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UGEN 15.-21. MAJ 2022

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

Tro er tillid til løftet og at være knyttet til Gud, selvom alt taler imod 
løftet og imod Gud.

De fleste mennesker kender til situationer, hvor kravet om ud-
holdenhed til at stå dem igennem bliver til en enorm udfordring. 
Oftest er disse præget af stor usikkerhed og dyb angst, når det for 
eksempel handler om et familiemedlem med en alvorlig sygdom, et 
vanskeligt forhold eller frygten for et økonomisk sammenbrud. Har 
jeg – har vi en fremtid?

Troen kender også til usikkerhed af mangfoldige grunde. Ens hidti-
dige trosfundament kan rystes af nye informationer eller oplevel-
ser.

Vi kan lære af Abraham, at der ikke er absolut sikkerhed i troen, og 
at tillid til Gud altid er et vovestykke. ”Det er let at tro?“ På ingen 
måde! At stole på Skriftens løfter og at holde fast ved Gud som 
denne verdens frelser og fuldender kan være en stor udfordring. 
Derfor kan vi være taknemmelige for Abrahams erfaringer.

Søndag Morija bjerg 1 Mos 22,1-8
Mandag Herren ser 1 Mos 22,9-19
Tirsdag Sorg og håb 1 Mos 22,20 til 23,20
Onsdag Isak og Rebekka 1 Mos 24
Torsdag Abrahams efterkommere 1 Mos 25,1-18
Fredag Abrahams retfærdighed Rom 4,1-12

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

8. 8. ugeuge Abraham – løftet
Første Mosebog 22 til 25
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SØNDAG 15. MAJ 2022

1 Mos 22,1-8

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion
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Morija bjerg

Hvordan bekender Abraham, at Gud er med ham på vejen til 
Morija bjerg?

Hvad foranlediger mig til at tro, at Gud som min ”far“ ledsager 
mig på min livsvej?

”Buddet ’dér skal du bringe ham som brændoffer’ var en prøvelse 
sendt fra Gud. Brændoffer er det samme som heloffer, den totale 
tilintetgørelse. Tidligere havde Abraham skilt sig af med sin fortid 
ved at modtage sit kald og drage ud, men nu skal han bringes til  
at ofre ‘hele sin fremtid med Gud’ … Prøvelsen, som Gud pålagde 
Abraham, bestod i at holde uvisheden ud, om hvorvidt Gud står 
ved sit løfte“ (Hansjörg Bräumer, Das erste Buch Mose – Kapitel 12-36, 
Wuppertal 1995, 195).

”Ved ulydighed ville han fornægte troen, ved at adlyde ville han til- 
intetgøre den lovede søns liv … Der var kun én vej gennem fristel-
sen: Ubegrænset tillid til den Gud, der havde lovet ham Isak og op-
fyldt løftet, da alle menneskelige muligheder var udtømt“ (Helmuth  
Engelkraut, Das Alte Testament, Gießen 2017, 177).

Den, der læser salmer, i hvilke jøder bekender deres Gud som For-
løseren og som verdens trofaste og retfærdige konge, bør erkende, 
at disse salmer i mere end 2.500 år har været anvendt som poesi, 
tilbedelse og lovprisning til trøst overfor en helt anden og bitter livs-
virkelighed. Salmerne som bøn var med til at kunne udholde denne 
realitet. Dette gælder også for kristne 2.000 år efter, at englen 
sagde: ”Den Jesus … skal komme igen på samme måde, som I har set 
ham fare op til himlen“ (ApG 1,11).

”Hvor Gud gør sin gerning, er fremtiden stadig åben“ (Walter  
Zimmerli, schweizisk teolog).
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1 Mos 22,9-19

 Forståelse
 

 

 
 Anvendelse

 
 

 

 Refleksion
 

Herren ser

Hvordan begrundes Abrahams fristelse?

Kender jeg til Abrahams erfaring, at ”Herren ser“?

I oldtidens Mellemøsten, især i Kana’an, var det helt almindeligt 
med menneskeofringer. Den ypperste gave, et menneske kunne til-
byde Gud, var ofringen af den førstefødte. I disse omgivelser bestod 
den store fristelse i på denne måde at vinde Guds gunst og hjælp  
(2 Kong 3,27: 16,3; 17,17; Mika 6,6-7). Jeremias var klar over, at denne 
praksis var uforenelig med ånden i sand gudstilbedelse. Det bliver 
også tydeligt i fortællingen om Abraham.

