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UGEN 5.-11. JUNI 2022

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

Gud kan få noget godt ud af selv den mest fastlåste situation.

Såvel i Egypten som i Assyrien og Babylon fandtes der allerede i det 
2. årtusind før vor tidsregning litteratur vedrørende drømmetyd-
ning. Der er fundet papyrus (Chester Beatty III) fra Egypten, der kan 
dateres til Josefs tid. Herpå er der listet 108 forskellige drømme op, 
der tydes og kategoriseres efter, hvorvidt de siger noget positivt 
eller negativt om fremtiden. Her er tre eksempler fra denne drøm-
metydningsbog:

• Tager man hvidt brød, er det et godt tegn, for der vil ske noget 
glædeligt.

• Kigger man i en dyb brønd, er det et dårligt tegn, for man vil blive 
spærret inde.

• At krydse et vandområde med en færge er et godt tegn, da det 
betyder løsningen på problemer.

Man anså drømme for at være gudernes tale til den sovende og 
mente, at drømmetydning var et erhverv, der kunne læres. I løbet af 
denne uge følger vi Josef, fra han er 18, til han er 31 år gammel. Han 
henviser gang på gang til, at det er Gud, der tyder drømme. Josef 
anser dette for en gave, der åbenbarer, hvad der skal ske i fremti-
den, og som bliver til velsignelse for mange.

Søndag Foretrukket 1 Mos 37,1-11
Mandag Solgt 1 Mos 37,12-36
Tirsdag Løftebryder 1 Mos 38
Onsdag Gjort til træl 1 Mos 39
Torsdag Glemt 1 Mos 40
Fredag Velsignet 1 Mos 41,1-36

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

11. 11. ugeuge Josef – drømmemesteren
Første Mosebog 37-41
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SØNDAG 5. JUNI 2022

1 Mos 37,1-11

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion
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Foretrukket

Hvilke forskellige konflikter udfoldes i disse vers? 

Hvordan kan forældre fremme et kærligt forhold til deres børn?

Josef er Rakels, Jakobs foretrukne kones, førstefødte. Jakob giver 
Josef en værdifuld, lang ærmekjortel magen til den, kongebørn gik 
i (2 Sam 13,18-19). Det kunne være et tegn på Jakobs ønske om at 
gøre Josef til sin retmæssige efterfølger og fremtidige herre i sit hus. 
Samtidig vækker det misundelse hos hans halvbrødre.

Josefs drømme viser, at Gud taler med ham på en speciel måde og 
lader ham få indblik i fremtiden. Det kvalificerer ham til at blive 
det åndelige overhoved for storfamilien. Josef har to forskellige 
drømme med samme betydning. At han drømmer om det samme 
to gange er en understregning af, at det virkelig vil ske. Den første 
drøm handler om familiens fremtidige afhængighed, når det drejer 
sig om at skaffe fødevarer. Den anden handler om Josefs politisk 
højt privilegerede status.

På grund af et moralsk fejltrin overgår Rubens førstefødselsret til 
Josef. Alligevel kommer familieoverhovedet senere fra Juda (1 Mos 
35,22; 49,3-4; 1 Krøn 5,1-2).

”Josef bagtalte sine brødre over for Jakob“ (1 Mos 37,2). Måden, vi 
omtaler hinanden på, har indflydelse på, hvad vi tænker om vores 
medmennesker. Bagtalelse gør ubodelig skade (sml. 2 Mos 20,16; Jak 
4,11-12). For at undgå at ryge i den fælde bør man bevidst overveje, 
hvad der kan siges af positive ting, før man omtaler sine medmen-
nesker negativt.

Er der grund til at videregive oplysninger om en person, der ikke er 
til stede? Platon citerede engang Sokrates for at have sagt: ”Hvis det 
hverken er sandt, godt eller gavnligt, så lad det forblive i det skjulte, 
og lad være med at bebyrde dig og mig med den slags.“
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 1 Mos 37,12-36

 Forståelse
 

 

 Anvendelse
 

 
 

 

 

Solgt

Hvilken skæbnesvanger beslutning træffer Josefs brødre? I
 hvor høj grad er den enkelte ansvarlig for det, der sker? 

Hvordan kan jeg forhindre, at had får lov til at spire i mig?

Der bliver begået alvorlig uret brødrene imellem. De påtager sig 
kollektiv skyld. Inderst inde har Ruben planer om at redde sin rival 
i forbindelse med førstefødselsretten. I hans fravær eskalerer ond-
skaben og går i selvsving: Josef skal ikke dø. Man kan få mere ud af 
det, hvis man sælger ham. Prisen er 20 sølvpenge, altså lige netop 
mindsteprisen for en mandlig slave på daværende tidspunkt.

