
JOSEF OCH HANS BRÖDER 
 
Nu ska du få höra berättelsen om Josef och hans bröder. 
 
Josef kom från en bra familj. Han var älskad av sina föräldrar, han hade många syskon, han 
trodde på Gud. Han hade allt som han behövde och trivdes väldigt bra med livet. Eftersom 
hans mamma inte längre levde så var Josef särskilt viktig för hans far och det gjorde hans 
bröder avundsjuka.  
Josef var en annorlunda kille, han brukade få speciella drömmar. En natt drömde han att 
solen och månen och elva stjärnor bugade sig för honom och när han berättade för sin 
pappa och sina bröder så skrattade de åt honom och sa: Tror du verkligen att vi bröder och 
mamma och pappa skulle buga oss för dig. Aldrig i livet! ” 
Hans bröder började tala bakom hans rygg, de var avundsjuka och försökte hitta ett sätt att 
bli av med honom.  
 
Och en dag när Josefs pappa ber Josef att se efter hur det går för bröderna ute på ängen där 
de vaktade fåren så ser dem sitt tillfälle och de tänker ut en ond plan för att bli av med Josef. 
De planerade att lura sin pappa och säga att ett rovdjur hade dödat Josef. Men i själva verket 
skulle de kasta ner honom i en brunn och lämna honom där för att dö.  
 
Först slet de av Josef den fina rocken han fått av sin pappa och sen blev Josef kastad ner i 
den uttorkade brunnen och bröderna lämnade honom. Men det blev inte riktigt som 
bröderna hade tänkt sig… långt bort ser de några köpmän på väg åt deras håll… 
 
Josef var förtvivlad och ropade på hjälp och när han slutligen får hjälp att komma upp så är 
det inte bara hans bröder som står där utan också några helt främmande människor. Han 
hinner knappt uppfatta vad som händer… och istället för att lämna Josef att dö i brunnen så 
säljer de honom som slav till köpmännen som är på väg till Egypten. 
 
När Josef kommer till Egypten är han hungrig, trött och faktiskt lite rädd. Han känner ingen. 
Men en man som hette Potifar köpte Josef och han fick bli tjänare i hans hus. Potifar tyckte 
om honom och Josef började trivas även om han saknade sin pappa. 
Men en dag vill Potifars fru krama honom, men Josef vill inte. ”Du är inte min fru säger 
Josef” då drog hon i hans mantel började skrika på hjälp och Josef blir falskt anklagad och 
kastad i fängelse. 
 
Det är svårt för Josef i fängelset men han börjar till slut få några vänner. En natt hade två av 
de andra fångarna haft varsin märklig dröm. De berättade om drömmarna för Josef och Gud 
visade honom drömmarnas betydelse och det blev som Josef hade sagt.  
En tid efter får också Farao en dröm och frågarom någon kan ge honom betydelsen. Då kallar 
man på Josef för att tyda drömmen. Gud visar  Josef vad drömmen betyder och han svarar 



Faraos: ”Drömmen visar att det ska komma 7 goda år över Egypten och sedan ska det 
komma 7 svåra år.”Josef säger till Farao att han måste hitta en vis man som kan fylla 
förråden under de goda åren så att det finns mat när de svåra tiderna kommer.  
Farao svarar Josef: ”Det finns ingen som är visare än du Josef, kan du bli den mannen som 
ser till att vi har vad vi behöver under de svåra åren?” 
 
Gud var på Josefs sida och tog hand om honom. Josef fick respekt av alla han mötte och till 
slut blev han en av Faraos mäktigaste män. Äntligen börjar det vända för Josef. 
 
Det var nog inte helt enkelt för Josef, även om han inte längre satt i fängelse så saknade han 
sin pappa och sin familj. Det hade gått många år och visste inte ens om de levde, skulle han 
få träffa dem igen? Kanske undrade han hur det skulle gå till och vad de skulle säga… 
Josefs bröder tänkte nog på Josef varje dag sen de kastade honom i brunnen och sålde 
honom. De hade sett hur ledsen deras pappas blev och ångrade sig säkert. 
 
Efter en tid blir tog maten slut i land som Josefs familj bodde i precis som Faraos dröm hade 
sagt. Bara Egypten hade förberett sig och sparat mat inför de svåra åren som skulle komma, 
så reste Josefs bröder till Egypten för att köpa säd. 
 
Någon ropade på Josef och sa: 
”Några män har kommit från Kaanans land för att köpa säd.” Josef pekar att han ska visa 
dem in, männen bugar sig för Josef och så fort de tittar upp på honom så känner han igen 
dem.  
Hans hjärta bankar hårt och han tittar på sina bröder som står framför honom. Han får hejda 
sig från att springa fram och krama dem och istället talar han till dem med skarp röst. 
Han frågar om deras yngsta bror, Josefs älskade lillebror som han inte sett på så många år. 
Han frågar om dras far lever och hur han mår. 
Eftersom bröderna inte ser att det är Josef så svarar de snällt och lydigt på hans frågor men 
undrar varför han frågar om deras pappa och lillebror. 
Josef får kämpa med gråten, han vänder sig bort flera gånger för att de inte ska se tårarna. 
Tiden går och trots att Josef frågat ut bröderna flera gånger så förstår de fortfarande inte 
vem han är. Men då kan Josef inte hålla sig längre, han gråter högt och säger: "Det är jag, 
Josef. Lever pappa fortfarande" Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de. 
"Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte ledsna Gud skickade mig hit för 
att jag skulle kunna rädda liv. Gud sände mig hit före er, för att ni skulle få bli kvar på jorden 
och för att han skulle hålla er vid liv, till en stor räddning. Jag har förlåtit er och jag har väntat 
på den här dagen. 
Josef kastar sig om halsen på sina bröder och de återförenas i tårar.  
 
En tid efter flyttar Josefs pappa, bröder och hela familjen till Egypten. De återförenas och de 
fick se att Gud var med dem. 



Tänk att Gud kunde förändra Josefs sorgliga historia och ge den ett lyckligt slut. Gud hade en 
plan för Josefs liv och han fick komma med räddning till ett helt folk. Varför kunde Gud hela 
Josefs familj? Jo för att det fanns förlåtelse. Josef förlät sina bröder, för att de hade slängt 
honom i brunnen och sålt honom som slav.  
Vi måste alltid förlåta de som sårat oss och gjort oss ledsna och när vi förlåter så kommer 
Gud också att förlåta oss våra synder. 
 
Nu ska vi be och du kan be efter mig: 
Tack Jesus  
Att du har förlåtit mig mina synder 
Så att jag ska kunna förlåta den som sårat mig. 
Kom med helande till min familj 
Och hjälp mig att ha ett mjukt hjärta 
Jag vill leva i din vilja 
AMEN 