Abraham kalder dette sted i henhold til sit svar til Isak (v. 8): Gud 
ser. Det hebraiske udsagnsord betyder: se, lære at kende, se efter. I 
navnet ligger en taknemmelig lovprisning af Guds nærvær og for-
syn. Forfatteren understreger, at der senere kom en talemåde ud 
af det: På bjerget, hvor Herren viser sig (passiv: ses, dvs. kommer til 
syne).

Herren ser er nok det udsagn i Bibelen, der op til i dag betvivles 
mest. Efter opmuntrende erfaringer kan man nemt bekræfte ud-
sagnet. Men hvor en ung mor ved sin død bliver revet væk fra sine 
børn, hvor et barn taber kampen mod leukæmi, hvor uskyldige 
mennesker bliver misbrugt, tortureret og myrdet, vil ethvert berørt 
menneske drage dette udsagn i tvivl. Det ville være fatalt ikke at 
tage den slags tvivl alvorligt eller nedtone dem. At tro betyder også 
altid at tro på trods af en virkelighed, der ikke synes at indeholde en 
Gud, der ”ser“ eller ”lader sig se“.

”Salige er de, som ikke har set og dog tror“ ( Joh 20,29).

MANDAG 16. MAJ 2022
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1 Mos 22,20  
til 23,20

 Forståelse
 

 

 

 

 
 Refleksion

Sorg og håb

På hvilken måde kommer Abraham til at eje land i Kana’an?
Hvordan ses håbet midt i sorgen?

Versene 20 til 24 synes at være ubetydelige for læsere i det 21. 
århundrede. Men i fortællingens overgang fra Abraham til Isak for-
klarer de, hvordan der udpeges en kone fra en familieretslig ønsk-
værdig linje. Et ægteskab blandt to brødres efterkommere er til-
stræbelsesværdigt i et arabisk stammesamfund, fordi pigen kender 
familietraditionen og falder udenfor incestbegrænsningerne.

Mens Abrahams sorg over Sara kun nævnes i én sætning, indtager 
købet af gravpladsen et større afsnit. Abraham havde ikke ret til 
det. Han var anvist på retsbeskyttelse fra indbyggerne, der ejede 
land og ret. Han formulerede sit anliggende bevidst som et ønske 
om at eje gravpladsen. Han mødes med orientalsk høflig afvisning 
af de hittitiske jordbesiddere, som kun tilbyder ham mulighed for 
gravlægning. Abraham og Sara skal fortsat være anvist på deres 
retsbeskyttelse. Men Abraham beder om muligheden for at er-
hverve jorden. Derfor er han villig til at betale den voldsomme over-
pris (sml. Jer 32,9).

Samtalen er fuld af sublime finesser. Den er en forventning om, 
hvad der kommer. Abrahams vedholdende ønske om at købe mar-
ken er en ”skjult bekendelse af håbefuld tillid, der er overbevist om 
den kommende indfrielse ved det store løfte om hele landet, og det 
stoler han på, at Gud opfylder“ (Walther Zimmerli, Zürcher Bibelkom-
mentare AT 1.2, Zürich 1976, 123). Graven bliver til håbets symbol. 

Hvad er i mit liv blevet et tegn på håb, som kan give mig nyt mod?

TIRSDAG 17. MAJ 2022
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1 Mos 24

 
 

 Forståelse

 

 
 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Isak og Rebekka

Hvilken grundholdning kommer til udtryk hos Abraham, ved at 
han gør sig umage med at finde en kone til Isak i Mesopotamien? 

Hvad kan denne fortælling opmuntre os til?

Fortællingen om frieriet lægger ikke megen vægt på detaljer. For 
eksempel nævnes Abrahams tjener, der handler på eget ansvar, ikke 
ved navn. Målet for rejsen er Aram-Naharajim (= Mesopotamien v. 
10), som er et område ved den øvre Eufrat. Fortællerens vigtigste 
pointe er alene Isaks relation til sin ikke-kana’anæiske slægt. Den 
store beretning taler om Abrahams lydighed på det tidspunkt i hans 
liv, hvor han skal tage ”vare på sit hus“ og videregive det løfte, han 
fik betroet, til den næste generation.

Eden, der aflægges, er en understregning af den pålagte missions 
betydning. Abraham ønsker med denne opgave, som tjeneren be-
tros, at være tro mod løftet. At det ikke er sentimentale længsler 
efter hjemstavnen, tydeliggøres ved, at Isak under ingen omstæn-
digheder må bringes tilbage til Mesopotamien. Løftet om landet har 
også gyldighed for Isak. Missionens succes er ikke givet. Det er et 
vovestykke i tillid.

”Det er nok en uundværlig del af tillidens natur, at den ikke er i 
stand til at sikre sig helt, men altid rummer dette element af for-
svarsløshed ... Hele kapitlet er på sin egen måde ikke andet end en 
imponerende historie om 'tro', der vover noget i tillid“ (Zimmerli, 
133).

