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UGEN 1. -7. MAJ 2022

”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).

Der begynder et nyt kapitel i frelseshistorien med Abrams kaldelse. 
Det er af stor betydning for begge testamenter.

Med historien om Abram er vi nået til et centralt tema i Første Mo-
sebog. En del af Abrams vej med Gud gennemgås i denne uge. Efter 
Guds kald ”bryd op og drag“ (lekh lekha, 12,1) begiver Abram sig ud i 
det uvisse. Han lader fortiden bag sig. Fremtiden er åben og uvis.

Måske var Abram slet ikke noget usædvanligt menneske. Han havde 
sikkert heller ikke nogen overnaturlige evner. Han var et menneske 
lige som du og jeg, og alligevel blev han en af de helt store, fordi det 
er i Abrams historie, at den verdslige historie mødes med historien 
om frelsen. Det guddommelige kommer os nær, og det er det helt 
store.

Med Abrams kaldelse begynder et nyt kapitel i frelseshistorien, som 
strækker sig ind i Det Nye Testamente, fordi Abram regnes for alle 
troendes fader.

Søndag Abram kaldes 1 Mos 12,1-3
Mandag Abram drager ud  1 Mos 12,4-9
Tirsdag Abrams flugt 1 Mos 12,10-20
Onsdag Abram og Lot går hver til sit 1 Mos 13
Torsdag Abram redder Lot 1 Mos 14,1-16
Fredag Hverken tråd eller sandalrem 1 Mos 14,17-24

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

6. 6. ugeuge Abram – opbruddet
Første Mosebog 12 til 14 
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SØNDAG 1. MAJ 2022

1 Mos 12,1-3

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

47

Abram kaldes

Hvorfor opfordrer Gud Abram til at forlade sit land og sin familie? 

Hvordan kalder Gud mennesker i dag?

Før Abram forlader Karan, fortæller kap. 11,27-32, hvordan allerede 
hans far Teras familie forlod kaldæernes land. Det er ikke kun det, 
at han kaldes ud af sine vante omgivelser, der står i fokus, men han 
forlader også alle vante livsrelationer – landet, slægten og hjemmet.

For os er betydningen af disse ord fra oldtiden gået tabt. På grund 
af den aktuelle globale infrastruktur er verden blevet lille. Men 
dengang omfattede disse ord alt, hvad der gav livet stabilitet og 
mening. Landet, slægten og hjemmet stod for sikkerhed i konflikter 
med folkeslag i nabolaget, økonomisk sikkerhed samt socialt og reli-
giøst fællesskab. Disse tre var livets fokusområder.

Det hebraiske udtryk lech lecha betyder ordret ”gå selv“ eller ”gå for 
dig selv!“. Abrams opbrud fra Ur hhv. Karan betød mere for ham 
end blot at forlade miljø eller familie. Den hebraiske talemåde kan 
siges at være en understregning af et opbrud fra sit selv. Abram skal 
til en vis grad forlade sig selv, for at komme af med den del af ham, 
der indeholder hans kaldæiske (babylonske) fortid.

Når Gud kalder os, handler det ikke så meget om, hvor vi bor eller 
vores geografiske tilhørsforhold. I et verdsligt samfund er bevidst-
heden om det guddommelige gået tabt. Guds kald handler mere om 
vante tankesæt, som vi kaldes ud fra. Vores gamle verdensbillede 
vendes på hovedet.

Hvad må jeg opgive eller give slip på for at følge Guds kald?
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1 Mos 12,4-9

 Forståelse
 

 

 

 
 

 

 Anvendelse

 Refleksion
 

Abram drager ud

Hvor bliver Abrams mod til at følge Guds kald synligt?

Hvordan reagerer jeg, når jeg mister modet til at handle i tro?

I nogle situationer af Abrams historie angives hans alder (1 Mos 
12,4; 16,16; 17,1.24; 21,5; 25,7). Disse informationer markerer enten 
en krise eller et vendepunkt i hans liv: opbrud fra Karan, Ismaels 
fødsel, omskærelse samt pagt og død. Det kommenteres ikke, at 
Abram er 75 år, da han forlader Karan. Det væsentlige er hans tro  
og lydighed over for Gud.

Denne tro udfordres og sættes på prøve. Hver detalje i det stor- 
artede løfte følges af udfordringer:

1. Jeg vil gøre dig til et stort folk.  
 A bram og Saraj er godt oppe i årene og kan ikke få børn.

2. Jeg vil gøre dit navn stort.  
 Der, hvor Abram går hen, er der ingen, der kender ham, og der  
 er ingen, der tager imod ham med åbne arme.

