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”Israel slog sig ned i Egypten, i landet Goshen. Der blev de bofa-
ste, og de blev frugtbare og meget talrige“ (1 Mos 47,27).

Første Mosebog beskriver Jakobs og Josefs sidste år sammen. Vi 
ser, hvordan Jakob (Israel) forlader Kana’an (1 Mos 46) for at slå sig 
ned i Egypten (1 Mos 47), hvor han dør (1 Mos 49-29-50,21). Men 
selv i denne egyptiske ramme står tanken om Det Lovede Land 
centralt (1 Mos 50,22-26).

Så snart Jakob er ankommet til Egypten, velsigner han Farao (1 
Mos 47,7-10 og opfylder delvist Abrahams løfte om at være en vel-
signelse for alle folk (1 Mos 12,3). Senere, lige før sin død, velsigner 
Jakob Josefs sønner (1 Mos 48). Jakob velsigner også sine egne 
sønner (1 Mos 49,1-28) og fremsiger gribende forudsigelser om 
hver enkelt af dem i forbindelse med de fremtidige 12 stammer i 
Israel (1 Mos 49,1-27).

Men den kendsgerning, at Israel er ”bosat“ i landflygtighed i Egyp-
ten som fremmede, står i kontrast til håbet om Det Lovede Land. 
Og selv om Første Mosebog ender med Israels børn i Egypten, pe-
ger nogle af Josefs sidste ord på et andet sted: ”‘Jeg skal snart dø. 
Men Gud vil tage sig af jer og føre jer op fra dette land til det land, 
han lovede Abraham, Isak og Jakob’“ (1 Mos 50,24).

· 1 Mos 46
· Rom 10,12-13
· 1 Mos 47
· 1 Mos 48
· ApG 3,25-26
· 1 Mos 49
· Fil 2,10
· 1 Mos 49,29-50,21
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SØNDAG

1 Mos 46

 

Til eftertanke

19. JUNI 2022

JAKOB REJSER TIL JOSEF

Hvilken betydning har det, at Jakob forlader Kana’an?

Da Jakob forlod Kana’an, var han fyldt med håb. Forsikringen om, 
at han ikke længere vil lide sult, og de gode nyheder om, at Josef er 
i live, må have givet ham den nødvendige styrke til at forlade Det 
Lovede Land.

Jakobs afrejse minder om Abrahams erfaring, selv om der i 
Abrahams tilfælde var tale om en rejse til Det Lovede Land. Jakob 
fik det samme løfte, som Abraham fik fra Gud, nemlig at Gud ville 
gøre ham til ”et stort folk“ (1 Mos 46,3; sml. 1 Mos 12,2). Guds  
kald minder også om Guds pagt med Abraham. I begge tilfælde 
benytter Gud den samme forsikring: ”Du skal ikke være bange“  
(1 Mos 46,3; sml. 1 Mos 15,1), som indebærer løftet om en strå-
lende fremtid.

Den omfattende liste med navne på Israels børn, som rejste 
til Egypten, indbefattet hans døtre (1 Mos 46,7), minder om Guds 
løfte til Abraham om frugtbarhed, selv på et tidspunkt, hvor han 
ikke havde nogen børn. Tallet ”halvfjerds“ (1 Mos 46,7), som ind-
befattede Jakob, Josef og hans to sønner, udtrykker tanken om 
helhed. Det var ”hele Israel“, som rejste til Egypten. Det er også 
betydningsfuldt, at tallet 70 svarer til tallet på folkeslagene på 
jorden (1 Mos 10). Det antyder, at alle folkeslagenes skæbne også 
stod på spil i forbindelse med Jakobs rejse.

Denne kendsgerning vil blive endnu tydeligere mange år senere 
efter korset og den mere omfattende åbenbaring af frelsesplanen, 
som selvfølgelig gjaldt for alle mennesker allevegne, ikke kun for 
Abrahams børn.

Uanset, hvor interessante beretningerne om denne familie, 
Abrahams efterkommere, er, og uanset hvilke åndelige lærdomme 
vi kan hente fra dem, er disse beretninger med i Guds Ord, fordi 
de indgår i frelsens historie. De er en del af Guds plan om at 
bringe frelse til så mange som muligt på denne faldne planet.

Der er ingen forskel på jøder og grækere; alle har den samme 
Herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for ‘enhver, som på-
kalder Herrens navn, skal frelses’“ (Rom 10,12-13). Hvad siger 
Paulus her, som viser, at evangeliet gælder for alle mennesker? 
Og hvad siger disse ord til os om, hvad vi som en kirke må gøre 
for at bringe evangeliet til så mange som muligt?
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MANDAG

 

 

 1 Mos 47

Til eftertanke

20. JUNI 2022

JAKOB BOSÆTTER SIG I EGYPTEN

På trods af at Jakob havde fået at vide, at Josef var i live i Egypten, 
gav Herren ham alligevel ”et nattesyn“ (1 Mos 46,2), hvor han befa-
lede ham at tage af sted. Jakob forlod Det Lovede Land og rejste til 
Egypten, et land, som senere af alle steder associeres med det ene 
sted, som Guds folk ikke ønsker at rejse til (5 Mos 17,16).

