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UGEN 19.-25. JUNI 2022

”Jeg vil selv drage med dig ned til Egypten, og jeg vil selv bringe 
dig tilbage, og Josef skal lukke dine øjne“ (1 Mos 46,4).

Gud ledsager os på vores livsvej både på opture og nedture.

I løbet af 2019 gik flere end 300.000 mennesker på Jakobsvejen. 
Hvor mennesker tidligere håbede på syndsforladelse, når de gik på 
pilgrimsvandring, spiller religiøse motiver kun en rolle for cirka halv-
delen af dem, der går ruten nu om stunder. Andre årsager er blandt 
andet: at finde sig selv, geare ned og almindelig eventyrlyst.

John Bunyan sammenlignede i det 17. århundrede den kristnes liv 
med en pilgrimsvandring i sin bog med samme titel. Vi befinder os 
på troens vej med det ene mål for øje: det lovede land.

Jakob – med det nye navn Israel (32,28-29) – var ligeledes på vej. Han 
var ikke blot en omvandrende nomade i det virkelige liv, men også i 
overført betydning. I denne uge vil vi beskæftige os med den sidste 
etape af hans livsvej.

Søndag Vejen ud i det ukendte 1 Mos 45,25-46,34
Mandag I det fremmede land 1 Mos 47
Tirsdag Op- og nedture 1 Mos 48
Onsdag Havnet i en blindgyde 1 Mos 49,1-7
Torsdag Målet kan skimtes 1 Mos 49,8-28
Fredag Målet er nået 1 Mos 50

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

13. 13. ugeuge Israel i Egypten
Første Mosebog 46-50
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SØNDAG 26. JUNI 2022

 1 Mos 45,25-46,34

 Forståelse

 Anvendelse

 Refleksion
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Vejen ud i det ukendte

Hvorfor fornyer Gud i Be’ersheba det løfte over for Jakob, som 
han i fordums tid gav Abraham? 

Hvad overbeviser mig om, at Gud er med mig og min familie?

I Be’ersheba sluttede Abraham engang en pagt med Abimelek, og 
dér fornyede Gud det løfte, som han havde givet Abraham, over for 
Isak og nu også over for Jakob (v. 4). Som kapitlet skrider frem, ses 
det, hvordan Gud opfylder sit løfte.

Familien bestod allerede af 70 personer (v. 27). Når man kigger lidt 
nøjere på de forskellige stamtræer, kan man konstatere, at optællin-
gen ikke er helt logisk. 2 Mos 1,5 regner for eksempel ikke Josef med 
i de 70 personer. Andre steder i Bibelen står tallet 70 for helhed 
eller fuldkommenhed. Dermed gør teksten det klart, at løftet er ved 
at gå i opfyldelse på Jakobs tid.

Vi er også på en rejse ud i det ukendte. Vi ved ikke, hvad fremtiden 
vil bringe. Måske står vi over for vigtige beslutninger. Måske befin-
der du dig netop i en forandringsproces og ved ikke, hvordan det vil 
gå. Så gør ligesom Jakob, og drag af sted! Gud vil være med os, lige-
som han lovede Jakob at være med ham. Han ledsager os skridt for 
skridt. Så vi kan med frimodighed se fremtiden i møde. 

”Lær mig at kende dine veje 
og gå dem trøstig skridt for skridt. 
Jeg véd, at hvad jeg fik i eje, 
er borget gods, og alt er dit. 
Men vil din stærke hånd mig lede, 
jeg aldrig fejl på målet ser, 
og for hvert håb, som dør hernede, 
får jeg et håb i Himlen fler.“ 
(Adventistkirkens salmebog, 467, 1)
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 1 Mos 47

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 
 

 Refleksion

 

 

I det fremmede land

Hvorfor optræder Jakob ikke mere ydmygt over for Farao? 

Hvornår har jeg sidst modtaget en velsignelse eller selv velsignet 
nogen?

