i landet“ (1 Mos 42,30.33). Josefs magtfulde stilling står i stærk 
kontrast til hans brødre, som i deres nød ”kastede sig til jorden for 
ham“ (1 Mos 42,6), de samme brødre, som havde hånet Josef på 
grund af hans drøm og ikke troede på dens opfyldelse (1 Mos 37,8).

For det andet kan dette skæbnebestemte møde ses som et 
svar på brødrenes oprindelige hån. De sproglige og tematiske 
ekkoer mellem de to begivenheder understreger, at der findes 
retfærdig gengældelse. Sætningen ”de sagde til hinanden“ (1 Mos 
42,21) blev også brugt, da de begyndte at lægge planer imod Josef 
(1 Mos 37,19). Brødrenes ophold i forvaring (1 Mos 42,17) er et 
ekko af Josefs ophold i fængsel (1 Mos 40,3-4). Faktisk forbinder 
Josefs brødre selv det, der nu sker med dem, med det, de gjorde 
mod deres bror måske 20 år tidligere. ”De sagde til hinanden: ‘Vi 
bliver straffet på grund af vores bror. Vi så, hvor ulykkelig han var, 
da han bad os om nåde, men vi ville ikke høre på ham. Derfor er 
denne ulykke kommet over os’“ (1 Mos 42,21).

Rubens ord: ”Nu bliver der krævet hævn for hans blod“ (1 Mos 
42,22), er et ekko af hans advarsel fra dengang: ”I må ikke udgyde 
blod“ (1 Mos 37,22), og udtalelsen forstærker forbindelsen mellem 
det, de nu står overfor, og det, de havde gjort.

Det fleste af os har sikkert gjort noget, vi er kede af. Skal vi, så 
vidt det er muligt, kompensere for det, vi har gjort? Hvordan 
hænger det sammen med at tage imod Guds løfte om tilgivelse 
gennem Jesus (se Rom 5,7-11)?
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 1 Mos 43

14. JUNI 2022

JOSEF OG BENJAMIN

Det var ikke let for Jakob at lade Benjamin rejse. Han var den af 
Rakels sønner, han havde tilbage. Han havde allerede mistet Josef 
og var bange for også at miste ham (1 Mos 43,6-8). Det var kun, da 
der ikke fandtes mere mad (1 Mos 43,2), og da Juda havde lovet at 
garantere Benjamins hjemkomst (1 Mos 43,9), at Jakob til sidst gik 
med til endnu et besøg i Egypten og lod Benjamin rejse sammen 
med sine brødre.

Hvilken virkning havde Benjamins tilstedeværelse på begiven- 
hederne?

Benjamins tilstedeværelse dominerede begivenhederne. Da alle 
brødrene stod foran Josef, var Benjamin den eneste, som Josef så. 
Han er den eneste, som bliver omtalt som ”bror“ og han bliver om-
talt ved navn, mens alle de andre brødre bliver omtalt som ”mænd“.

Josef omtaler Benjamin som ”min søn“. Dette udtryk er en be-
kræftelse på særlig hengivenhed (1 Mos 43,29; sml. 1 Mos 22,8). 
Josefs velsignelse omtaler ”nåde“. Det minder om hans bøn om 
nåde fra sine brødre, som ikke blev givet (1 Mos 42,21). Josef viser 
den nåde over for Benjamin, som hans brødre ikke havde vist over 
for ham.

Mens Josefs brødre frygter, at de vil blive kastet i fængsel på 
grund af de penge, der var returneret til dem, forbereder Josef en 
stor fest for dem på grund af Benjamins tilstedeværelse. Det var, 
som om Benjamin havde en frelsende indflydelse på hele situati-
onen. Brødrene bliver anbragt rundt om bordet efter deres alder, 
hvorved datidens æresbegreber overholdes; men Benjamin, den 
yngste, får fem gange så meget som de andre brødre. Men denne 
forfordeling generer dem ikke, som det havde været tilfældet, da 
Josef var sin fars yndling så mange år tidligere, og som havde ført 
til deres frygtelige handling mod deres halvbror og deres egen far 
(1 Mos 37,3-4).

