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UGEN 10.-16. APRIL 2022

”I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev 
det bevidnet, at han var retfærdig; det vidnesbyrd gav Gud ham 
for hans offergaver, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han 
er død“ (Hebr 11,4).

Historien om Kain og Abel viser, hvordan menneskeheden udvikler 
sig efter syndefaldet, og hvordan Gud på trods af det har en frelses-
plan.

Kains brodermord på Abel hører til Bibelens kendteste motiver. 
Beretningen om de to umage brødre viser nogle grundstrukturer 
i menneskelige forestillings- og handlemønstre, der gentager sig i 
løbet af menneskehedens historie. I denne uge ligger hovedvægten 
på det teologiske indhold af 1 Mos 4.

Søndag Kain og Abel 1 Mos 4,1-2
Mandag Offer i dobbelt forstand 1 Mos 4,3-8
Tirsdag ”Fredløs og flygtning“ 1 Mos 4,9-16
Onsdag Kains efterkommere 1 Mos 4,17-24
Torsdag Ekskurs: Meningen med stamtræer 1 Mos 4,25-5,32
Fredag Gudssønner og menneskedøtre 1 Mos 6,1-4

Hovedtanke

 Introduktion

Oversigt

3. 3. ugeuge Arven efter Kain
Første Mosebog 4,1-6,4

Schnorr von  
Carolsfeld,  
Bibel in Bildern.  
(commons.wiki-
media.org)



23

SØNDAG 10. APRIL 2022

1 Mos 4,1-2

 Forståelse

 
 Anvendelse

 Refleksion
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Kain og Abel

Hvordan skal Evas glædesudbrud forstås? 

Hvilke familiemedlemmer har jeg et særligt nært forhold til?  
Hvad skyldes det?

I grundteksten til v. 1 relateres den nyfødte direkte til Gud: ”Jeg har 
skabt en mand ved Herrens hjælp.“ Det er nærliggende at konklu-
dere, at Eva mener, hun har født sin frelser (3,15). Navnet Kain er 
afledt af et hebraisk ord, der betyder at få henholdsvis eje noget 
kostbart og stort. Navnet Abel derimod betyder ”vindpust“ og 
betegner noget flygtigt, tomhed, mangel på substans. Det er det 
samme ord, der i Prædikerens Bog anvendes for ”tomhed“. Det be-
kræfter indtrykket af, at forældrenes håb hviler på Kain, og at det er 
ham og ikke hans bror, der er den lovede frelser. Det er faktisk Kain, 
der fylder mest i beretningen. Han er ikke blot den førstefødte, men 
også det eneste menneske, der kommer til orde i v. 3-16. Abels fød-
sel kommenteres derimod ikke.

Håb og forventninger præger også vores hverdag og vores indbyr-
des relationer. Man håber på en god karakter, bedre vejr, at man 
kan stole på naboen og ikke mindst på Guds indgriben. Man kan 
nærmest ikke forestille sig et liv uden håb. Hvordan mon det ville  
se ud?

”Tag håbet fra et menneske, og du har gjort ham til et vildt dyr“ 
(Ouida, engelsk forfatter).
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1 Mos 4,3-8

 Forståelse
 

 

 

 
 

 Anvendelse

 Refleksion
 

Offer i dobbelt forstand

Hvad kunne være årsagen til Kains vrede imod Abel? 

Hvordan kan jeg være sikker på, at jeg er antaget af Gud?

Hvorfor tager Gud imod Abels offer, mens han afviser Kains? Den 
meget korte og komprimerede beretning giver ikke noget klart svar. 
Man kan godt ud fra Bibelen argumentere for, at Kain bringer et ”af-
grødeoffer“ (sml. 2 Mos 23,19; 3 Mos 2,14-15).

Fortolkere peger tit på de to brødres forskellige indstilling til deres 
skaber (sml. Hebr 11,4). Hvilke tegn er der i selve teksten på det? 
Jacques Doukhan (Genesis, SDAIBC, Bd. 1, 118) ser følgende: 

• Ud fra v. 4 og 5 kan man drage den slutning, at Gud først og frem-
mest ser personen, dernæst dennes offergave. For Gud er den 
åndelige indstilling vigtigere end selve den rituelle handling. 

• Kain bragte ”en offergave til HERREN“ (v. 3). Det fremgår ikke, 
hvem modtageren for Abels offergave er. Dette er muligvis et 
tegn på, at Kain opfattede ritualet som en gave til Gud, hvorimod 
Abel anså det samme ritual som en gave fra Gud.

• Abel ofrer det bedste af sit småkvægs førstefødte, mens Kain 
ofrede nogle afgrøder.

Det er menneskeligt at reagere på skuffelser og krænkelser med 
vrede eller raseri. Men Gud siger tydeligt i v. 7, at det er vores an-
svar, hvordan vi reagerer. Vi kan hæge om de mørke tanker og lade 
vores handlinger være styret af det, men vi kan også bede Gud 
hjælpe os, så vi med besindighed kan slå ind på en bedre vej (sml. Sl 
139,19-24; 1 Kor 10,13). Evangeliet lover ikke blot tilgivelse for synd, 
men også sejr over den.

