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”Derfor hedder den Babel, for dér forvirrede Herren sproget på 
hele jorden, og derfra spredte Herren menneskene ud over hele 
jorden“ (1 Mos 11,9).

Efter syndfloden flytter den bibelske beretning fokus bort fra en 
enkelt person, Noa, til hans tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Den 
specielle omtale af Kam som far til Kana’an (1 Mos 9,18; 10,6. 15) 
introducerer tanken om Kana’an, Det Lovede Land (1 Mos 12,5), og 
en forventning om Abraham, hvis velsignelse skulle nå alle folke-
slag (1 Mos 12,3).

Men slægtslinjen brydes af Babelstårnet (1 Mos 11,1-9). Igen bliver 
Guds plan for menneskene ødelagt. Det, der var tænkt som en 
velsignelse, alle folkeslagenes fødsel, bliver en ny anledning for 
endnu en forbandelse. Folkene forener sig i et forsøg på at tage 
Guds plads. Gud svarer med en dom over dem, og gennem den 
forvirring, der følger, bliver folkene spredt ud over hele jorden  
(1 Mos 11,8), hvorved de opfylder Guds oprindelige plan om at  
”opfylde jorden“ (1 Mos 9,1).

På trods af menneskenes ondskab vender Gud i sidste ende det 
onde til noget godt. Han har som altid det sidste ord. Forbandel-
sen over Kam i hans fars telt (1 Mos 9,21-22) og forbandelsen over 
de forvirrede folkeslag ved Babelstårnet (1 Mos 11,9) vil til sidst 
blive vendt til en velsignelse for folkene.

· 1 Mos 9,18-11,9
· Luk 10,1
· Matt 1,1-17
· Luk 1,26-33
· Sl 139,7-12
· 1 Mos 1,28
· 1 Mos 9,1
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SØNDAG

 1 Mos 9,18-27

 

Til eftertanke

24. APRIL 2022

KAMS FORBANDELSE

Hvad er budskabet i denne mærkelige beretning?

Noas handling i sin vingård minder om Adam i Edens have. De to 
beretninger har mange fælles træk: spisning af frugten, som re-
sulterer i nøgenhed. Dernæst en tildækning, en forbandelse og en 
velsignelse. Noa forbindes igen med sin forfader Adams rødder og 
fortsætter desværre den forfejlede historie.
At lade frugt gære var ikke en del af Guds oprindelige skaberværk. 
Noa drak sig beruset, mistede selvkontrollen og blottede sig. At 
Kam ”så“ sin far nøgen, hentyder til Eva, som også ”så“ det for-
budte træ (1 Mos 3,6). Parallellen antyder, at Kam ikke tilfældigt 
eller hemmeligt eller så sin far nøgen. Han gik omkring og talte om 
det uden at hjælpe sin far i hans problematiske situation. Brødre-
nes øjeblikkelige reaktion, hvor de tildækker deres far, står i skarp 
kontrast til Kam, som havde efterladt ham nøgen. Dette indebæ-
rer en ubetinget fordømmelse af Kams handling.

Hvad der står på spil i denne beretning er først og fremmest 
respekt for ens forældre. At undlade af ære sine forældre, som 
repræsenterer ens fortid, vil få følger for ens fremtid (2 Mos 20,12; 
sml. Ef 6,2). Derfor følger der en forbandelse, som vil få indfly-
delse på Kams og hans søn Kana’ans fremtid.

Det er selvfølgelig en stor teologisk fejl og en moralsk forbry-
delse at bruge denne tekst til at retfærdiggøre racistiske teorier. 
Profetien handler ikke om racer, men gælder Kana’an, Kams søn, 
og hans efterkommere. Den bibelske forfatter har nemlig nogle af 
kana’anæernes fordærvede skikke i tanker (1 Mos 19,5-7.31-35).

I tillæg indeholder forbandelsen et løfte om velsignelse, idet 
der spilles på navnet ”Kana’an“, som er afledt af udsagnsordet 
kana’, som betyder at ”undertrykke“. Det er ved at undertrykke Ka-
na’an, at Guds folk, Sems efterkommere, kommer ind i Det Lovede 
Land og baner vej for Messias’ komme. Han vil ”skaffe Jafet plads, 
så han kan bo i Sems telte“ (1 Mos 9,27). Dette er en profetisk 
hentydning til udvidelsen af Guds pagt, så den omfatter alle folk, 
som vil tage imod Israels budskab om frelse til verden (Dan 9,27; 
Es 66,18-20; Rom 11,25). Kams forbandelse vil faktisk blive en vel-
signelse for alle folk, også de af Kams og Kana’ans efterkommere, 
som tager imod den frelse, Herren tilbyder.