Hvilke åndelige sandheder og principper finder vi i denne  
fortælling?

”Josef tog fem af sine brødre med sig og forestillede dem for Fa-
rao, for at de af ham skulle modtage den jord, der skulle være 
deres fremtidige hjem. Af taknemmelighed mod førsteministeren 
ville Farao have beæret dem ved at udnævne dem til embeds-
mænd; men Josef, der var tro mod tilbedelsen af Gud, prøvede at 
skåne sine brødre for de fristelser, de ville være udsat for ved et 
hedensk hof. Derfor rådede han dem til åbent at fortælle, hvad 
deres beskæftigelse var, når kongen spurgte om det. Jakobs søn-
ner fulgte dette råd og tilføjede omhyggeligt, at de var kommet 
for at opholde sig i landet for en tid, ikke for at tage fast bopæl. På 
denne måde sikrede de sig ret til at rejse, hvis de ville. Kongen lod 
dem bosætte sig i ’den bedste del af landet’, i Gosens land“ (Ellen 
White, Patriarker og Profeter, s. 118).

I sin visdom opfordrede Farao ikke tilflytterne til at lade sig for-
sørge af deres værts gavmildhed. Han spurgte til deres ”levevej“  
(1 Mos 47,3), for at de lettere kunne tilpasse sig deres nye omgivel-
ser. Han var også ivrig efter at bruge deres ekspertise og foreslog, 
at de skulle tjene ham ved at ”have opsyn med“ hans kvæg (1 Mos 
47,6).

Og så siger teksten, at Jakob, som var en udlænding, af lavere 
rang og fremmed, mødte dette lands hersker og ”velsignede [hil-
ste] Farao“ (1 Mos 47,7), det mægtige Egyptens hersker. Udsagns-
ordet ’amad lifney, ”forestillede“ eller ”stillede frem foran“ (1 Mos 
47,7) bliver normalt brugt i en præstelig sammenhæng (3 Mos 
14,11). Når vi ved, at i det gamle Egypten havde Farao status som 
den øverste præst, betyder det, at i åndelig forstand stod Jakob 
højere end den øverste præst i Egypten og højere end Farao selv.

Hvordan bør vi behandle andre mennesker, uanset vores status 
i tilværelsen, i lyset af, at vi er ”et kongeligt præsteskab, et hel-
ligt folk, et ejendomsfolk“ (1 Pet 2,9)? Hvilke forpligtelser lægger 
vores tro på os?
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 1 Mos 48

Til eftertanke

21. JUNI 2022

JAKOB VELSIGNER JOSEFS SØNNER

Da Jakob nærmede sig sin død, huskede han sin tidligere tilbage-
komst til Betel (1 Mos 35,1-15), hvor Gud endnu engang havde givet 
ham løftet om det land, som var givet til Abraham (1 Mos 17,8) 
som ”evig ejendom” (1 Mos 48,4). Håbet om Det Lovede Land var 
en trøst, som styrkede hans håb, idet han følte døden nærme sig. 
Jakob kaldte Josefs to sønner, som var født i Egypten, til sig og vel-
signede dem, men han gjorde det i forbindelse med det fremtidige 
løfte om sit eget afkom,

Hvorfor velsignede Jakob Josefs to sønner og ikke de andre  
sønnesønner?

Josefs to sønner, Manasse og Efraim, er de eneste af Jakobs søn-
nesønner, som han velsignede. Dermed blev de ophøjet fra status 
som sønnesønner til sønner (1 Mos 48,5). Selv om Jakobs velsig-
nelse indeholder en forrang for den yngste (Efraim) frem for den 
ældste (Manasse), drejer Jakobs velsignelse sig i bund og grund om 
Josef (1 Mos 48,15).

Hvad vi ser her er et personligt vidnesbyrd om Guds trofasthed 
mod dem i fortiden og hans løfte for dem for fremtiden. Jakob 
omtaler Abrahams og Isaks Gud (1 Mos 48,15), som havde sørget 
for mad og beskyttelse for dem. Det er den samme Gud, som ”har 
udfriet mig fra alt ondt“ (1 Mos 48,16). Han er Betels Gud (Luz = 
Betel) (1 Mos 31,13; 1 Mos 48,3), som han havde kæmpet med (1 
Mos 32,29), og som forandrede hans navn fra Jakob til Israel (1 
Mos 32,26-29).

