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UGEN 29. MAJ - 4. JUNI 2022

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).

Gud holder, hvad han lover, og opnår sit mål på trods af menneske-
lige svigt og vanskelige familieforhold.

Jakobs liv egner sig fremragende til en roman eller filmatisering. 
Der er masser af fremtrædende personligheder, familiekonflikter, 
kærlighed og bedrag, forræderi og skuffelse, misbrug og mand-
drab, kamp og sejr. Men hvad handler denne historie om patriarken 
egentlig om?

I denne uge får vi mere at vide om Jakob, der med sin familie og hele 
sin ejendom har forladt sin slægtning Laban. Da han vender tilbage 
til Kana’an, står han over for Esau, der er offer for hans bedrageri-
ske ran af arven. Hvad vil hans bror, som han engang behandlede så 
dårligt, gøre ved ham nu?

I denne situation kommer det til et ekstraordinært møde mellem 
Jakob og hans fædres Gud, som senere vil blive kendt som ”… en 
trængselstid for Jakob“ ( Jer 30,7-11). I denne nat bliver Jakob (”for-
trængeren“) til Israel (”den, der kæmper med Gud“). Det nye navn 
står for en ny begyndelse. Af den rejser sig et folk af samme navn.

Søndag Flugten til Kana’an 1 Mos 31
Mandag Kampen med Gud 1 Mos 32
Tirsdag Forsoning med broderen 1 Mos 33
Onsdag Voldtægt og hævn 1 Mos 34
Torsdag Jakobs sidste vej 1 Mos 35
Fredag Esaus efterkommere 1 Mos 36
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Flugten til Kana’an

Hvem har bedraget hvem i dette familiedrama?

Hvor går grænsen mellem klog taktik og lumsk bedrag?

Jakobs stadig stigende velstand vækker misundelse hos Labans søn-
ner. Hans forhold til Laban er også kølnet mærkbart (v. 2). I denne 
situation hører Jakob Guds kald om at vende hjem og hans løfte ”jeg 
vil være med dig“ (v. 3). Jakob føler, at Laban har bedraget ham, men 
at Gud har velsignet ham i rigt mål. Sammen med sine koner Rakel 
og Lea planlægger han sin flugt fra Paddan-Aram, hvor han bor.

Da Laban finder ud af, hvad der sker, sætter han efter sin nevø, som 
i mellemtiden har nået grænsen til Kana’an. Efter et heftigt skæn-
deri og gensidige bebrejdelser samt et forgæves forsøg på at finde 
Labans husgud slutter de fred med hinanden (=”pagt“; v. 44) og med 
Gud som vidne. En ”stendynge som vidne“ (ordr. v. 48) skal minde 
om denne begivenhed. Den markerer grænsen mellem Israel og 
aramæerne. Parternes fælles måltid er et segl på forsoningen.

”I den gamle orient, til dels også i Israel, var små gudefigurer og 
husguder et udbredt fænomen … Rakels list redder hendes liv, men 
åbenbarer også tydeligt, uden at det var hendes hensigt, afguder-
nes afmagt ved, at de kan flyttes“ (SEB 49).

Klog taktik, snild fremgangsmåde, smarte forhandlingsmetoder og 
beregnende adfærd kan føre til den ønskede succes. Men man står 
i fare for at belaste forholdet til andre som familie, arbejdskolleger, 
naboer osv. Muligvis bliver skaden under visse omstændigheder 
permanent, hvis grænsen til svig og bedrag overskrides. Det er ikke 
altid let at afgøre, hvor præcis denne grænse går. Den, der leger 
med ilden …

”Vær derfor snilde som slanger og enfoldige som duer“ (Matt 10,16).
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Kampen med Gud

Hvad handler kampen mellem Jakob og den ukendte om?

At kæmpe med Gud og sejre – (hvordan) kan man det?

Jakob forbereder sig klogt og med omhu på mødet med sin bror. 
Han sender bud til Esau om sin ankomst. Ham kalder han ærbødigt 
herre og sig selv underdanigt tjener, han sender storslåede (godt-
gørelses-)gaver i forvejen, for at formilde broderen, der muligvis 
pønser på hævn. Han har jo ikke en chance overfor Esaus 400 leje-
soldater. Angsten holder Jakob i et fast greb, og i sin nød vender han 
sig mod Gud, hvor han trygler om hans godhed og trofasthed (v. 11).