Noa, syndflodsberetningens helt, drak sig fuld! Hvad fortæller 
denne beretning om menneskers fejlbarlighed og vores behov 
for Guds nåde hvert eneste øjeblik hele livet igennem?
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 1 Mos 10
 Luk 3,23-38

Til eftertanke

25. APRIL 2022

FØRSTE MOSEBOGS SLÆGTSTAVLE

Den kronologiske information om Noas alder får os til at indse, at 
Noa er et forbindelsesled mellem civilisationerne før og efter synd-
floden. De sidste to vers i den foregående beretning (1 Mos 9,28-29) 
fører os tilbage til det sidste led i Adams slægtstavle (1 Mos 5,32). 
Adam døde, da Noas far Lemek var 56 år, så Noa har helt sikkert 
hørt historier om Adam, som han kan have givet videre til sine  
efterkommere både før og efter syndfloden.

Hvilken hensigt har denne slægtstavle i Bibelen? 

De bibelske slægtstavler har tre funktioner. De understreger for 
det første de bibelske begivenheders historiske natur. Disse begi-
venheder er knyttet til virkelige mennesker, som levede og døde, 
og hvis dage er nøjagtigt talte. For det andet viser de kontinuiteten 
fra forfatterens fortid til hans nutid, og etablerer en klar forbin-
delse mellem fortid og nutid. For det tredje minder de os om 
menneskenes skrøbelighed og om de tragiske følger af syndens 
forbandelse og de dødelige følger for alle de generationer, der er 
fulgt efter.

Når man tæller efter, finder man, at kapitlet nævner 70 folke-
slag. Det peger frem til de 70 medlemmer af Jakobs familie (1 Mos 
46,27) og de 70 ældste i Israel i ørkenen (2 Mos 24,9). Forbindelsen 
mellem de 70 folkeslag og de 70 ældste giver os en ide om Israels 
opgave til folkeslagene: ”Da den Højeste fordelte folkene, da han 
skilte menneskene fra hinanden, fastsatte han folkenes områder 
efter tallet på gudssønnerne [Israels sønner]“ (5 Mos 32,8). På 
samme måde sendte Jesus 70 disciple ud for at bringe evangeliet 
til folkene (Luk 10,1).

Slægtstavlerne viser os den direkte forbindelse mellem Adam 
og patriarkerne. De er alle historiske personer, altså virkelige men-
nesker, lige fra Adam og fremefter. Slægtstavlerne hjælper os også 
til at forstå, at patriarkerne havde direkte adgang til vidner, som 
havde personlige minder fra disse ældgamle begivenheder.

Læs Matt 1,1-17. Hvad siger det om, hvor historiske alle disse 
personer var? Hvorfor er det vigtigt for vores tro at vide og tro, 
at de var virkelige mennesker?
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 1 Mos 11,1-4

Til eftertanke

26. APRIL 2022

ÉT SPROG

Hvorfor var folkene fra ”hele jorden“ så ivrige efter at opnå  
enhed?

Udtrykket ”hele jorden“ henviser til en lille gruppe mennesker, 
nemlig dem, som var i live efter syndfloden. Formålet med denne 
samling er tydeligt tilkendegivet: de ønskede at bygge et tårn, som 
nåede op til himlen (1 Mos 11,4). Deres egentlige hensigt var faktisk 
at tage Guds, Skaberens egen plads. Det er vigtigt at bemærke, at 
beskrivelsen af folkets intentioner og handlinger er en genklang af 
Guds intentioner og handlinger i skabelsesberetningen: ”de sagde“ 
(1 Mos 11,3-4; sml. 1 Mos 1,6.9.14. etc.); ”lad os“ skabe/bygge/lave  
(1 Mos 11,3-4; sml. 1 Mos 1,26). Deres intention er tydeligt frem-
sagt: ”Lad os … skabe os et navn“ (1 Mos 11,4). Dette er et udtryk, 
som ellers udelukkende bruges om Gud (Es 63,12.14).

Kort sagt havde de, som byggede Babelstårnet, den forkerte 
ambition, at de kunne erstatte Gud, Skaberen. Og vi ved, hvem der 
inspirerede dem til det. Se Es 14,14. Mindet om syndfloden har gi-
vetvis spillet en rolle i deres projekt. De byggede et højt tårn for at 
overleve en anden oversvømmelse, hvis der skulle komme sådan 
en på trods af Guds løfte. Mindet om syndfloden er blevet gemt 
i babylonisk tradition, dog i en forvrænget udgave, i forbindelse 
med opførelsen af byen Babel (Babylon). Deres stræben efter at 
nå himlen og tilrane sig Guds plads vil komme til at kendetegne 
Babylons indstilling.

