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Historien om Josef – Et framtidsbilde på Jesu annet komme 
 

 
Kunstneren Dores tresnitt av Josefs brødre som bøyer seg for ham. 

 

 
Historien om Josef, som vi finner i 1.Mosebok, er en velkjent Bibelfortelling om livene til patriarken 
Jakobs tolv sønner. Jakob fikk navnet Israel av Gud, og det er fra ham nasjonen har fått sitt navn. 
Jakobs tolv sønner ble stamfedrene til Israels tolv stammer. På grunn av sjalusi rottet brødrene seg 
sammen mot Josef og solgte ham som slave. Denne historiske beretningen viser at mange 
hendelser i Josefs liv er framtidsbilder på livet til Jesus Kristus, da Han vandret her på jorden, i 
tillegg til å være et framtidsbilde på Jesu annet komme. 
 
En av hensiktene med denne artikkelen er å vise hvordan Gud kommuniserer og hvordan Han viser 
viktige idéer, temaer og hendelser i Bibelen. Mange av Det Gamle Testamentets historier er 
framtidsbilder på hendelser som skal skje i framtiden, som enten skjedde i løpet av Jesu liv her på 
jorden, som vil skje ved Jesu annet komme, eller som skjer i perioden imellom, kjent som 
«hedningenes tidsalder/nådens tidsalder/kirkens tidsalder» (tidsalderen vi lever i nå). Vi kan vite 
utfra Bibelen at dette er en av måtene Gud kommuniserer: 
 
Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under 
solen. Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt», har det likevel hendt i tidligere tider, lenge før oss. 
(Forkynneren 1:9-10) 
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La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. Dette er 
bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus. (Kolosserne 2:16-17) 
 
Jeg har talt til profetene, Jeg lot synene bli mange. Ved profetene talte Jeg i lignelser. (Hosea 12:11 
King James)  
 
Herren bruker mange av de historiske begivenhetene fra Det Gamle Testamentet til å vise en 
førpremiere på en framtidig hendelse. Om det dreier seg om påskefeiringen og utvandringen fra 
Egypt, som er et framtidsbilde på Jesu korsfestelse og Hans blod som ble spilt, og som dekket over 
alle våre synder, eller Israels tolv stammer og Jesu tolv disipler. Det finnes mange sammenligninger 
gjennom hele Bibelen. Det som vil skje i framtiden har allerede skjedd i en eller annen form. Slik er 
det også med profetiene, som forteller hva som vil skje. Så når du leser i Bibelen, har alle framtidige 
profetiske hendelser et framtidsbilde på dette i en tidligere del av Skriften. 
 

Josefs liv 
 
Josef var en av Jakobs tolv sønner, stamfaren til nasjonen Israel. Josef var rettferdig og gudfryktig. 
Han var også Jakobs favoritt, og ble bevist ved den fargerike kappen som han fikk av sin far. Fra tidlig 
i historien finner vi paralleller til Jesu Kristi liv: 
 

Josefs drømmer 
 
Israel elsket Josef mer enn alle de andre sønnene, for han hadde fått ham på sine gamle dager. Han 
laget en forseggjort kjortel til ham. Men da brødrene så at faren elsket ham mer enn alle de andre, 
la de ham for hat og kunne ikke si et vennlig ord til ham. 
   En gang hadde Josef en drøm. Han fortalte den til brødrene sine. Da hatet de ham enda mer. Han 
sa til dem: «Hør hva jeg har drømt! Se, vi var ute på åkeren og bandt kornbånd. Kornbåndet mitt 
reiste seg og ble stående, mens kornbåndene deres samlet seg omkring mitt og bøyde seg for 
det.» Da sa brødrene til ham: «Skal du være konge over oss? Skal du herske over oss?» Så hatet de 
ham enda mer for drømmene hans og for det han sa. (1.Mosebok 37:3-8) 
 
Josef mottok profetier fra Gud gjennom sine drømmer, der han så sine brødre og hele familien som 
en dag skulle bøye seg for ham. Brødrene hans foraktet og misunte Josef over at han hadde et 
favorittstempel i familien og for det faktum at han var bestemt til å herske over dem. Jesus Kristus 
kom til jorden med Guds Ord også, og overbragte budskapet først til sine brødre, israelittene. Han 
proklamerte at Han var den eneste veien til Himmelen. Han tilgav mennesker sin synd. Han uttalte at 
Han og Faderen var ett. Slik som Josef var Jesus den utvalgte, valgt av Gud Faderen. Og hvordan var 
responsen? Johannes evangeliet forklarer hvordan Jesus ble mottatt: Han kom til sitt eget, og hans 
egne tok ikke imot ham. (Johannes 1:11) Jesus ble avvist av israelittenes religiøse lederskap som 
konstant satte spørsmålstegn ved Hans autoritet og forsøkte å undergrave den. De var misunnelige 
på Hans innflytelse og hatet Ham for Hans godhet. 
 

