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”Abraham var blevet gammel, højt oppe i årene, og Herren 
havde velsignet ham på alle måder“ (1 Mos 24,1).

Endelig fødte Sara Abraham en søn ”i hans alderdom“ (1 Mos 21,2) 
og gav ham navnet Isak (se 1 Mos 21,1-5). Men historien om Abra-
ham er slet ikke slut. Den når et klimaks, når han bringer sin søn 
til Morijabjerget for at ofre ham. Men Isak bliver erstattet med en 
vædder (1 Mos 22,13), som bekræftede Guds løfte om at velsigne 
alle jordens folk gennem hans ”afkom“ (1 Mos 22,17-18). Dette af-
kom var selvfølgelig Jesus (ApG 13,23). I denne forbløffende og på 
nogle måder foruroligende beretning bliver mere af frelsesplanen 
åbenbaret.

Uanset hvilke dybe åndelige lærdomme denne beretning inde-
holder, må det have rystet Abrahams familie dybt, og Abrahams 
fremtid er ikke tydelig. Sara dør umiddelbart efter begivenheden 
på Morijabjerget (1 Mos 23), og Isak forbliver ugift.

Men så tager Abraham initiativ til at sikre, at den ”rette“ fremtid 
vil følge efter ham. Han arrangerer ægteskabet mellem sin søn 
og Rebekka (1 Mos 24), som føder to sønner (1 Mos 25,21-23), og 
Abraham selv gifter sig med Ketura, som giver ham mange børn  
(1 Mos 25,1-6). I denne uge skal vi følge Abraham til afslutningen  
af hans liv (1 Mos 25,7-11).

· 1 Mos 22
· Hebr 11,17
· 3 Mos 18,21
· Joh 1,1-3
· Rom 5,6-8
· 1 Mos 23-25
· Rom 4,1-12
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SØNDAG

 1 Mos 22,1-12 
Hebr 11,17

 

Til eftertanke

15. MAJ 2022

MORIJABJERGET

Hvad var meningen med denne prøve? Hvilke åndelige lær-
domme kan vi drage fra denne ufattelige begivenhed?

1 Mos 22 er blevet en klassiker i verdenslitteraturen og har inspi-
reret ikke kun teologer, men også filosoffer og kunstnere. Men det 
er svært at forstå meningen med Guds prøve. Denne guddomme-
lige befaling modsiger de senere bibelske forbud mod menneske-
ofringer (3 Mos 18,21), og den gik tilsyneladende imod Guds løfte 
om en evig pagt gennem Isak (1 Mos 15,5).

Hvad var så Guds hensigt med at kalde Abraham til at gøre 
dette? Hvorfor skulle han testes på en så drastisk måde?

Den bibelske opfattelse af ”prøve“ eller ”test“ (nissah på he-
braisk) indbefatter to modsatte ideer. Den henviser til tanken om 
dom, dvs. en bedømmelse for at finde ud af, hvad der gemmer sig 
i den prøvedes hjerte (5 Mos 8,2; sml. 1 Mos 22,12). Men den inde- 
bærer også forvisningen om Guds nåde over for den, der bliver 
prøvet (2 Mos 20,18-20).

I dette tilfælde fører Abrahams tro på Gud ham til et punkt, 
hvor han risikerer at miste sin ”fremtid“ (hans eftertid). Alligevel vil 
han, fordi han stoler på Gud, gøre det, Gud beder ham om, uanset 
hvor vanskeligt det er at forstå. Og trods alt, hvad er tro, hvis det 
ikke er at gøre, hvad vi ikke kan se eller til fulde forstå?

Bibelsk tro handler ikke så meget om vores evne til at give til 
Gud og ofre til ham, selv om det utvivlsomt spiller en rolle (Rom 
12,1), som det handler om vores evne til at stole på ham og mod-
tage hans nåde samtidigt med, at vi forstår, hvor ufortjent den er.
Denne sandhed blev stadfæstet i det, der fulgte. Alle Abrahams 
gerninger, hans mange nidkære aktiviteter, hans smertefulde rejse 
sammen med sin søn, selv hans villighed til at adlyde og ofre Gud 
det bedste, han havde, kunne ikke frelse ham. Hvorfor ikke? Fordi 
Herren selv havde sørget for en vædder til det påtænkte offer. Det 
pegede frem til hans eneste håb om frelse, nemlig Jesus.
På dette tidspunkt må Abraham have forstået nåden. Det er ikke 
vores gerninger for Gud, der frelser os. Det er Guds gerning for os 
(Ef 3,8; Rom 11,33), uanset hvor meget vi ligesom Abraham er kaldt 
til at arbejde for Gud. Den sandhed illustreres tydeligt af Abra-
hams handlinger ( Jak 2,2-23).