Dette er grunden til, at beretningen om Babelstårnet er et så 
vigtigt tema også i Daniels Bog. Henvisningen til Sinear, som ind-
leder beretningen om Babelstårnet (1 Mos 11,2), dukker op igen 
i begyndelsen af Daniels Bog for at vise, hvortil Nebukadnesar 
havde bragt karrene fra templet i Jerusalem (Dan 1,2). Blandt 
mange andre passager i bogen illustreres Babylons indstilling af 
episoden, hvor Nebukadnesar rejser en statue af guld, sandsynlig-
vis på det samme sted og på den samme slette som Babelstårnet. 
I sine syner om endetiden ser Daniel det samme forløb, hvor jor-
dens folkeslag samles for at opnå enhed imod Gud (Dan 2,43; Dan 
11,43-45; sml. Åb 16,15-16). Men deres forsøg lykkes ikke, ligesom 
det heller ikke lykkedes med Babelstårnet.

En berømt fransk forfatter i sidste århundrede sagde, at den 
store hensigt med menneskeheden var at forsøge ”at være 
Gud“. Hvad er der med os, lige fra Eva i Edens have (1 Mos 3,5), 
som får os til at falde for denne fristelse?

TIRSDAG
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Sl 139,7-12

 

 Luk 1,26-33

Til eftertanke

27. APRIL 2022

”LAD OS STIGE DERNED“

Hvorfor kom Gud ned til jorden i denne situation? Hvad skete 
der, som udløste denne reaktion fra Guds side?

Det er ironisk, at selv om menneskene forsøgte at nå op, var Gud 
nødt til at komme ned til dem. At Gud stiger ned, bekræfter hans 
overherredømme. Gud vil altid være uden for menneskenes ræk-
kevidde. Enhver menneskelig anstrengelse for at nå op til ham og 
møde ham i himlen er forgæves og latterlig. Derfor var Jesus nødt 
til at komme ned til os for at frelse os. Der var ingen anden måde, 
hvorpå det kunne ske.

Den store ironi i beretningen om Babelstårnet ser vi i Guds 
udtalelse: ”for at se byen og tårnet“ (1 Mos 11,5). Gud havde ikke 
brug for at komme ned for at se (sl. 139,7-12; sml. Sl 2,4), men han 
gjorde det alligevel. Kendsgerningen understreger Guds engage-
ment med menneskene.

Hvad fortæller dette om, at Gud kom ned til os?

At Gud kom ned minder os også om princippet om retfærdiggø-
relse af tro og om, hvordan Guds nåde bliver os til del. Uanset 
hvad vi måtte udrette for Gud, er det stadig nødvendigt for ham at 
komme ned for at møde os. Det er ikke, hvad vi gør for Gud, som 
kan bringe os op til ham og give frelse. Faktisk taler teksten i Første 
Mosebog to gange om, at Gud tager ”ned“. Det giver det indtryk, at 
Gud var meget intereseret i, hvad der foregik her på jorden.

Ifølge teksten ønskede Gud at gøre en ende på deres dybtgå-
ende enhed, som i deres syndige tilstand kun kunne føre til mere 
og mere ondskab. Derfor valgte han at forvirre deres sprog, og det 
ville gøre en ende på deres forenede planer.

”Babelstårnets bygmestres planer endte i skam og nederlag. 
Mindesmærket over deres stolthed blev til et mindesmærke over 
deres tåbelighed. Og alligevel følger menneskene altid samme 
kurs – de stoler på sig selv og forkaster Guds lov. Det er det princip, 
Satan prøvede at gennemføre i Himmelen, og som ledede Kain, da 
han bragte sit offer“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 60).

Hvordan kan vi i beretningen om Babelstårnet se endnu et ek-
sempel på menneskeligt overmod, og hvordan det i sidste ende 
ikke kan lykkes? Hvilke personlige lærdomme kan vi finde i be-
retningen?

ONSDAG
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 1 Mos 11,8-9
1 Mos 9,1

 

Til eftertanke

28. APRIL 2022

DE LANDFLYGTIGES FRELSE

Sammenlign teksterne med 1 Mos 1,28. På hvilken måde er 
Guds spredning frelsende?