Plottet mot Josef 
 
Snart ble misunnelsen som brødrene til Josef følte, gjort om til raseri. De ble ledet av deres hat mot 
ham og de begynte planleggingen om å drepe ham: 
 
De så ham på lang avstand, og før han kom fram, la de planer om å ta livet av ham. De sa til 
hverandre: «Se, der kommer denne stordrømmeren! Kom, vi dreper ham! Vi kaster ham i en av 
brønnene og sier at et rovdyr har ett ham opp. Så skal vi se hva det blir av drømmene hans.» 
    Men da Ruben hørte det, ville han berge ham fra dem. Han sa: «Vi må ikke slå ham i hjel!» Så sa 
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Ruben til dem: «La det ikke flyte blod! Kast ham ned i denne brønnen her i ørkenen, men legg ikke 
hånd på ham.» Dette sa han for å berge ham fra dem, så han kunne ta ham med tilbake til 
faren. Da Josef kom fram til brødrene sine, rev de av ham den fine kjortelen han hadde på seg. Så 
tok de og kastet ham i brønnen. Den var tom, det fantes ikke vann i den. 
    Så satte de seg for å spise. Da de så opp, fikk de øye på en karavane med ismaelitter som kom fra 
Gilead. Kamelene deres bar gummi, balsam og harpiks som de skulle føre ned til Egypt. Da sa Juda 
til brødrene sine: «Hva har vi igjen for å drepe vår bror og dekke over blodet hans? Kom, så selger 
vi ham til ismaelittene. La oss ikke legge hånd på ham, for han er vår bror, vårt eget kjøtt.» Og 
brødrene hørte på ham. Noen kjøpmenn fra Midjan kom forbi, og de trakk Josef opp av brønnen. 
De solgte Josef for tjue sjekel sølv til ismaelittene. Og de tok ham med til Egypt. (1.Mosebok 37:18-
28) 
 
Akkurat slik Josefs brødre fikk mordtanker som følge av deres raseri mot ham, slik ble også de jødiske 
lederne drevet fram av deres raseri til å konspirere mot Ham og få Ham drept:  
 
Men fariseerne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å legge planer mot Jesus 
for å få tatt livet av ham. (Markus 3:6) 
 
Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men 
han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud. (Johannes 5:18) 
 

 
Både Jesus og Josef ble forrådt for sølvmynter. 

 

Ti av Josefs brødre forrådte ham og solgte ham til slaveri for tjue sølvmynter. Dette var et 
framtidsbilde på at én av Jesu disipler tolv disipler, Judas, forrådte Messias: 
 
Da gikk en av de tolv, han som het Judas Iskariot, til overprestene og sa: «Hva vil dere gi meg for å 
utlevere ham til dere?» De betalte ham tretti sølvpenger. (Matteus 26:14-15) 
 
Judas var villig til å utlevere Jesus til den sikre død for tretti sølvmynter. Og slik Josef ble kastet i 
brønnen, slik ble også Jesus lagt i en grav. Men for begge var ikke «hulen» slutten på historien. 
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Oppreist til ære 
 
Etter å ha blitt solgt som slave blir Josef etter hvert anklaget med falske påstander om seksuelle 
overgrep på Potifars kone. Potifar var sjefen for den egyptiske faraoens livvakt. Jesus ble også utsatt 
for falske anklager av personer som påstod at Han planla å styrte keiseren og ødelegge tempelet. 
Josef ble kastet i fengsel på grunnlag av falske anklager akkurat slik Jesus ble dømt til døden basert 
på falske vitnesbyrd. Interessant nok nevner Bibelen at Jesus også skulle forkynne for de englene som 
var satt i fangenskap i løpet av de tre dagene Han var død: 
 
For Kristus selv led for synder, én gang for alle, den rettferdige for urettferdige, for å føre dere fram 
til Gud. Med kroppen døde han, men ved Ånden ble han gjort levende, og slik gikk han bort og 
forkynte for åndene som var i fangenskap. (1.Peter 3:18-19) 
 

 
Evnen til å tolke drømmer, som Gud hadde gitt Josef,  

gav ham muligheten til å hjelpe farao og til å herske i Egypt.  
 