Hvad siger beretningen om Abraham og Isak på Morijabjerget til 
dig personligt om din tro, og hvordan du viser den?
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 Joh 1,1-3
Rom 5,6-8

Til eftertanke

16. MAJ 2022

GUD BRINGER LØSNINGEN

Hvordan opfyldte Gud sit løfte om at bringe løsningen? Hvad 
sørgede han for?

Da Isak stillede spørgsmål mht. offerdyret, gav Abraham et fasci-
nerende svar: ”Gud vil selv udse sig et offerlam“ (1 Mos 22,8). Den 
hebraiske udsagnsform kan faktisk også betyde ”Gud vil se sig selv 
som offerlam.“ Udsagnsordet yir’eh lo, at ”bringe“ eller ”se“ bruges 
her på en måde, der kan betyde ”bringe sig selv“ (eller bogstaveligt 
”se sig selv“).

Vi får altså her præsenteret essensen af frelsesplanen, hvor 
Herren selv lider og selv betaler prisen for vores synder!

Hvordan hjælper disse vers os til at forstå, hvad der skete på 
korset, noget, som forud forkyndes i ofringen på Morijabjerget?

På Morijabjerget, længe før korset, pegede vædderen, ”som hang 
fast med hornene i det tætte krat“ (1 Mos 22,13), direkte hen til 
Jesus. Han er den, som ”viser sig“, som Abraham senere forklarer: 
”Bjerget, hvor Herren viser sig“ (1 Mos 22,14). Jesus selv havde pe-
get på Abrahams profetiske udtalelse her, da han som et ekko af 
Abrahams udtalelse sagde: ”Abraham, jeres fader, jublede over at 
skulle se min dag, og han fik den at se og glædede sig“ ( Joh 8,56).

”Det var for at give Abraham et indtryk af evangeliets virkelighed 
og for at sætte hans tro på en prøve, at Gud befalede ham at 
dræbe sin søn. Den smerte, han gennemgik i den frygtelige prø-
velses mørke dage, blev tilladt, for at han af egen erfaring kunne 
forstå noget af storheden i det offer, den evige Gud bragte for 
menneskenes forløsning“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 77).

Hvordan hjælper denne begivenhed os til bedre at forstå, hvad 
der skete på korset, og hvad Gud har lidt i vores sted? Hvordan 
er vores respons på det, han har gjort for os?
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 1 Mos 23

Til eftertanke

17. MAJ 2022

SARAS DØD

I 1 Mos 22,23 får vi meldingen om Rebekkas fødsel, som lægger  
op til det fremtidige ægteskab mellem Isak og Rebekka (1 Mos 24). 
På samme måde lægger meldingen om Saras død og begravelse  
(1 Mos 23) op til Abrahams fremtidige ægteskab med Ketura (1 Mos 
25,1-4).

Hvilken rolle spiller beretningen om Saras død og begravelse i  
opfyldelsen af Guds løfte til Abraham?

Omtalen af Saras død direkte efter beretningen om ofringen af Isak 
antyder, at det kan have påvirket hende stærkt, at hendes søn næ-
sten døde. På en måde var Sara også involveret i ”prøven“ sammen 
med sin mand, ligesom hun var det i hans rejser og hans af og til 
manglende tro (1 Mos 12,11-13).

Sara var ikke den slags kvinde, som var tavs i vigtige anliggen-
der eller på områder, der gjorde hende urolig (sml. 1 Mos 16,3-5;  
1 Mos 18,15; 1 Mos 21,9-10). Hendes fravær, hendes tavshed og 
til og med tidspunktet for hendes død kort efter den dramatiske 
hændelse siger mere om hendes betydning, end hvis hun fysisk 
havde været med. Det faktum, at Saras høje alder omtales (1 Mos 
23,1) som en genklang af Abrahams høje alder (1 Mos 24,1), viser 
også hendes betydning i historien, for Sara er faktisk den eneste 
kvinde i Det Gamle Testamente, hvis alder opgives. At der fokuseres 
så meget på købet af Saras begravelsesplads (det fylder næsten 
hele kapitlet) i stedet for på hendes død, understreger forbindelsen 
til Det Lovede Land.

Detaljen om, at Sara døde ”i Kana’an“ (1 Mos 23,2), understre-
ger, at Saras død var rodfæstet i Guds løfte om landet. Sara er den 
første i Abrahams klan, der dør og bliver begravet i Det Lovede 
Land. Abrahams bekymring for sig selv som ”fremmed og tilflyt-
ter“ (1 Mos 23,4) og hans vedholdende argumentation med hittit-
terne viser, at han ikke kun var interesseret i at købe en gravplads. 
Han var først og fremmest optaget af at få en fast bopæl i landet.