Ved at henvise til alle disse erfaringer, hvor Gud forvandlede 
noget ondt til noget godt, udtrykker Jakob sit håb om, at Gud ikke 
alene vil tage sig af hans sønnesønner, ligesom han havde taget 
sig af Jakob selv og Josef. Men Jakob tænker også på fremtiden, 
hvor hans efterkommere skal vende tilbage til Kana’an. Dette håb 
ses tydeligt i hans omtale af Sikem (1 Mos 48,22), som ikke kun 
var et stykke land, han havde købt (1 Mos 33,19), men også var det 
sted, hvor Josefs ben ville blive begravet ( Jos 24,32), og hvor landet 
ville blive fordelt mellem Israels stammer ( Jos 24,1). Midt i alt det, 
der skete, huskede Jakob Guds løfter, som sagde, at gennem hans 
slægt skulle ”alle jordens slægter velsignes“ (1 Mos 12,3).

Læs ApG 3,25-26. Hvordan blev løftet i 1 Mos 12,3 ifølge Peter  
opfyldt? Hvordan får vi del i denne velsignelse?

TIRSDAG
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 1 Mos 49,1-28

 

 1 Mos 49,8-12

 Til eftertanke

22. JUNI 2022

JAKOB VELSIGNER SINE SØNNER

Hvilken åndelig betydning har det, at Jakob velsigner sine  
sønner?

Ud over profetierne med hensyn til Israels stammers umiddelbare 
historie ser Jakob Messias og det ultimative håb om frelse. Dette 
håb bliver allerede antydet i Jakobs første ord: ”engang i fremti-
den“ (1 Mos 49,1). Dette er et teknisk udtryk, som henviser til den 
kommende messianske konge (Es 2,2; Dan 10,14).

Dernæst går teksten igennem hver af disse mænds fremtidige 
slægtslinje. Det handler ikke om forud bestemte skæbner, som om 
Gud havde bestemt, at hver af dem skulle møde det, de mødte. I 
stedet er det et udtryk for, hvad deres karakter og deres børns ka-
rakter ville føre til. Det, at Gud ved, at nogen vil dræbe et uskyldigt 
menneske, er radikalt forskelligt fra, at Gud har bestemt, at drabs-
manden skal gøre det.

Hvilken profeti gives her, og hvorfor er den vigtigt?

Hævet over menneskenes frie vilje kender Gud fremtiden, og han 
havde tilrettelagt det sådan, at Messias skulle fødes i Judas slægts-
linje. Juda (1 Mos 49,8-12) repræsenteres af en løve (1 Mos 49,9), 
og der henvises henviser til kongeværdighed og lovpris. Juda skal 
være stamfar til kong David, men også til Shilo (se fodnote i Bibe-
len til 1 Mos 49,10), det vil sige ham, som skal bringe shalom, ”fred“ 
(Es 9,6-7), ham, som folkene skal adlyde (1 Mos 49,10).

Jøderne har længe betragtet dette som en Messiasprofeti, som 
peger frem til den kommende Messias. Og de kristne har også 
ment, at denne tekst peger frem til Jesus. ”Ham skal folkene ad-
lyde“ (1 Mos 49,10) er måske en forudsigelse om det nytestament-
lige løfte om, at ”i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig“ (Fil 2,10).

Ellen White skrev: ”Løven, skovens konge, er et passende sym-
bol på denne stamme, som David tilhørte, og ligeledes Davids Søn, 
Shilo, den sande ‘løve af Juda stamme’, for hvem alle magter til 
sidst skal bøje sig, og som alle folk skal bringe hyldest“ (Patriarker 
og Profeter, s. 119).

Hvordan kan vi bringe Jesus hyldest nu, selv om ikke alle magter 
gør det?

ONSDAG
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1 Mos 49,29 - 
50,21

 

Til eftertanke

23. JUNI 2022

HÅBET OM DET LOVEDE LAND

Hvilket vigtigt tema om håb finder vi i afslutningen af Første 
Mosebog?

Afslutningen af Første Mosebog er opbygget omkring tre begiven-
heder, som er fulde af håb.

Først bringes håbet om, at Israel vil vende tilbage til Det Lovede 
Land. Moses, bogens forfatter, beskriver Jakobs og Josefs død 
og begravelse som begivenheder, der peger frem til Det Lovede 
Land. Umiddelbart efter Jakobs velsignelser og profetier om ”Is-
raels stammer, tolv i alt“ (1 Mos 49,28), tænker Jakob på sin død 
og befaler sine sønner at begrave ham i Kana’an, i Makpelas hule, 
hvor Sara var begravet (1 Mos 49,29-31). Beskrivelsen af begravel-
sesfølget på vej til Kana’an bliver en forløber for Israels udgang af 
Egypten flere hundrede år senere.