Det var Josefs evne til å tolke drømmer som gjorde at han ble løslatt fra fengselet og ble gitt 
muligheten til å hjelpe farao med sin vanskelige drøm. Josefs suksess (ved at Gud alltid var med ham) 
førte til at Josef ble Egypts nestkommanderende: 
 
Og farao sa til tjenerne sine: «Finnes det en mann som denne, en som har Guds ånd i seg?» Så sa 
farao til Josef: «Siden Gud har latt deg få vite alt dette, er det ingen så forstandig og vis som du. Du 
skal styre mitt hus, og hele mitt folk skal rette seg etter det du sier. Bare når det gjelder tronen, 
skal jeg være større enn deg.» Og farao sa til Josef: «Se, jeg setter deg over hele Egypt.» 
(1.Mosebok 41:38-41) 
 
Josefs åndelige velsignelse fra Gud utvalgte ham til å få kommandoen over den tidens største 
supermakt, Egypt. Og akkurat slik Gud hadde forutsagt skulle Josefs brødre i sannhet bøye seg for 
ham og opphøye ham. Jesus ble også gjenopprettet etter Sin oppstandelse fra det døde og ble gitt 
Sin rette posisjon som hersker over hele universet: 
 
Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de 
fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg 
har fått all makt i himmelen og på jorden. (Matteus 28,16-18) 
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Ved Sin oppstandelse ble Jesus nå rettmessig gitt all makt over Himmel og jord. Og Han sitter nå ved 
Gud Faders høyre hånd og venter på å få vende tilbake til jorden. Denne gangen vil Han ikke komme 
som en lidende tjener, men som kongenes konge og hersker over alle ting. Slik som brødrene til Josef 
ikke kjente ham igjen, da han ikke lenger gikk i sine barndomsklær, men nå hadde på seg en kongelig 
bekledning, slik vil også Jesus framstå ved slutten av endetiden, med en helt annen framtoning enn 
ved Sitt første komme: 
 
Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, 
for han dømmer og kjemper rettferdig. Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han 
mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. Han er 
kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og 
rent lin, følger ham på hvite hester. (Johannes Åpenbaring 19:11-14) 
 
Jesus kommer tilbake med stor makt, på en slik måte at hele verden vil se det. Ingen tvil om at dette 
vil bli en fantastisk hendelse. 

 
Guds ultimate frelsesplan 
 
Det vakre i beretningen om Josefs liv er at ved sin rolle som hersker over Egypt ble han i stand til å 
redde sine brødre, ja hele familien, fra en katastrofal hungersnød som påvirket hele verden. Josef 
forstod at alt som han hadde gått igjennom i livet – brødrenes forræderi, bli solgt til slaveri, falske 
anklager og fengsel, alt var en del av Guds plan for å gjøre Josef rede til å bli satt i en posisjon der han 
kunne bli den utvalgte lederen som skulle redde den israelske nasjonen. Da Jakob, etter å ha blitt 
gjenforent med sin bortkomne sønn i Egypt døde, trodde Josefs brødre at deres bror nå ville vende 
seg mot dem og drepe dem som hevn. Men Josef hadde helt andre tanker:  
 
Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort 
folk, slik vi ser i dag. (1.Mosebok 50:20) 
 
Jesus visste også fra begynnelsen av Sitt liv her på jorden at Han hadde et oppdrag: å dø for hele 
verdens synd. Jesus visste at dette var eneste måten menneskeheten kunne bli frelst fra sin synd. 
Han visste at Han ville ble forrådt, lide på korset, motta Guds vrede, dø, bli sendt til det åndelige 
fengselet «i jordens indre» og igjen bli reist opp i ære, slik at de som fester sin lit til dette 
soningsverket, og tror på Jesus Kristus, vil leve evig.  
 
I samme stund sa Jesus til flokken: «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som 
om jeg var en røver. Dag etter dag satt jeg og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg 
ikke! Men alt dette er skjedd for at profetenes skrifter skulle oppfylles.» (Matteus 26:55-56) 

 
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene 
kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. (Johannes 12:24) 
 
Jesus visste at Hans død var tidenes største profetiske hendelse – offeret som ville bringe frelse til 
hele verden. Han visste at ved Sin død ville andre kunne leve. Dette hadde vært Guds plan hele veien.  
 

Konklusjon 
 

 
Å studere Skriften gjør at du kommer nærmere Gud. 
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Josefs liv, selv om det ikke var en eksakt kopi av livet til Jesus Kristus, var sant og visst et 
framtidsbilde på både Jesu første og annet komme. Josef, som bare var et menneske, ofret ikke livet 
sitt, men hans lidelse reddet både hans familie og hele nasjonen. Jesus, som var Guds Sønn, gav 
virkelig Sitt liv, slik at hele verden fikk en sjanse til å motta et evig liv. Disse framtidsbildene kan man 
finne gjennom hele Det Gamle Testamentet og de peker på framtidige hendelser. Akkurat slik Josef 
satt på tronen som en hersker over et stort imperie, slik sitter nå Jesus Kristus som hersker over hele 
jorden og Han kommer med sikkerhet enda en gang til jorden. Josefs brødre forventet ikke å se Josef, 
da deres liv var på det vanskeligste. Men han hadde faktisk kommet tilbake, med kraften til å 
bestemme deres skjebne, akkurat som Jesus vil. Å studere Bibelen, får deg nærmere Gud, og gir deg 
en forståelse av at de mange versene og beretningene i Bibelen harmonerer med hverandre. Dette 
vil hjelpe deg å vokse åndelig, og gi deg bekreftelser på at Bibelen virkelig er Guds Ord. 