Guds hensigt og velsignelse til menneskene var, at de skulle blive 
”talrige, og opfylde jorden“ (1 Mos 9,1; sml. 1 Mos 1,28). Men imod 
Guds plan foretrak Babels bygmestre at holde sammen som ét 
folk. En af grundene, de gav for at bygge byen, var at de ikke skulle 
”blive spredt ud over hele jorden“ (1 Mos 11,4). De nægtede at 
flytte andre steder hen og troede måske, at de ville blive mægti-
gere ved at være sammen end ved at blive adskilt og spredt. Og på 
en måde havde de ret.

Men desværre ønskede de at bruge deres forenede magt til 
ondt, ikke til det gode. De ønskede at skabe sig et navn. Det er et 
stærkt udtryk for deres egen arrogance og stolthed. Og når men-
nesker i åben trods mod Gud ønsker at skabe sig et navn, kan vi 
være sikre på, at det aldrig ender godt.

Som en dom over deres direkte opsætsighed spredte Gud dem 
derfor ”ud over jorden“ (1 Mos 11,9), lige netop det, de ikke øn-
skede skulle ske.

Det er interessant, at navnet Babel, som betyder ”Guds dør“, er 
beslægtet med balal, som betyder ”at forvirre“ (1 Mos 11,9). Fordi 
de ønskede at nå Guds ”dør“, fordi de så sig selv som Gud, endte 
de forvirrede og meget mindre magtfulde end før.

”Menneskene i Babel havde besluttet at oprette en regering 
uafhængigt af Gud. Der var imidlertid nogle iblandt dem, der fryg-
tede Herren, men som var blevet ført bag lyset af de ugudeliges 
påstande og draget med ind i deres planer. For disse trofastes 
skyld udsatte Herren sine straffedomme og gav folket tid til at 
vise deres sande karakter. Mens den udvikledes, arbejdede Guds 
sønner på at få dem til at opgive deres forehavende; men folket 
var fuldstændig enige om at gennemføre deres formastelige fore-
tagende. Hvis de havde fået lov til at fortsætte uhindret, ville de 
have demoraliseret verden, mens den endnu var i sin barndom. 
Forbundet var grundlagt på oprør. Det var et rige, der var oprettet 
med selvophøjelse for øje, og hvor Gud ikke skulle have nogen 
medbestemmelsesret eller ære“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, 
s. 60).

Hvorfor må vi være forsigtige med at forsøge at ”skabe os et 
navn“?

TORSDAG
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TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Patriarker og Profeter, ”Babelstårnet“, s. 58-61.

”Her ville de bygge en by med et tårn af en så kolossal højde, at 
det blev verdens vidunder. Alt dette blev planlagt for at forhindre 
folket i at spredes i kolonier. Gud havde befalet, at menneskene 
skulle sprede sig over hele verden, opfylde og underlægge sig den; 
men disse Babelbyggere besluttede at bevare deres samfund for-
enet i én gruppe og at grundlægge et kongedømme, som til sidst 
skulle omfatte hele jorden. Således ville deres by blive hovedsta-
den i et verdensomspændende rige. Dets herlighed ville tiltvinge 
sig hele verdens beundring og hyldest og gøre dets grundlæggere 
berømte. Det mægtige tårn, der skulle nå til himmelen, var tænkt 
som et monument over dets bygmestres magt og visdom, og det 
skulle forevige deres ry til fjerne slægter.

Beboerne på Sinearsletten troede ikke på Guds løfte om, at 
han ikke ville bringe en vandflod over jorden mere. Mange af 
dem benægtede Guds eksistens og tilskrev syndfloden naturlige 
årsager. Andre troede på, at der eksisterede et almægtigt væsen, 
og at han havde tilintetgjort den verden, der var før syndfloden, 
og ligesom Kain gjorde de oprør imod ham. Et af deres mål med 
bygningen af tårnet var at sikre sig i tilfælde af en ny syndflod. Ved 
at gøre bygningen meget højere, end flodens vand var nået, mente 
de, at de kunne komme uden for enhver fare. Og når de nåede 
op til skyerne, håbede de at finde årsagen til syndfloden. Hele 
foretagendet havde til hensigt at ophøje menneskenes stolthed 
yderligere og vende fremtidige slægters sind bort fra Gud og lede 
til afgudsdyrkelse“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 59).

1. Hvilke eksempler kan vi finde fra historien eller nutiden på 
de problemer, der kan opstå, fordi nogen ønsker at skabe sig 
et navn?

2. Hvordan kan vi som en kirke undgå at bygge vores eget  
Babelstårn – bevidst eller ubevidst? 

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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