
1
”Abram svarede: ‘Gud Herre, hvad kan du give mig, når jeg må 
gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving’“ (1 Mos 15,2).

I Første Mosebog 15 kommer vi til det afgørende øjeblik, hvor Gud 
formaliserer sin pagt med Abraham. Pagten med Abraham er den 
anden pagt i Første Mosebog, efter pagten med Noa.

Ligesom pagten med Noa, indbefatter pagten med Abraham også 
andre folkeslag, for i sidste ende er pagten med Abraham en del 
af den evige pagt, som tilbydes alle mennesker (1 Mos 17,7; Hebr 
13,20).

Denne episode i Abrahams liv er fyldt med frygt og latter. Abram 
er bange (1 Mos 15,1); det er også Sara (1 Mos 18,15) og Hagar (1 
Mos 21,17). Abram ler, (1 Mos 17,17); det samme gør Sara (1 Mos 
18,12) og Ismael (1 Mos 21,9). Disse kapitler er fyldt med menne-
skelig følsomhed og varme. Abram føler stærkt for de onde sodo-
mitters frelse. Han har omsorg for Sara, Hagar og Lot, og han viser 
gæstfrihed over for tre fremmede (1 Mos 18,6).

Det er i denne sammenhæng, at Abram, hvis navn indebærer 
ædelhed og agtværdighed, får sit navn ændret til Abraham, som 
betyder ”fader til en mængde folkeslag“ (1 Mos 17,5). I dette navn 
ser vi et udtryk for, at Gud har et universelt sigte og gennem pag-
ten med Abraham planlægger at velsigne alle folk. 

· 1 Mos 15-19,29
· Rom 4,3-4.9.22
· Gal 4,21-31
· Rom 4,11
· Rom 9,9
· Amos 4,11
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SØNDAG

1 Mos 15,1-21
Rom 4,3-4. 

9.22

 

Til eftertanke

8. MAJ 2022

ABRAHAMS TRO

Hvordan viser Abram, hvad det vil sige at leve af tro? Hvad var 
meningen med det offer, som Gud bad Abram om at bringe?

Guds første respons til Abrams bekymring med hensyn til en 
arving (1 Mos 15,1-3) var, at han ville få en søn af sit ”eget kød og 
blod“ (1 Mos 15,4). Den samme sprogbrug finder vi hos profeten 
Natan, når han omtaler den fremtidige messianske konge (2 Sam 
7,12). Abram blev overbevist og ”troede Herren“ (1 Mos 15,6), fordi 
han forstod, at opfyldelsen af Guds løfte ikke var afhængig af hans 
egen retfærdighed, men af Guds (1 Mos 15,6; sml. Rom 4,5-6).

Denne opfattelse er meget usædvanlig, ikke mindst i datidens 
kultur. I de gamle egypteres religion blev dommen for eksempel 
vurderet ud fra antallet af menneskets egne retfærdige gerninger 
i sammenligning med gudinden Maats retfærdighed. Man skulle 
med andre ord gøre sig fortjent til ”frelse“.

Dernæst opstiller Gud en offerceremoni, som Abram skal ud-
føre. Grundlæggende peger offeret frem til Kristi død for vore syn-
der. Mennesker frelses af nåde, Guds retfærdigheds gave, som sym-
boliseres gennem disse ofre. Men denne specielle ceremoni giver 
Abram nogle helt specielle budskaber. At rovfuglene slog sig ned på 
de døde offerdyr (1 Mos 15,9-11) betyder, at Abrams efterkommere 
skulle blive slaver i en periode på ”fire hundrede år“ (1 Mos 15,13), 
eller fire generationer/slægtled (1 Mos 15,16). I det fjerde slægtled 
skulle Abrams efterkommere ”vende tilbage hertil“ (1 Mos 15,16).

