
1
”Så sagde han: ‘Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, 
for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret’“  
(1 Mos 32,29).

Jakobs familiesaga fortsætter med både godt og skidt. Men over-
ordnet ser vi Guds hånd og hans trofasthed mod pagtsløfterne. I 
denne uge følger vi Jakob, efter at han forlod Laban, vendte hjem 
og mødte Esau, som havde været offer for Jakobs bedrag. Hvad 
ville hans bror, som var blevet så uretfærdigt behandlet, gøre mod 
ham?

Midt i Jakobs frygt for det, der skulle komme, viste Herren hans 
fædres Gud sig heldigvis igen for Jakob i en hændelse, der senere 
blev kendt som ”en trængselstid for Jakob“ ( Jer 30,5-7). Og den nat 
blev Jakob, bedrageren, til ”Israel“, et nyt navn for en ny begyn-
delse, som i sidste ende ville føre til oprettelsen af et folk og den 
nation, som blev opkaldt efter ham.

Patriarkernes og deres familiers historie er fortalt i Bibelen for at 
vise os, at Gud er trofast og opfylder de løfter, han har givet, og at 
han gør det på trods af, at hans folk af og til gør alt, hvad de kan, 
for at forhindre opfyldelsen.

· 1 Mos 32,22-31
· Hos 12,3-4
· Jer 30,5-7
· 1 Mos 33
· 1 Mos 34,30-35,29
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SØNDAG

 

1 Mos 32,23-32
Hos 12,3-4

Til eftertanke

29. MAJ 2022

HAN KÆMPEDE MED GUD

Snart efter sin rejse væk fra Laban får Jakob en ny erfaring med 
Gud. Han ved, at hans bror Esau kommer imod ham med ”fire 
hundrede mand“ (1 Mos 32,7). Derfor beder Jakob inderligt til Her-
ren, selv om han erkender, at han ”er for ringe til al den godhed og 
trofasthed, du har vist din tjener“ (1 Mos 32,11). Jakob havde virke-
lig fået en bedre forståelse af, hvad nåde var.

Og hvordan svarede Gud?

Hvad er den åndelige betydning af denne fantastiske historie?

Jakob er forståeligt nok meget urolig over, hvad der foregik. Efter 
at have gjort, hvad han kunne for at beskytte sin familie, slår han 
lejr for natten. Og der bliver han pludselig angrebet af ”en mand“ 
(1 Mos 32,25). Dette er et udtryk, som kan have en særlig over-
tone og angive guddommeligt nærvær (se Es 53,3). Daniel brugte 
det for at henvise til den himmelske præst Mikael (Dan 10,5). Det 
var også det ord, Josva brugte til at beskrive føreren ”for Herrens 
hær“, den person, som Josva ligesom Moses tilbad, nemlig Herren, 
Jahve ( Jos 5,13-15; 2 Mos 3,5-6.14).
Under kampen må det være blevet tydeligt for Jakob, at han kæm-
pede med Gud selv. Det viser hans udtalelse: ”Jeg slipper dig ikke, 
før du velsigner mig“ (1 Mos 32,27). Men at han så lidenskabeligt 
klynger sig til Gud og nægter at give slip viser også hans inderlige 
ønske om tilgivelse og at få det rette forholdt til sin Gud.

”Den fejl, der havde medført Jakobs synd, da han ved et bedrag 
skaffede sig førstefødselsretten, stod nu ganske klart for ham. 
Han havde ikke stolet på Guds løfter, men havde ved sine egne an-
strengelser forsøgt at fremskynde det, som Gud ville have gjort til 
sin tid og på sin måde“ (Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 100).

Beviset på, at han var blevet tilgivet, var ændringen af hans 
navn fra et, der mindede om hans synd, til et navn, der fejrede 
hans sejr. Englen sagde: ”Du skal ikke længere hedde Jakob, men 
Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sej-
ret“ (1 Mos 32,29).

Har du erfaring med at kæmpe med Gud? Hvad betyder det, og 
hvorfor kan det fra tid til anden være vigtigt for os at have en 
sådan erfaring?
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MANDAG

 

 

 1 Mos 33

Til eftertanke

30. MAJ 2022

BRØDRENE MØDES

Fra Penuel, ”Guds ansigt“ (se 1 Mos 32,31), stedet, hvor Jakob 
havde haft sin erfaring med Gud, bevæger han sig nu for at møde 
sin bror. Efter 20 års adskillelse ser Jakob Esau komme med fire 
hundrede mand (1 Mos 33,1. Jakob er bekymret og forbereder sig 
og sin familie på, hvad der kan ske.