For det andet møder vi håbet om, at Gud vil vende ondt til 
noget godt. Efter Jakobs død og begravelse var Josefs brødre be-
kymret for deres fremtid. De var bange for, at Josef nu ville hævne 
sig. De kom til Josef og kastede sig ned for ham, villige til at blive 
hans tjenere (1 Mos 50,18). Det er en scene, der minder os om Jo-
sefs drømme. Josef beroligede dem og sagde til dem: ”Frygt ikke!“ 
(1 Mos 50,19), en sætning, der henviser til fremtiden (1 Mos 15,1), 
for det, der var udtænkt som ondt imod ham, havde Gud vendt til 
det gode (1 Mos 50,20). Gud havde ledet begivenhedernes gang til 
frelse for dem (1 Mos 50,19-21; sml. 1 Mos 45,5.7-9). Det viser, at 
selv om mennesker svigter mange gange, vil Guds vilje ske til sidst.

For det tredje er der håbet om, at Gud vil frelse den faldne 
menneskehed. Beretningen om Josefs død i det sidste vers i Første 
Mosebog handler om mere end kun Josefs død. Mærkeligt nok 
befaler Josef ikke, at hans ben skal begraves. I stedet peger han 
frem til en tid, ”når Gud tager sig af jer, skal I bringe mine ben med 
op herfra“ (1 Mos 50,25). Og det skete mange år senere i lydighed 
mod hans ord (se 2 Mos 13,19). I sidste ende er håbet om Det Lo-
vede Land, Kana’an, et symbol, en forløber for det ultimative håb 
om frelse, genoprettelse, et nyt Jerusalem i en ny himmel og en ny 
jord. Det er det ultimative håb for os alle, et håb, som blev sikret 
gennem Shilos død.

Læs Åb 21,1-4. Hvordan repræsenterer disse vers det allerstør-
ste håb, vi kan have? Hvilket håb ville vi have uden dette løfte 
andet en døden som afslutningen på alle vores problemer?

TORSDAG
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24. JUNI 2022

TIL VIDERE STUDIUM

·  Ellen White, Patriarker og Profeter, ”Josef og hans brødre“,  
s. 113-121.

”Josefs liv er et forbillede på Kristi liv. Det var misundelse, der fik 
brødrene til at sælge Josef som slave. De håbede derved at for-
hindre ham i at blive større end dem. Og da han først var ført til 
Egypten, smigrede de sig med, at de ikke mere ville blive plaget af 
hans drømme, og at de havde fjernet alle muligheder for deres op-
fyldelse. Men deres planer blev krydset af Gud, så netop det skete, 
som de havde i sinde at forhindre. På samme måde var præsterne 
og de ældste misundelige på Kristus og frygtede, at han ville lede 
folkets opmærksomhed bort fra dem. De slog ham ihjel for at 
hindre ham i at blive konge, men derved fremskyndede de netop 
dette resultat.

Josef blev gennem sin trældom i Egypten en frelser for sin fa-
ders familie, men det formindskede ikke hans brødres skyld. På 
samme måde blev Kristus ved at blive korsfæstet af sine fjender 
menneskenes forløser, den faldne menneskeheds frelser og hele 
verdens hersker, men hans morderes forbrydelse var lige så af-
skyelig, som hvis Guds hånd ikke havde ledet begivenhederne til 
Guds og menneskenes bedste.

Ligesom Josef blev solgt til hedningerne af sine brødre, således 
blev Kristus solgt til sine mest bitre fjender af en af sine disciple. 
Josef blev falsk anklaget og kastet i fængsel på grund af sin uskyld; 
Kristus var foragtet og blev forkastet, fordi hans retfærdige, selv-
fornægtende liv var en bebrejdelse mod synden, og skønt han 
ikke var skyldig i nogen uret, blev han dømt efter falske vidners 
udsagn. Josefs tålmodighed og ydmyghed under uretfærdighed og 
undertrykkelse, hans villighed til at tilgive og hans ædle storsind 
mod sine halvbrødre er et forbillede på Frelserens holdning, da 
Jesus i tavshed udholdt onde menneskers ondskab og forhånelser, 
og Jesu tilgivelse, ikke alene af sine mordere, men af alle, der kom-
mer til ham for at bekende deres synder og bede om tilgivelse“ 
(Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 121).

1. Efter Jakobs død frygtede Josefs brødre, at han nu ville hævne 
sig. Hvad fortæller det om deres skyldfølelse? Hvad lærer  
Josefs reaktion os om tilgivelse?

2. Hvis Gud kender fremtiden til fulde, kan vi så have en fri vilje?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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