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”I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, 
som han skulle få i eje, og han drog af sted uden at vide, hvor 
han kom hen“ (Hebr 11,8).

Vi er nu nået til midten af Første Mosebog. Denne centrale del (1 
Mos 12-22) dækker Abrahams rejse fra Guds første kald, lek leka, 
”Gå!“ (1 Mos 12,1), som leder Abraham til at forlade sin fortid, og 
frem til Guds andet kald, lek leka, ”Gå!“ (1 Mos 22,2), som leder 
Abraham til at forlade sin fremtid (som den ville eksistere gennem 
hans søn). Resultatet er, at Abraham hele tiden er på rejse, hele 
tiden en udlænding. Derfor er han også omtalt som en ”fremmed“ 
(1 Mos 17,8).

I sin nomadetilværelse befinder Abraham sig i et tomrum: uden 
sin fortid, som han har mistet, og uden sin fremtid, som han ikke 
kan se. Mellem disse to kald, som danner rammen om Abrahams 
trosvandring, hører han Guds stemme, som beroliger ham: ”Frygt 
ikke“ (1 Mos 15,1). Disse to ord fra Gud markerer de tre dele af 
Abrahams rejse, som vi skal studere i lektierne 6-8.

Abraham er et eksempel på tro (1 Mos 15,6) og huskes i de hebra-
iske skrifter som troens mand (Neh 9,7-8). I Det Nye Testamente 
er Abraham en af de mest omtalte personer fra Det Gamle Testa-
mente, og i denne uge skal vi begynde at se hvorfor.

· 1 Mos 12
· Es 48,20
· Es 36,6.9
· Jer 2,18
· 1 Mos 13
· 1 Mos 14
· Hebr 7,1-10
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 1 Mos 12,1-9

 

Til eftertanke

1. MAJ 2022

ABRAHAMS AFREJSE

Hvorfor kaldte Gud Abram til at forlade sit land og sit folk?  
Hvordan var Abrams reaktion?

Sidste gang Gud som omtalt i Skriften havde talt til et menneske, 
var det til Noa for efter syndfloden at forsikre Noa om, at Gud 
ville oprette en pagt med alle levende væsener (1 Mos 9,15-17), 
og at der aldrig igen ville komme en verdensomspændende over-
svømmelse. Guds nye ord, denne gang til Abram, forbindes igen til 
dette løfte: gennem Abram skal alle jordens slægter velsignes.

Opfyldelsen af profetien begynder med, at Abraham forlader 
fortiden. Abram forlod alt det, han kendte, sit land, sin familie og 
til og med en del af sig selv. Det var en intens rejse. Det ser vi i gen-
tagelsen af nøgleordet ”gå“ (på dansk: ”drag“), som benyttes syv 
gange i denne sammenhæng. Først skulle Abram forlade sit land, 
”Ur i Kaldæa“, som lå i Babylonien (1 Mos 11,31; Es 13,19). Kaldet til 
at ”drage ud af Babylon“ har en lang historie hos de bibelske pro-
feter (Es 48,20; Åb 18,4).

Abrams afrejse gælder også hans familie. Abram må forlade sin 
arv og meget af det, han havde lært og tilegnet sig gennem arv, 
uddannelse og indflydelse. Men Guds kald til at gå indbefatter 
endnu mere. Den bogstavelige oversættelse af det hebraiske ud-
tryk lek leka, ”Gå!“ betyder ”gå selv“ eller ”gå for dig selv“. På dansk 
er dette udtryk oversat med flere led: ”forlad … og drag!“ Abrams 
afrejse fra Babylon indbefatter mere end hans omgivelser eller 
endog hans familie. Det hebraiske udtryk antyder en understreg-
ning af ham selv. Abram skal forlade sig selv, skal fjerne den del af 
sig selv, som indeholder hans babyloniske fortid.

Abraham opgiver sin tilværelse i Babylon for at nå ”et land“, 
som Gud vil vise ham. Samme sprogbrug anvendes igen i forbin-
delse med ofringen af Isak (1 Mos 22,2), for at henvise til Morija 
bjerg, hvor Isak skal ofres, og hvor templet i Jerusalem senere vil 
blive bygget (2 Krøn 3,1). Guds løfte handler ikke kun om et fysisk 
hjemland, men om verdens frelse. Denne tanke bliver bekræftet i 
Guds løfte om, at alle jordens slægter skal velsignes (1 Mos 12,2-
3). Udsagnsordet barak, ”velsigne“, forekommer fem gange i dette 
afsnit. Denne universelle velsignelse skal ske gennem Abrams ”af-
kom“ (1 Mos 22,18; 1 Mos 26,4; 1 Mos 28,14) og bliver i sidste ende 
opfyldt i Jesus Kristus (ApG 3,25).