Denne nat kommer det til en lang kamp mellem Jakob og en ukendt 
mand. I kampens hede går Jakobs hofte af led, men han opgiver 
ikke. Jakob fornemmer, at han har med Gud at gøre og beder på 
ny om hans velsignelse. Da får han et nyt navn: Israel, ”… for du har 
kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret“ (v. 29). Til sidst 
forlader to sejrherrer arenaen.

”Jakobs erfaring i denne kampens og ængstelsens nat er et billede 
på den prøve, som Guds folk må gennemgå lige før Kristi andet 
komme … Gud vil prøve deres tro, deres udholdenhed og deres tillid 
til hans magt til at befri dem … Deres tro vil ikke svigte, selv om de-
res bønner ikke besvares øjeblikkelig. De vil gribe fat i Guds styrke, 
ligesom Jakob greb fat i engelen“ (Ellen White, Patriarker og profeter, 
DB, s. 101-102).

”Som voksen kæmpede han med Gud. Ja, han kæmpede med en 
engel og sejrede. Han bad og tiggede om en velsignelse“ (Hos 12,4-5 
BPH). Hvad udløser tanken om kampen med Gud hos mig? Hvordan 
relaterer det til mit liv?

MANDAG 30. MAJ 2022
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Forsoning med broderen

Hvad sker der ved tvillingebrødrenes møde?

Hvordan føles forsoning, og hvordan kommer den til udtryk?

Nu kommer det til det afgørende møde mellem de to fjendtligtsin-
dede brødre. Det er 20 år siden, at Jakob snød sin tvillingebror for 
førstefødselsretten og flygtede fra dennes hævn (31,38). Han nær-
mer sig Esau ved at kaste sig ned syv gange. Til hans overraskelse 
løber Esau ham i møde og kaster sig grædende i hans favn. For 
Jakob synes himlen at stå åben. ”Du har jo taget venligt imod mig. 
At se dig var som at se Guds ansigt“ (33,10 Bibelen 2020). Den, der 
tilgiver andre, viser dem Guds sande ansigt.

Svarende til tidens traditioner overbyder de forsonede brødre hin-
anden med tegn på gensidig velvilje (v. 8-16). Alligevel flytter Jakob 
ikke til sin bror i Se’ir, men bosætter sig i Sikem. Ved at rejse et alter 
bekender han sig offentligt til Israels Gud.
  
”Som en fest efter lang tids sorg, som ilden i natten,
åbnes en port i muren, som blev lukket op for solen,
som et brev efter lang tids tavshed, som en uventet hilsen,
som løv på døde grene – et ’jeg-elsker-dig-trods-alt-kys’.

Som et ord fra døde læber, som et blik, der vækker håb,
som et lys på stejle klipper, som en nyopdaget jord,
som et forår, som en morgen, som en sang og som et digt,
som liv og kærlighed, som Gud selv, det sande lys,

– er forsoning – den sande fred.
– er forsoning – tilblivelse af tilgivelse.“

TIRSDAG 31. MAJ 2022
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Voldtægt og hævn

Hvordan viser modsætningen sig blandt de involverede personer?

I hvor høj grad svarer det til vores faldne menneskelige natur?
 
Dina bliver voldtaget af Sikem, som var søn af landets fyrste. Men 
så erklærer han sin kærlighed til hende og ønsker, at hun skal blive 
hans kone. Sikem er ovenikøbet parat til sammen med alle byens 
mænd at lade sig omskære for at kunne gifte sig med Dina.

Imens griber Jakobs sønner som moralens vogtere til luskede løgne 
og lumsk bedrag. De beslutter at dræbe alle Sikems mænd og 
plyndre den fredelige by (v. 25 Luther 2017) for at hævne overgrebet 
på deres søster.

Jakob derimod er bekymret for sit ry og rygte og sit liv. ”I styrter mig 
i ulykke ved at lægge mig for had hos landets indbyggere ... Vi er jo 
kun få. Samler de sig mod mig, slår de mig, så både jeg og mit hus 
bliver udryddet“ (v. 30).

Dina, historiens egentlige hovedperson, glider fuldstændig i bag-
grunden. Hun forsvinder bag de så bekymrede og kæmpende 
mænd – hvor typisk …

I alle mennesker slumrer såvel gode som onde tanker og tilbøje-
ligheder. Hvilke af disse, der får overtaget, afhænger nogle gange 
af omstændighederne: anledningen, der byder sig, den frem-
herskende moral og/eller frygten for konsekvenserne. Den, der 
højrøstet forfægter ret og retfærdighed, bør passe på, at valget af 
midlerne er i overensstemmelse med forseelsen og ikke påfører ny 
ulykke.