Læg specielt mærke til vers 10. I 1931-oversættelsen står der: 
”Da svarede Jakob: ‘Hvis jeg har fundet nåde for dine øjne, så 
tag imod min gave! Da jeg så dit åsyn, var det jo som Guds åsyn, 
og du har taget venligt imod mig.’“ Hvilken forbindelse er der 
mellem Jakobs oplevelse, når han ser Guds ansigt ved Penuel, og 
når han ser sin brors ansigt? Hvad fortæller denne lighed os om 
vores forhold til Gud og til vores ”brødre“, hvem de så end er?

Jakob bøjer sig syv gange for sin bror som han flere gange kalder 
”herre“, og han identificerer sig selv som hans ”tjener“ (1 Mos 33,5; 
sml. 1 Mos 32,5.19.21). Og når han bøjer sig for Esau, gør han tyde-
ligt det modsatte af, hvad hans fars velsignelse havde sagt: ”folk 
skal kaste sig ned for dig“ (1 Mos 27,29).

Det er, som om det er Jakobs hensigt at betale det, han skylder 
sin bror, og give den velsignelse tilbage, som han havde stjålet 
fra ham. Da Esau så sin bror, løb han imod alle forventninger hen 
til Jakob, og i stedet for at dræbe ham, kyssede han ham, ”og de 
græd“.

Senere kommenterede Jakob over for Esau: ”Da jeg så dit åsyn, 
var det jo som Guds åsyn.“ Begrundelsen for Jakobs usædvanlige 
udtalelse er, at han har forstået, at Esau har tilgivet ham. Det he-
braiske udsagnsord ratsah, ”tage venligt imod“ (1 Mos 33,10) er et 
teologisk udtryk, som henviser til et hvilket som helst offer, som 
Gud ”tager imod“ ”med velbehag“, og det tilkendegiver dermed 
guddommelig tilgivelse (3 Mos 22,27; Amos 5,22).

Jakobs erfaring med Guds tilgivelse i Penuel, hvor han så Guds 
ansigt, gentages nu i hans erfaring med sin brors tilgivelse. Han 
beskriver det, som om han så Guds ansigt. Jakob oplever Penuel 
for anden gang – den første havde beredt ham for den anden. 
Jakob er blevet tilgivet af Gud og af sin egen bror. Nu må han mere 
end tidligere virkelig have forstået, hvad nåde er.

Hvad har du lært om nåde, ikke bare ved, at Gud har tilgivet dig, 
men ved at andre mennesker har tilgivet dig?
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 1 Mos 34

Til eftertanke

31. MAJ 2022

KRÆNKELSEN AF DINA

Efter at Jakob er blevet genforenet med sin bror, ønsker han i fred 
at slå sig ned i Kana’an. Ordet shalem, ”i god behold“ (1 Mos 33,18), 
kommer af ordet shalom, ”fred“. Det er første gang, at dette beskri-
ver hans rejse.

Efter at have købt et stykke jord af indbyggerne (1 Mos 33,19) 
rejser han et alter. Det viser hans tro og erkendelse af, hvor af-
hængig af Gud han er. Hvert offer, der blev bragt, var en tilbedel-
seshandling.

Men for første gang i sit liv oplever Jakob/Israel nogle af de pro-
blemer, det medfører at slå sig ned i landet. Ligesom Isak gjorde 
med Abimelek ved Gerar (1 Mos 26,1-33), forsøger Jakob at finde  
et bosted sammen med kana’anæerne.

Hvad kuldkastede hans planer om en fredelig tilværelse?

Beretningen om denne slibrige hændelse fremhæver dobbelttydig-
heden i de involverede personer og deres handlinger. Den sensuelle 
Sikem, som voldtog Dina, beskrives også som oprigtig, og han el-
skede Dina og ønskede at rette op på situationen. Han er til og med 
villig til at gennemgå pagtsritualet, omskærelsen.

Vi møder så Simeon og Levi, som præsenterer sig som for-
svarere af Gud og hans bud og modsætter sig ægteskab med ka-
na’anæerne (5 Mos 7,3). Men de benytter løgn og list (1 Mos 34,13) 
og er parate til at slå ihjel og plyndre (1 Mos 34,25-27). Deres 
handlinger var ikke alene afskyelige, (hvorfor ikke kun straffe den 
ene mand, som havde forsyndet sig?), men kunne skabe endnu 
flere problemer.