Er der noget, Gud beder dig om at opgive? Har du fået et kald fra 
Gud, som kræver, at der er noget, du giver slip på?



48

MANDAG

1 Mos 12,10-20

 

Til eftertanke

2. MAJ 2022

EGYPTENS FRISTELSER

Hvorfor forlod Abram Det Lovede Land for at drage til Egypten? 
Hvordan opførte Farao sig sammenlignet med Abram?

Det er lidt ironisk, at Abram, som netop er ankommet til Det Lo-
vede Land, nu beslutter sig for at forlade det og drage til Egypten, 
fordi ”der blev hungersnød i landet“ (1 Mos 12,10). Der findes gode 
beviser i gamle egyptiske tekster for, at folk fra Kana’an kom til 
Egypten i tider med hungersnød. I egypteren Merikares undervis-
ning, en tekst, som blev samlet under Det Mellemste Rige (2060-
1700), er de mennesker, der kom fra Kana’an, identificeret som 
”elendige asiater“ (aamu), og denne asiat er beskrevet som ”stak-
kels … han mangler vand … han bor ikke på et enkelt sted, mad 
styrer hans ben“ (Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, 
Volume I: The Old and Middle Kingdoms, s. 103-104).

Egypten var en fristelse, som ofte var et problem for israelit-
terne i oldtiden (4 Mos 14,3; Jer 2,18). Derfor blev Egypten et sym-
bol på, at mennesker stolede på mennesker i stedet for på Gud (2 
Kong 18,21; Es 36,6.9). I Egypten, hvor man dagligt kunne se vand, 
var tro ikke nødvendig, for jordens løfte om afgrøde var umiddel-
bart synlig. Sammenlignet med hungersnødens land lød Egypten 
som et godt sted at opholde sig på trods af, hvad Gud havde sagt.

Den Abram, som nu forlader Kana’an, står i stærk kontrast til 
den Abram, som forlod Ur. Da han forlod Ur, beskrives han som 
en troens mand, der handlede på Guds kald. Nu forlader han Det 
Lovede Land på eget initiativ, beregnende, manipulerende og som 
en uetisk politiker, der stoler på sig selv.

”Under sit ophold i Egypten viste Abraham, at han ikke var fri 
for menneskelig svaghed og ufuldkommenhed. Ved at skjule, at 
Sara var hans hustru, viste han, at han ikke stolede på Guds om-
sorg. Han viste mangel på den ophøjede tro og det mod, som hans 
liv ellers frembød så mange smukke eksempler på“ (Ellen White, 
Patriarker og Profeter, s. 64).

Selv en stor Guds mand kan begå fejl, og han bliver ikke forladt 
af Gud. Når Det Nye Testamente taler om Abraham som et eksem-
pel på frelse af nåde, betyder det lige netop det: nåde. For hvis det 
ikke var af nåde, ville Abraham, ligesom os, ikke have noget håb.

Hvordan viser denne beretning, hvor let det er for selv trofaste 
kristne at forlade den rette vej? Hvorfor er ulydighed aldrig et 
godt valg?
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 1 Mos 13,1-18

Til eftertanke

3. MAJ 2022

ABRAM OG LOT

Hvad fortæller denne beretning om Abrams og Lots personlig- 
heder og deres karakterstyrke?

Abram vender tilbage til, hvor han var før, som om rejsen til Egypten 
kun var en uheldig omvej. Guds historie med Abram begynder igen, 
hvor den var standset efter hans første tur til Det Lovede Land. 
Abrams første opholdssted er Betel (1 Mos 13,3), ligesom det var 
under hans første tur til landet (1 Mos 12,3-6). Abram har angret og 
er sig selv igen: han er Abram, troens mand.

Abrams forbindelse med Gud ses allerede i hans forhold til 
andre, nemlig på den måde, han løser problemet med sin nevø Lot 
med hensyn til fordelingen af landet. Det er Abram selv, der fore-
slår en fredelig løsning og lader Lot vælge først (1 Mos 13,9-10). Det 
var både generøst og venligt og viser, hvilken slags person Abram 
var.

Det faktum, at Lot valgte den nemmeste og bedste del for sig 
selv, den vandrige Jordandal (1 Mos 13,10-11), uden at bekymre sig 
om sine fremtidige naboers ondskab (1 Mos 13,13), siger noget om 
hans grådighed og karakter. 