Den sidste scene i offerceremonien er dramatisk. ”En rygende 
ovn og en flammende fakkel (kom) til syne og bevægede sig frem 
mellem de overskårne dyr“ (1 Mos 15,17). Dette usædvanlige un-
der er et tegn på, at Gud forpligter sig på at opfylde sit pagtsløfte 
om at give Abrams efterkommere landet (1 Mos 15,18).

Det Lovede Lands grænser, ”fra Egyptens flod til den store flod, 
Eufratfloden“ (1 Mos 15,18), minder os om Edens haves grænser 
(sml. 1 Mos 2,13-14). Denne profeti handler derfor om mere end 
blot udgangen af Egypten og et fædreland for Israel. I denne pro-
fetis fjerne horisont, hvor Abrahams efterkommere overtager Ka-
na’ans land, dukker tanken om Guds folks frelse ved verdens ende 
op. En dag vil de vende tilbage til Edens have.

Hvordan kan vi lære fortsat at fokusere på Kristus og hans  
retfærdighed som vores eneste håb om frelse? Hvad sker der, 
hvis vi begynder at tælle vores gode gerninger?
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MANDAG

 1 Mos 16,1-16
 Gal 4,21-31

 

Til eftertanke

9. MAJ 2022

ABRAHAMS TVIVL

Hvilken betydning har det, at Abram beslutter sig for at tage 
Hagar som medhustru på trods af Guds løfte til ham? Hvordan 
repræsenterer de to kvinder to holdninger i forhold til tro?

Da Abram tvivlede (1 Mos 15,2), gjorde Gud det tydeligt klart for 
ham, at han ville få en søn. Ti år senere er Abram stadig uden en 
søn. Abram synes at have mistet sin tro. Han tror ikke længere, at 
det vil være muligt for ham at få en søn med Saraj. Saraj betragter 
situationen som håbløs og tager på egen hånd et initiativ. Hun 
tilskynder Abram til at følge en skik, som var almindelig på den tid 
i Mellemøsten: benyt en surrogatmor. Hagar, Sarajs trælkvinde, 
bliver udvalgt til denne opgave. Og det virker. Ironisk nok synes 
denne strategi at være mere effektiv end troen på Guds løfter.

Afsnittet, der beskriver Sarajs forhold til Abram, indeholder et 
ekko fra historien om Adam og Eva i Edens have. De to tekster har 
en række fælles motiver: Saraj er ligesom Eva aktiv, Abram er lige-
som Adam passiv, og der er mange fælles udsagnsord og udtryk: 
”lyttede til din kvinde/gjorde som Saraj sagde“, ”tage“ og ”give“. 
Parallellerne i de to beretninger antyder Guds utilfredshed med 
det, der blev gjort.

Apostlen Paulus henviser til denne beretning for at under-
strege sin pointe om nåde i modsætning til gerninger. I begge 
beretninger er resultatet det samme. Det, som mennesker gør, 
kan give umiddelbar gevinst, også selv om det er mod Guds vilje, 
men det vil føre til store problemer i fremtiden. Bemærk, at Guds 
handlinger ikke er direkte omtalt i denne del af beretningen. Sara 
taler om Gud, men hun taler aldrig med ham – og Gud taler ikke 
til nogen af dem. Det er bemærkelsesværdigt, at Gud ikke er der, 
især efter hans intense tilstedeværelse i det foregående kapitel.

Men så viser Gud sig for Hagar, dog først efter, at hun har 
forladt Abrams hus. Denne uventede tilsynekomst afslører Guds 
nærvær på trods af menneskelige forsøg på at handle uden ham. 
”Herrens engel“ (1 Mos 16,7) er en titel, som ofte forbindes med 
Herren, Jahve (se 1 Mos 18,1.13.22). Denne gang er det Gud, der 
tager initiativet og fortæller Hagar, at hun skal føde en søn, Ismael, 
hvis navn betyder ”Herren hører“. Det er ironisk, at beretningen 
ender med tanken om at ”høre“ (shama’ ), som et ekko af beretnin-
gens begyndelse, hvor Abram ”lyttede til“ (shama’ ) Sarajs stemme.