”Ved denne gunstbevisning håbede Josef at finde ud af, om 
den yngste bror blev betragtet med samme misundelse og had, 
som de havde vist ham. Da brødrene stadig troede, at Josef ikke 
forstod deres sprog, talte de frit med hinanden. Derved fik han 
rig lejlighed til at lære deres virkelige følelser at kende. Men han 
ønskede at sætte dem yderligere på prøve, og inden de rejste, 
befalede han, at hans eget drikkebæger af sølv skulle skjules i den 
yngstes sæk“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 115).

TIRSDAG
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Til eftertanke

15. JUNI 2022

BÆGERET TIL AT TAGE VARSLER MED

Hvorfor lagde Josef bægeret til at tage varsler med i Benjamins 
sæk og ikke i en af de andre brødres sække?

Denne beretning er en parallel til den foregående. Ligesom tidli-
gere giver Josef detaljerede befalinger, og igen fylder han brødre-
nes sække med mad. Men denne gang tilføjer Josef en mærkelig 
ordre. Han beder sine hushovmester om, at han skal lægge hans 
sølvbæger i Benjamins sæk.

Begivenhederne udvikler sig derfor på en ny måde. På den tidli-
gere rejse vendte brødrene tilbage til Kana’an for at tage Benjamin 
med, men nu er de nødt til at vende tilbage til Egypten for at stå til 
regnskab for Josef. I den foregående situation fandt alle brødrene 
det samme i deres sække, men denne gang er Benjamin fremhæ-
vet som den, der har Josefs drikkebæger. Benjamin, som havde 
været hædersgæsten og derfor også havde haft adgang til Josefs 
drikkebæger, bliver nu uventet mistænkt og anklaget for at have 
stjålet det værdifulde bæger. Han skal kastes i fængsel.

At Josef havde et bæger til at tage varsler med betyder ikke, at 
han troede, at det havde en særlig kraft. Josef ”havde aldrig på-
stået, at han havde overnaturlige evner, men han havde ikke noget 
imod, at de troede, at han kunne læse deres livs hemmeligheder“ 
(Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 116).

Det magiske bæger var for Josef et påskud til at henvise til det 
overnaturlige og dermed vække brødrenes skyldfølelse mod Gud. 
Sådan fortolker Juda Josefs underforståede budskab, for han 
henviser til, at Gud har fundet dem skyldige (1 Mos 44,16). Tyveri 
af det værdifulde bæger ville retfærdiggøre en streng straf og der-
med teste de andre brødres holdning.

Brødrenes stærke følelser og reaktion er betydningsfuld. De 
står sammen i deres smerte og frygt for Benjamin, som nu vil 
være lige så tabt som Josef og som ham blive slave i Egypten, selv 
om han er ligeså uskyldig, som Josef havde været. Dette er grun-
den til, at Juda foreslår, at han bliver slave ”i stedet for“ Benjamin 
(1 Mos 44,33), ligesom vædderen blev ofret ”i stedet for“ den 
uskyldige Isak (1 Mos 22,13). Juda tilbyder sig selv som et offer, en 
stedfortræder, hvis hensigt netop er at bære den ”ulykke“, som 
ville ramme hans far (1 Mos 44,34).

Hvorfor var Juda villig til at træde i Benjamins sted? Hvad lærer 
hans holdning os om Bibelens syn på frelse? Se Rom 5,8.

ONSDAG
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Til eftertanke

16. JUNI 2022

”JEG ER JERES BROR JOSEF“

Hvilken lektie om kærlighed, tro og håb finder vi i denne  
beretning?

Det var i det øjeblik, hvor Juda talte om den ”ulykke“, som ville 
ramme ’avi, ”min far“ (1 Mos 44,34), at Josef ”råbte“ (1 Mos 45,1) og 
”gav sig til kende“ for sine brødre. Dette udtryk, som ofte bruges 
for at henvise til Guds selvåbenbaring (2 Mos 6,3; Ez 20,9), antyder, 
at det også er Gud, som har givet sig til kende eller vist sig her. Det 
vil sige, at Gud har vist, at hans vilje råder på trods af menneske-
lige svagheder.