Hvor har jeg i mit liv oplevet Guds formaning og samtidig hans med-
følelse og nåde?

MANDAG 11. APRIL 2022
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1 Mos 4,9-16

 Forståelse
 

 

 

 Anvendelse

 

”Fredløs og flygtning“

Hvordan viser Guds omgang med syndere sig i disse vers? 

Hvilket gudsbillede skaber det i mig? 
 
Hvor har jeg oplevet Gud på lignende måde?

Beretningen om Kain giver et tydeligt billede af, hvilken konsekvens 
syndefaldet har haft på menneskers indbyrdes forhold. I såvel 4,9 
som 3,9 er det centrale spørgsmål: ”Hvor …?“. Gud opsøger sin skab-
ning, der sidder fast i sin opsætsighed. Han er dommer og fader på 
samme tid. Kain forsøger at fralægge sig sit ansvar ved at komme 
med en nedladende hentydning til sin brors arbejde (vogter). Men 
stemmen fra Abels udgydte blod har nået Guds øre. Fordi det blev 
udgydt på jorden, må Kain leve med en skærpet forbandelse, idet 
hans agerjord bliver gold (sml. 3,17-19). Landet Nod (=hvileløs) er et 
billede på flugten væk fra Guds nærhed (ifølge SEB 14f).

Også her bliver Guds barmhjertighed tydelig: Selv efter det kold-
blodige mord lader Gud Kain leve og udstyrer ham endda med et 
beskyttende tegn. Vi taler om ”kainsmærket“ som et tegn, der afslø-
rer en persons skyld: Det står så at sige skrevet i panden på ham. 
I bibelsk betydning er det dog ikke en skamplet, men et tegn på 
guddommelig beskyttelse. ”Det rummer samtidig et budskab til den 
skyldige menneskehed, der uden for Paradis lever ene og alene af 
skaberens nåde“ (SEB 15).

Hvor er jeg på vej hen på min åndelige rejse? Mod Eden eller mod 
Nod? Mine valg er med til at afgøre, hvilken retning jeg slår ind på i 
mit åndelige liv. Derfor er det godt med mellemrum at standse op 
og reflektere: Hvor har mine valg ført mig hen? Hvor bør jeg lade 
Gud overbevise mig om, at jeg bør vende om? På hvilke områder bør 
jeg fremover træffe valg, der leder mig nærmere Eden?

TIRSDAG 12. APRIL 2022
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1 Mos 4,17-24

 

 Forståelse

 

 
 

 Anvendelse

 

 

 Refleksion

Kains efterkommere

Hvilken holdning giver Lemeks bemærkning udtryk for i v. 24? 

Hvordan kan kristne gøre sig gældende i samfundet?

Menneskehedens fortsatte udvikling og forgrening anskueliggøres 
nu ved hjælp af et slægtsregister. At Kain har en hustru, er ikke så 
underligt ifølge 1 Mos 5,4 (Adam fik sønner og døtre). ”De tidligste 
mennesker på jorden havde intet andet valg end at gifte sig med 
deres brødre og søstre, når de skulle opfylde den guddommelige 
mission“ (ABC-D 1,335). Ægteskaber med kødelige slægtninge blev 
først forbudt senere (3 Mos 18,6-17).

Den kulturelle udvikling i form af anlæggelse af byer, udvikling af 
musik og jernforarbejdning opfylder på den ene side opdraget om 
at ”underlægge“ sig jorden (1,28). ”På den anden side sker dette 
sammen med en fremmedgørelse over for Gud, der tager sin be-
gyndelse med syndefald og brodermord. Den bærer derfor også 
altid træk af menneskers bestræbelse på at hævde sig i verden uden 
Gud og det hensynsløst“ (SEB 15). Der går en lige linje fra Kain, der 
dræber sin bror, via den blodtørstige og polygame Lemek til argu-
mentet for den kommende vandflod (1 Mos 6).

Det ses af statistikken, at hovedparten af frivilligt arbejde ydes i 
kirker og religiøse sammenhænge. Ifølge et britisk studie er den 
indsats, der ydes fra kirkelig side på velgørenheds- og plejeområdet 
helt uvurderlig.

Det er en del af den kristnes selvforståelse at være med til at tage 
ansvar og sætte aftryk i verden. Videnskab, forskning, kunst, arki-
tektur, musik og litteratur er områder, der før i tiden var stærkt præ-
get af kristendommen. Hvordan ser det ud i dag?

Hvor kan jeg gøre en forskel? Hvor tager jeg ansvar og er en aktiv 
del af min omverden?

ONSDAG 13. APRIL 2022
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EKSKURS

1 Mos 4,25-5,32

 

 
 

 

 

Meningen med stamtræer

Hvilke elementer forekommer gentagne gange i disse  
opremsninger? 