Jakob var kun optaget af at holde fred. Da man fortæller ham, 
at Dina var blevet voldtaget, siger han ingenting (1 Mos 34,5). Men 
da han hører, hvad hans sønner har gjort, irettesætter han dem 
åbenlyst på grund af, hvad der kunne ske: ”I styrter mig i ulykke 
ved at lægge mig for had hos landets indbyggere, kana’anæerne 
og perizzitterne. Vi er jo kun få. Samler de sig mod mig, slår de 
mig, så både jeg og mit hus bliver udryddet“ (1 Mos 34,30).

Igen og igen ser vi i disse beretninger bedrag og svig blandet med 
venlighed og nåde. Hvad fortæller det os om menneskets natur?

TIRSDAG
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1 Mos 34,30-
35,15

 

Til eftertanke

1. JUNI 2022

DOMINERENDE AFGUDSDYRKELSE

Hvad kan vi af disse begivenheder lære om sand tilbedelse?

Umiddelbart efter Jakobs klage over, at hans fred med kana’anæ-
erne er blevet kompromitteret (1 Mos 34,30), og efter at hans to 
sønner er blevet irettesat (1 Mos 34,31), beder Gud ham om at 
forlade Sikem og vende tilbage til Betel for at forny sin pagt. Og 
Gud siger til ham, at når han kommer til Betel, skal han bygge et 
alter der.

I mellemtiden er det første, der omtales efter Guds befaling, at 
Jakob siger til sine folk, at de skal fjerne alle de kana’anæiske afgu-
der, som var blevet taget, da de plyndrede Sikem, og de husguder, 
som Rakel havde stjålet (1 Mos 31,19.32). Alt dette er også vigtigt i 
forbindelse med pagten med Gud.

De havde beholdt og sandsynligvis også tilbedt disse afguder 
på trods af Jakobs overgivelse til Gud. Det var ikke nok for Jakob 
at forlade Sikem for at undgå kana’anæernes indflydelse. Han var 
nødt til at fjerne afguderne fra sin egen lejr og fra sit folks hjerter.

Omvendelsesprocessen består af mere end en fysisk flytning 
fra et sted til et andet, eller en flytning fra en kirke til en anden. 
Det vigtigste er, at vi ved Guds nåde fjerner afgudsdyrkelsen fra 
vores hjerter, uanset hvor vi bor, for vi er i stand til at gøre næsten 
hvad som helst til en afgud.

Da Jakob adlød og fulgte Guds befaling, greb Gud endelig ind, 
og ”en gudsrædsel“ (1 Mos 35,5) kom over alle de omkringboende 
folk, så de ikke turde angribe Jakob. Jakob var nu rede til at tilbede 
”sammen med alle sine folk“ (1 Mos 35,6). Dette indikerer, at fami-
lien var forenet igen. Jakob kaldte stedet El-Betel som et minde om 
sin drøm om stigen. Det var et tegn på den genetablerede forbin-
delse mellem himmel og jord, som i nogen tid havde været brudt.

Denne gang lægges der vægt på Betels Gud i stedet for på selve 
stedet. Denne personlige note ser vi igen, når Gud minder Jakob 
om hans navn ”Israel“ (1 Mos 35,10) med det dobbelte løfte, som 
denne velsignelse angiver. Jakobs velsignelse betyder for det før-
ste frugtbarhed, løftet om Messias i hans slægt samt en mængde 
folkeslag (1 Mos 35,11). For det andet peger den frem til Det Lo-
vede Land (1 Mos 35,12).

Hvordan kan afgudsdyrkelse finde vej ind i vores liv, uden at vi 
er klar over det, og hvad kan vi gøre ved det?

ONSDAG
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1 Mos 35,15-29

 

Til eftertanke

2. JUNI 2022

RAKELS DØD

Hvilke andre sorger oplever Jakob i sin dysfunktionelle familie?

Ligeså snart Jakob forlader Betel, markerer tre begivenheder, der 
er nært forbundet med hinanden, den sidste del af hans rejse 
mod Det Lovede Land: Jakobs sidste søn blev født, Rakel døde, og 
Ruben, Jakobs første søn med Lea, lå med sin fars medhustru. Selv 
om teksten ikke siger noget om det, kan det skyldes, at han på en 
eller anden måde ønskede at besudle Jakobs sidste søns fødsel og 
ydmyge Rakels minde. Men vi ved det ikke.

Jakobs sidste søns fødsel er kædet sammen med Betlehem  
(1 Mos 35,19), som ligger inden for grænserne af Det Lovede Land. 
Denne fødsel er altså den første opfyldelse af Guds løfte for Isra-
els fremtid. Jordemoderen taler profetisk til Rakel med de samme 
ord, som Gud brugte for at berolige Abraham: ”Du skal ikke være 
bange“/”Frygt ikke“ (1 Mos 35,17; sml. 1 Mos 15,1).