Jakob velsigner Farao. Selv om det her muligvis drejer sig om en 
måde at hilse på (sml. det tyske ”Grüss Gott!“ = ”Gud velsigne dig!“), 
er der dog religiøse undertoner i hilsenen. Jakob optræder således 
ikke underdanigt, men som sin families overhoved – nærmest som 
præst. Endnu en ting er bemærkelsesværdig: ”Jakob har siden Abra-
ham været arving til den velsignelse, som alle folkeslag skal have del 
i (12,3), og det er noget af denne glans, man her får en fornemmelse 
af“ (SEB 71).

Vi kender velsignelser fra gudstjenester og særlige anledninger som 
dåb, begravelser, barnevelsignelser, indsættelse af forstandere eller 
præster. I dagligdagen er gensidige velsignelser ikke almindelige. I 
jødiske kredse spiller de dog en vigtig rolle, som for eksempel når 
kvinderne siger velsignelsen fredag aften, mens de tænder sabbats-
lysene.

Ifølge 1 Pet 2,9 består Jesu menighed af ”konger og præster“. Noget 
af det mest værdifulde, vi kan give et andet menneske, er at velsigne 
vedkommende (Luk 6,27-28; Rom 12,14; 1 Kor 4,12; 1 Pet 3,9). 

”Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over 
dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig 
fred“ (4 Mos 6,24-26).
 

MANDAG 27. JUNI 2022
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 1 Mos 48

 

 
 Forståelse

 

 Anvendelse
 

 

Op- og nedture

Hvilke forskelle og ligheder er der mellem henholdsvis Jakobs og 
Esaus velsignelse og Efraims og Manasses? 

Se tilbage på dit liv, og gør dig tanker om, hvordan Gud har ledt 
dig frem til i dag.

Josefs sønner, Efraim og Manasse, er de eneste børnebørn, som Ja-
kob velsigner. De ligestilles dermed med hans 12 sønner (v. 5).  
Senere bliver de ophav til to af Israels 12 stammer. 

Jakob tænker tilbage på de velsignelser, han har fået af Gud. Idet 
han henviser til de erfaringer, hvor Gud vendte noget ondt til noget 
godt, giver Jakob udtryk for et håb om, at Gud ikke blot vil have om-
sorg for børnebørnenes liv, ligesom han havde for Jakob og Josefs. 
Han tænker også på fremtiden, når hans efterkommere vil vende 
tilbage til Kana’an.

Vi har også oplevet mange ting med Gud: beskyttelse i farlige si-
tuationer, ledelse i vanskelige situationer og trøst og opmuntring i 
svære tider. Dietrich Bonhoeffer skrev i sit digt Von guten Mächten 
wunderbar geborgen: ”Gud er med os både aften og morgen og uden 
tvivl hver eneste nye dag.“ Vi har lov til at stole på, at Gud også går 
med os i tiden, der kommer, og at han fører os helt til målet.

TIRSDAG 28. JUNI 2022
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 1 Mos 49,1-7
 
 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 
 

 Refleksion

 

 

Havnet i en blindgyde

Hvorfor bruger Jakob, da hans liv ebber ud, så hårde ord mod 
nogle af sine sønner? 

Hvordan kan man tackle forkerte beslutninger?

Hverken Ruben eller Simeon og Levi har noget at prale af. Rubens 
stamme kommer ikke til at spille nogen stor rolle i Israels historie. 
Simeon bliver en del af Juda stamme, og Levi får ikke tildelt noget 
landområde. 

Netop eksemplet med levitterne viser, at forkerte valg ikke nødven-
digvis medfører varige konsekvenser. Selvom – eller fordi – de se-
nere ikke selv kommer til at eje land i Kana án, får levitterne tildelt 
den særlige opgave at tjene Gud i helligdommen. Det er hverken 
Josefs eller Judas efterkommere, der skal gøre tjeneste i helligdom-
men, men derimod Levis efterkommere.

