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UGEN 8.-14. MAJ 2022

”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).

Gennem pagten med Gud oplever Abraham Guds storhed og om-
sorg. Velsignelsen, som udgår fra denne pagt, rækker helt ind i vo-
res tid.

”Den ældste datter sagde til den yngste: 'Far er gammel, og der er 
ingen mænd i landet, som vi kan få børn med på samme måde som 
alle andre. Kom, lad os give far vin at drikke og så ligge hos ham, så 
vi kan føre slægten videre ved vores far’. Den nat gav de deres far 
vin at drikke, og den ældste gik ind og lagde sig hos ham. Han san-
sede hverken, at hun lagde sig, eller at hun stod op igen. Sådan blev 
begge Lots døtre gravide med deres far“ (1 Mos 19,31-33.36).

Det er også nu om stunder en hård skæbne ikke at kunne få børn. 
Men hvor hårdt det har været på gammeltestamentlig tid, viser 
beretningen om Lots døtre, der for at sikre slægtens beståen be-
sluttede sig for at praktisere blodskam. I de foregående kapitler 
kæmper stamfaderen, Abraham, også med den kendsgerning, at 
han ingen efterkommere har, og han oplever, hvordan Gud griber 
ind i hans tilsyneladende håbløse situation.

Søndag Abrams tro 1 Mos 15
Mandag Abrams tvivl 1 Mos 16
Tirsdag Abrahams latter 1 Mos 17
Onsdag Abrahams lovede søn 1 Mos 18,1-15
Torsdag Abraham som mellemmand 1 Mos 18,16-33
Fredag Abrahams evige pagt Mos 17,6-8
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SØNDAG 8. MAJ 2022

1 Mos 15
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Abrams tro

Hvordan viser Abrams tro på Guds løfte sig? 

I hvilke situationer har Guds løfter styrket mig?

Guds reaktion over for Abram er usædvanlig og viser, at han er en 
Gud af nåde og overflod. Abram giver udtryk for sin sorg over ikke 
at have fået børn, hvorpå Gud ikke blot lover ham børn, men talløse 
efterkommere. Dette løfte stoler Abram på, og derved bliver han 
senere for Paulus et forbillede på betingelsesløs tro (Rom 4,3). ”Når 
der i Det Gamle Testamente er tale om retfærdighed (v. 6), handler 
det ikke om betingelser for den evige frelse, men derimod om men-
neskets rette indstilling til den Gud, der kalder“ (SEB 27). Abrams tro 
er den bedste reaktion på Guds løfte. Den kan også være et forbil-
lede for efterfølgende generationer.

Efter at Gud har givet Abram løftet om landet, foretages et specielt 
ritual i forbindelse med pagten: Den, der afgiver løftet, bevæger sig 
frem mellem de overskårne dyr. Han sværger ved sin død, at han vil 
holde ord. 

Ved denne ceremoni – den stærkeste retssikkerhed, der fandtes – 
forpligter Gud sig til at holde sine løfter og stifter dermed pagten. 
Set i lyset af Det Nye Testamente genkender man her et symbol på 
Kristi død på korset. 

I Bibelen findes talløse løfter, som Gud har givet, og som også gæl-
der for os. Hvilken rolle spiller Guds løfter i vores liv? Hvordan kan 
vi lade løfterne i Guds ord få en endnu større plads i vores bevidst-
hed, så de kan blive en vedvarende kraftkilde for os? Gud slutter 
også pagt med mennesker i dag, og han forpligter sig til at holde 
den. Dette besegles med Jesu død.
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1 Mos 16

 Forståelse
 

 

 
 Anvendelse
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Abrams tvivl

Hvilke konsekvenser havde Abram og Sarajs beslutning? 

Hvorfor er det så let for os at begå lignende fejl som Abram?

Nu må den venten have en ende. Saraj er ufrugtbar, hvilket dengang 
betød, at man så ned på hende med foragt (sml. 1 Sam 1,1-17). Saraj 
og Abram beslutter sig for at handle. Det var ikke usædvanligt, at 
man benyttede sig af en rugemor. Et barn, der var undfanget sam-
men med en trælkvinde, havde status af hustruens barn, ”såfremt 
trælkvinden fødte på sin frues knæ“ (30,3) (SEB 28).