Køberne er en gruppe ismaelitiske og midjanitiske handelsmænd. 
Sandsynligvis henviser betegnelsen midjanitter til deres etniske  
oprindelse og ismaelitter til deres livsstil som nomader. De to folke-
slag havde tætte indbyrdes forbindelser, både gennem ægteskaber 
og arbejde (SDAIBC, Genesis, 418.).

Lige så vel som overstrømmende begejstring, sympati, tillid, om-
sorg og medfølelse er mentale følelser, så er nagende misundelse, 
jalousi, had og vrede det også. Det er menneskeligt at have disse 
følelser. Hvordan man omgås dem, er et spørgsmål om træning og 
selvbeherskelse. Gud ønsker at påvirke vores karakter i en god ret-
ning. 

Hvilken opmuntring findes i de følgende vers? 

Ez 36,26-27: 

Gal 5,22-23: 

Fil 2,5:

Hvilke vers kan man supplere med?

MANDAG 6. JUNI 2022
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1 Mos 38

 

 Forståelse

 

 

 

 Anvendelse

Løftebryder

Hvordan skal man vurdere forholdet mellem Juda og Tamar? 

Hvilken relation er det rimeligt at have til mennesker, der ikke er 
ordholdende?

Mens Josef lever som træl i Egypten, forlader Juda sine brødre. Han 
gifter sig med en kana’anæisk kvinde. For at sikre arvefølgen, gifter 
han sin ældste søn – og efter dennes død også den næste søn – bort 
til Tamar. Begge sønner dør. I overensstemmelse med datidens 
tænkning tolker fortælleren dette som en følge af deres forseelser. 
Ifølge traditionen burde også den tredje søn gifte sig med Tamar for 
at sørge for efterkommere efter sine brødre. Det lover Juda ganske 
vist, men han sender Tamar bort, da han ikke har i sinde at holde sit 
løfte.

At Juda har efterkommere med Tamar, er såvel en moralsk som en 
kulturel-religiøs forseelse. Kontakt til helligskøgerne – og Juda tro-
ede, at Tamar var en af dem – var i det hedenske miljø en måde at 
komme i kontakt med guderne på. Tamar er en af de fire kvinder, 
der er nævnt i Jesu slægtsbog (Matt 1,3.5.6: Tamar, Rahab, Ruth og 
Urias’ hustru). 

Man aner et gennemgående tema: Gud vender onde handlinger 
og smertelige erfaringer til frelse og velsignelse. Tamar er en stam-
moder til David og Jesus. Josef bevarer sin familie fra sultedøden. 
Kristus bringer ved sin død og opstandelse frelse til alle, der vil tage 
imod den. 

”Vores planer slår ofte fejl, for at Guds planer med os kan lykkes 
… Selv når vi bliver opfordret til at give slip på noget, som er godt, 
kan vi være overbevist om, at Gud vil give os noget, som er endnu 
bedre“ (Ellen White, Vejen til et bedre liv, DB. s. 304). 

Hvor har jeg fået lov til at opleve, at Gud vendte lidelse til velsig-
nelse?

TIRSDAG 7. JUNI 2022
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1 Mos 39

 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 
 

 

 
 Refleksion

Gjort til træl

Hvilke gode karakteregenskaber kendetegner Josef?  
Hvordan ses det, at Gud er med ham? 

Hvad kan hjælpe til at modstå fristelser?

I Egypten er det tydeligt, at Gud er med Josef på en særlig måde. 
Det er åbenlyst. ”Josef tilskrev Guds gunst sin fremgang, og selv 
hans afgudsdyrkende herre betragtede dette som hemmeligheden 
ved de usædvanlige resultater, han opnåede. Men uden en stadig, 
målbevidst anstrengelse ville han aldrig have fået en sådan frem-
gang. Gud blev æret ved sin tjeners troskab“ (Ellen White, Patriarker 
og profeter, DB, 1962 s. 109).
 
Gud velsigner Josef i Potifars hus og senere også i fængslet, idet han 
lader Josef få succes med det, han gør (v. 2.3.23). Guds velsignelse 
strømmer via Josef til Potifar og hans husstand og senere også til 
arrestforvareren. De overlader begge tillidsfuldt så meget ansvar til 
Josef, så de ikke selv behøver at arbejde (v. 6.23).