Vi kommer også til at begå fejl og skal bære konsekvenserne af det, 
vi har gjort eller det, vi har undladt at gøre. Selvom Gud tilgiver 
skyld, fjerner han normalt ikke følgerne af vore handlinger. Levis ek-
sempel viser, at Gud også kan skrive lige på buede linjer, og at han 
hjælper os ud af de blindgyder, vi er endt i.

”Som himlenes favn er din kærlighed, Gud,
som havenes dyb dine domme;
til frelsen fører du sjælene ud,
vil skabningens suk ihukomme.“
(Adventistkirkens salmebog, nr. 83,2)

ONSDAG 29. JUNI 2022
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1 Mos 49,8-28

 

 Forståelse

 
 

 Refleksion

 

 

Målet kan skimtes

Hvorfor fremhæver Jakob især sin søn Juda? 

Hvilket håb vækker han med forkyndelsen af den kommende 
hersker? 

Hvad betyder det for os i dag?

Juda og Josef får en længere velsignelse end deres brødre. Såvel 
Juda som Josefs sønner, Efraim og Manasse, får senere en fremtræ-
dende position blandt de andre stammer. Men v. 10-12 ser længere 
frem og tillader et blik ind i den kommende frelseshistorie: ”Scepte-
ret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder, til der kommer en 
hersker, ham skal folkene adlyde“ (v. 10). Dermed henviser Jakob til 
den kommende Messias. 

Jesus som hyrde bærer min byrde,
nådekilden strømmer frit.
Skabningen synger: bort alt, som tynger,
lad det klinge lydt og vidt.
Løve og konge, nu med Gud du troner;
offer og lam, hvor har du lidt.
Fra alle lande vi dig kroner:
herredømmet skal nu være dit.
(Adventistkirkens salmebog, nr. 37, 2)

TORSDAG 30. JUNI 2022
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 1 Mos 50
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Målet er nået

Hvordan æres Jakob efter sin død? 

Hvad åbenbarer bogens sidste vers vedrørende Josef og hans 
brødre? 

Hvordan tackler jeg angst og skyldfølelse, som jeg troede var et 
overstået kapitel?

”Sørgeoptoget afspejler Josefs høje position … i sit omfang kan det 
minde om en første ‘udgang af Egypten’, og det er ligesom hele be-
gravelsesceremonien en påmindelse om, at Egypten ikke kan være 
Israels endelige hjem … Historien om Jakob har nået sin afslutning: 
Patriarken er forenet med sine forfædre … vendt tilbage fra udlæn-
digheden og ankommet til det ganske vist fremmede, men lovede 
land“ (SEB 75).

Jakob fulgtes med Gud hele sit liv. Også på hans livs sidste etape ses 
den tætte forbundethed med Gud. På det punkt er Jakob selv i dag 
et forbillede for os. Det kan være noget af en udfordring at gå med 
Gud, men det er det hele værd.

FREDAG 1. JULI 2022



109

 

1

2

3

 

4

5

Spørgsmål til drøftelse

Hvilken rejse har I altid drømt om?

  1 Mos 46,1-7
Hvordan og hvorfor opmuntrer Gud Jakob til at drage til Egypten? 

I hvilke situationer er vi bange for vores eget mod? 
Hvad kan hjælpe til at overvinde den frygt?

  1 Mos 47,7-10; Luk 6,27-28; 1 Pet 3,9
Hvorfor velsigner Jakob Farao? 

Hvad betyder det for jer at blive velsignet? 

Hvad betyder det, at vi er kaldet til velsignelse? 

Hvem velsigner vi i dag?

  1 Mos 50,15-21
Prøv at sætte jer i brødrenes sted, efter at deres far er død.  
Hvad kommer I til at tænke på? 

Forestil jer, I er Josef, da han hører, hvad hans brødre beder om. 
Hvad er hans tårer et udtryk for? 

Tal om Josefs svar. Hvad bliver I berørt af?

Hvordan hjælper Abrahams, Isaks og Jakobs livshistorier jer  
i jeres liv?

DIALOG TIL SABBATTEN 2. JULI 2022