Menneskets initiativ belønnes ikke, men fører derimod til nye, ulø-
selige konflikter (sml. Gal 4,23-26). Gud nævnes ikke i hele denne 
periode (til forskel fra forrige kapitel). Men til sidst træder han 
pludselig frem og støtter menneskene, selv om de har handlet uden 
ham. Til sidst er det Gud, der har hørt Hagars lidelse (v. 11), mens 
det i begyndelsen var Abram, der gjorde, hvad Saraj sagde (v. 2; på 
hebraisk benyttes her det samme udsagnsord).

Mens vi venter på, at Guds løfter opfyldes, kan det ske, at vi kom-
mer i lignende situationer som Abram og Saraj. Hvornår er det 
betimeligt at lade tingene gå deres gang, og hvornår er der brug for 
menneskelig indgriben? Det er ikke altid let at udholde denne spæn-
ding og vurdere situationen korrekt. 

I løbet af de forgangne to år har vi på forskellig vis ventet på, at ned-
lukning og andre restriktioner blev ophævet. Hvordan havde jeg det 
med det? Hvad gjorde det nemmere for mig at vente?

MANDAG 9. MAJ 2022
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Abrahams latter

Er der forskel på Abrahams latter (17,17) og Saras latter (18,12-13)? 

Har du nogensinde selv leet af et af Guds løfter og i givet fald 
hvorfor?

Gud har været tavs i et helt kapitel. Det er slut nu. Han lover på ny 
Abram, at han skal få mange efterkommere. Han understreger det 
ved at ændre navnene. Abram (ophøjet fader) bliver til Abraham 
(fader til mange folkeslag) og Saraj (min prinsesse) bliver til Sara 
(prinsessen).

Der mindes igen om pagten, og der tilføjes endnu et pagtstegn: om-
skærelsen. Den er ikke ukendt blandt de øvrige folkeslag på Abra-
hams tid, og den kan her forstås som menneskets synlige svar på 
at være udvalgt af Gud. Lydighed er svaret på Guds kærlighed, ikke 
dens forudsætning. 

Er der et strejf af ironi eller humor i Abraham og Saras reaktion på 
Guds løfte, da de ler, og i det faktum, at deres søn, som de får i en 
sen alder, skal kaldes Isak (”han skal le“) (v. 19)?

Der er nu gået 24 år siden løftet til Abraham (12,3). Indtil nu er intet 
af det gået i opfyldelse, som Gud har lovet. En sådan erfaring kan 
være frustrerende og svække tilliden til Gud. Men det er jo netop, 
hvad troen handler om: at bevare tilliden til Gud alene ud fra hans 
ord! Det er forståeligt, at Abraham og Sara ler. Hvad var det et 
udtryk for hos dem og hvad hos os: tvivl, skepsis, bitterhed eller 
sindsro, glæde og taknemmelighed?

”Tålmodighed er et træ, hvis rødder er bitre, men hvis frugt er  
meget sød“ (persisk ordsprog).

TIRSDAG 10. MAJ 2022
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 Forståelse

 

 Anvendelse

 
 

 Refleksion

 

 

Abrahams lovede søn

Hvad er Abrahams adfærd over for sine gæster et tegn på? 

Hvad vil være hensigtsmæssigt, hvis man får uventet besøg?

Læseren ved det allerede efter den første sætning, men det er uvist, 
om Abraham straks var klar over, hvem hans gæster var. Hans op-
førsel er uden tvivl bemærkelsesværdig: Som næsten 100-årig løber 
han sine gæster i møde og tager sig af dem på forbilledlig vis, som 
den orientalske tradition foreskriver.

Tidligere havde Gud kun talt med Abraham om sine løfter, men nu 
besøger han ham personligt og forudsiger endda endnu et besøg 
(v. 10). Bibelen beskriver en Gud, der taler med menneskene, viser 
ægte interesse for dem, besøger dem og ikke vender sig bort, hvis 
de tvivler.

I Bibelen er gæstfrihed en religiøs forpligtelse (Rom 12,13; 1 Pet 4,9; 
Hebr 13,2). Det er påfaldende, at Gud ikke blot optræder som ge-
nerøs vært, der opvarter andre med kærlig opmærksomhed (Sl 23; 
Matt 22,1-10 m.fl.), men også som gæst, der identificerer sig med 
den sultne og den hjemløse (som fx i Matt 25,35-40). Vi får også 
gang på gang lejlighed til at være ”værter for Gud“.