Kan vi se os selv i Abrams manglende tro på, at Gud holder ord?
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 1 Mos 17,1-19
Rom 4,11 

 

Til eftertanke

10. MAJ 2022

TEGNET PÅ PAGTEN MED ABRAHAM

Hvilken åndelig og profetisk betydning har omskærelses- 
ritualet?

Abrams mangel på tro, som vi så det i den foregående beretning 
(1 Mos 16), afbrød Abrams åndelige rejse med Gud. I den periode 
var Gud tavs. Og nu taler Gud for første gang igen til Abram. Gud 
genoptager forbindelsen med Abram og fører ham tilbage til det 
punkt, hvor han indgik en pagt med ham (1 Mos 15,18).

Men denne gang giver Gud ham tegnet på den pagt. Omskæ-
relsens betydning er længe blevet diskuteret af forskere. Ritualet 
med omskærelse involverer, at der flyder blod (se 2 Mos 4,25). 
Omskærelsen kan derfor have en forbindelse med ofringer og 
være med til at understrege, at retfærdighed blev tilregnet ham 
(sml. Rom 4,11).

Det har også betydning, at denne pagt, tilkendegivet gennem 
omskærelse, beskrives med udtryk, der peger tilbage til den første 
messianske profeti (sml. 1 Mos 17,7 og 1 Mos 3,15). Parallellen mel-
lem de to tekster antyder, at Guds løfte til Abram handler om langt 
mere end et folks fysiske fødsel. Det indeholder også det åndelige 
løfte om frelse for alle folk på jorden. Og løftet om ”en evig pagt“ 
(1 Mos 17,7) henviser til det messianske afkoms gerning, Kristi of-
fer, som sikrer evigt liv for alle, som tager imod det i tro og alt, som 
troen indbefatter (sml. Rom 6,23; Tit 1,2).

Det er interessant, at dette løfte om en evig fremtid er inde-
holdt i ændringen af Abrams og Sarajs navne. Abram og Saraj 
henviste kun til deres nuværende status: Abram betyder ”ophøjet 
fader“, og Saraj betyder ”min prinsesse“ (Abrams prinsesse). Men 
ændringen af deres navne til Abraham og Sara henviser til frem-
tiden. Abraham betyder ”fader til mange folk“, og Sara betyder 
”prinsessen“ (for alle). På samme måde, og ikke uden en vis ironi, 
er Isaks navn (”han skal le“) en påmindelse om Abrahams latter 
(den første latter omtalt i Bibelen, 1 Mos 17,17), som er en skeptisk 
eller måske en forundret latter. Selv om Abraham måske inderst 
inde troede på det, Gud tydeligt havde lovet ham, så kæmpede 
han stadig med at vise fuld tillid i sine handlinger.

Hvordan kan vi lære at blive ved med at tro også i situationer, 
hvor vi kæmper med tvivl, ligesom Abraham gjorde? Hvorfor er 
det vigtigt ikke at give op, selv om vi tvivler?

TIRSDAG
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 1 Mos 18,1-15
Rom 9,9 

Til eftertanke

11. MAJ 2022

LØFTETS SØN

Den sidste scene med omskærelse indbefattede alle, ikke kun 
Ismael, men alle af mandkøn i Abrahams husholdning blev om-
skåret (1 Mos 17,23-27. Ordet kol, ”alle“ gentages fire gange (1 Mos 
17,23.27). Det er på denne omfattende baggrund, at Gud viser sig 
for Abraham og bekræfter løftet om en søn, Isak.

Hvad kan vi lære af beretningen om Abrahams gæstfrihed?  
Hvordan vil du forklare Guds respons på denne gæstfrihed?