Læs 1 Mos 23,6. Hvad fortæller det om, hvilket ry Abraham 
havde? Hvorfor er det vigtigt i forståelsen af, hvad han blev brugt 
af Gud til at gøre?

TIRSDAG
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 1 Mos 24

 

Til eftertanke

18. MAJ 2022

EN HUSTRU TIL ISAK

Hvorfor er det så vigtigt for Abraham, at hans søn ikke gifter sig 
med en kana’anæisk kvinde?

De to beretninger om Saras død og Isaks ægteskab hænger sam-
men. På grund af Guds løfte om, at Abrahams efterkommere 
skulle eje dette land, havde han ønsket at købe et stykke jord, hvor 
han kunne begrave sin hustru. På samme måde insisterede han 
nu på, at Isak ikke skulle slå sig ned uden for Det Lovede Land (1 
Mos 24,7). At Isak bragte sin hustru til Saras telt og bemærkningen 
om, at Rebekka trøstede ham efter ”sin mors død“ (1 Mos 24,67), 
peger tilbage til Saras død og viser den smerte, Isak oplevede, da 
han mistede sin mor.

Historien er fyldt med bøn og bønnesvar og rig på lærdom om 
Guds ledelse og menneskers frihed. Den begynder med Abrahams 
bøn. Han sværger en ”ed ved Herren, himlens og jordens Gud“  
(1 Mos 24,3). Denne bøn er først og fremmest en anerkendelse af 
Gud som skaber (1 Mos 1,1; 1 Mos 14,19), og den indeholder en di-
rekte forbindelse til Abrahams efterkommeres og Messias’ fødsel.

Omtalen af ”sin engel“ og ”Herren, himlens Gud“ (1 Mos 24,7) 
peger tilbage på Herrens engel, som kom fra himlen for at redde 
Isak fra at blive slagtet (1 Mos 22,11). Den Gud, som styrer univer-
set, Herrens engel, som greb ind for at redde Isak, vil lede i spørgs-
målet om Isaks ægteskab.

Men Abraham er klar over muligheden for, at kvinden ikke vil 
svare på Guds kald. Selv om Gud er mægtig, tvinger han ikke men-
neskene til at adlyde ham. Selv om det er Guds plan, at Rebekka 
skal følge med Eliezer, har hun sin frihed til at vælge. Det vil sige, at 
der var en mulighed for, at denne kvinde ikke ønskede at komme, 
og hvis det var tilfældet, ville hun ikke blive tvunget til det.

Vi ser her endnu et eksempel på det store mysterium om, hvor-
dan Gud giver os mennesker en fri vilje, friheden til at vælge, og 
denne frihed vil han ikke tage fra os. Hvis han gjorde det, ville vil-
jen jo ikke være fri. Men på en eller anden måde, på trods af men-
neskenes frie vilje og de mange frygtelige valg, som mennesker 
foretager med denne frihed til at vælge, kan vi stadigvæk stole på, 
at Guds kærlighed og godhed til sidst vil sejre.

Hvordan kan profetier som fx Dan 2 bekræfte for os, at Gud har 
den endelige kontrol på trods af alle de ting, der sker, som ikke 
er efter hans vilje?

ONSDAG
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1 Mos 24,6 - 
25,8

 

19. MAJ 2022

EN HUSTRU TIL ABRAHAM

Hvad er betydningen af disse afsluttende begivenheder i  
Abrahams liv?

Efter Saras død giftede Abraham sig igen. Ligesom Isak blev han 
trøstet efter Saras død (1 Mos 24,67). Mindet om Sara har givetvis 
stadigvæk været levende i patriarkens sind, ligesom det var for 
hans søn.

Hans nye hustrus identitet er uklar. Men det faktum, at histo-
rieskriveren sammenkobler Keturas sønner med Hagars sønner 
uden at nævne Keturas navn, antyder, at Ketura, som foreslået af 
nogle forskere, kunne være et andet navn for Hagar. Det er også 
betydningsfuldt, at Abraham opfører sig over for Keturas sønner 
på samme måde, som han gjorde over for Hagars søn. Han sender 
dem bort for at undgå en negativ åndelig indflydelse og for at skabe 
et tydeligt skel mellem sin søn med Sara og sine andre sønner.

Han gav også alt, hvad han ejede til Isak (1 Mos 25,5), mens han 
gav sine medhustruers sønner gaver (1 Mos 25,6). Betegnelsen 
”medhustruer“ kan også betyde, at Keturas status, ligesom Ha-
gars, var medhustru. Den mulige identifikation af Ketura med Ha-
gar kan også forklare den skjulte henvisning til Saras minde som 
en indledning til hans ægteskab med Ketura/Hagar.