Hvad bliver de afbrudt af?

Apostlen Paulus gav sin medarbejder Titus følgende råd: ”Men tåbe-
lige diskussioner og stamtavler … skal du holde dig fra, for den slags 
er unyttigt og meningsløst“ (Titus 3,9). Man bør altså være forsigtig 
med at drage overdrevne og forkerte konklusioner, hvad bibelske 
stamtræer angår. Det er for eksempel ikke muligt – som ærkebiskop 
James Ussher (1581- 1656) havde forsøgt – at bestemme tidspunktet 
for jordens tilblivelse ud fra aldersangivelserne. Han havde regnet 
sig frem til d. 23.10.4004 f.Kr. kl. 9 om formiddagen.

På den anden side kan der være betydningsfulde grunde til, at 
stamtræer nævnes i Bibelen: De kan indeholde aspekter af eksisten-
tiel, teologisk, kulturel og frelseshistorisk art som for eksempel:

1. Stamtræer forklarer nutiden ud fra fortiden. Mennesker præges 
af strømninger og indflydelse fra deres forhistorie så som afstam-
ning, sprog eller den forestillingsverden, som de fødes ind i. 

2. Stamtræer vidner om Guds velsignelse, idet ordet ”Bliv frugtba-
re og talrige!“ (1,28) er gået i opfyldelse. Hver enkelt generation 
og dens historie sammen med Gud danner en lille, overskuelig 
enhed.

3. Især fortidens stamtræer peger på kulturelle værdier, fremskridt 
og udviklinger. De kan indeholde geografisk-politiske henvisnin-
ger og andre vidnesbyrd (sml. 4,26; 5,24).

4. Stamtræerne videreføres i Guds fortsatte historie sammen med 
menneskene. Det er således ikke tilfældigt, at Jesu stamtræ går 
helt tilbage til Adam (Luk 3,23-38).

(Ifølge Hansjörg Bräumer, Das erste Buch Mose: Kapitel 1-11,  
Wuppertal 31991, 130-135)

TORSDAG 14. APRIL 2022
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 1 Mos 6,1-4
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Gudssønner og menneskedøtre

Hvem er ”gudssønnerne“ og ”menneskedøtrene“? 

Hvilke af mine bekendtskaber fører mig nærmere Gud, og  
hvilke fører mig snarere bort fra ham?

Menneskeheden, der levede før vandfloden, kan inddeles i to ho-
vedgrupper: Kains efterkommere, der vendte sig bort fra Gud (4,17-
24), og Sets efterkommere, der holdt fast ved troen (4,25-5,32). På 
grund af deres trofasthed blev de kaldt gudssønner (v. 2), mens kvin-
derne i Kains linje kaldtes menneskedøtre. Ægteskab med ikke-tro-
ende kvinder forstærkede frafaldet fra Gud, indtil det kun var Noah 
og hans familie, der var tilbage.

Andre fortolkere ser i gudssønnerne himmelske væsener, der skal 
have avlet børn med mennesker. Sådanne forestillinger fandtes i  
Israels nabolande og i den jødiske overlevering. Forekomsten i  
Bibelen er omstridt. 

Kain og Abel repræsenterer to forskellige former for gudstilbedelse: 
Formalitet over for sand hengivelse. Arven efter Kain er til syvende 
og sidst vandfloden. Den række af velsignelser, som Gud lader fort-
sætte gennem Abel og Set, er af varig karakter. 

FREDAG 15. APRIL 2022
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Spørgsmål til drøftelse

I hvilke situationer er I blevet dybt skuffet i jeres forventninger  
til mennesker?

Kan den slags skuffelser undgås? I så fald hvordan?

  1 Mos 4,1-8
Hvad tyder Evas glade udbrud på i v. 1?

Hvorfor tager Gud imod Abels offer, mens han afviser Kains?

Hvad er forudsætningen for, at vi bliver antaget af Gud?
Hvordan erfarer vi det?

  1 Mos 4,9-16
Hvordan forstår I Kains afvisende reaktion på Guds spørgsmål?

Hvilke konsekvenser må Kain leve med? 
Er de for hårde eller for milde?

Hvordan viser Guds barmhjertighed sig i beretningen om  
brodermordet?

  1 Mos 5,21-24
Hvilken mening kan I se i de bibelske slægtsregistre?

Enok vandrede med Gud. 
Hvilken konkret forestilling har I om det?

Hvad betyder det i dag at ”vandre“ med Gud?

Var Enok en enspænder? Hvordan kan vi støtte hinanden?

Før vandfloden hører vi om menneskehedens to hovedlinjer: 
Kains (gudløse) efterkommere og Sets (gudfrygtige) efter- 
kommere. Hvor ser I lignende skillelinjer i nutiden? 

(Hvordan) kunne man overvinde sådanne modsætninger med  
udgangspunkt i Det Nye Testamente?

DIALOG TIL SABBATTEN 16. APRIL 2022