3. I dig skal alle jordens slægter velsignes.  
 Denne del af løftet overstiger enhver forestillingsevne.

Abram kunne med fornuftige argumenter og indvendinger und-
drage sig dette kald. Men han drager ud – det er det, der udmærker 
ham.

Det udfordrer os at følge Guds kald. For det første er en form for 
vished nødvendig. Er det virkelig Gud, der kalder? Mener han virke-
lig mig? Mener han det sådan, som jeg hører det? Hvad nu, hvis jeg 
tager fejl? For det andet kan efterfølgelse betyde et vendepunkt i 
mit liv, en kursændring og en ny begyndelse. Det kan være et muligt 
brud med andre mennesker, med min fortid og måske endda med 
mig selv.

”Visdom er gaven at kunne erkende Guds vilje i livets konkrete  
opgaver“ (Dietrich Bonhoeffer, DBW 14, 868).

MANDAG 2. MAJ 2022
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1 Mos 12,10-20

 Forståelse
 

 

 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Abrams flugt

Hvorfor forlader Abram det lovede land for at drage til Egypten? 

Hvordan kan det lykkes ikke at miste sin kaldelse af syne?

Netop ankommet til Kana’an flygter Abram og hans familie til  
Egypten på grund af hungersnød i landet. Egypten havde allerede 
dengang ry for at være oldtidens kornkammer på grund af sine 
frugtbare marker ved Nilens bredder. At denne beslutning lod til  
at være rettidig omhu understreges af teksten, der taler om at  
”hungersnøden knugede landet“ (v. 10).

Set med troens perspektiv er Abrams beslutning ikke helt så for-
ståelig. Den Abram, der nu forlader Kana’an, står i modsætning til 
den Abram, der forlod Ur. Dengang blev Abram præsenteret som en 
troens mand, der forlod sit fædrene hus som svar på Guds kald. Nu 
forlader Abram egenrådigt det lovede land. Tidligere stolede Abram 
på Gud. Nu stoler han på sine egne beregninger og begiver sig ned 
på egypternes moralske niveau (11-13). Tidligere rejste Abram altre 
til Guds ære, den Gud, som åbenbarede sig for ham. Men nu går 
han egne veje uden at rådføre sig med Gud.
  
Bibelen er ikke fyldt med superhelte uden fejl og mangler. Patriar-
kerne ville ellers være ”halvguder“ for os i stedet for mennesker, der 
kæmper med troen. Abraham havde også sine svagheder. På rejsen 
med Gud forløber han sig, men finder ved Guds nåde tilbage til sit 
kald. Når vi af vores ”vildfarelser i troen“ finder tilbage, er det ikke 
nogen ”heltegerninger“, selv hvis de sommetider fortælles på denne 
måde, men derimod den barmhjertige Guds gerning. Det  
bør vi tænke på.

”Og Gud vil give jer både viljen og evnen til at gøre det, han ønsker“ 
(Fil 2,13 2020).

TIRSDAG 3. MAJ 2022
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1 Mos 13
 
 

 Forståelse

 

 
 

 Anvendelse

 

 

Abram og Lot går hver til sit

Hvor træder Abrams og Lots karaktertræk frem?

Hvordan kan menneskets tro og karaktertræk hænge sammen?

Abram vender tilbage til det sted, hvor Gud have kaldt ham hen. 
Lot har nydt godt af den velsignelse, der blev lovet Abram – i hvert 
fald på det materielle område. Størrelsen af Lots ejendom førte til 
konflikter. I denne kritiske situation bliver forskellige karaktertræk 
tydelige.

Abram kommer Lot i møde og ønsker en fredelig løsning (v. 8). 
Abram, slægtens overhoved og den, der modtog kaldet, til hvem 
landet blev lovet, lader sin nevø Lot vælge først og tager selv det, 
der bliver tilovers (v. 9).

Læseren forventer af Lot, at han holder sig tilbage. Han er trods alt 
den yngste og står ikke i centrum af løftet. Lot ser sig omkring og får 
øje på det mest frugtbare land i hele regionen (v. 10). Det frugtbare 
lands fordele gør ham blind for de fremtidige naboer i Sodoma og 
Gomorra (v. 12-13). Abram giver. Lot tager.

”Mit hus, min bil, min båd.“ Hvem har ikke set bankens reklamer 
med solbrune mænd i smarte habitter? Er det de ”velsignede“? Ser 
man velsignelsen fra det materielle perspektiv, synes Lot at være 
den mest velsignede. Han ejer det frugtbare land. Han får ”Herrens 
have“ (v. 10). Men fordi Abram vælger Gud, tilhører alt ham, og mere 
end man kan opgøre materielt (v. 15) Den sande velsignelse ligger 
ikke i, hvad man tager, men hvad Gud giver. Velsignelse er Guds 
gave. Med Gud ved sin side blev selv Judæas øde områder en kilde 
til rig velsignelse for Abram.