Det er interessant, at 1 Mos 25,1-4.12-18 giver en liste over de 
børn, Abraham havde med Ketura og en liste over Ismaels børn. 
Hensigten med slægtstavlen efter Abrahams ægteskab med Ke-
tura, som fødte ham seks sønner, i modsætning til hans to andre 
sønner (Isak og Ismael), er måske at give umiddelbare beviser på 
Guds løfte om, at Abraham skulle blive far til mange folk.

Den anden slægtstavle handler om Ismaels efterkommere, som 
også udgjorde 12 stammer (sml. 1 Mos 17,20), ligeom det kom til 
at være for Jakob (1 Mos 35,22-26). Men Guds pagt skulle være for-
beholdt Isaks efterkommere (1 Mos 17,21), ikke Ismaels. Det er en 
pointe, som Skriften gør meget tydelig.

Meddelelsen om Abrahams død, som er klemt ind imellem de 
to slægtstavler (1 Mos 25,7-11), vidner også om Guds velsignelse. 
Den åbenbarer opfyldelsen af Guds løfte til Abraham mange år 
tidligere om, at han skulle komme til at dø ”i en høj alder“ (1 Mos 
15,15), ”gammel og mæt af dage“ (sml. Præd 6,3).

I sidste ende holdt Gud sit løfte om nåde mod sin trofaste tje-
ner Abraham, hvis tro i Skriften beskrives som et stort, måske til 
og med det bedste eksempel i Det Gamle Testamente på frelse af 
tro (se Rom 4,1-12).

TORSDAG
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20. MAJ 2022

TIL VIDERE STUDIUM

Fordi Abraham var en usædvanlig profet, med hvem Gud delte 
sine planer, kom Gud ind i Abrahams menneskelige sfære og delte 
i nogen grad sin plan om frelse gennem ofringen af sin søn.

”Isak var et billede på Guds søn, som blev bragt som et offer 
for verdens synder. Gud ville indprente Abraham evangeliet om 
menneskenes frelse. For det formål og for at gøre sandheden til 
en virkelighed for ham og prøve hans tro, krævede han, at Abra-
ham skulle dræbe sin elskede Isak. Al den sorg og sjælekval, som 
Abraham led gennem denne mørke og frygtelige prøvelse, havde 
til hensigt at give ham en dyb forståelse for Guds plan for at frelse 
den faldne menneskehed. Gennem sin egen erfaring gik det op for 
ham, hvor ufattelig stor den evige Guds selvfornægtelse var, da 
han overgav sin egen søn til døden for at frelse menneskene fra 
total ødelæggelse. For Abraham kunne ingen mental tortur måle 
sig med det, han gennemgik, da han adlød den guddommelige be-
faling om at ofre sin søn“ (Ellen White, Testimonies for the Church,  
3. bd., s. 369; Vejledning for Menigheden, bd. 1. s. 295).

”Abraham var blevet en gammel mand og ventede snart at dø; 
men der var endnu en handling, han skulle udføre for at sikre 
opfyldelsen af løftet til sin efterslægt. Gud havde udset Isak til at 
være Abrahams efterfølger som Guds lovs bevarer og fader til det 
udvalgte folk; men han var endnu ugift. Indbyggerne i Kana’an var 
afgudsdyrkere, og Gud havde forbudt sit folk at indgå ægteskab 
med dem, dan han vidste, at sådanne ægteskaber ville føre til fra-
fald. Patriarken frygtede virkningerne af den fordærvelige indfly-
delse, der omgav hans søn…. For Abraham var valget af en hustru 
til hans søn en meget alvorlig sag. Det var ham magtpåliggende, at 
Isak giftede sig med en kvinde, der ikke ledte ham bort fra Gud…. 
Isak stolede på sin faders visdom og kærlighed, og han var tilfreds 
med at overlade sagen til ham, idet han også troede på, at Gud 
selv ville lede i valget“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 85).

1. Drøft Abrahams villighed til at ofre Isak. Prøv at forestille jer 
den tro, som denne beretning beskriver. Hvad er det i denne 
beretning, som er både overraskende og foruroligende?

2. Tal om den frie vilje. Hvorfor giver vores tro ingen mening, 
hvis vi ikke har en fri vilje til at vælge? Hvilke eksempler har 
vi i Bibelen på fri vilje og hvordan Gud i sidste ende opnår sin 
vilje på trods af de forkerte valg, som mennesker tager?

 1 Mos 18,17

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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