Abrams valg var derimod baseret på tro. Abram valgte ikke  
landet, men det blev givet til ham af Guds nåde. I modsætning til 
Lot så Abram først på landet, da Gud opfordrede ham til det (1 Mos 
13,14). Først da Abram var skilt fra Lot, talte Gud igen til ham (1 Mos 
13,14). Dette er faktisk den første omtale af, at Gud talte til Abram 
efter kaldet om at forlade Ur. ”Efter at Lot og Abram var gået hver 
til sit, sagde Herren til Abram: ‘Se ud over landet, derfra hvor du 
står, mod nord og syd, mod øst og vest. Hele det land, du ser, vil 
jeg give dig og dine efterkommere for evigt’“ (1 Mos 13,14-15). Der-
efter inviterede Gud Abram til at ”drage omkring“ i landet som en 
overtagelseshandling. ”Drag nu omkring i landet, så langt og bredt 
det er, for jeg giver det til dig“ (1 Mos 13,17).

Men Herren gør det meget klart, at han, Gud, giver det til 
Abram. Det er en gave, en nådens gave, som Abram skal modtage i 
tro, en tro, der fører til lydighed. Det er alene Guds gerning, der vil 
få alt det til at ske, som han her lover Abram (se 1 Mos 13,14-17).

Hvordan kan vi lære at være venlige og gavmilde mod andre, selv 
om de ikke er sådan mod os?

TIRSDAG
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 1 Mos 14,1-17

 

Til eftertanke

4. MAJ 2022

BABEL-KOALITIONEN

Hvilken betydning har det, at denne krig finder sted lige efter, 
at Det Lovede Land var blevet givet til Abram? Hvad lærer denne 
historie os om Abram?

Dette er den første krig, der omtales i Bibelen. En koalition af fire 
hære fra Mesopotamien og Persien mod en anden koalition af fem 
kana’anæiske hære, deriblandt Sodomas og Gomorras konger, 
tyder på, at det var en stor konflikt. Baggrunden var, at de ka-
na’anæiske folk havde gjort oprør mod de babyloniske overherrer. 
Selv om beretningen omtaler en specifik historisk konflikt, giver 
timingen af denne ”globale“ krig, begivenheden en særlig åndelig 
betydning.

At så mange folkegrupper fra landet Kana’an var involveret an-
tyder, at striden drejede sig om herredømmet over landet. Det er 
ironisk, at Abrams lejr, som har haft stor interesse for sagen, fordi 
han var den eneste sande ejer af landet, som den eneste magt i 
hvert fald i begyndelsen, forbliver uden for konflikten.

Begrundelsen for Abrams neutralitet er, at for Abram var Det 
Lovede Land ikke opnået gennem krigsmagt eller kloge politiske 
strategier. Abrams rige var en gave fra Gud. Den eneste grund til, 
at Abram blander sig, er hans nevø Lots skæbne, for han var ble-
vet taget til fange under stridighederne (1 Mos 14,12-13).

”Abraham, der boede i fred ved Mamres lund, hørte af en af 
flygtningene beretningen om slaget og den ulykke, der var over-
gået hans nevø. Han havde ikke næret uvenlige tanker på grund 
af Lots utaknemmelighed. Al hans kærlighed til ham blev vakt, og 
han besluttede at redde ham. Først af alt søgte Abraham vejled-
ning hos Gud og forberedte sig derefter til krig“ (Ellen White, Patri-
arker og Profeter, s. 67).

Men Abram konfronterer ikke hele koalitionen. I hvad der må 
have været en hurtig og natlig kommando-operation angreb han 
kun den lejr, hvor Lot blev holdt som fange. Lot blev reddet og 
sammen med ham Sodomas konge. Abraham, Guds trofaste tje-
ner, udviste stort mod og tapperhed. Hans indflydelse i området 
voksede utvivlsomt, fordi folk så, hvordan han var, og lærte mere 
om den Gud, han tjente.

Hvilken indflydelse har vores handlinger på andre? Hvilket  
budskab sender vi om vores tro gennem det, vi gør?

ONSDAG
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1 Mos 14,18-24
Hebr 7,1-10

 

Til eftertanke

5. MAJ 2022

TIENDE TIL MELKISEDEK

Hvem var Melkisedek? Hvorfor gav Abraham tiende til denne 
præst, som synes at dukke op ud af det blå?

Den pludselige opdukken af den mystiske Mekisedek er ikke mal-
placeret. Efter at Abram er blevet takket af de kana’anæiske kon-
ger, takker han nu denne præst. Hans taknemmelighed vises ved, 
at han giver ham tiende.