”Intet er umuligt for Herren“ (v. 14). Hvilke situationer eller personer 
får denne sætning mig til at tænke på?

ONSDAG 11. MAJ 2022



59

1 Mos 18,16-33
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Abrahams tjeneste som  
mellemmand
Hvilke karakteregenskaber hos Gud bliver tydelige her? 

Hvad motiverer mig til at bede for ”gudsfjerne“ og ”gudløse“  
mennesker?

Den lovede søn bliver årsag til nyt liv, men også til, at mange men-
neskers liv bliver ødelagt. Gud skjuler ikke sine planer med Sodoma 
og Gomorra for Abraham, som derpå indleder en intens forhandling 
med Gud. Abraham er åbenbart ikke blot en profet, der får indblik i 
Guds planer (v. 17), men også en talsmand for indbyggerne i disse to 
byer. At Abraham blev stående foran Herren (v. 22b), er et udtryk for 
bøn og forbøn. Abraham handler Guds plan ned til ti retfærdige. Til 
syvende og sidst er der kun fire (hhv. tre), der bliver reddet. 

”Abraham havde samme indstilling som Kristus. Guds søn er selv 
den store mellemmand og talsmand på synderens vegne. Han, der 
betalte prisen for menneskenes frelse, ved, hvad et menneske er 
værd“ (WAB 12f).

Også i dag hører man mennesker sige, at verden er i moralsk for-
fald, og at gudløsheden øges. Er denne opfattelse korrekt? Findes 
der ikke også en anden side: mennesker, der søger håb og en me-
ning med livet, mennesker, der søger Gud? Hvordan er vores for-
hold til mennesker, der ikke tror (endnu)? Påtager vi os rollen som 
formidler, eller nøjes vi med at ynkes over den verden, der går sin 
dom i møde?

”Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der 
tvivler; nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden; andre igen skal 
I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjor-
tel, der er plettet af deres syndige krop“ ( Jud 22-23).

TORSDAG 12. MAJ 2022
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 1 Mos 17,6-8
 

 

 Resumé

Egne tanker

Abrahams evige pagt 

Hvad peger udtrykket ”evig pagt“ på?

”Begrebet ‘evig pagt’ forekommer 16 gange i Bibelen … Disse pagter 
kaldes alle for ‘evig pagt’, fordi de alle er et udtryk for den store, 
oprindelige, evige kærlighedspagt, der har eksisteret i Treenigheden 
fra evigheds dage og er fortsat med at eksistere fra Treenigheden 
og ud i al skabelsen. Selv om de hver især havde deres eget kende-
tegn, bar hver enkelt pagt den essentielle karakter af den arketypi-
ske evige pagt. Hver af dem var et udtryk for den evige pagt, perfekt 
tilpasset de menneskers behov, som den var gældende for. Og hver 
af dem viser de evige sandheder, som Gud fortløbende har åben-
baret i historien“ (Skip MacCarty, In Granite or Ingrained, Berrien 
Springs, MI, 2007, 72). 

Hos Abraham ses på en særlig måde, hvordan Gud går ind på det 
enkelte menneske for at opbygge en relation, der rækker helt ind i 
evigheden.

FREDAG 13. MAJ 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvor lang tid giver I andre til at opfylde deres løfter?  
Hvornår er jeres tålmodighed sluppet op?

  1 Mos 15,6
Hvad kan hjælpe os til at reagere så tillidsfuldt på Guds løfter, 
som Abraham gjorde?

  1 Mos 16,1-4
Kender I det, at man handler overilet på grund af manglende  
tålmodighed? Nævn eksempler!  
Hvad kan vi gøre for at undgå dette?

Vente og se – eller handle? Hvordan kan vi lære at tackle den 
spænding, der er mellem at afvente Guds handlen og selv at tage 
initiativ?

  1 Mos 18,16-23
Hvad er Abrahams motiv for at ville afholde Gud fra at udføre sin 
oprindelige plan? 
Er Gud til at handle med? 

Hvordan praktiserer vi vores rolle som ”mellemmand“ i verden?

På trods af sine fejl og svagheder omtales Abraham i Det Nye 
Testamente som et troens forbillede. I hvor høj grad er det en op-
muntring for jer?

DIALOG TIL SABBATTEN 14. MAJ 2022