Potifars hustru frister Josef hver eneste dag, indtil hendes falske 
beskyldninger til sidst er årsag til, at han kommer i fængsel. Josef 
modstår hendes fristelser med ordene: ”Hvordan skulle jeg så 
kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud?“ (v. 9). Her åbenbares 
syndens væsen. I syndige handlinger står jeget og opfyldelsen af 
egoistiske ønsker i centrum. Hurtige løsninger prioriteres på trods 
af skadelige virkninger på langt sigt. Josef ser konsekvenserne for 
sig og undlader bevidst at synde for ikke at pådrage sig skyld i for-
hold til sine medmennesker og Gud. Derved bliver han til et positivt 
eksempel på, hvordan man bør afveje mulige konsekvenser af en 
overilet handling og tage Gud med i overvejelserne.

”Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos 
mig, din stok og din stav er min trøst“ (Sl 23,4).

ONSDAG 8. JUNI 2022
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 1 Mos 40

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 

Glemt

I hvor høj grad hjælper tydningen af deres drømme de to hofmænd? 
Hvor stor betydning kan man lægge i drømme?

At bageren og mundskænken sidder i fængsel, er selvforskyldt i 
modsætning til Josef (v. 1-3). Josef påpeger over for mundskænken, 
at han er uskyldig, da han beder ham om at huske Josef, så snart 
mundskænken bliver genindsat i sin stilling hos Farao (v. 14-15).

Begge hofmænd drømmer i løbet af den samme nat og er mismo-
dige næste dag, fordi de ikke kan tyde deres drømme. De vil gerne 
have dem udlagt, fordi de er overbevist om, at drømmene har be-
tydning for deres fremtid. Josef tager afstand fra den opfattelse, at 
drømmetydning skulle være noget, der kunne læres, idet han henvi-
ser til Gud (v. 8) som den, der kan tyde drømme (se indledningen til 
denne uge).

Josef havde haft god grund til at resignere. Han kunne have givet op 
eller have mistet tilliden til Gud, fordi han var blevet forrådt, solgt, 
gjort til træl og kastet i fængsel uden grund. Han blev tilmed glemt 
af mundskænken, efter at han havde hjulpet ham. Alligevel gav han 
ikke op. Han holdt sig fortsat til Gud og hjalp sine medmennesker.

”Det var hans opførsel i fængslet – hans retskaffenhed i det daglige 
liv og hans sympati for dem, der var i vanskeligheder og nød – der 
beredte vejen for hans medgang og ære senere hen. Hver lysstråle, 
vi kaster på andre, skinner tilbage på os selv. Hvert venligt, med-
følende ord til de sorgfulde, hver handling for at bringe de under-
trykte lindring og hver gave til de trængende vil bringe giveren  
velsignelse, hvis motiverne er rigtige“ (Ellen White, Patriarker og  
profeter, DB, 1962, s. 110).

TORSDAG 9. JUNI 2022
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 1 Mos 41,1-36
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Velsignet

Hvilket indhold har Faraos drømme? 

Hvordan velsigner Gud Egypten gennem Josef?

Også over for Farao henviser Josef udtrykkeligt til Gud som den, 
der tyder drømme (v. 16). Faraos to drømme har samme betydning. 
Det understreger, at det haster (v. 32). Josef tyder med Guds hjælp 
ikke bare drømmene, men kommer også med kloge og forstandige 
forslag til, hvordan Farao kan handle ansvarligt i den fremtid, der er 
forudsagt. 

Josefs liv er et bevis på, at Gud opfylder sine løfter, og at han  
ovenikøbet kan vende menneskers dårlige handlinger til gavn for 
mange.

FREDAG 10. JUNI 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Fundamentet for velfortjent succes er oftest nederlag“  
(Elisabeth Hable). 

I hvor høj grad kan I være enig i dette?

  1 Mos 37,1-11
Hvor forskelligt reagerer Josefs familiemedlemmer på hans 
drømme? 
Hvad siger det om deres forhold til Gud? 
Hvad kunne have nedskaleret situationen? 

Hvad er jeres hemmelige ”våben“ i forhold til konflikter i familien?

  1 Mos 39,7-9
Hvordan reagerer Josef på fristelserne?  

Hvad kan vi lære af ham på dette område?

  1 Mos 41,37-46
Hvad ændrer sig i Josefs liv efter drømmetydningerne? 

Hvordan kan vi lære at stole på Gud, hvis vores problemer ikke 
løses på den måde, som Josef oplevede?

”Succes gør ydmyg“ (Curt Goetz). 

Hvordan passer det på Josef? 

Hvor er Josef blevet et forbillede for jer? 
Hvad rører jer i beskrivelsen af hans livsvej? 

Hvad gør én ydmyg, og hvad gør én hovmodig?

DIALOG TIL SABBATTEN 11. JUNI 2022