Det er betydningsfuldt, at Jakob ændrer det navn, den døende 
Rakel havde givet sin søn. Ben-Oni betyder ”min ulykkes søn“ og 
betegner Rakels smerte, hvorimod Benjamin betyder ”min højre 
hånds søn“. Måske indikerer dette navn den sydlige retning for at 
udtrykke håbet om Det Lovede Land og alt det, Gud sagde, at han 
ville gøre for sit folk, efter at de havde slået sig ned der. Når man i 
datiden skulle finde verdenshjørnerne, vendte man sig mod solens 
opgang i øst, og den højre hånd betegnede derfor syd.

Det var i denne periode Ruben lå med Bilha, sin fars medhustru 
og også Rakels trælkvinde (1 Mos 35,25; 1 Mos 30,3). Det er for-
bløffende, at Jakob ikke reagerer på denne skandaløse handling, 
selv om han får det at vide (1 Mos 35,22). Måske har Jakob i denne 
periode af sit liv tillid til, at Gud vil opfylde sit ord på trods af den 
synd og ondskab, som foregår omkring ham.

Netop denne lektie i tro er underforstået i listen over Jakobs 12 
sønner, der bliver Israels forfædre (1 Mos 35,22-26). Vi skal se, at 
de ikke var de mest beundringsværdige eller venlige mennesker, 
men på trods af de mange problemer, dysfunktion og direkte 
ondskab, skulle Guds vilje opfyldes gennem denne familie, uanset 
hvor dårligt den fungerede.

På trods af menneskers fejl vil Guds endelige hensigt blive op-
fyldt. Forestil dig, hvordan det hele ville gå, hvis mennesker 
samarbejdede med og adlød Gud. Ville det betyde, at Guds vilje 
kunne gennemføres med langt mindre lidelse og forsinkelse?

TORSDAG
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3. JUNI 2022

TIL VIDERE STUDIUM

· Ellen White, Patriarker og Profeter, ”Jakobskampen“, s. 99-102.

”Jakobs erfaring i denne nat med kamp og ængstelse er et billede 
på den prøve, som Guds folk må gennemgå lige før Kristi andet 
komme … Sådan vil Guds folks erfaring blive i deres kamp mod det 
ondes magter. Gud vil prøve deres tro, deres udholdenhed og de-
res tillid til hans magt til at befri dem. Satan vil søge at skræmme 
dem med tanken om, at deres sag er håbløs, og at deres synder 
har været for store til at kunne tilgives. De vil få en stærk følelse 
af deres ufuldkommenhed, og når de ser tilbage på deres liv, vil 
deres håb svinde. Men når de husker Guds nådes storhed og de-
res egen oprigtige anger, vil de påberåbes sig Guds løfter gennem 
Kristus til de hjælpeløse, angrende syndere. Deres tro vil ikke 
svigte, selv om deres bønner ikke besvares øjeblikkeligt. De vil 
gribe fat i Guds styrke, ligesom Jakob greb fat i englen, og deres 
sjæl vil udbryde: ‘Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig’ …

Men Jakobs erfaring er samtidig en forsikring om, at Gud ikke 
vil forkaste dem, der er blevet forført af synd, men har omvendt 
sig til ham i sand anger. Det var ved overgivelse og fortrøstnings-
fuld tro, at Jakob opnåede det, han ikke kunne vinde ved at kæmpe 
i sin egen kraft. Således lærte Gud sin tjener, at kun Guds kraft og 
nåde kunne give ham den velsignelse, han længtes efter. Sådan 
vil det også blive for dem, der lever i de sidste dage. Når de er om-
givet af farer, og fortvivlelse griber deres sjæl, må de fuldstændig 
stole på forsoningens fortjenester. Vi kan intet gøre af os selv“ 
Ellen White, Patriarker og Profeter, s. 101-102).

1. Hvorfor giver Jakobs svaghed anledning til Guds nåde? Hvor-
dan passer Jakobs erfaring med Paulus’ udtalelse: ”Når jeg er 
magtesløs, så er jeg stærk“ (2 Kor 12,10)?

2. Hvorfor tror du, at Bibelen afslører så mange beskidte detal-
jer om så mange af de personer, den fortæller om? Hvilken 
pointe kan det have? Hvad kan vi lære af det?

3. Tænk mere over spørgsmålet om afgudsdyrkelse. Hvilke af-
guder har vi i vores kultur, vores civilisation? Hvordan kan vi 
sikre os, at vi ikke tilbeder nogen eller noget andet end Gud?

Spørgsmål
til drøftelse

FREDAG
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