Det fremgår ikke tydeligt, om Abraham vidste, hvem disse frem-
mede var (Hebr 13,2). Han sad ”i teltåbningen på den varmeste tid 
af dagen“, og fordi besøgende er sjældne i ørkenen, var han sand-
synligvis ivrig efter at møde dem. Abraham løb dem i møde, selv 
om han var 99 år gammel. Han kaldte en af de tre personer Adonai, 
”min Herre“, som er en titel, der ofte bruges om Gud (1 Mos 20,4;  
2 Mos 15,17). Han fór omkring for at forberede et måltid for dem. 
Han stod ved siden af dem for at sørge for alle deres behov, parat til 
at betjene dem.

Abrahams opførsel over for himmelske gæster bliver et inspi- 
rerende forbillede på gæstfrihed (Hebr 13,2). Faktisk udtrykker 
Abrahams ærbødige holdning en gæstfrihedsfilosofi. At vise re-
spekt og omsorg for fremmede er ikke kun en venlig høfligheds- 
gestus. Bibelen understreger, at det er en religiøs pligt, som om 
Gud selv havde befalet (sml. Matt 25,35-40). Ironien er, at Gud sna-
rere bliver identificeret med de sultne og nødlidende fremmede 
end med den gavmilde og rundhåndede, som tager imod dem.

Guds indgriben i menneskenes tilværelse viser hans nåde og 
hans kærlighed til menneskene. Guds besøg peger frem til Kristus, 
som forlod sit himmelske hjem og blev en menneskelig tjener for 
at nå alle mennesker (Fil 2,7-8). Når Gud viser sig i denne situation, 
er det et udtryk for, at hans løfte er sikkert (1 Mos 18,10). Han ser 
Sara, som gemmer sig ”bag ham“ (1 Mos 18,10), og kender hendes 
inderste og mest intime tanker (1 Mos 18,12). Han ved, at hun lo, 
og ordet ”lo“ er Guds sidste ord. Hendes skepsis bliver det om-
råde, hvor han vil opfylde sit ord.

Tænk over følgende udsagn, og hvad det kan sige os: ”Gud bliver 
snarere identificeret med de sultne og nødlidende fremmede end 
med den gavmilde og rundhåndede, som tager imod dem.“

ONSDAG
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1 Mos 18,16 - 
19,29

 

12. MAJ 2022

LOT I SODOMA

Hvordan påvirker Abrahams profetiske gave hans ansvar over 
for Lot?

Abraham er netop blevet forsikret om Guds løfte om en søn. 
Men i stedet for at nyde denne gode nyhed bliver han involveret 
i en intens argumentation med Gud om Lots skæbne i Sodoma. 
Abraham er ikke kun en profet, som Gud åbenbarer sin vilje for, 
men han er også en profet, som går i forbøn. Det hebraiske udtryk 
”blev stående foran Herren“ er et idiomatisk udtryk for at bede. 
Faktisk købslår Abraham med Gud om at redde Sodoma. Han 
begynder med 50 retfærdige og går helt ned til 10. Gud ville have 
reddet Sodomas indbyggere, hvis der havde været 10 retfærdige.

I beretningen om de to engles besøg hos Lot kan vi se, hvor 
onde og fordærvede indbyggerne var blevet. Det var virkelig et 
ondt sted, hvor man efterlignede mange af de omkringliggende 
folkeslag. Det var en af grundene til, at de til sidst blev uddrevet af 
landet (se 1 Mos 15,16).

”Og nu nærmede Sodomas sidste nat sig. Hævnens skyer ka-
stede allerede deres skygger over byen, der var bestemt til under-
gang. Men menneskene lagde ikke mærke til det. Mens engle nær-
mede sig for at ødelægge byen, drømte menneskene om velstand 
og fornøjelser. Den sidste dag var ligesom enhver anden, der var 
kommet og gået. Aftenen sænkede sig over et landskab, der var 
præget af skønhed og tryghed. Den uforlignelige egn lå badet i den 
nedgående sols stråler. Aftenens kølighed havde lokket byens ind-
byggere ud, og de forlystelsessyge skarer gik frem og tilbage, opsat 
på at nyde hvert minut“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 79).