”Consistency, thou art a jewel!“ (eng. talemåde).
Rimelige reaktioner er sjældne.

ONSDAG 1. JUNI 2022
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Jakobs sidste vej

Beslutsom handling, taknemmelige minder og erfaringer med  
ny lidelse præger Jakobs sidste år. Hvor ser jeg det i min egen  
livshistorie?

Jakobs liv går på hæld. På Guds opfordring flytter han fra Sikem til 
Betel, hvor Gud åbenbarede sig for ham i en drøm under flugten. 
Gud forsikrede Jakob om at ville ”være med ham“ (28,10-22). Rejsen 
tilbage til Betel giver storfamilien og tjenestefolkene anledning til 
at skille sig af med afgudsbilleder og amuletter, der ved magi skulle 
kunne yde beskyttelse (se søndagsafsnittet). I taknemmelighed 
bygger Jakob et alter for Gud, der minder ham om hans nye navn, 
Israel, og fornyr løftet om, at han skal blive talrig, og at landet skal 
indtages.

Nomadernes næste station er Efrat, det senere Betlehem. På vej 
dertil dør Jakobs yndlingshustru, Rakel, da hun føder sin anden søn, 
Benjamin. Derfra bryder de op til Migdal-Eder og endelig til Hebron, 
hvor allerede hans far og farfar har boet. Hans vej tilbage til fædre-
nes land er slut. Isak dør 180 år ”gammel og mæt af dage“ (v. 29). I 
Hebron stedes han til hvile.

Når man bliver ældre, vokser ønsket om et sted, hvor man kan falde 
til ro – såvel i det ydre som i det indre. Og selvom vi ikke forskånes 
for uønskede forandringer og fornyet lidelse, så ledsager Gud os til 
det sidste.

”Man skal bevare menneskets gode kerne indtil alderdommen.  
Hvis sind og hjerte ikke adskilles, ældes det indre menneske aldrig“ 
(Friedrich Maximilian Klinger, ty. forfatter 1752-1831).

”Alderdommen er en naturlig tilstand, som Gud har givet egne  
følelser, der bærer deres egne glæder i sig“ (Wilhelm von Humboldt, 
preus. filosof og politiker 1767-1835).

TORSDAG 2. JUNI 2022
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Egne tanker

Esaus efterkommere

Bibelske slægtsregistre keder os, men dengang var de af stor  
betydning. Hvad kan være årsagen til at nævne Esaus efterkom-
mere lige efter historien om Jakob?

”Med de i alt syv lister af Esaus efterkommere, som samles i dette 
kapitel, sluttes historierne med Jakob, lige som Abrahams historier 
slutter med listen over ismaelitterne (25,12-18). Esaus forhold til 
den, der bærer løfterne videre, svarer til Ismaels forhold: På trods af 
adskillelsen forbliver de brødre. Beskrivelsen af adskillelsen i v. 6-8 
minder i et og alt om forholdet mellem Abraham og Lot (13,5-12) …

Edomitterne har på samme tid fundet sammen med israelitterne, 
ammonitterne, moabitterne og andre stammefællesskaber i Palæ-
stina og bosat sig der“ (SEB 55f.).
 
Jakobs familiesaga fortsætter på godt og ondt. Men i alt det ses 
Guds nærvær og trofasthed over for pagtsløfterne.

FREDAG 3. JUNI 2022
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Spørgsmål til drøftelse

At kæmpe med Gud og mennesker? Hvad tænker I om det? 
Kan det sammenlignes? Hvis JA, hvordan?

  1 Mos 32,10-13
Hvad kan Jakob efter 20 år se tilbage på med taknemmelighed?

Har I gjort lignende erfaringer i jeres liv?

  1 Mos 32,25-32 og 33,1-10
Hvilken relation ser I mellem Jakobs kamp med Gud og hans 
møde med Esau? 

Hvilke indre kampe kan gå forud for en forsoning mellem  
mennesker, der står fjendtlig overfor hinanden? 
Har nogen af jer oplevet dette?

  1 Mos 35,1-4
Små afgudsbilleder og amuletter er ikke i overensstemmelse med 
tilbedelsen af Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Hvorfor mon?

Hvor ser i aktuelt lignende problemer, der kan undergrave vores 
tro på Gud?

”Gud holder, hvad han lover, og opnår sit mål på trods af menne-
skelige svigt og vanskelige familieforhold.“ Hvad har styrket jer 
eller gjort jer usikker i denne vurdering efter samtalen i dag?

DIALOG TIL SABBATTEN 4. JUNI 2022