ONSDAG 4. MAJ 2022
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1 Mos 14,1-16

 

 Forståelse

 
 

 

 Anvendelse

 

Abram redder Lot

Hvorfor griber Abram først ind, da han hører om Lots bort- 
førelse? Hvad siger denne begivenhed om Abram? 

(Hvornår) er anvendelse af magt for at redde uskyldige berettiget 
ud fra et kristent perspektiv?

Kapitel 14 beskriver en regional militærkonflikt, hvis årsag ligger i 
en magtkamp mellem fire store riger (deriblandt Babylon = Sinear) 
og fem bykonger i Jordandalen (deriblandt Sodoma og Gomorra). 
Lot, der har slået sig ned i nærheden af disse to byer, bliver en del 
af konflikten. Med hele sin familie og ejendom tages han som krigs-
bytte og føres i fangenskab.

I begyndelsen forholder Abram sig neutral, selvom alt foregår på 
det landområde, som Gud lovede ham (13,15-17). Måske kæmper 
han ikke om landet, fordi Gud har lovet ham det og selv vil sørge  
for, at løftet opfyldes? Men da Abram hører nyheden om, at hans 
nevø er blandt krigsfangerne, griber han ind i konflikten. Han bærer 
ikke nag til sin nevø for at have taget den bedste del af landet fra 
ham. Uden tøven hjælper han Lot i hans nød. På denne måde red-
der han ikke kun Lot og hans familie, men befrier også indbyggerne 
i Sodoma og Gomorra.

I denne forbindelse er Abram et forbillede på flere måder.

• Abram viser sig modig og stærk. Der findes situationer, hvor det 
kræves, at vi ikke vender os bort, men griber ind, selv når det kan 
være forbundet med en risiko for os selv.

• Abram er solidarisk med andre mennesker. Vores ansvar er 
ikke begrænset til dem, vi deler tro med. Også anderledes- og 
ikke-troende har brug for solidaritet.

• Abram lever midt i samfundet. Det er muligt at engagere sig i 
samfundet omkring os, uden at vores egen religiøse identitet går 
tabt eller bliver udvandet af omgivelsens kultur.

TORSDAG 5. MAJ 2022
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 1 Mos 14,17-24 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Hverken tråd eller sandalrem

Hvorfor giver Abram tiende til præstekongen fra Salem?

Hvilke karaktertræk hos Abram bliver tydelige i hans møde med 
kongen af Sodoma?
 
Stille og roligt opfyldes det, som Gud havde lovet Abram: du skal 
være en velsignelse (12,2). Mennesker omkring Abram har gavn af 
denne velsignelse. Abram indser, at Gud gør en stor forskel i hans 
liv. Da Melkisedek velsigner ham, giver han tiende af hele krigsbyt-
tet til præstekongen. På den måde viser han sin taknemmelighed 
over for Gud. Det var Gud, der gav ham sejren. Sodomas konges 
tilbud om at beholde byttet for sig selv, afslår han: ”Jeg vil ikke have 
noget af dit, ikke så meget som en tråd eller en sandalrem!“ (v. 23).

Guds kald og løfte står som overskrift over historien om Abraham. 
Mangt og meget synes at stå i vejen for opfyldelsen af dette løfte 
– sommetider er det Abram selv. Men Gud, som anerkender ham, 
leder ham videre på løftets vej.

FREDAG 6. MAJ 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Lydighed følger blindt, frihed går med åbne øjne“  
(Dietrich Bonhoeffer).

Hvad mener I om dette citat?

  1 Mos 12,1-9
Hvordan reagerer I, når Gud gennem Ordet opfordrer jer til  
noget? Nævn eksempler fra jeres liv.

Hvad er forskellen mellem tro (15,6) og lydighed (Hebr 11,8)?  
Hvordan hænger de sammen?

Hvordan forstår I løftet til Abram: ”I dig skal alle jordens slægter 
velsignes“?

  1 Mos 12,10-20
Er Abrams adfærd ansvarlig og klog eller selvrådig og egoistisk? 

Hvor findes der paralleller til dette i dag? 
(Hvordan) kan disse anvendes i jeres liv?

  1 Mos 13,8-12
Materielt set ser det ud til, at Abram trækker det korteste strå og 
mister noget af den lovede velsignelse. Hvordan ser I på sammen-
hængen mellem materiel velfærd og Guds velsignelse? 

Hvordan kan vi dele Guds velsignelser med andre?

På hvilken måde styrker Abrams historie jeres tro? 
Hvordan udfordrer den dig?

DIALOG TIL SABBATTEN 7. MAJ 2022