Det endte med, at Gud kun reddede Lot, hans hustru og hans 
to døtre (1 Mos 19,15), næsten halvdelen af det minimum på 10. 
Svigersønnerne, som ikke tog Lots advarsel alvorligt, forblev i 
byen (1 Mos 19,14).

Og så blev det smukke landskab ødelagt. Det hebraiske ud-
sagnsord hapak, ”ødelægge“ eller ”vende“ findes flere gange i 
dette afsnit (1 Mos 19,21.25.29), og beskriver Sodomas ødelæg-
gelse (5 Mos 29,23; Amos 4,11). Tanken er, at landet var blevet 
”vendt om“ eller ”vendt på hovedet“ (se fx også 1 Kong 22,34; 2 
Kong 21,13 for betydningen af dette ord). På samme måde som 
syndfloden ”vendte“ den oprindelige skabelse (1Mos 6,7), ”vendte“ 
ødelæggelsen af Sodoma Edens have (1 Mos 13,10). I Sodomas 
ødelæggelse har vi også et fortilfælde på ødelæggelsen af jorden 
ved verdens ende (se Jud 7).

TORSDAG
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13. MAJ 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Patriarker og Profeter, ”Loven og Pagterne“, s. 186-187.

Abrahams tålmodige og vedholdende bøn til Gud på vegne af So-
domas indbyggere (1 Mos 18,22-33) bør tilskynde os til at bede for 
de onde, selv om de ser ud til at være i en håbløst syndig situation. 
Guds lydhøre respons på Abrahams krav og hans villighed til at 
tilgive, hvis der kun var ”ti“ retfærdige, er en ”revolutionerende“ 
tanke. Den er understreget af Gerhard Hasel med henvisning også 
til Es 53,11: ”På en ufattelig revolutionær måde er den kollektive 
tankegang, hvor et uskyldigt medlem af en skyldig forsamling 
skulle straffes, blevet transponeret til noget helt nyt: tilstedevæ-
relsen af en rest af retfærdige mennesker kunne have en beva-
rende funktion for helheden … På grund af den retfærdige rest 
ville Jahve i sin retfærdighed [tsedaqah] tilgive den onde by. Denne 
opfattelse bliver stærkt udvidet i den profetiske udtalelse af Jah-
ves Tjener, som bringer retfærdighed til ‘de mange’“ (Gerhard F. 
Hasel, The Remnant: The History and Theology of the Remnant Idea 
From Genesis to Isaiah, 3rd edition, s. 150-151).

”Overalt omkring os er der sjæle, der går en lige så håbløs og 
frygtelig fortabelse i møde som Sodoma. Hver dag ophører prø-
vetiden for et eller andet menneske. Og hvor er de advarende og 
bønfaldende stemmer, der indbyder synderen til at undgå denne 
frygtelige skæbne? Hvor er de hænder, der skal strækkes ud for at 
drage ham tilbage fra døden? Hvor er de, der med ydmyghed og 
udholdende tro beder for ham til Gud?

Abrahams ånd var Kristi ånd. Guds Søn er selv synderens store 
forbeder. Han, der betalte forløsningens store pris, kender en 
menneskesjæls værdi“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 70).

1. Regnbuen og omskærelsen var begge ”pagtstegn“. Hvilke  
ligheder og forskelle er der mellem disse to pagter?

2. Selv om Abraham var kaldet af Gud, og selv om han i Det Nye 
Testamente bruges som et eksempel på tro, vaklede han ofte. 
Hvad kan vi lære – og ikke lære – af hans eksempel?

3. Nogle mennesker reagerer på tanken om, at Gud vil straffe 
de fortabte, og siger, at en sådan handling vil være imod Guds 
kærlighed. Holder argumenterne om, at Gud ikke kan straffe, 
fordi han er kærlighed? 

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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