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I Bibelen kan vi læse om ti brødre,
som blev rigtig sure på deres
lillebror, Josef, over en kappe, han
havde fået, og som brødrene blev
misundelige over.

En mørk brønd

Gud elsker
os så højt, at
han lod
sin egen
søn dø

Josef blev sendt ud med mad til
sine brødre. Da de så ham med
kappen på, blev de vrede på ham
og besluttede at putte ham ned i en
mørk brønd.
Det syntes hans bror, Ruben, var for
hård en straf, så han overtalte de
andre brødre til at sælge Josef til
nogle købmænd. Tænk, at de kunne
finde på at sælge deres lillebror!
Da de kom hjem, fortalte de faderen, at Josef var blevet dræbt
af en løve. Det må have været en
frygtelig dag.

En slags statsminister

Josef ender i Egypten og mange
år efter bliver han en slags stats-
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minister i landet. En dag rejste
brødrene til Egypten, da der ingen
mad var i deres eget land. Josef tog
imod dem, men brødrene kunne
ikke kende ham. Josef tilgav sine
brødre – også selvom de puttede
ham ned i brønden, solgte ham og
løj om hans død.

En festdag

Josef elskede sine brødre og tilgav
dem alt. Det blev en festdag, da
familien blev genforenet efter de
mange års løgn og uvenskab.

Gud elsker

Gud har lovet os, at han også vil
tilgive os, når vi gør noget forkert.
Gud elsker os så højt, at han lod sin
egen søn dø, for at vi evigt kan blive
Guds børn og tilhøre ham. Gud vil
aldrig putte os ned i mørke huller
eller sælge os, men tilgiver os, fordi
han elsker os.