Melkisedek kom fra byen Salem, som betyder ”fred“. Det er et 
meget passende navn efter krigens uro. Ordet tsedek, som indgår 
som en del i navnet Melkisedek og betyder ”retfærdighed“, står i 
kontrast til Sodomas konges navn Bera (”i ondskab“) og Gomorras 
konge Birsha (”i ondskabsfuldhed“). Disse navne var sandsynligvis 
tilnavne for det, de repræsenterede (1 Mos 14,2).

Melkisedek dukker op efter skiftet fra den vold og ondskab, som 
de kana’anæiske konger repræsenterede. Dette afsnit indeholder 
også den første bibelske henvisning til ordet ”præst“ (1 Mos 14,18).  
Forbindelsen mellem Melkisedek og ”Gud den Højeste“ (1 Mos 
14,18), som Abram kalder sin egen Gud (1 Mos 14,22), viser ty-
deligt, at Abram opfattede ham som præst for den Gud, Abram 
tjente. Men Melkisedek må ikke identificeres som Kristus. Han var 
Guds repræsentant blandt menneskene på den tid.

Melkisedek gør praktisk tjeneste som en præst. Han serverer 
”brød og vin“, hvilket ofte indebærer brugen af friskpresset drues-
aft (5 Mos 7,13; 2 Krøn 31,5), og genfindes i forbindelse med at give 
tiende (5 Mos 14,23). Og i tillæg velsigner Melkisedek Abram (1 
Mos 14,19).

”Og Abram gav ham tiende af det alt sammen“ (1 Mos 14,20) 
som et svar til Gud, ”skaberen af himmel og jord“ (1 Mos 14,19). 
Denne titel hentyder til introduktionen i skabelsesberetningen 
(1 Mos 1,1), hvor udtrykket ”himmel og jord“ betyder helhed eller 
”alt“. Tienden opfattes som et udtryk for taknemmelighed mod 
skaberen, som ejer alt (Hebr 7,2-6; sml. 1 Mos 28,22). Paradoksalt 
opfattes tienden af giveren ikke som en gave til Gud, men som en 
gave fra Gud, for Gud er den, der til at begynde med giver os alt.

Hvorfor er det en stærk indikation på tro og også med til at  
forstærke vores tro, at vi giver tiende?

TORSDAG
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6. MAJ 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Patriarker og Profeter, ”Abraham i Kana’an“, s. 67-68.

”Kristi menighed skal være en velsignelse og dens medlemmer 
skal velsignes i den udstrækning, som de velsigner andre. Guds 
hensigt med at udvælge et folk blandt alle verdens folk var ikke 
kun at adoptere dem som sine sønner og døtre, men at han gen-
nem dem kunne bringe verden velsignelserne ved Guds åbenba-
ring. Herren valgte ikke kun Abraham, for at han skulle være Guds 
specielle ven, men for at han skulle være en kanal for de dyrebare 
og specielle privilegier, som Herren ønsker at give alle folkeslag. 
Han skulle være et lys i omgivelsernes moralske mørke.

Når Gud velsigner sine børn med lys og sandhed, er det ikke 
kun, for at de skal få det evige livs gave, men for at mennesker om-
kring dem også kan få åndelig oplysning … ”I er verdens salt“. Og 
når Gud gør sine børn til salt, er det ikke kun for at bevare dem, 
men også for at de kan være redskaber til at bevare andre…

Lyser I som levende stene i Guds bygning? ... Vores religion er 
ikke ægte, hvis den ikke kontrollerer os i hvert eneste forretnings-
foretagende. Praktisk gudsfrygt bør være vævet ind i vores dag-
ligliv. Kristi forvandlende nåde bør bo i vores hjerter. Vi har brug 
for meget mindre af selvet og meget mere af Jesus“ (Ellen White, 
Reflecting Christ, s. 205).

1. Guds velsignelse af Abraham lød: ”Jeg vil … velsigne dig … og 
du skal være en velsignelse“ (1 Mos 12,2). Hvad vil det sige at 
blive velsignet? Hvordan kan vi, som tjener den samme Gud 
som Abraham, være en velsignelse for andre?

2. Hvad er værst: at lyve eller at sige en halv sandhed?

3. Læs igen 1 Mos 14,21-23, hvor vi finder Abrams svar på Sodo-
mas konges tilbud. Hvorfor svarede han, som han gjorde, og 
hvilken vigtig lærdom kan vi finde i denne historie? Havde det 
været forkert af Abram at tage imod kongens tilbud?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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