Josefs brødre kan ikke fatte, hvad de hører og ser. Så Josef  
bliver nødt til at gentage: ”Jeg er jeres bror Josef“ (1 Mos 45,4). 
Først anden gang, når de hører ham sige: ”som I solgte til Egypten“ 
(1 Mos 45,4), tror de ham.

Dernæst siger Josef: ”Gud har sendt mig“ (1 Mos 45,5). Denne 
henvisning til Gud har en dobbelt hensigt. Ikke alene skal det for-
sikre brødrene om, at Josef ikke nærer hårde følelser mod dem. 
Det er også en dybtfølt bekendelse af tro og et udtryk for håb. Det, 
de havde gjort, var nødvendigt, for at de kunne ”overleve i stort 
antal“ og blive holdt ”i live som en rest“ (1 Mos 45,7).

Dernæst beder Josef sine brødre om at skynde sig hjem til  
deres far, så han kan komme til Egypten. Han tilføjer en mere  
nøjagtig beskrivelse af ”Gosen“, det sted, de skal ”bosætte“ sig.  
Gosen var kendt for sine frodige marker, ”alt godt i Egypten“ 
 (1 Mos 45,18.20). Han sørger også for transport. Han sender 
vogne med fra Egypten, og det vil til sidst overbevise Jakob om,  
at hans sønner ikke løj for ham om det, de netop havde oplevet  
(1 Mos 45,27). Jakob accepterer denne synlige demonstration  
som et synligt tegn på, at Josef er i live, og det er nok til, at han  
”livede op“ (sml. 1 Mos 37,35 og 1 Mos 44,29).

Nu er alt godt. Alle Jakobs 12 sønner er i live. Jakob bliver nu 
kaldt Israel (1 Mos 45,28), og Guds ledelse har vist sig på en mæg-
tig måde.

Josef var venlig og nådig mod sine brødre. Det havde han råd 
til at være. Hvordan kan vi lære at være venlige og nådige mod 
dem, hvis ondskab mod os ikke ender så godt, som det gjorde 
for Josef?

TORSDAG
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17. JUNI 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Patriarker og Profeter ”Josef i Ægypten“, s. 108-112; 
”Josef og hams brødre“, s. 113-121.

”De tre dage i det egyptiske fængsel var fulde af bitter sorg for Ja-
kobs sønner. De reflekterede over deres tidligere synder, især over 
deres ondskab mod Josef. De var klar over, at hvis de blev erklæret 
som spioner og ikke kunne fremføre beviser, som ville frikende 
dem, ville de alle dø eller blive slaver. De tvivlede på, at nogen af 
dem kunne gøre noget for at få deres far til at gå med til at skilles 
fra Benjamin efter den grusomme død, som han troede, at Josef 
havde lidt. De havde solgt Josef som slave, og de frygtede, at Gud 
nu ville straffe dem ved at lade dem blive slaver. Josef regner 
med, at hans far og brødrenes familier lider af sult, og han bliver 
overbevist om, at hans brødre har angret deres ondskabsfulde 
behandling af ham, og at de aldrig ville behandle Benjamin på 
samme måde, som de havde behandlet ham …

Josef var overbevist. Han havde testet sine brødre og set  
frugten af ægte anger over deres synder hos dem“ (Ellen White, 
Spiritual Gifts, 3. bd., s. 155-156.165).

1. Drøft torsdagsafsnittets eftertanke i klassen. Tror du, at Josef 
ville have været ligeså nådig mod sine brødre, hvis det ikke 
var gået så godt for ham i Egypten? Det kan vi selvfølgelig 
ikke vide, men er der noget i hele beretningen om Josef, der 
indikerer, hvilket sindelag han havde, og som er med til at for-
klare hans nådige og venlige holdning?

2. Hvordan kan vi se Josef som et slags forbillede på Kristus og 
det, Kristus gennemgik?

3. Josef testede sine brødre. Tester Gud os på lignende måder?

4. Selv efter så mange år var brødrene klar over deres skyld for 
det, de havde gjort mod Josef. Hvad lærer dette os om, hvor 
stærk skyldfølelse kan være? Hvordan kan vi lære at tilgive 
os selv, give slip på skyldfølelse og tage imod Guds tilgivelse, 
uanset hvor uværdige vi er til at modtage en sådan nåde?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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