Hvad adskiller tillidsfuld tro fra religiøs enfoldighed?

ONSDAG 18. MAJ 2022
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1 Mos 25,1-18

 

 Forståelse

 
 

 

 Anvendelse

 Refleksion
 

Abrahams efterkommere

Hvordan markerer Abraham selv forskellen mellem Isak og hans 
andre sønner?

Hvilke af Guds løfter blev opfyldt inden Abraham døde?

Udover efterkommerne efter Ismael (v. 12-16) nævnes en anden 
gruppe af arabiske stammer, som i et familiært venskabeligt forhold 
er knyttet til Isak-Israel-slægten. Navnet Ketura (= røgelse) peger på 
Arabien. Saba, Dedan og Midjan er kendte folkeslag. Mellemøstens 
folk benyttede ikke disse slægts- og stamtavler til slægtsforskning. 
De fortalte snarere noget om fjerne og nære slægtninge samt til-
ladte og forbudte forhold.

”De høje aldersangivelser her og andetsteds (sml. kap 5) er udtryk 
for et fuldendt liv (sml. Es 65,20.22b). I Israel opfattedes kun en tid-
lig eller ond død som Guds dom. En stille død i en høj alder ansås 
for at være den grænse, Gud havde sat for mennesket (gammel og 
mæt af dage). Udtrykket … og gik til sin slægt genspejler betydningen 
af slægtsrelationen i oldtiden. Som det er i livet, således er menne-
sket også i døden et medlem i fællesskabet, der baseres på blodets 
bånd. Det kommer også frem som et ydre udtryk med gravlægnin-
gen i familiegraven“ (SEB 40).

Det Nye Testamente sætter en ny målestok for relationer. Menne-
sker fra de mest forskellige folkeslag, kulturer, miljøer og kirker bli-
ver søstre og brødre gennem Jesu offer. De står sommetider hinan-
den nærmere end kødelige slægtninge. I Kristus er der ikke forskel 
på jøde og græker. Alle er ét i HAM.

Hvordan kan jeg være taknemmelig for mine ”søskende i troen“.

TORSDAG 19. MAJ 2022
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 Rom 4,1-12
 

 Refleksion

 

 Resumé

Egne tanker

Abrahams retfærdighed

Hvor viser Abrahams ”retfærdighed“ sig?

Gud åbenbarer sig for Abraham med et trefoldigt løfte, som gælder 
alle folkeslag. I forhold til Abrahams virkelighed synes opfyldelsen 
udsigtsløs. Men Abraham knytter sig med alt, hvad han er og har, 
til den eneste Gud, der vil være Abrahams og hans efterkommeres 
Gud. Det er ikke ritualer, der er afgørende for troen, men det per-
sonlige forhold mellem Gud og den, der påkalder ham: troen som 
tillid til Guds løfter. Abraham tvivler, men igen og igen knytter han 
sig fast til Gud, som er det hebraiske udtryk for tro.

Bibelsk set er retfærdighed ikke først og fremmest en etisk norm, 
men snarere det troskabsforhold, der forventes i en relation men-
nesker imellem. Den retfærdige lever op til de forventninger, som 
hans relationer kræver af ham. Det menneske er retfærdig overfor 
Gud, som i tro og tillid møder Gud og stoler på hans løfte, at han vil 
være dets frelser (i følge Helmuth Engelkraut, Das Alte Testament, 
Gießen 2017, 170-177.

Abraham følger Guds kald og knytter sig og sit håb helt til ham.  
Udover alle spørgsmål, al tvivl og sorg har han tillid til, at Gud op- 
fylder sine løfter.

FREDAG 20. MAJ 2022
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Spørgsmål til drøftelse

”Den, der ejer udholdenhed, er allerede næsten i mål.“

Hvornår er det især vanskeligt for jer at vise udholdenhed?

  1 Mos 22,9-14
Abraham viser megen udholdenhed og tillid og bliver af den 
grund velsignet.

Hvilke erfaringer har I gjort med, at ”Herren ser“?

  1 Mos 23,16-20
Abraham køber gravstedet i tillid til, at landet engang vil tilhøre 
hans efterkommere. Det bliver for ham til ”håbets tegn“. Findes 
der i jeres liv også ”håbets tegn“?

  1 Mos 24,12-14
Abrahams tjener beder Gud om et tegn med henblik på ud- 
vælgelsen af en brud til Isak. Hvordan forholder I jer til denne 
måde at praktisere personlig tro på?

Hvordan kan det lykkes os at fastholde troen på Jesu komme?

DIALOG TIL SABBATTEN 21. MAJ 2022


